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ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎنهﺎی ﻧﻈﺮی-ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺎرﮐﻮ -ﮐ ِﻠﮑﺘﯿﻮﯾﺴﻢ
)ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻨﯿﺴﻢ(

1

ﻧﺎزﻧﯿﻦ و ﯾﺎﻣﯿﻦ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ ﯾﮏ واژه ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ) Archonآرﮐﻮن( ﺑﻤﻌﻨﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﻣﻌﺎدل
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ  Anﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪه و ﺑﻤﻌﻨﺎی ﻓﻘﺪان ﺣﺎﮐﻢ درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ
ِ
ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﺑﺮای آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ ،اﻗﺘﺪارﮔﺮﯾﺰی 2اﺳﺖ.
ِ
آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ زﯾﺮﺷﺎﺧﻪهﺎی زﯾﺎدی دارد 3ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﻪ
ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﺟﺎی داد -١ :اﯾﻨﺪﯾﻮﯾﺪوآل آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ ) (Individual Anarchismﮐﻪ
اﺻﺎﻟﺖ را ﺑﺮ ﻓﺮد ﻣﯽﮔﺬارد و ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺎزار )ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آن( اﺳﺖ 4.اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ِهﺮزن 5ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﮫﺎﻣﺒﺨﺶ اﯾﻦ
ّ
ُ
ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد  -٢آﻧﺎرﮐﻮﮐ ِﻠﮑﺘﯿﻮﯾﺴﻢ ) (Anarcho-Collectivismﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،دوﻟﺖ ،هﯿﺮارﺷﯽ ،ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ و اﺗﻮرﯾﺘﻪ
ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻠﮑﺘﯿﻮ و
ِ
ﮔﺮاﯾﺶ ﻏﺎﻟﺐ در اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ،ﺧﻮاهﺎن اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﮫﺎی ﻗﮫﺮآﻣﯿﺰ ﺑﺮای
اﺳﺖ.
ِ
ﻣﺘﺤﻘﻖ ﮐﺮدن ﺧﻮاﺳﺘﮫﺎﯾﺶ اﺳﺖ  -٣آﻧﺎرﮐﻮﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﻣﺮزﺑﻨﺪی دارد 6.ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و
ُ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ و ﮔﺮاﯾﺸﯽ از آﻧﺎرﮐﻮﮐ ِﻠﮑﺘﯿﻮﯾﺴﻢ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻨﯿﺴﺖ
ﻣﯽداﻧﺪ.
ﻧﺒﺶ
ﮐﺎر ِ
اﺳﻢ آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ و ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ هﻨﻮز در ِ
ﻗﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪاﯾﻢ و ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﯽرﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﻢ .اﺑﺪا ﭼﻨﯿﻦ
ِ
ﻧﯿﺴﺖ! ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ دهﻪهﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ
ﺟﮫﺎن ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻨﺒﺶهﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺧﺼﻠﺖ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﻗﺸﺎر،
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اﺻﻨﺎف ،ﺟﻮاﻧﺎن ،زﻧﺎن و ﻏﯿﺮه ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدهﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﺗﺸﮑﻼت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮه ﺧﻮاﺳﺘﮫﺎ و اﻋﺘﺮاﺿﺎتﺷﺎن را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﺟﻮش ،ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﯾﺎ اﺷﮑﺎﻟﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد )ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ( ،ﺑﻤﯿﺪان ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ﺟﻨﺒﺶ اﺷﻐﺎل وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ،ﺟﻨﺒﺶ
) PHAﺟﻨﺒﺶ دﻓﺎع از ﻣﺴﮑﻦ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( ،ﺟﻨﺒﺶ اﺗﻮﻧﻮﻣﯽ ﯾﻮﻧﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ SSC
) ،(Social Solidarity Clinics in Greeceﺟﻨﺒﺶ دﻓﺎع از زﻣﯿﻦ در آرژاﻧﺘﯿﻦ و
ﺣﺘﯽ ﺧﯿﺰش اﺧﯿﺮ ﺗﻮدهای ﻣﺮدم در اﯾﺮان ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖاﻧﺪ؛ ﻣﺜﺎﻟﮫﺎی
ﻣﺸﺎﺑﻪاش را ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﭘﺎرک ﮔﺰی ) (Gezi Parkﺗﺮﮐﯿﻪ ،در ﭘﻠﻨﻮس
) (Plenumsﺑﻮﺳﻨﯽ ،در ﻣﯿﺪان ﺳﯿﻨﺘﺎﮔﻤﺎ ) (Syntagma Squareﯾﻮﻧﺎن و در -١۵ام
) (15-Mاﺳﭙﺎﻧﯿﺎ دﯾﺪﯾﻢ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺷﮑﺎل آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽرود ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺪل ﺷﻮد آﺑﺴﺘﻨﺸﻮﻧﯿﺴﻢ  Abstentionismاﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه،
ِ
ﻣﺮدم را ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
روی ﺑﺴﯿﺞ »اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ هﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺜﻼ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی
ﻓﺮدی ﻧﻮام ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و ﯾﺎ در ﺷﮑﻞ ﻋﺎم ،در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﻣﺜﻞ ﻓﯿﺲﺑﻮک
ﺷﺎهﺪ هﺴﺘﯿﻢ!
ﺟﺎ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺤﻖ و دﺧﺎﻟﺘﮕﺮﯾﮫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﮫﺘﺮی
ِ
هﺪاﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ و از راهﮑﺎرهﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﺑﮫﺮه ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪ؛ و اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﮫﺎ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی-اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎ ﮔﺮاﯾﺸﺎﺗﯽ هﻢ وﺟﻮد
دارﻧﺪ ﮐﻪ آﮔﺎهﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎهﺎﻧﻪ ،آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ و اﺷﮑﺎل اﻋﺘﺮاﺿﯽ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ را ارج
ﻣﯽﻧﮫﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ُﻣﮫﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯽ هﻢ ﻣﯽزﻧﻨﺪ! آﻧﮫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ
آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﮫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﻮرژوازی ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع اهﺪاف ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ دارﻧﺪ؛ اﮔﺮ اﺧﺘﻼﻓﯽ هﻢ
هﺴﺖ ،در ﺗﺎﮐﺘﯿﮏهﺎﺳﺖ! ﯾﮑﯽ از ﺿﺮورتهﺎی ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ هﻤﯿﻦ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ادﻋﺎهﺎ و اﺑﮫﺎﻣﺎت اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزه ﻧﻈﺮی-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ و
آﻣﻮزههﺎی ﺗﻔﺮﻗﻪﺟﻮﯾﺎﻧﻪاش ،ﯾﮑﯽ از ﻋﺮﺻﻪهﺎی ﻣﮫﻢ ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﺿﺮورت ﻣﮫﻢ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺟﺮﯾﺎن
اﺳﺖ .در دو ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭘﯿﺸﯿﻦ )»روژاوا ،در ﻧﺰاع ﮐﺎر-ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« و »از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺗﺎ
ُ
ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ«( دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ ﮐ ِﻠﮑﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ ،ﺑﺎ ﻃﺮح ﺷﻌﺎرهﺎی ﺑﺎﺻﻄﻼح
رادﯾﮑﺎل –ﻣﺜﻞ ﮐﻨﻔﺪراﻟﯿﺴﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﻟﯿﺒﺮﺗﺎرﯾﻦ ﻣﻮﻧﯿﺴﯿﭙﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻏﯿﺮه -ﺳﻌﯽ
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رادﯾﮑﺎل
دارد ﺗﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ-ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﺘﺸﺘﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺮوهﺎی ﭼﭗ و
ِ
را ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻮﻋﯽ اﺗﻮﭘﯿﺴﻢ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎرهﺎ ،از ﺗﺤﻠﯿﻞ »روژآوا«
آﻏﺎز ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب پ.ک.ک و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت واﺑﺴﺘﻪاش را در ﺻﺤﻨﻪ
اﻣﺮوز ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺷﮑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ هﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﻮزههﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ
ِ
ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ،از اﮐﻨﻮن ﺗﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ )اوﺟﺎﻻن ،ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ و ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ( ،و
اﺷﮑﺎل ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ آﻣﻮزههﺎ ،در ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در ﺗﮫﯿﻪ
ِ
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎرهﺎ ﺳﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺳﻨﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﺗﺎرﯾﺨﯽ-ﻧﻈﺮی،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻓﺮاهﻢ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮاﺿﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ-ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﻧﻈﺮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در اﺧﺘﯿﺎ ِر ﮐﺎرﮔﺮان ،در رودروﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرهﺎ
اﺑﺰار
ﯾﺎری ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و
ِ
ِ
و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻔﺮﻗﻪاﻓﮑﻨﺎﻧﻪ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ ﻗﺮار دهﺪ.
ﯾﮏ ﺗﻮﺿﯿﺢ :اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻓﺎﮐﺖهﺎی زﯾﺎدی ﭘﯿﺶ ﺑﺮده
اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﯾﺎ ﺑﻔﺎرﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮده و ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪﺷﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﯿﻠﯽ از
ِ
ﭼﻨﺪان دﻗﯿﻖ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﻟﺬا ﻋﯿﻦ ﺟﻤﻼت اﺟﺒﺎرا آورده ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﺮای اﺑﮫﺎم ﯾﺎ ﺳﻮءﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ هﻤﻪ رﻓﺮاﻧﺲهﺎ هﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ و
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ )(Michael Bakunin 1814-1876
ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ در ﺧﺎﻧﻮادهای زﻣﯿﻨﺪار ،ﻣﺘﻤﻮل ،ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده و روﺷﻨﻔﮑﺮ ،7در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﭘﺮﯾﺎﻣﻮﺧﯿﻨﻮ 8روﺳﯿﻪ ﺗﺰاری زاده ﺷﺪ .در ﭼﮫﺎرده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪۀ اﻓﺴﺮی رﻓﺖ.
در  ١٨٣٣ﺑﻪ ﮐﺎر در اداره ﻣﺨﺎﺑﺮات ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ زود ) ،(١٨٣۵ارﺗﺶ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن رﻓﺖ
را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ
ِ
9
) (١٨۴٠و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﮔﻪ هﮕﻠﯿﺎن ﺟﻮان ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﮥ »ارﺗﺠﺎع در آﻟﻤﺎن«
اوﻟﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﮑﺘﻮب او از اﯾﻦ دوره اﺳﺖ .ﯾﮑﺴﺎل ﺑﻌﺪ ،زﯾﺮﻓﺸﺎر دوﻟﺖ وﻗﺖ آﻟﻤﺎن
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺗﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﻮﺋﯿﺲ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻠﮋﯾﮏ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﻨﺪ .در
ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺎ ﭘﺮودون ) ،(Proudhonﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ .در ﭘﺎﯾﯿﺰ  ١٨۴٧در
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﻮرش ﻟﮫﺴﺘﺎن )ﮐﻪ در  ١٨٣٠ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد(
ﭘﺎرﯾﺲ ،در
ِ
ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﻨﺪی ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺰارﯾﺴﻢ ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر وﺣﺪت اﻗﻮام اﺳﻼو )در
روﺳﯿﻪ و ﻟﮫﺴﺘﺎن( ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ در ﭘﯽ آن ،ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ روﺳﯿﻪ ،از ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺧﺮاج
ﺷﺪ.

کندو کاو  ،٦فروردين ١٣٩٧
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ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب آﻟﻤﺎن  ١٨۴٨ -١٨۴٩ﮐﻪ اروﭘﺎ را ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ .ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب در آﻟﻤﺎن ،ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ ﭘﺮوس
دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدﯾﺪ ) .(١٨۵٠ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ و ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻧﺪاﻣﺘﻨﺎﻣﻪ ،ﺣﮑﻢ اﻋﺪاﻣﺶ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .در دوره زﻧﺪان ﺷﺪﯾﺪا
ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪ و آزار ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻨﺤﻮﯾﮑﻪ آﺛﺎر ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺮ ﺑﺎزوان و ﺳﺎق ﭘﺎهﺎی او
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .در  ، ١٨۵١ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪ و در آﻧﺠﺎ زﻧﺪاﻧﯽ
ﮔﺮدﯾﺪ .او ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮد و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻔﻮ ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﻧﺪاﻣﺖﻧﺎﻣﻪهﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺰار
ُ
ﺣﺒﺲ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ را ﺗﺨﻔﯿﻒ
ﮑﻢ ِ
ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﺸﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻧﯿﮑﻼی اول ،ﺗﺰار ﺟﺪﯾﺪ ﺣ ِ
داد ) (١٨۵٧و ﺑﻪ ﺳﯿﺒﺮی ﺗﺒﻌﯿﺪش ﻧﻤﻮد .ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﭘﺲ از  ٨ﺳﺎل زﻧﺪان در اﺗﺮﯾﺶ و
روﺳﯿﻪ و  ۴ﺳﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ ،ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮار ﺑﻪ ژاﭘﻦ ﺷﺪ ) (١٨۶١و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻟﻨﺪن رﻓﺖ .او ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﭘﺮودون ﺑﻮد» ،ﺑﺮادری
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﺎ اﺗﺤﺎد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ« )International ) (١٨۶۶
 (Brotherhood or Alliance of Revolutionary Socialistرا -ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﻤﻪ
وﺣﺪت
ﻣﺨﻔﯽ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد -ﺑﻨﯿﺎن ﻧﮫﺎد .در ﺳﺎل  ١٨۶٨وی ﺧﻮاهﺎن
ِ
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﺶ ﺑﺎ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮل اول ﺷﺪ؛ وﻟﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﺶ رد ﮔﺮدﯾﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺲ از اﻧﺤﻼل
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪاش ،ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل اول ) International
 (Workingmen's Associationﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ، ١٨۶٩او ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺟﻠﺪ اول ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺲ )ﺑﻪ روﺳﯽ( ﻧﻤﻮد .ﺑﻤﺮور اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺑﺎ
ﻣﺎرﮐﺲ و ﻣﻮاﺿﻊ رﺳﻤﯽ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﻨﮓ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ آﻟﻤﺎن )،(١٨٧٠
اﻋﻼم ﺟﻤﮫﻮری در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ« ) ١٨ﻣﺎرس  (١٨٧١اﯾﻦ
اﺧﺘﻼﻓﺎت را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮد .ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ از اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮل اول اﺧﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ
10
).(١٨٧٢
در ﺟﺮﯾﺎن هﻤﯿﻦ وﻗﺎﯾﻊ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﺗﻔﺎوﺗﮫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪهﺎی ﻧﻈﺮی دو ﺧﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ »آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ« و »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ« –ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ دو راهﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖهﺎ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖهﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ
ﻣﺪارک ﯾﺎ ارادتﺷﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ،در ﺧﺼﻮص ﭼﻨﺪوﭼﻮن اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت
11
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ.
اﮐﺜﺮ آﺛﺎر ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ و در ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ 12.ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر
ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ »ﺧﺪا و دوﻟﺖ«» (١٨٧١) 13ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،آزادی و دوﻟﺖ« (١٨٧٢) 14و
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»دوﻟﺖﮔﺮاﯾﯽ و آﻧﺎرﺷﯽ« (١٨٧٣) 15هﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی از آﺛﺎر ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ
16
ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﭘﯿﮑﺎرﮔﺮ ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد .ژﻧﺪهﭘﻮﺷﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻘﯿﺮاﻧﻪ و ﮔﺎه
ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﯾﮏ
ِ
ﺗﺮﺣﻢاﻧﮕﯿﺰ ،ﺗﻮﺻﯿﻔﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻨﺶ از وی ﮐﺮدهاﻧﺪ» :اﻧﺪاﻣﯽ ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮ
داﺷﺖ؛ ﭘﺮ از اﻧﺮژی ،ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺳﺮﮐﺶ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ .اﻏﻠﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او
17
در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺠﺬوﺑﺶ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ«.
ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮدش ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
دﺷﻤﻦ
» ...ﮐﯽ هﺴﺘﻢ؟ ...ﻣﻦ ﯾﮏ ﺟﻮﯾﻨﺪه ﭘﺮﺷﻮر ﺣﻘﯿﻘﺖ هﺴﺘﻢ؛ و ﺑﻪ هﻤﺎن ﻣﯿﺰان،
ِ
اﻓﺴﺎﻧﻪهﺎی زﺷﺖ و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢهﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ...ﻣﻦ ﯾﮏ
ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺘﻌﺼﺐ آزادی هﺴﺘﻢ ...ﻣﻦ ﯾﮏ
ﻋﺎﺷﻖ
ِ
ِ
ِ
18
هﺴﺘﻢ«.
ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ در  ۶٢ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺷﮫﺮ ِﺑﺮن ﺳﻮﺋﯿﺲ در ﮔﺬﺷﺖ.

ﮔﺰﯾﺪه ای از ﻧﻈﺮات ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ
ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ،ﮔﺰﯾﺪههﺎﯾﯽ از اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎﯾﺶ را ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺨﺶهﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت وی ﮐﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ،ﻗﺪرت ،هﯿﺮارﺷﯽ و اﺗﻮرﯾﺘﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ آﻣﺪ.
ﺑﺮاﯾﺎن ﻣﻮرﯾﺲ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب »ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ و آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ ﺟﻤﻊ ﮔﺮا« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
»اهﻤﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ آﺗﺸﯿﻨﺶ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻧﻈﺮﯾﻪ
ِ
آزادیﺧﻮاهﺎﻧﻪ اوﺳﺖ؛ ﻧﻈﺮﯾﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎلهﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮش ﭘﺮوراﻧﺪ و ﺑﺴﻂ داد .او ﻣﺜﻞ
اﺳﭙﻨﺴﺮ و ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺮﺣﯽ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ از اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎﯾﺶ اراﺋﻪ ﻧﺪاد
19
وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ«.
هﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﮐﺘﺎب »ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ« 20اﺛﺮ ای.اچ .ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ هﺮﮔﺰ ادﻋﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی ،ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ ﯾﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ:

کندو کاو  ،٦فروردين ١٣٩٧
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»ﻣﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪای ﻧﯿﺴﺘﻢ .در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽام ﭼﻨﺪان زﯾﺎد
ﻧﻨﻮﺷﺘﻪام .وﻗﺖهﺎﯾﯽ هﻢ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺑﺮدم ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ ،ﯾﺎ در دﻓﺎع از ﺧﻮدم ﺑﻮده ﯾﺎ آﻧﮑﻪ
21
ﺑﺎور ﭘﺮﺷﻮر ﻣﺠﺒﻮرم ﮐﺮده ﺗﺎ… اﻓﮑﺎرم را ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورم«.
ﯾﮏ ِ
ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ در ﺗﻘﺪﯾﺮ از آزادی ﻧﻮﺷﺖ:
ﻣﺘﻌﺼﺐ آزادی هﺴﺘﻢ؛ هﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ هﻮش ،ﺣﺮﻣﺖ و
ﻋﺎﺷﻖ
» ...ﻣﻦ ﯾﮏ
ِ
ِ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮوﯾﺪ و رﺷﺪ ﮐﻨﺪ ...اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮرم آن آزادی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
دار ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ...ﺣﺘﯽ ﻣﻨﻈﻮرم
دروغ ﺳﺎﺑﻘﻪ ِ
دوﻟﺖهﺎ ﺻﺎدر ،ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد؛ آن ﯾﮏ ِ
آزادی ﻓﺮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،ﺧﻮدﺧﻮاهﺎﻧﻪ و ﺟﻌﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﮑﺘﺐ ژان ژاک روﺳﻮ و ﺳﺎﯾﺮ
آن
ِ
ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺑﻮرژوا ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ...ﻧﻪ! ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ آزادیای ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺎدی ،ﻓﮑﺮی و
ﮐﺎﻣﻞ هﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖهﺎی
ِ
اﯾﻦ ﻧﺎم را دارد ،آزادیایﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ ِ
رﺷﺪ ِ
اﺧﻼﻗﯽ هﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .آزادیای ﮐﻪ هﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ -ﺑﺠﺰ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ـ را ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ،هﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ
ﺑﺮاﯾﻤﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻮﺳﻂ هﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاری ،از ﺑﯿﺮون ،ﺑﻐﻞ ﯾﺎ ﺑﺎﻻی
ﺑﻨﯿﺎن
ﺳﺮﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮ هﺴﺘﻨﺪ ،در درون ﻣﺎ ﺟﺎی دارﻧﺪ؛ آﻧﻬﺎ ِ
هﺴﺘﯽ ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدهﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺤﺪودﺷﺎن ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ در
درونﺷﺎن در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻌﯽ و دﻻﯾﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای آزادی ﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ ...ﻣﻦ از آزادی،
22
ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﺸﺮﯾﺖ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻢ «
»ﻣﻦ از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﯿﺰارم ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﻨﮑﺮ آزادی اﺳﺖ و ﭼﻮﻧﮑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﺪون آزادی ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻗﺎﺑﻞ
23
ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ«.
»آزادی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺪون ﺑﺮاﺑﺮی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻈﺎهﺮ ،ﺗﻘﻠﺐ و دروغ اﺳﺖ؛ و ﮐﺎرﮔﺮان،
24
دروغ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ«.
ُ
»آزادیای ﮐﻪ هﻤﻪ ُﺑﺖهﺎی زﻣﯿﻨﯽ و آﺳﻤﺎﻧﯽ را ﻣﻨﺴﻮخ ﮐﻨﺪ و دﻧﯿﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ از ﺗﻌﺎون و
هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺪ ،ﺑﺮ وﯾﺮاﻧﻪهﺎی دوﻟﺘﻬﺎ و ﮐﻠﯿﺴﺎهﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ...ازﺑﯿﻦ ﺑﺮدن
ﺷﺮط آزادی واﻗﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ...ﺑﺮای آﻧﮑﻪ
ﮐﻠﯿﺴﺎ و دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ و ﺿﺮوریﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ِ
"ﺗﺮﻗﯽ" ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﻣﺎ در ﺣﺪ ﯾﮏ روﯾﺎی ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎ را از ﺳﺮ راهﻤﺎن ﺟﺎرو
25
ﮐﻨﯿﻢ« .
ﯾﮑﯽ از وﺟﮫﻪهﺎی ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ،ﺿﺪﯾﺘﺶ ﺑﺎ ﻣﺬهﺐ و ﺧﺮاﻓﻪ ﺑﻮد .او
ِ
ﭘﻨﺪار اﻧﺴﺎﻧﮫﺎی ﺧﺎماﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻪ هﻨﻮز ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺮﺳﯿﺪه
ﻣﺤﺼﻮل
دﯾﻦﺑﺎوری را
ِ
ِ
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و ﻗﻮای ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺑﺎور ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﻣﺎوراﻟﻄﺒﯿﻌﻪ و
ﺧﺮاﻓﻪ را هﻢارز ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺷﺮط ﺑﺎور ﺑﻪ آﻧﺎن ،ﮔﺬار از ِﺧﺮد،
ﻋﺪاﻟﺖ ،آزادی و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن ﺧﺪاﺑﺎور ﺑﺎﯾﺪ از ِﺧﺮد ﺑﮕﺬرد ﭼﻮن اﻃﺎﻋﺖ
از ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺧﺪا را ﮐﻪ داﻧﺎﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﮕﺬرد ﭼﻮن
اﺟﺮای آن را ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻗﺪرﺗﮫﺎی ﻣﺎوراﻟﻄﺒﯿﻌﻪ واﻣﯽﮔﺬارد؛ ﺑﺎﯾﺪ از آزادی ﺑﮕﺬرد
ﭼﻮن ﺑﺮدﮔﯽ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد؛ ﺑﺎﯾﺪ از اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﮕﺬرد ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻗﺪ
26
ِﺧﺮد ،ﻋﺪاﻟﺖ و آزادی ﻓﺎﻗﺪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ.
27

ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ از ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﭘﺮوﭘﺎ ﻗﺮص ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ) (Autonomyﺑﻮد
ﺑﻮﯾﮋه ﺷﺪﯾﺪا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺎﻧﺘﻮنهﺎی ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻘﻮق
ﺧﻠﻖهﺎ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻤﻮﻧﯽ )ﺗﻌﺎوﻧﯽ( ﺑﻮد.
ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺳﻪ راه ﺑﺮای ﺧﻼﺻﯽ از ﻣﺸﻘﺎت دﻧﯿﺎی ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد :رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ّ
ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ،رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ و اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ راه ﺣﻞ اول را رد ﻣﯿﮑﺮد ﭼﻮن ﺑﻪ ﺑﺪن
آﺳﯿﺐ ﻣﯽزد ،راه دوم را ﻣﺮدود ﻣﯽﺷﻤﺮد ﭼﻮن ﺑﺮای ﻋﻘﻞ و ِﺧﺮد ﻣﺨﺮب ﺑﻮد و
28
راه ﺳﻮم را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ رهﺎﯾﯽ ﺑﻮد!
29

ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ،ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری و ﭘﺨﺶ ﻧﻈﺮاﺗﺶ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آرای ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯿﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 30.ﻧﻮام
ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ ،اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ را اﻟﮫﺎﻣﺒﺨﺶ ﺑﺎور آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد 31و
ﻧﻮﺷﺖ:
»ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ دو ﺷﮑﻞ از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺪرن ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاهﻨﺪ آﻣﺪ .او اﺳﻢ
ﯾﮑﯽ را "ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺮخ" ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﻓﺎﺳﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺮﺣﻢﺗﺮﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﺪ .ﮔﺮوه
ﺑﻌﺪی ،ﺑﻪ اﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت از آن ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺪور ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﺑﻪ
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﺪل ﺷﺪه ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﻘﻮل
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﻗﺪرت ﺧﺼﻮﺻﯽ و
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار
ِ
ِ
ِ
ﭼﻤﺎق ﻣﺮدم ﺑﺰﻧﺪ" ،راﺟﻊ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ هﻤﺎن ]دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ[
ﺑﺎ
را
ﻣﺮدم
"
ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ،
ِ
ﺑﺮﺳﺮﺷﺎن ﺑﮑﻮﺑﺪ .راﺳﺘﺶ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎدرﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽهﺎ در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
32
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ داﻧﺶام ﻗﺪ ﻣﯽدهﺪ ،ﯾﮑﯽ از هﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦﺷﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺑﺎ
دﺷﻮاریهﺎی زﯾﺎدی هﻤﺮاه اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ او دﺳﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮی ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،آﺛﺎر
ﻣﮑﺘﻮب ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ-ﻓﻠﺴﻔﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ از ﺧﻮد ﺑﺠﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺖ و ﻣﮫﻤﺘﺮ از هﻤﻪ
ِ
کندو کاو  ،٦فروردين ١٣٩٧
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اﯾﻨﮑﻪ ،ﭼﺮﺧﺶهﺎی ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰی در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯿﺶ داﺷﺖ .ﻣﺜﻼ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ
ﭘﺮوس ،ﻣﻮاﺿﻊ ﺿﺪﭘﺮوﺳﯽ )آﻟﻤﺎﻧﯽ( آﺷﮑﺎری اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮاهﺎن اﺗﺤﺎد
ِ
اﺳﻼوهﺎی اروﭘﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺮوﺳﯽهﺎ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ١٨۴٨در ﮐﻨﮕﺮه اﺳﻼوﯾﺴﺖهﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﺳﺘﯿﻨﺎف از اﺳﻼوهﺎ« 33اﻧﺘﺸﺎر داد .اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮋادﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻗﻮمﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ ﻧﻘﺪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن آن دوره ﺑﻮﯾﮋه اﻧﮕﻠﺲ روﺑﺮو
34
ﺷﺪ.
ُ
در ﮐﻨﺎر اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﻨﺪ اﺳﻼووﻓﯿﻠﯽ ،ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﻧﯿﺰ هﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮودو ن 35ﻧﮕﺎه
ِ
ﺣﻘﺎرتاﻣﯿﺰی ﺑﻪ "ﻗﻮم ﯾﮫﻮد" 36داﺷﺖ:
ﻣﺮدم
»ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﯾﻬﻮدی ،ﻣﺘﺸﮑﻞ اﺳﺖ از ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ِﺳﮑﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ،ﯾﮏ ﻧﻮع ِ
ﻣﺨﺮب ذاﺗﯽاﻧﺪ ...از ﻧﻈﺮ آرای ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﯾﺎ
ﺧﻮنآﺷﺎم ،ﯾﮏ ﺟﻤﻊ از ﭘﺎرازﯾﺖهﺎی
ِ
ﻻاﻗﻞ اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آن ،ﯾﺎ زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ ﻣﺎرﮐﺲ هﺴﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ راﺗﺴﭽﺎﯾﻠﺪ  ...Rothschildﺷﺎﯾﺪ
ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻨﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .ﭼﻪ وﺟﻮه ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ُﭘﺮﻧﻔﻮذ وﺟﻮد دارد؟ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺷﺪﯾﺪ دوﻟﺖ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺗﻮرﯾﺘﻪﮔﺮا،
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،ﺧﻮاهﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ ِ
ِ
ِ
اﺳﺖ .و آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت هﺴﺖ ،ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﻣﻠﺖ اﻧﮕﻞ ﯾﻬﻮد ،ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﮐﺎر ﻣﺮدم ﺣﻀﻮر ﺧﻮاهﺪ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ هﺴﺖِ ،
37
داﺷﺖ«.
رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن –در
ﺑﻌﻼوه ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺷﺪﯾﺪا ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺧﻼﻗﯿﺎت 38ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺑﺎور او ﻓﮑﺮ و
ِ
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ -ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ،زور ،ﺗﻨﺒﯿﻪ و ﺗﺮس اﺳﺖ؛ و ﻟﺬا اﻧﺪﯾﺸﻪ و
ﻋﻤﻞ ﻓﺮد ،آزاد و اﺧﺘﯿﺎری ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻮدﺑﺎوری ،اﺑﺘﮑﺎر،
ِ
اﺧﺘﯿﺎر ،ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﺧﻼق اﺳﺖ .از اﯾﻨﺮو ،ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺪهآل آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ
ﮐﻪ در آن اﻧﺴﺎﻧﮫﺎ در ﻏﯿﺎب دوﻟﺖ ،ﻗﺪرت ،ﻗﺎﻧﻮن ،هﯿﺮارﺷﯽ ،اﺗﻮرﯾﺘﻪ و ﺳﻠﻄﻪ ،ﺑﻄﻮر
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و آزاداﻧﻪ ﺑﺎ هﻢ هﻤﯿﺎری و هﻤﺰﯾﺴﺘﯽ دارﻧﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ –از
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ،ﻣﺼﺮف ،ﺑﮫﺪاﺷﺖ-درﻣﺎن ،آﻣﻮزش ،اﻣﻨﯿﺖ و  – ...را ﺑﻄﻮر ﺟﻤﻌﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﻤﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﮫﺎ
ﺳﺎﻣﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ،ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻨﯿﺴﻢ
ِ
ﻧﻈﻢ دﯾﮑﺘﻪ ﺷﺪه
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،آزاداﻧﻪ و آﮔﺎهﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ
ِ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ِ
39
ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن ،زور ،ﺗﺮس و  ...اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮی ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ:
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ از ﻣﻮاﺿﻊ
ِ
ِ
ِ
 -١ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ  -٢ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ دوﻟﺖ و ﻗﺪرت  -٣ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ
اﺗﻮرﯾﺘﻪ ،هﯿﺮارﺷﯽ و ﺳﻠﻄﻪ .دﻟﯿﻠﺶ هﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻠﻤﯿﮏ ﺑﺎ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻨﯿﺴﺖهﺎ،
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هﻤﯿﻦ ﻋﺮﺻﻪهﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻼش ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ
در دل اﯾﻦ ﺑﺤﺚهﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ هﻢ ﺑﺼﻮرت ﺟﻨﺒﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻌﻼوه ﺑﺮای درک ﺑﮫﺘﺮ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ،ﺳﻪ
ِ
ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،ﺿﻤﯿﻤﻪ هﻤﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر هﺴﺘﻨﺪ» :ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« از ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ،
»ﺧﻼﺻﻪای از ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ در ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺎﺗﯿﺴﻢ و آﻧﺎرﺷﯽ« از ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ و
»در ﺑﺎره اﺗﻮرﯾﺘﻪ« از ﻓﺮدرﯾﮏ اﻧﮕﻠﺲ.
ﻧﮑﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ :اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ،ﺑﻮﯾﮋه
در ﺟﺮﯾﺎن اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻠﺶ ﺑﺎ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل اول و ﺑﻌﺪﺗﺮ اﺧﺮاﺟﺶ ،ﻧﻤﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ
ّ
ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﮐﻞ اﺳﻨﺎد اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل در دﺳﺘﺮس هﻤﮕﺎن ﻗﺮار
دارد .ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﺷﺎره ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ در ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺌﻮدور ﮐﻮﻧﻮ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ در اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل اول دارد ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ:
»هﻤﯿﻦ اﻻن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ِﺑ ِﮑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم .از ﻣﺤﺘﻮای ﻧﻮﺷﺘﻪﺗﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ
آن ﻣﺎردوﭼﯿﻦهﺎی ﻟﻌﻨﺘﯽ ]اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ-م[ ،ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻮرخ  ١۵دﺳﺎﻣﺒﺮ،
ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ؛ آزاردهﻨﺪهﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ]ﻧﺎﻣﻪ[ ﺣﺎوی هﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم راﺟﻊ ﺑﻪ
دﺳﯿﺴﻪهﺎی ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻨﯿﺴﺖهﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶﺗﺮ از هﻤﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﺶ آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ...
ﺑﮑﺮ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺷﻤﺎ را از دﺳﯿﺴﻪهﺎی ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﭼﻨﺪان
اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ رواﯾﺖ او ﻧﺪارم و ﺿﺮوریﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺧﻮدم ﺑﻄﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٨۶٨ﻋﻠﯿﻪ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل دﺳﯿﺴﻪ ﮐﺮد ،ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﻔﺘﻀﺎﺣﺎﻧﻪ اش در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺻﻠﺢ ﺑﺮن ﺑﻪ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻓﻮرا از درون ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ
40
ﭼﯿﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻤﻮد«...
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻧﻤﯽﺷﺪ از ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺧﻼف آﻧﭽﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪ و اﻧﺠﺎم داد ،اﻧﺘﻈﺎر
ﮔﺮاﯾﺶ ﻃﺒﻘﺎﺗﯿﺶ ﻧﺸﺎت
ازای ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎورهﺎﯾﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ از
ِ
داﺷﺖ .ﻋﻤﻞ او ﻣﺎﺑﻪ ِ
ِ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻗﻀﺎوت ﻓﺮد ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎورهﺎﯾﺶ )اﯾﺪه( ،دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ هﻤﻪ ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ از ﺿﺮورت و اهﻤﯿﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ
ﺑﮑﺎهﯿﻢ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ را روی ﻧﻘﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی او ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ؛ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دهﯿﻢ ﮐﻪ "از ﮐﻮزه
هﻤﺎن ﺗﺮاود ﮐﻪ در اوﺳﺖ!" اﯾﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ را از آن ﺟﮫﺖ ﻻزم دﯾﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﻄﺮ وﺣﺪت
ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ را ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺸﺎﺗﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ هﻨﻮز در ﺗﻮهﻢ
»اﻧﻘﻼﺑﯿﮕﺮی« آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ هﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺮودون اﺷﺎره ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﺤﺚ دارد ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ:

کندو کاو  ،٦فروردين ١٣٩٧
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ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ]ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه[
»هﺮ ﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺮودون را
ﺑﻌﻨﻮان ِ
ِ
ِ
ﺧﺮده ﺑﻮرژواﯾﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدم و ﺑﺼﻮرت ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻧﯿﺰ اﺛﺒﺎﺗﺶ ﻧﻤﻮدم،ﭘﺮودون هﻨﻮز ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ
اﻧﻘﻼﺑﯽ دو آﺗﺸﻪ ،هﻢ ﺗﻮﺳﻂ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و هﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎ ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻌﺪﺗﺮ ،ﻣﻦ هﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﯿﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﺑﺨﺎﻃﺮ "ﺑﯽ وﻓﺎﯾﯽ" ﺑﻪ اﻧﻘﻼب
اﻣﯿﺪهﺎی ﺑﯽ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮان و ﺧﻮدش
ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﭙﯿﻮﺳﺘﻢ .اﯾﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮ او ﻧﺒﻮد ،ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ِ
41
را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ«.

 -١ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺎﺻﻄﻼح ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ
ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ در ﻣﻮرد ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻧﺸﺪه ،آﻧﺮا ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ
اﺳﺘﻨﺎد وﯾﮋه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺮاﮐﻨﺪهای ﮐﻪ از ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ
ِ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ واﻗﻔﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ
آژﯾﺘﺎﺳﯿﻮﻧﯽ و ﯾﮏ ﻧﻄﻖ ﺟﺬاب و ﺗﮫﯿﯿﺠﯽ اﺳﺖ؛ و ﻧﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی.
ﺷﺎﯾﺪ هﻢ اﮔﺮ در ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﮐﺎرﮔﺮی ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ،وﺟﺪ و هﯿﺠﺎن زﯾﺎدی ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ؛
ِ
اﺣﺘﻤﺎﻻ هﺪف ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ هﻢ هﻤﯿﻦ ﺑﻮد :ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﮏ ادﻋﺎﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران .در
واﻗﻊ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻔﮫﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« و »ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ« ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار و ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰی دارﻧﺪ؛ ﮐﺎر ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮی ،رﯾﺴﮏ و  ...در
زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار و ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ و واﻗﻌﯿﺖ دوﮔﺎﻧﻪای ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  ...اﻣﺎ در
ﭘﺲ هﻤﯿﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺗﮫﯿﯿﺠﯽ ،اﺑﻌﺎد و زواﯾﺎﯾﯽ از ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﭘﻨﮫﺎن اﺳﺖ
ِ
ﮐﻪ ﺷﺎﻟﻮده ﻧﻈﺮی ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻨﯿﺴﺖهﺎی اﻣﺮوزی را هﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺬا ﻧﻘﺪ و
ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﮫﺎ ﺿﺮورت و اهﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد.

ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ

42

آﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد؛ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« و »ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ«
ﺣﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر« را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎنﺷﺎن اﻋﻄﺎ
) (Propertyﺗﺤﺖ
ِ
ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ» ،ﻗﺪرت« و » ِ
ﻣﯽﮐﻨﺪ» .اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از ﮐﺠﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﻌﻠﯽﺷﺎن رﺳﯿﺪهاﻧﺪ،
اﺑﺪا ﺟﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﻨﻄﻖ و ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮاﯾﺶ وﺟﻮد
ﻧﺪارد «.ﻣﮫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻌﻠﯽ ،اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان و اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﻮﻧﺪﮔﺎن در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش ﮐﺎر ،ﺑﺎ هﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
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ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ -١ :راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺑﺎ
ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﺪرن اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮ » ُ
دﺳﺘﺒﺮد«
ِ
ﻣﯽزﻧﺪ و از آن ﻃﺮﯾﻖ ﺛﺮوتاﻧﺪوزی ﻣﯽﮐﻨﺪ  -٢اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺑﺮادری
و ﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺖ  -٣ﺻﺤﺒﺖ از ﺑﺮاﺑﺮی ،ﻋﺪاﻟﺖ و آزادی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ.

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
آﻧﭽﻪ از ﻓﺤﻮای ﺑﺤﺚ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ وی اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ
اﺳﺘﺜﻤﺎر« ﮐﺎرﮔﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﮏ »ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ« ﺑﻮرژواﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ »
ِ
ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ »دوﻟﺖ« و ﻧﮫﺎدهﺎی رﯾﺰودرﺷﺘﺶ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه
زﻧﺪﮔﯽ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻠﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻪ و ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ
ﮐﺎر دﯾﮕﺮان را ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻤﺎرد و
ﺣﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر« از ِ
ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ » ِ
ﻗﺪرﺗﯽ را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻠﻄﻪاش
را ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
» ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ...ﭼﯿﺴﺖ؟ ..ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪرت و ﺣﻖ  ...ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ِﻣﻠﮏ ]ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ[ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ هﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮآﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎر دﯾﮕﺮاﻧﯽ ...ﮐﻪ
ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
ِ
ﺑﺎرور ﮔﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﻣﯽﺷﻮد :ﻗﺪرت و ِ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﻮش
ﻗﺪرت ﻣﻮﻟﺪه ﺷﺎن ﺑﻪ
ﻓﺮوش
ِ
ِﻣﻠﮏ ]ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ[ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ِ
ِ
اﻗﺒﺎل ِﻣﻠﮏ ]ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ[ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ هﺴﺘﻨﺪ ...اﯾﻦ ﺷﯿﻮه از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ،در هﻤﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی
ِ
ﻣﺘﻤﺪن]...ﺗﻮﺳﻂ[ هﻤﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎ ...دوﻟﺖهﺎ ،ادﯾﺎن و ...دﺳﺘﮕﺎه هﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ،
43
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﺮم اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد«.
در اﯾﻨﺠﺎ و در ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻔﺘﻪهﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ» ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﻣﺎدی »ﻗﺪرت« و »ﺣﻖ
ﻣﻌﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺗﺎرﯾﺨﯽ-اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺎن
ِ
اﺳﺘﺜﻤﺎر«ی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ،ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن »ﺧﻮش اﻗﺒﺎل«ﺷﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ روﻧﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﻃﺒﻘﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدهﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال را ﮐﻪ »ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﮐﺠﺎ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ؟« از ﺑﺤﺚ ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارد؛ آﻧﮫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ »از
ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﻨﻄﻖ و ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺌﻮال وﺟﻮد ﻧﺪارد «.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
ﺑﺤﺚ وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ را
ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺳﺌﻮاﻟﮫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺪﺧﻞ ورود ﺑﻪ
ِ
از ﺑﺤﺚ ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و از ﺟﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دو ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ و

کندو کاو  ،٦فروردين ١٣٩٧

Kandokav.com

نقد آنارشيسم

14

اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﻮﻧﺪه ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻪ »ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎر«
اﺳﺖ ،ﺑﺎهﻢ رودرو ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ روﯾﺎروﯾﯽ ،ﺑﺮدﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺛﺮوتاﻧﺪوزی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ،آﻧﮫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ » ُ
دﺳﺘﺒﺮد ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺰد« ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﺪ.
ﮐﺎر ﯾﺪی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ...ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽ
»ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻠﮏ و ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺖهﺎ ...از ِ
ﻓﺮوﺷﺪ »ﮐﺎر« اﺳﺖ ...ﻧﯿﺮوی ﻣﻮﻟﺪه ﺑﺪﻧﺶ هﺴﺖ؛ ﻓﮑﺮش ،رواﻧﺶ و هﻤﻪ وﺟﻮدش اﺳﺖ؛ ﺑﻪ
دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮﺟﻮد
دﺳﺘﺒﺮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﻮدش را ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ ...ﺛﺮوت ،از
ِ
ِ
ﻣﯽآﯾﺪ] «.هﻤﺎﻧﺠﺎ[
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﭘﺮودون ،ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ و اﻟﮫﺎﻣﺒﺨﺶ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺑﻮد ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ از دﺳﺘﻤﺰد
در ﮐﺘﺎب »ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟« 44اراﺋﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .او
ﻧﻮﺷﺖ:
»اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﻢ در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺑﺮده داری ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪهﻢ ،ﺟﻮاﺑﻢ "ﻗﺘﻞ"
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد؛ و اﺳﺘﺪﻻﻟﻢ ﻓﻮرا درک ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .هﯿﭻ ﺑﺤﺚ ﻃﻮلودراز دﯾﮕﺮی ﻻزم ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ
ﻧﺸﺎن دهﻢ ﮐﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ،ﺧﻮاﺳﺖ ،و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن را زاﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،هﻤﺎن
ﻣﻌﺎدل ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﯾﮏ
] ِاﻋﻤﺎل[ ﻗﺪرت ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ ]ﯾﮏ اﻧﺴﺎن[ اﺳﺖ؛ ﺑﺮده ﮐﺮدن،
ِ
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻌﺪی هﻢ ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﺟﻮاب ﺑﺪهﻢ :ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
45
ﭼﯿﺴﺖ؟ "دزدی"«.
ﻣﺎرﮐﺲ ،در ﮐﺘﺎب »ﻓﻘﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ«) 46در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮودون( و ﺑﻌﺪهﺎ در ﮐﺘﺎب
ﻧﻘﺪ وﺟﻪ
ﻧﻘﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﺪون ِ
»ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل« ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ِ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد وﮔﺮﻧﻪ ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﺳﻄﺤﯽ و ﻏﯿﺮرادﯾﮑﺎل ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و
ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ هﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ ﭘﺮودون ﮐﺮد و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را »ﺳﺮﻗﺖ« ﺧﻮاﻧﺪ و ﯾﺎ هﻤﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﮔﺮﻓﺖ و ﺛﺮوت را
» ُ
دﺳﺘﺒﺮد ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺰد« ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮد 47.ﻣﺎرﮐﺲ در ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﯾﺰر ،در ﻧﻘﺪ ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺘﻨﺘﺎجهﺎﯾﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
اﺛﺮ دوران ﺳﺎز؛ اﻟﺒﺘﻪ
»اﺛﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮودون"،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟" ﺑﯽﺷﮏ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ اوﺳﺖ .ﯾﮏ ِ
روش ﺗﺎزه و ﺑﯽﭘﺮواﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﯾﺪههﺎی
ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﺶ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺨﺎﻃﺮ ِ
ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮودون واﻗﻒ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﺛﺎر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﺎ "ﭘﺮاﭘﺮﺗﯽ" ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮههﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﺨﯿﻠﯽ
"اﻟﻐﺎ" هﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ...اﯾﺮاد ﮐﺘﺎب از هﻤﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ .ﺳﺌﻮال ﺑﻘﺪری ﺑﺪ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻪ آن ﺟﻮاب درﺳﺘﯽ داد؛ "رواﺑﻂ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ" ﻋﻬﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ "رواﺑﻂ
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ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ" دوره ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ "رواﺑﻂ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ" ﺑﻮرژواﯾﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮدش ﻧﻘﺪش را ﺑﺮ "رواﺑﻂ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ" دورههﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﺮودون ﺑﻮاﻗﻊ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺎﻟﮑﯿ ِﺖ ﺑﻮرژواﺋﯽ ﻣﺪرن ﺑﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ آن
ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻃﻮری ﮐﻪ اﻣﺮوز وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ "ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟" ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ
ِ
اﻧﺘﻘﺎدی از "اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ" اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ؛ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را
درﺑﺮﺑﮕﯿﺮد؛ ﻧﻪ از ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽﺷﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ رواﺑﻂ ارادی؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ واﻗﻌﯽ آن ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻮﻗﯽ "ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ"
رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺮودون ﮐﻠﯿﺖ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی را در
ِ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺴﻮت در اﺛﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ١٧٨٩
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺪهﺪ" :ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺮﻗﺖ اﺳﺖ ".در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺧﻮد ﺑﻮرژوازی هﻢ
ﻣﻔﺎهﯿ ِﻢ ﺣﻘﻮﻗ ِﯽ ﺑﻮرژوازی از "ﺳﺮﻗﺖ" ،دﻗﯿﻘﺎ در ﻣﻮرد
ِ
درآﻣﺪ "ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ" ِ
ﺗﺠﺎوز ﺑﺎ زور ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ
ﺻﺪق ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد 48.از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ "ﺳﺮﻗﺖ" -ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ
ِ
وﺟﻮد ِﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﭘﺮودون ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﺎر هﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﯿﺎﻟﭙﺮدازی
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖِ -
درﺑﺎره ﻣﺎﻟﮑﯿ ِﺖ ﺣﻘﯿﻘ ِﯽ ﺑﻮرژوازی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدش هﻢ ﻧﺎروﺷﻦ اﺳﺖ ...در اﺛﺮ
ﭘﺮودون ﺑﻨﺎم "ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻓﻘﺮ ﯾﺎ ﻧﻈﺎم ﺗﻀﺎد هﺎی اﻗﺘﺼﺎدی" ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ،ﺟﻮاب واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ
"ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟" اراﺋﻪ ﺷﺪ .در واﻗﻊ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺶ را
ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد؛ او ﮐﺸﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺌﻮال ﻃﺮح ﺷﺪهاش را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻃﻌﻨﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد؛ ﺑﻠﮑﻪ
ﺴﺘﻢ"
اﯾﻨﮑﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿ ِﻞ "اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ" ﻣﺪرن اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ .هﻤﺰﻣﺎن او ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ "ﺳﯿ ِ
ﺣﻞ ﮐﺎﻧﺖ،
ِ
ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﮕﻮﻧﻪای دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ؛ و ﺑﺠﺎی "ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت" ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ِ
49
"ﺗﻀﺎدهﺎی" هﮕﻠﯽ را ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ اﺑﺰار اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ«.
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻄﺎی ﭘﺮودون و ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی از اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﻠﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﺑﺪون
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ،ﺑﺪون درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ِ
ِ
درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ وﯾﮋﮔﯿﮫﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻀﺎدهﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دل آن
ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺪون درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ هﻮﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻﺗﯽ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدهﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻏﻠﻂ ﻃﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ؛ و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻣﻨﺘﮫﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﮐﺎر-ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی –از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﮐﻼﺳﯿﮏ،
ادﻋﺎی اﮐﺜﺮ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﮑﺎﺗﺐ
ِ
ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﻓﯿﺰﯾﻮﮐﺮات ...ﺗﺎ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺖ -اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺛﺮوت
ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﺎن و
ِ
) ،(Wealthﻣﺎل و داراﯾﯽ ) ،(Assetsﭘﻮل ،رﻓﺎه و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽِ ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﺑﺠﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﭼﺮا ﺛﺮوت و
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اﻗﻠﯿﺖ ﻣﻌﺪود ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻣﺎرﮐﺲ از
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ
ِ
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ
ِ
ِ
ﺑﯽﭘﺎﯾﮕﯽ ادﻋﺎهﺎیﺷﺎن را ﻧﺸﺎن داد ،ﺑﻠﮑﻪ ادﻋﺎﻧﺎﻣﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽای ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮرژوا ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد .ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﺎرﮐﺲ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ »ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل« را ﺑﻪ روﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮد 50و ﺑﺎرهﺎ ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮات
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎرﮐﺲ را ﺳﺘﻮد؛ 51ﺑﺎ اﯾﻦ هﻤﻪ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻣﺎرﮐﺲ و ﺗﺎﮐﯿﺪات
ﻣﮑﺮرش ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﮐﺎر« ﯾﺎ »اﺳﺘﺜﻤﺎر« و  ...ﻧﮑﺮد .ﺑﻌﻼوه
ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ در اﻧﺘﻘﺎد ﺧﻮد از »ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل« آن را »ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ« و »زﯾﺎد از ﺣﺪ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ«
ﺧﻮاﻧﺪ! اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻘﺪر در ﭼﺎرﭼﻮب ﻋﻠﻢ ﺣﺒﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮﭼﺴﺐ »ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ« زد و هﻤﺰﻣﺎن آﻧﻘﺪر ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﻮد
ﺑﺸﻮد ﺑﺮ آن
ِ
آﻧﺮا »ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ« ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد! ﺳﺌﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ آن ﻧﻤﯽدهﺪ:
»ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﯿﺼﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ]ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل[ ...ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ آن در ﺳﻤﺖﮔﯿﺮیای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﻨﻄﻖ واﻗﻌﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺗﻨﻬﺎ اﯾﺮاد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﯿﻖ آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺠﺰ
ِ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﺎ ،ﺑﮕﻮﻧﻪای زﯾﺎده از ﺣﺪ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه  ...ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺮدد و ﺑﺮای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮان )ﯾﻌﻨﯽ هﻤﺎﻧﺎﻧﯽ
52
ﮐﻪ ﺑﻮاﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ( ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ«.
ﮐﺎر ﮐﺸﺎورزی
ﺑﺮای ﻓﯿﺰﯾﻮﮐﺮاﺗﮫﺎ )ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاران اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪرن( ﻓﻘﻂ
ِ
ﮐﺎرﻣﻮﻟﺪ
ﮐﺎرﻣﻮﻟﺪ« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺸﺎء ﺛﺮوت ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻮد .آدام اﺳﻤﯿﺖ ِ
» ِ
را ﮐﺎری ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ از ﻧﮕﺎه او اﯾﻦ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ«
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ .رﯾﮑﺎردو ﺗﻮﺟﻪاش را ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮ و
ﺧﻮد »ﮐﺎر« را ﻣﻮﻟﺪ داﻧﺴﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ارزش ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﻮد؛ ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ،او ِ
ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ هﻤﯿﻨﺠﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻧﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﺎوﺗﺶ ﺑﺎ رﯾﮑﺎردو در اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ را ﺑﺮ ﻓﺮاز ارزشآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪ! و ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ از
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،از اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺮای
ِ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮد! ﺑﻌﻼوه ،ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ-ﮐﺎر،
از راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار-ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮود و از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪهﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻀﺎدهﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮﺳﺪ؛ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ در ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ
ورزﯾﺪ:
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ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺻﺮﻓﺎ
»ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ ﻧﯿﺴﺖ ...ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم
ِ
راﺑﻄﻪای ﻣﯿﺎن ﮐﺎر و اﺛﺮ ﻣﻔﯿﺪ آن ،ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎر او ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﯾﮏ
راﺑﻄﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﺎص ،راﺑﻄﻪای ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ُﻣﻬﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارزشاﻓﺰاﺋﯽ
53
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻮدن را ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ ﻧﯿﺰ هﺴﺖ«.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺎرﮐﺲ هﺮ ﮐﺎری را ﻣﻮﻟﺪ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﮑﺮد و دو ﺷﮑﻞ از راﺑﻄﻪ را ﻣﯿﺎن
ارزش اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮد
ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد -١ :ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺻﻮری ،ﮐﻪ در آن
ِ
٢ـ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،در ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﺎر؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ »ﻧﯿﺮوی ﻣﻮﻟﺪه ﮐﺎر« ﺧﻮد را
آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ،ﮐﺸﻒ ﻣﮫﻢ ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺗﻔﮑﯿﮏ »ﮐﺎر« از »ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر« ﺑﻮد.
ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺪت زﻣﺎن
آﻧﭽﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻣﯽﺧﺮدِ ،
ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪهﺪ ،ﺑﯿﺶ از
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر هﺴﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻘﺪار ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮف ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد
ِ
ﮐﺎر اﺿﺎﻓﻪ را ﺑﻄﻮر ﺑﻼﻋﻮض در ﻃﻮل ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ،
ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ از ِ
ِ
ﺗﺼﺎﺣﺐ در ﻣﯿﺂورد و ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ،آن را ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮ اهﻤﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺧﺼﻠﺖ ﻣﻮﻟﺪ آن در ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﺎر اﻧﮕﺸﺖ
54
ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ )و ﺣﺘﯽ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻨﺴﺘﮫﺎﯾﯽ اﻣﺮوز( ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻘﯽ از »ﮐﺎر« ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺎدر هﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر راﺑﯿﻨﺴﻮن ﮐﺮوزو
)ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزهﺎی ﻓﺮدﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد( و ﮐﺎر در ﺟﻮاﻣﻊ اﺷﺘﺮاﮐﯽ )ﮐﻪ
ﺟﻤﻌﯽ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮد( ﯾﺎ ﮐﺎر در ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﺌﻮداﻟﯽ )ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺖ( و ﮐﺎر در ﺳﯿﺴﻢ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻤﺎﯾﺰی ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ! ﺑﻌﻼوه ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ،
ﻓﮫﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر در ﻧﻈﺎم ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ،
در ﺗﻔﮑﯿﮏ »ﮐﺎر« از »ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر« ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ ِ
ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ را ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧﺎدرﺳﺖ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ُ
دﺳﺘﺒﺮد ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺰد اﺳﺖ« ،در هﻤﯿﻨﺠﺎﺳﺖ .اﻧﮕﻠﺲ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ
»ﺛﺮوت
ﺗﻤﺎﯾﺰ "ﮐﺎر" از "ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر" دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ اﮐﺘﻔﺎ
اهﻤﯿﺖ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ِ
ِ
ﻣﯽﺷﻮد:
»ﻣﺎ ﻣﺸﻐﻮل ...ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت در ﮐﻞ ﻗﻠﻤﺮو
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ ...اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎﻧﯽ ﭼﻮن رﯾﮑﺎردو  ،Ricardoﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ارزش هﺮ
ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎر ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ...اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را  ...در
ﮐﺎﻻی "ﮐﺎر" ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،از ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ دﯾﮕﺮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ارزش "ﮐﺎر" ﭼﻄﻮر
ﺧﻮد
ﻣﻮرد ِ
ِ
ِ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد؟ ...ﺗﺎ وﻗﺘﯽ از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش "ﮐﺎر" و از "ارزش ﮐﺎر" ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎز هﻢ از
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راه ﺑﺮونرﻓﺖ از اﯾﻦ ﺑﻦﺑﺴﺖ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮد
ﭼﻨﮓ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺧﻼص ﻧﻤﯿﺸﻮﯾﻢ ...ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ِ
ِ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ،او ﻧﯿﺮوی
ﯾﮏ
ازای
در
ﺑﻠﮑﻪ
...
ﻓﺮوﺷﺪ
ﻧﻤﯽ
ﮐﺎر
ﮐﺎرﮔﺮ
...
ﺑﻮد
ﻣﺎرﮐﺲ
ﮐﺎرل
ِ
ﮐﺎرش را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺖهﺎ ﻣﯿﮕﺬارد ،ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺪت زﻣﺎن ّ
)
ﻦ
ﻣﻌﯿ
ﺣﺎﻟﺖ وﻗﺖ-
در
ِ
ﻣﺰدی( ،ﯾﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮏ وﻇﯿﻔﮥ ّ
ﻣﻌﯿﻦ )در ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻄﻌﻪ-ﻣﺰدی( .او ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرش را ﮐﺮاﯾﻪ
وﺟﻮد ﺷﺨﺺ او ﺗﻨﯿﺪه اﺳﺖ و از آن ﻗﺎﺑﻞ ُﺟﺪا ﺷﺪن
ﻣﯿﺪهﺪ ﯾﺎ ﻣﯿﻔﺮوﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻪ ِ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدش ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ) ...ﺣﺎل(
ﻧﯿﺴﺖ .هﺰﯾﻨﮥ ِ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرش ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ هﺰﯾﻨﮥ ِ
ّ
ارزش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ،و ﮐﻤﯿ ِﺖ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯽ ﮐﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ از هﺰﯾﻨﮥ ِ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻪ ِ
ﮐﻤﯿﺖ ّ
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ّ
ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻻزم اﺳﺖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ،هﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ در
ِ
55
ﻓﺼﻞ "ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر" ]ﺟﻠﺪ اول ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ[ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب »ﮐﺎر ﻣﺰدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« ،در ﺗﻮﺿﯿﺢ هﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺎ ﭘﻮل ﻣﯽﺧﺮد و ﮐﺎرﮔﺮان در ازای ﭘﻮل،
»اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ِ
ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ آﻧﻬﺎ در واﻗﻊ ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار در ازای ﭘﻮل ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﺷﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر را ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺑﺮای ﯾﮏ
روز ،ﯾﮏ هﻔﺘﻪ ،ﯾﮏ ﻣﺎه و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺧﺮد .و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ آن را ﺧﺮﯾﺪ ،آن را ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﺼﺮف
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را واﻣﯽدارد ﮐﻪ در ﻃﯽ زﻣﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ،ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ...ﻣﺰد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻧﺎم ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ...اﯾﻦ ﮐﺎﻻی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ،ﮐﻪ هﯿﭻ ﺟﺎ
ﺟﺰ در ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮن آدﻣﯿﺰاد ﻧﻤﯿﺸﻮد ﻧﮕﻬﺶ داﺷﺖ ...ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر هﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﻧﺒﻮده...
ﺑﺮده ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرش را ﺑﻪ ﺑﺮدهدار ﻧﻤﯽﻓﺮوﺧﺖ ،هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﺎو هﻢ ﮐﺎرش را ﺑﻪ دهﻘﺎن
ً
ﻧﻤﯽﻓﺮوﺷﺪ .ﺑﺮده هﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرش ،ﯾﮑﺒﺎره و ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .او ﮐﺎﻻﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از دﺳﺖ ﺻﺎﺣﺒﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺻﺎﺣﺒﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮود .او ﺧﻮدش ﯾﮏ ﮐﺎﻻﺳﺖ ،وﻟﯽ
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،ﮐﺎﻻی او ﻧﯿﺴﺖ .رﻋﯿﺖ ]ﺳﺮف ،رﻋﯿﺖ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ زﻣﯿﻦ[ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎرش را ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ .او از ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ ﻣﺰدی ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؛ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﮐﺎرﮔﺮ آزاد  ...هﺮ روز ،ﻣﺜﻞ روزهﺎی دﯾﮕﺮ ١٥ ،١٢ ،١٠ ،٨ ،ﺳﺎﻋﺖ از زﻧﺪﮔﯿﺶ
او ﺑﺎج ﻣﯿﮕﯿﺮدِ ...
را ﺣﺮاج ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﻪ هﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺪهﺪ ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮاد ﺧﺎم ،اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ
ﻣﻌﯿﺸﺖ  -ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار .ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﻧﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ،١٢ ،١٠ ،٨
 ١٥ﺳﺎﻋﺖ از زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪاش ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ هﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺧﺮد ...ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪش ﻓﺮوش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﺳﺖ ،ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻞ ﻃﺒﻘﮥ ﺧﺮﯾﺪاران ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار را
ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻗﯿﺪ وﺟﻮد ﺧﻮدش را زده ﺑﺎﺷﺪ .او ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار اﺳﺖ] «.هﻤﺎﻧﺠﺎ[
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ﺑﻌﻼوه ﻣﺎرﮐﺲ در ﺟﺰوۀ »ﮐﺎر ﻣﺰدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« 56ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ دﺳﺘﻤﺰد،
ﻣﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺣﯿﺎﺗﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ »ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر« ﻻزم
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ارزش »ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر« ﻣﻌﺎدل ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻻزﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ هﻤﺎن اﻗﻼم )ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﮐﺎرﮔﺮ و ﻃﺒﻘﻪاش را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ( ﻣﺼﺮف ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﮫﺘﺮ ،دﺳﺘﻤﺰد هﻤﺎن هﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرش اﻧﺠﺎم ﻣﯽدهﺪ ،ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﮐﺎر
ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ هﻤﺎن ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ﺿﺮوری ،ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ هﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ِ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار ﻣﯽرود و ﻣﻨﺸﺎ ﺳﻮد ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ،ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ،
ُ
دﺳﺘﺒﺮد ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻨﺸﺎ ﺛﺮوت و ﺳﻮد،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﮐﺎر و ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﻧﻘﯿﻀﻪهﺎی ﺟﺪی و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦﺷﺎن اﺷﺎره
ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻣﮫﻢ دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﻧﻘﺶ
ﺗﻘﺴﯿﻢﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺘﻀﺎد ﻧﯿﺮوهﺎ و رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﮐﺎرﮐﺮد
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﺗﻀﺎدهﺎ ...هﻢ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ در ﺣﻮﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر
ﻧﯿﺴﺖ.

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﻧﮕﺮش ﻣﺎرﮐﺲ
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل« ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻮامﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﮐﻼﺳﯿﮏ
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻧﮕﺎرش »
ِ
اﯾﻦ ﺑﻮد :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از داراﯾﯽﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درآﻣﺪی را ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺶ
ﭘﺪﯾﺪ آورد .ﻣﺎرﮐﺲ ﻏﯿﺮﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ را ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﮐﺸﯿﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ
دﻗﯿﻖ و ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن آﺷﻨﺎﺳﺖ ،ﻧﻮﺷﺖ:
»ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ...ﻣﺎهﯿﺘﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ارزش اﺿﺎﻓﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ
ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ارزش اﺿﺎﻓﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
57
ﺧﻮدارزشاﻓﺰاﺋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ«...
ﺗﻤﺜﯿﻞ ﺗﺜﻠﯿﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ )ﭘﺴﺮ ،ﭘﺪر،
در ﻓﺼﻞ  ٤٨از ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ
ِ
58
روحاﻟﻘﺪس( ،ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺜﻠﯿﺚ ﺧﻮدش را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ-ﺑﮫﺮه  ،زﻣﯿﻦ-
اﺟﺎرۀ زﻣﯿﻦ ،ﮐﺎر-ﻣﺰد ،و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
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»اﯾﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺜﻠﯿﺚ ﮐﻪ هﻤﻪ اﺳﺮار ﭘﺮوﺳﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯿﺪهﺪ ...ﺑﺎ
ﺗﺜﻠﯿﺚ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ :اول اﯾﻨﮑﻪ ،ﺳﺮﭼﺸﻤﻪهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ اﯾﻦ ِ
ً
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﺛﺮوت هﺴﺘﻨﺪ ...ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪهﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ و اﺑﺪا ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﯿﺎس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ هﻤﺎن راﺑﻄﻪای را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎ ِب وﮐﯿﻞ،
59
ﭼﻐﻨﺪر ﻗﺮﻣﺰ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ هﺴﺖ«.
ِ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ،ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽرود و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،زﻣﯿﻦ ،ﮐﺎر! در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺎ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﺷﺌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ﯾﮏ
ﻣﻌﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﯾﮏ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﯿﻦ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞﺑﻨﺪی
ﺗﻮﻟﯿﺪ
راﺑﻄﮥ ِ
ِ
ِ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ِ
ﺷﺌﯽ ّ
ﺗﻌﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺌﯽ ﯾﮏ ﮐﺎراﮐﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎص داده اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ هﻤﺎﻧﻘﺪر ﺑﻪ
از
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ِ
وﺳﺎﯾﻞ ِ
ِ
ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﻼ ﯾﺎ ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﭘﻮل ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿ ِﺪ ﺑﻪ
ﮐﺎر زﻧﺪهای ﮐﻪ
اﻧﺤﺼﺎر درآﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ِ
ﻣﻌﯿﻦ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ِ
ﺑﺨﺶ ِ
وﺟﻮد
ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر از آن )ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر( ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻨﻔﮏ ﺷﺪه ،از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﺘﯽ ﺗﺰ در ِ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
ّ
ﺧﺮﯾﺪاران ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺮوی
ﻣﺒﺪل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن و
ِ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﺷﺎن و ﺷﮑﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه اﯾﻦ ﮐﺎرهﻢ هﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺧﻮاص ﺗﻮﻟﯿﺪاتﺷﺎن
در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ .ﭘﺲ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﯿﻦ ،در ﻧﮕﺎه اول ﺑﺴﯿﺎر
اﺳﺮارآﻣﯿﺰ ،از ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎی ﺗﺎرﯾﺨﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪۀ ﭘﺮوﺳﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺑﺮو هﺴﺘﯿﻢ«.
]هﻤﺎﻧﺠﺎ[
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )در ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ( ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎده و ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﻧﺪارد.
ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ! ﯾﮏ اﻧﺒﺎن اﺳﮑﻨﺎس ﯾﺎ ﯾﮏ اﻧﺒﺎر ﻃﻼ ﻧﯿﺴﺖ؛ هﺮ ﭼﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﮑﻞ ﭘﻮل ،ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،اﺑﺰار ﮐﺎر ،ﻣﻮاد ﺧﺎم و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﻏﯿﺮه هﻢ ﻇﺎهﺮ ﺷﻮد .اﻣﺎ هﻤﻪ اﯾﻨﮫﺎ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮕﺮدش درآﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻤﺰوج ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺜﻼ ﭘﻮل زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ
ارزش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﻮﻟﺪ ﺷﻮد .در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ
ِ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ارزﺷﯽ ﺑﯿﺶ از ارزش
اوﻟﯿﻪ ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ارزش اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻼهﺒﺮداری و ﯾﺎ
ارزش
اﻏﻔﺎل ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺳﻮد ،ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻣﯽرود .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ،
ِ
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ،در ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﺎر )ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﻮﻟﺪ( ﺑﻪ
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ﻓﺮاورده )ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪی( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ارزش اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ ﺳﻮد ﺧﻠﻖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ هﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﺎ زﻣﯿﻦ و ﯾﺎ ﮐﺎر ﻣﻮﻟﺪ را
ﺑﺘﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺸﺎ ﺛﺮوت ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ
ﻇﺎهﺮا اﺳﺮارآﻣﯿﺰ وﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ،ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ هﻢ ﺑﺎ ﺗﺤﻮل اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺻﺮﻓﺎ در ﯾﮏ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاهﺪ
ﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﮐﺮدن زﻣﯿﻦ و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﺰدی و
آﻓﺮﯾﻨﺶ ارزش اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻘﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ )و ﺑﺮﻋﮑﺲ( ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ هﻢ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت
ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاهﺪ داد؛ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻨﯿﺴﺖهﺎ اﺑﺪا ﻗﺎدر ﺑﻪ درﮐﺶ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ!
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ-ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺌﻮری ارزش را
ﭘﯽﻣﯽرﯾﺰد و ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺎدی ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽدهﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺶ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮاهﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر زﻧﺪه و
ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﺪل ﺷﺪ و در ﺑﺎزار ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺛﺮوت اﺟﺘﻤﺎع و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻟﻖ اﺿﺎﻓﻪ ارزش
اﻧﺤﺼﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﻌﯿﻦ و ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ درآﻣﺪ ،ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﺎر
ِ
ﺷﺪ ،ﮐﺎر ،ﺧﺼﻠﺖ ﻣﺰدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻮد اﺳﺘﻮار ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭘﻮل ﺑﺮ
هﺴﺘﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ و اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرش ،ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ و ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ
ﺧﻮدش ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪ و اﺳﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﺶ ﮔﺸﺖ و  ...ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ دو
اردوی ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮرژوا و ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺰاع ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
»ﻋﺎﻗﺒﺖ آن زﻣﺎن ﻓﺮارﺳﯿﺪ ﮐﻪ هﺮ آن ﭼﻪ را اﻧﺴﺎن از وﺟﻮدش ﺗﻔﮑﯿﮏﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﺑﻪ
ﺷﺌﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺪل ﺷﺪ .اﯾﻦ هﻤﺎن
زﻣﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎهﻢ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ وﻟﯽ هﺮﮔﺰ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﻪ هﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽدادﯾﻢ وﻟﯽ هﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﻓﺮوﺧﺘﯿﻢ ،از هﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ وﻟﯽ هﺮﮔﺰ
ّ
ﻧﻤﯽﺧﺮﯾﺪﯾﻢ )ﻣﺜﻞ ﺣﺮﻣﺖ ،ﻋﺸﻖ ،ﺑﺎور ،داﻧﺶ ،وﺟﺪان و ﻏﯿﺮه( و در ﮐﻞ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﺗﺠﺎرت وارد ﺷﺪ .اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪی ﻓﺴﺎد ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،رﺷﻮهﺧﻮاری ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ،
زﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ در آن هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ ﻣﺎدی ،ﺑﻪ ارزش ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزار ﻣﺒﺪل ﺷﺪه ،و ﺑﻪ
60
ﺑﺎزار آورده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ارزش واﻗﻌﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد«.
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 -٢ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ دوﻟﺖ
ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ:

ﺷﺮ اﺳﺖّ .
» ...ﻗﺎﻃﻊ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ دوﻟﺖ ّ
ﺿﺮورت وﺟﻮدش
ﺷﺮی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺿﺮوری ﮐﻪ
ِ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺿﺮورت اﻧﻬﺪام آﺗﯽ آن اﺳﺖ ...ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد دوﻟﺖ ،اﻧﺴﺎن ﻧﻪ ﺑﻪ
آزادی ﻣﯽرﺳﺪ و ﻧﻪ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ...ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ روی ﺳﻌﺎدت را
ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ دوﻟﺘﯽ در ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ...دوﻟﺖ ﺳﻼخ ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺰرگ و ﮔﻮرﺳﺘﺎﻧﯽ وﺳﯿﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ
61
در آن ﺗﻤﺎم اﺧﺘﯿﺎرات و اﺑﺘﮑﺎرات ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻮﺳﯽ ﺳﻼﺧﯽ و دﻓﻦ ﻣﯿﺸﻮد«.
ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ در »اﺳﺘﺎﺗﯿﺴﻢ و آﻧﺎرﺷﯽ« ،62ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد او »دوﻟﺖ« ﯾﻌﻨﯽ
"ﺳﻠﻄﻪ" ﮐﻪ آن هﻢ ﺑﻨﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ ﺑﺎ "اﺳﺘﺜﻤﺎر" .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ،هﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮ و
ﻗﮫﺮآﻣﯿﺰ دوﻟﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاهﺪ
ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺪون اﻟﻐﺎ و اﻧﮫﺪام
ِ
ِ
داﺷﺖ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺤﺴﺎب ﻧﺨﻮاهﺪ آﻣﺪ:
»آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﻮرژواهﺎی هﻤﻪ اﺣﺰاب ،از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦﺷﺎن ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از آﻧﮑﻪ ﭼﻘﺪر ﺟﻬﺎن-
وﻃﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﭘﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ ﭘﻮل از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از ﮐﺎر ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﺗﻌﺼﺐ وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ.
ﻣﯽآﯾﺪ ،هﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ،ﺷﻮر و
ِ
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ در واﻗﻊ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از اﺑﺮاز ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺬهﺒﯽ از دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ ...ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "دوﻟﺖ" ،ﺑﻮاﻗﻊ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "ﺳﻠﻄﻪ"؛ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "ﺳﻠﻄﻪ" ،ﺑﻮاﻗﻊ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ُ
"اﺳﺘﺜﻤﺎر"  ...دوﻟﺖ ،هﺮﭼﻘﺪر هﻢ ﮐﻪ ﻓﺮم ﻣﺤﺒﻮب و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهای ﺑﺨﻮد ﺑﮕﯿﺮد ،هﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد
ﺳﻠﻄﻪ و اﺳﺘﺜﻤﺎر اﺳﺖ؛ از اﯾﻨﺮو ﯾﮏ ﻣﻨﺸﺎ داﺋﻤﯽ ﻓﻘﺮ و ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﺮدﻣﺎن اﺳﺖ .هﯿﭻ راهﯽ ﺑﺮای
هﻤﺰﻣﺎن آزادی و رﻓﺎه ﺑﻪ ﻣﺮدم وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﮕﺮآﻧﮑﻪ
اﻋﻄﺎی
رهﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم و
ِ
ِ
دوﻟﺖ ﻣﻠﻐﯽ ﺷﻮد؛ هﻤﻪ دوﻟﺘﻬﺎ .ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻐﺎی دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮑﺒﺎر و ﺑﺮای
هﻤﯿﺸﻪ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز "ﺳﯿﺎﺳﺖ" ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه ،ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از
ﺧﺎرﺟﯽ اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ هﻤﺎن ﻋﻤﻞ،
ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﺮوزات داﺧﻠﯽ و
ِ
ﻋﻠﻢ ﺳﻠﻄﻪ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻮدههﺎ ﺑﻨﻔﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻤﺘﺎز اﺳﺖ ...ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ را
هﻨﺮ و ِ
اﻧﺘﺰاع ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد .ﻣﺎ آﻧﺮا ﺗﺠﺮﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻮاهﺎن اﻧﻬﺪام اﯾﺠﺎﺑﯽ دوﻟﺖ
هﺴﺘﯿﻢ .و اﯾﻨﺠﺎ هﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﮐﺎﻣﻼ از ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖهﺎی
رادﯾﮑﺎل-ﺑﻮرژوا )ﮐﻪ هﻢاﮐﻨﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ رادﯾﮑﺎل ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻧﻤﺎی ﺑﺰک ﺷﺪه دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ( ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ...
ِ
ﺑﺮوزات ﺿﺮوری دوﻟﺖ
ﮐﺎﻣﻞ دوﻟﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ]ﮐﻪ هﻤﺎن
ِ
ﻗﺒﻮﻟﺶ دارﯾﻢ ،ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ِ
اﻟﻐﺎی ِ
63
اﺳﺖ[«.
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ﻧﻘﺪ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ دوﻟﺖ ،ﻗﺎﻃﻊ ،ﻣﻄﻠﻖ و ﻏﯿﺮﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﺮای او دوﻟﺖ ،دوﻟﺖ
ِ
اﺳﺖ :ﭼﻪ ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ ،ﭼﻪ ﺟﻤﮫﻮری و ﭼﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺮی .ﺑﻨﻈﺮ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ،ﻗﺪرت ،هﯿﺮارﺷﯽ ،اﺗﻮرﯾﺘﻪ و ﺳﻠﻄﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ،
ِ
ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از آﻧﮑﻪ از دزدان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﺎ درﺳﺖﮐﺎران ،در ﻏﺮب ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺷﺮق ،در رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﺑﻮرژواﯾﯽ و  ...ﻗﺪرت و ﺳﻠﻄﻪ ،راه ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ "ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ُﺣﮑﻢ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻨﺪ ﭼﯿﺰی از ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن
64
ﻧﻤﯽداﻧﺪ" .
ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﻧﻘﺪهﺎی ﺗﻨﺪی ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ دوﻟﺖ ﻣﺎرﮐﺲ و »دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ« ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺘﺎﺗﯿﺴﻢ و ﯾﺎ ﺑﺎﺻﻄﻼح هﻤﺎن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ
اﻟﻮﯾﺖ
ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﻤﺘﺎز ،ﻣﺘﺸﮑﻞ از داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﮔﺮوه از
ﭘﺮدازان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ِ
ِ
ِ
ﺗﺌﻮری ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ هﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮح از ﭘﯿﺶ ﺗﻨﻈﯿﻢﺷﺪه ﺷﺎن از ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ
ﭘﺸﺖ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺒﻪﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
اﻗﻠﯿﺖ داﻧﺎِ ،
ﻗﺪرت دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﺻﻔﺘﺎﻧﻪی اﯾﻦ ِ
ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪِ .
]ﻗﻼﺑﯽ[ ﮐﻪ ﻇﺎهﺮا ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ...ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺌﻮری آﻗﺎی ﻣﺎرﮐﺲ،
ﻣﻄﻠﻖ
اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺮدم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ دوﻟﺖ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در
ِ
ِ
ﺧﯿﺮﺧﻮاهﺎن ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن و آﻣﻮزﮔﺎران ﻗﺮار دهﻨﺪ .آﻧﻮﻗﺖ ،رهﺒﺮان ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ آﻗﺎی
روش ﺧﻮدﺷﺎن ،ﻣﺮدم را آزاد ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد .آﻧﻬﺎ ]ﻣﺎرﮐﺲ و رﻓﻘﺎﯾﺶ[
ﻣﺎرﮐﺲ و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ،ﺑﻪ ِ
ﻣﺮدم
ﺧﻮاهﺎن آﻧﻨﺪ ﺗﺎ هﻤﻪ ﻗﺪرت اﺟﺮاﯾﯽ را در دﺳﺘﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ِ
65
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻗﻮی هﺴﺘﻨﺪ«...
ﻣﺤﺘﺎج ﯾﮏ
ﻧﺎدان،
ِ
ِ
ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺟﻤﻼت ﮐﺘﺎب ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺗﮑﺮار ﻣﮑﺮر هﻤﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮﻟﺒﻨﺪی اﺳﺖ .از اﯾﻨﺮو
ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺮای ﻧﻘﻞ ﺟﻤﻼت وی ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ؛ هﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت
اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺎور دارﯾﻢ ،ﺑﻮﯾﮋه آﻧﮑﻪ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖهﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽّ ،ﺗﻮهﻤﯽ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ دوﻟﺘﯽ ،در ﺑﻮق و ﮐﺮﻧﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ
ِ
ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮده و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ آن در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .آﻧﮫﺎ ﺿﻤﻦ دﻓﺎع از
ﺟﮫﺎن اﻣﺮوز ،ﻧﻪ
دوﻟﺖ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﻣﺠﺪدا اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ راه ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺗﺌﻮری
ِ
ِ
66
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ،ﮐﻪ اﻟﻐﺎی آن اﺳﺖ!
ﺟﺎ دارد هﻤﯿﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻟﻐﺎی دوﻟﺖ ،ﭘﺮوژهای هﻢ ﺑﻪ
ﻧﺎم »اﻧﺤﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﻟﻐﺎی اﺗﻮرﯾﺘﻪ ،ﺳﻠﻄﻪ و هﯿﺮارﺷﯽ
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ّ
در ﮐﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .او اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ را ﺑﻌﮫﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮاﺳﺮی و
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻤﺮور ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دوﻟﺖ ﺷﻮد 67.ﯾﮑﯽ
از ﻧﻘﺪهﺎی او ﺑﻪ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل هﻢ هﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﻌﮫﺪه
ﺑﮕﯿﺮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ اﻟﻐﺎی دوﻟﺖ
اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﭘﺎراﮔﺮاف را آوردﯾﻢ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ
ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل اول ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺶ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎز ﺑﻪ اﺷﺎره
ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ در ﻧﺎﻣﻪاش ﺑﻪ ﮐﻮﻧﻮ ،ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺗﺌﻮری »اﻧﺤﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«
ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ و »اﻟﻐﺎی اﺗﻮرﯾﺘﻪ« او ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﻪ ﻃﻌﻨﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﺒﺎرزۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮑﻞ داده ﻧﺸﺪه ،ﭘﺲ ﺑﺮای
آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ وﻗﻮع اﻧﺤﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻮرا ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺖ ﮐﻬﻦ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ اﯾﺪهآل ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻨﯿﺴﺘﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮥ آﺗﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﭘﯿﺶ از هﺮ ﭼﯿﺰ اﺗﻮرﯾﺘﻪای وﺟﻮد ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﻢ
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ّ
ﺷﺮ ﻣﻄﻠﻖ) .ﭼﻄﻮر اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺧﻮاهﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ ،راه آهﻦ را
ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﯽ را هﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﻬﻢ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﺑﺪون
ﯾﮏ رهﺒﺮی واﺣﺪ؟ آﻧﻬﺎ ]ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻨﯿﺴﺘﻬﺎ[ ﭼﯿﺰی در ﺑﺎرهاش ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ( .ﺑﻪ اﺗﻮرﯾﺘﮥ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﺑﺮ اﻗﻠﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﺗﻤﻪ داده ﻣﯽﺷﻮد؛ هﺮ ﻓﺮد و هﺮ ﮐﻤﻮﻧﯽ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ -ﺣﺘﯽ اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮه ﺑﺎﺷﺪ -ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ هﺮ ﻓﺮد از ﺑﺨﺸﯽ
از اﺗﻮرﯾﺘﻪاش ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﺎز ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل هﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ،دوﺑﺎره ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﻨﺤﻮﯾﮑﻪ هﻤﮥ ﺑﺨﺶ هﺎ ،و در هﺮ ﺑﺨﺶ هﺮ ﻓﺮد،
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﻮر ﺑﺎﺑﺎی ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ هﺎی ﺑﺎزل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺗﻮرﯾﺘﻪ اﻋﻄﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺣﺘﯽ
ﺧﻮدش را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﻨﺪ! ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ هﻢ اﻋﻄﺎ ﺷﻮد ،ﺑﺎزهﻢ ﺑﺎﯾﺪ
68
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ آن هﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺎده ﮐﻪ اﺗﻮرﯾﺘﻪ اﺳﺖ«.

اﻟﻐﺎی دوﻟﺖ
ﻧﮑﻮهﺶ "ﻗﺪرت" و ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ "ﺳﯿﺎﺳﺖ" و ﺣﺘﯽ دوﻟﺖ اﺑﺪا ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ و
ّ
آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ؛ و ردﭘﺎﯾﺶ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻧﺰد اﮐﺜﺮ ﻓﺮهﻨﮕﮫﺎ ،در ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞهﺎ و
ﻣﺤﺎورات روزﻣﺮه ﺑﻪ ﻋﯿﺎن دﯾﺪ؛ ﻣﺜﻼ در دوره ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ" ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دهﻘﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺷﯿﻄﺎن ﺮا ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ ،آﻧﺮا در هﯿﺌﺖ ﻣﺎﻣﻮر وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ
ﮐﺸﯿﺪ" 69در ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺜﯿﻠﮫﺎ و ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞهﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد
ﺣـﺎﮐﻢ ﺷﮫﺮی ﮐﻪ
دارد؛ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ :ﺷﺎه اﻧﻌﺎﻣﻢ داد ،ﮐﻠﯿﺪ ﮐﺎهﺪوﻧﻢ داد /
ِ
ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ ُﺑ َﻮد -ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺷﮫﺮ رﺳﻮاﯾﯽ ُﺑ َﻮد  /دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺧﺮان دادی ،ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻪ
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ﺳﮕﺎن  /دوﻟـﺖ اﮔـﺮ ﮐـﻮر ﻧﺒـﻮد ،ﺑـﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻟﻨـﮓ ﻧﻤﯽ آﻣﺪ  /دوﻟﺖ ﭼﻮن ﺑﺎد اﺳﺖ،
70
هﺮ وﻗﺖ از ﺟـﺎﯾﯽ دﯾﮕـﺮ ﺑﺮآﯾـﺪ!
هﺎل دراﭘﺮ ،در ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ رﺷﺪ دوﻟﺖ ﺳﺘﯿﺰی ،در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ دوﻟﺖ و اﺳﺘﺎﺗﯿﺴﻢ  ،در ﻣﺠﻤﻮع ) ،هﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ در دورههﺎی ﺑﻌﺪی( ﺑﯿﺶ از
ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ رﺷﺪ
هﻤﻪ ،ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﻔﺮد و ﻣﻨﺰوی ﻣﺜﻞ دهﻘﺎﻧﺎن ،ﭘﯿﺸﻪوران و
ِ
ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻤﯽ
ﮐﺎر
ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدﺷﺎن و ِ
ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﭼﻨﺪان روﺷﻨﯽ ﺑﯿﻦ ِ
ِ
ﺑﯿﻨﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤﺪودی ،دوﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻣﺰاﺣﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻨﻈﺮ
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﺷﺘﯿﺎق "اﻟﻐﺎی دوﻟﺖ" ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اراده و زور اﺳﺖ :ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭼﺎﻗﻮ و ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن
اﺷﺘﯿﺎق
ﯾﮏ ﻏﺪه ﺑﯽﻣﺼﺮف ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ از ِﺗﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ
ِ
"اﻟﻐﺎی دوﻟﺖ" ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﻧﻈﺮ اﻏﻠﺐ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﻮنآﻣﯿﺰﺗﺮﯾﻦ روﯾﺎهﺎ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ اﯾﺪهای ﺳﺎده ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ و ﻣﻌﻘﻮل رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ) .وﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﯾﻦ
ﻧﻪ روﯾﺎﺳﺖ و ﻧﻪ آﺳﺎن(" .ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد ﻗﺎﻧﻮن"" ،ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت"" ،ﻧﺎﺑﻮد ﺑﺎد دوﻟﺖ" –
ﺷﻌﺎرهﺎی ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ هﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،دوﻟﺖهﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﺮﻧﮕﻮن
ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ
ِ
71
ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ "دوﻟﺖ" هﺮﮔﺰ "ﻣﻠﻐﯽ" ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ«.
ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ .اﺑﺰار
دﻟﯿﻠﺶ هﻢ روﺷﻦ اﺳﺖ :دوﻟﺖ ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ِ
ِ
اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻨﮫﺎ در ﺧﯿﺎل و ﻓﺎﻧﺘﺰی ﻣﯽﺷﻮد دوﻟﺖ را ﻣﻠﻐﯽ ﮐﺮد؛
آﻧﮫﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدهﺪ!
ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺳﺮﻣﻨﺸﺄ ﺷﺮارﺗﯽ ﮐﻪ
اﻧﮕﻠﺲ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و
ِ
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ دوﻟﺖ را ّ
ﺷﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪارد؛ ﺑﯽﺧﺒﺮ از آﻧﮑﻪ دوﻟﺖ
ﭼﯿﺰی ﺑﺠﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ،زﻣﯿﻦ داران و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
اﻣﺘﯿﺎزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ .72ﺑﺮ اﺳﺎس هﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮش و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺎدرﺳﺖ هﻢ
هﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺌﻮری اﻟﻐﺎی دوﻟﺖ ﻣﯽرﺳﺪ .ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ،
اﻣﮑﺎن ،ﺷﺮاﯾﻂ و ﺧﻼﺻﻪ هﻤﻪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﺿﺎﻓﻪ ارزش را ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ! اﻧﮕﻠﺲ
در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»او ]ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ[ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺖهﺎ و ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان را ﮐﻪ
ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻣﻨﺸﺄ اﺻﻠﯽ ﺷﺮارﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻠﻐﯽ ﺷﻮد ،درﻧﻈﺮ
از درون
ِ
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؛ در ﻋﻮض دوﻟﺖ را ﻣﻨﺸﺎء اﺻﻠﯽ ﺷﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﻃﺮﻓﺪار اﯾﺪۀ ﻣﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﯿﺶ از
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ،زﻣﯿﻦ داران و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ
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اﻣﺘﯿﺎزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺎن ﺗﺪارک دﯾﺪه اﻧﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ اﺻﺮار دارد ﮐﻪ اﯾﻦ دوﻟﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ،و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ دوﻟﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺧﻮد را در
اﺧﺘﯿﺎر دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دوﻟﺖّ ،
ﺷﺮ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ از هﺮ ﭼﯿﺰ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﭙﺲ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﺧﻮدش رهﺴﭙﺎر ﺟﻬﻨﻢ ﺷﻮد .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ:
ّ
ّ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﻤﻠﮏ ﮐﻞ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در دﺳﺖ ﺗﻌﺪادی ﻗﻠﯿﻞ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﯿﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ دوﻟﺖ
ﺧﻮدش ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ،ﯾﮏ اﺧﺘﻼف اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .اﻣﺤﺎء
دوﻟﺖ ،ﺑﺪون ﯾﮏ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋ ِﯽ ﭘﯿﺶ از آن ،ﭼﺮﻧﺪ اﺳﺖ؛ اﻣﺤﺎء ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ،
ّ
73
درﺧﻮدش ﯾﮏ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﺰم ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﮐﻞ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ،اﻣﺎ ،ﭼﻮن ﺑﺮای ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ،دوﻟﺖ ّ
ﺷﺮ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ هﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد
ﭼﻮن ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎی دوﻟﺖ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ– ﺧﻮاه اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ّ
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﯾﺎ هﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ .از اﯾﻨﺮو ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و ﺑﺨﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،در ﺣﮑﻢ ﺧﯿﺎﻧﺖ
ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ ﯾﮏ ِ
ﺑﻪ اﺻﻮل ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم داد ،اﻧﺠﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،آﺳﯿﺐ زدن ﺑﻪ دوﻟﺖ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ اﺳﺖ؛ و هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ هﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﯾﻌﻨﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖﺷﺎن ﺑﺮ )دوﻟﺖ( ﻓﺎﺋﻖ
آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺴﺌﻮﻻن را ﻋﺰل ،دوﻟﺖ را ﻣﻠﻐﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼت اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل را
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻗﺪام ﻋﻈﯿﻢ ،ﮐﻪ هﺰاره ﺑﺎ آن آﻏﺎز ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ" ،اﻧﺤﻼل
74
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد«...

ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ
هﺎی
اﺗﻮﭘﯿﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ "اﻟﻐﺎی دوﻟﺖ" ،ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﮫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ِ
ِ
رادﯾﮑﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻮد؛ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺎرﮐﺲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد؛ زﯾﺮ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد دوﻟﺖ
را اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﻣﺪرن ﻓﻘﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮرژوازی را اداره
ﻣﯽﮐﻨﺪ ...ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم در اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮی ،ارﺗﻘﺎء ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﻪ ﮐﻒ آوردن
دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯿﺶ ﺑﺮای آن )ﻣﻨﻈﻮر( اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم از ﭼﻨﮓ ﺑﻮرژوازی ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﺪ؛ هﻤﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ را در دﺳﺖ
دوﻟﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪه ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ و ﮐﻠﯿﺖ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻮﻟﺪه را
ً
ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور -ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دهﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻃﺒﻌﺎ در اﺑﺘﺪا ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪدر ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮرژواﺋﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻪ
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از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎرﺳﺎ و ﺑﯽﺛﺒﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،وﻟﯽ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﺒﺶ ،از
ﺷﺪن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﺧﻮد ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽروﻧﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﺑﺮای زﯾﺮ و رو ِ
75
اﻧﺪ«.
اﻧﮕﻠﺲ هﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪای دارد ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ:
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ
»ﻣﺎرﮐﺲ و ﻣﻦ ،از ﺳﺎل  ١٨۴۵ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ِ
ﭘﺮوﻟﺘﺮی آﺗﯽ ،اﻧﺤﻼل ﺗﺪرﯾﺠﯽ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻧﻬﺎﺋﯽ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽای ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد
اﻧﻘﻼب
ِ
ِ
ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد؛ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ هﺪف اﺻﻠﯿﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻧﯿﺮوی
ﺷﺪن اﻗﻠﯿﺘﯽ
اﻧﻘﯿﺎد اﻗﺘﺼﺎدی
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻦ را ﺑﻪ ِ
ِ
ﻣﺴﻠﺢِ ،
اﻗﻠﯿﺖ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﺤﻮ ِ
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ دوﻟﺘﯽ هﻢ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاهﺪ رﻓﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺎ
ﺿﺮورت ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻣﺴﻠﺢ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ،
ِ
ِ
ﻣﻬﻤﺘﺮ اﻧﻘﻼب
هﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻮدهاﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ و دﯾﮕﺮ اهﺪاف ﺑﻤﺮاﺗﺐ
ِ
ً
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﻓﺘﮥ دوﻟﺖ را ﺑﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﯾﻨﺪه ،ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﺑﺪوا ﻧﯿﺮوی
ِ
ِ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار را در هﻢ ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را
آن
ﮐﻤﮏ
ﺑﺎ
و
درآورد
ﺧﻮد
ﺗﺼﺎﺣﺐ
ِ
ً
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﺎل  ،١٨٤٧در
ﺑﻨﺤﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ
ِ
اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ دوم ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد .آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖهﺎ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻌﮑﻮس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ آﻏﺎز ﺷﻮد .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
ِ
ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﯿﺮوز ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد هﻤﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﺎده ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهای ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ
ِ
ِ
دوﻟﺖ اﺳﺖ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ دادﻧﺶ ﺑﺎ ﻓﻮﻧﮑﺴﯿﻮن ﺟﺪﯾﺪ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺶ در ﭼﻨﺎن
ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﯿﺮوز ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺪرت
ﺑﺰﻧﮕﺎهﯽ ،ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺗﻨﻬﺎ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن ﻃﺒﻘﻪ
ِ
ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آوردهاش را ِاﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ ،دﺷﻤﻨﺎن ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﺶ را در ﺣﺎل ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﮕﻬﺪارد و آن
اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون آن ﮐﻞ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ و ﮐﺸﺘﺎر
اﻧﻘﻼب
ِ
ﺻﺮﯾﺢ ﻣﻦ هﺴﺖ
ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ،هﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺘﺎر ﭘﺲ از ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .آﯾﺎ ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ِ
ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺮﻧﺪﯾﺎت آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ از هﻤﺎن روز اول ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽﺷﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ
76
ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮد؟«
»ﭼﺮا ﻣﺨﺎﻟﻔﯿ ِﻦ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﯿﻎﮐﺸﯿﺪن ﻋﻠﯿﻪ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ دوﻟﺖ ﻣﺤﺪود
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟ هﻤﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖهﺎ ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،هﻤﺮاه ﺑﺎ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯿﺶ،
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽای ﮐﻪ در راه اﺳﺖ ،از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاهﺪ رﻓﺖ .ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﮐﺎرﮐﺮدهﺎی
ِ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺼﻠﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن را از دﺳﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ داد و ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدهﺎی اداری ﺳﺎدهای ﺑﺪل
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﺧﻮاهﺎن اﻟﻐﺎی
ﻓﻮر ِی دوﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ هﺴﺘﻨﺪ؛ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽای ﮐﻪ ﺗﻮﻟﺪش
اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻟﻐﺎی
را اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﮐﺮده ،ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﻬﺎ ﺧﻮاهﺎن آﻧﻨﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام
ِ
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اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن هﺮﮔﺰ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب را دﯾﺪهاﻧﺪ؟ اﻧﻘﻼب ﻗﻄﻌﺎ اﺗﻮرﯾﺘﻪﮔﺮاﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد؛ اﻗﺪاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﻨﮓ ،ﺳﺮﻧﯿﺰه و ﺗﻮپ
 ﯾﺎ هﻤﺎن اﺑﺰارهﺎی ِاﻋﻤﺎل اﺗﻮرﯾﺘﻪ -اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰهﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺶ را ﺑﻪﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺮوز اﮔﺮ ﻧﺨﻮاهﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﻬﻮدهای اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
دل ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﯾﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را از ﻃﺮﯾ ِﻖ وﺣﺸﺘﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻠﺤﻪاش در ِ
ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺴﻠﺢ ،در ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز دوام ﺑﯿﺎورد اﮔﺮ ﮐﻪ از اﺗﻮرﯾﺘﻪ
ِ
ﺑﻮرژوازی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﺮد؟ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،آﯾﺎ ﻣﺎ ﺳﺮزﻧﺸﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ از
اﺗﻮرﯾﺘﻪاش اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮد؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺷﻖ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ
اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ درﺑﺎره ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﺎرﺷﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻐﯿﺮ از اﯾﺠﺎد
ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﺎرﺷﺎن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ
77
ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ اﺳﺖ .در هﺮ دو ﺻﻮرت ،آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ارﺗﺠﺎع ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﻣﺎرﮐﺲ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺖ:
»ﻣﺎ ﺧﻮاهﺎن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻃﺒﻘﺎت هﺴﺘﯿﻢ .اﺑﺰار ﻣﺘﺤﻘﻖ ﮐﺮدﻧﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰارش ،ﺳﻠﻄﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ هﻤﻪﻣﺎن ،روی هﻤﻪ اﯾﻦ اﺻﻮل ﺗﻮاﻓﻖ دارﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ! آﺑﺴﺘﻨﺸﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ Abstentionists] 78ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ و
ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ اﺳﺖ[ ﺧﻮد را اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،آﻧﻬﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﻧﻘﻼب،
ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاهﺎﻧﺶ هﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﺎرهای ﻧﺪارﻧﺪ ﺟﺰآﻧﮑﻪ اﺑﺰار
ارﮐﺎن اﻧﻘﻼب را آﻣﺎده
ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ِ
ﻣﺘﺤﻘﻖ ﮐﺮدﻧﺶ را ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮاهﻨﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰارِ ،
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪون اﯾﻦ ]ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت
آﻣﻮزﺷﯽ[ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ -در ﻓﺮدای ﭘﯿﺮوزی -ﻓﺮﯾﺐ ﻓﺎورهﺎ  Favresو ﭘﯿﺎتهﺎ  Pyatsرا
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺧﻮرﻧﺪ ...آزادیهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺣﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦهﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت،
ﺳﻼحهﺎی ﻣﺎ هﺴﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ]ﺳﻼحهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ[ را از ﻣﺎ ﺑﺪزدﻧﺪ،
اﻗﺪام ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ
آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ روی دﺳﺖ ﺑﮕﺬارﯾﻢ و هﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﮑﻨﯿﻢ؟ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ هﺮ ِ
از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮﻋﮑﺲ،
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ،اﺑﺰاری را ﺑﺪﺳﺖﻣﺎن ﻣﯽدهﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ هﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد اﻋﺘﺮاض
79
ﻧﻈﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ«.
ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ اﺑﺰار ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ِ

ﻣﺎرﮐﺲ در ﻧﺎﻣﻪ اش ﺑﻪ ُﭘﻞ ﻻﻓﺎرگ )ﻣﻮرخ  ١٩آورﯾﻞ  (١٨٧٠ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت دﻗﯿﻘﯽ در
ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﻖ ﺟﺎ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻣﯽﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﺘﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻮﺗﺎهﯽ از آن اﮐﺘﻔﺎ
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ﺷﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ در ﺳﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﻣﯽﭘﺮدازد و در ﺑﻨﺪ ٣
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
» ] (٣ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ[ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را
در اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺪهﻨﺪ؛ ﺗﺎ در ﯾﮏ روز زﯾﺒﺎ ،از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮل ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
دوﻟﺘﻬﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ او ]ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ[ ﭼﻪ ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮری از ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ!
ﺗﺒﺪﯾﻞ دوﻟﺘﻬﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ ]ﻣﻨﻈﻮر "اﻧﺠﻤﻦ هﺎی آزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن"
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ِ
اﺳﺖ -م[  ،هﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه ﺑﺪهﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ ،اﯾﻦ اﺗﺤﺎﯾﻪهﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺰرگ
ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ  ،هﺮﮐﺎری دﻟﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻤﻌﻨﯽ
ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦﺷﺎن اﺳﺖ .ﭼﺮا! اﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ هﻤﺎن اﺳﺘﺪﻻل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻮن ﻗﺼﺪﺗﺎن اﻟﻐﺎی ﮐﺎر ﻣﺰدی اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﯿﺰان دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﺪ؛
ﺑﻤﻌﻨﯽ ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﺳﺘﻤﺰدی اﺳﺖ! اﻻغهﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ هﺮ ﺟﻨﺒﺶ
اﯾﻦ
ِ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺿﺮورﺗﺎ ﯾﻚ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ هﺴﺖ و هﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده
80
اﺳﺖ«.
ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ هﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب »اﺳﺘﺎﺗﯿﺴﻢ و آﻧﺎرﺷﯽ« ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﻧﮕﺎﺷﺖ ،ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻌﺶ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮد و ﻧﻮﺷﺖ:
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻧﯿﺎی ﮐﻬﻦ ،ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻠﯿﻪﺷﺎن
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮ آن اﻗﺸﺎر
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
»
ِ
ِ
ِ
وﺟﻮد ﻃﺒﻘﺎت از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ
ﺟﻨﮕﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ اداﻣﻪ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ِ
ِ
ﺑﺎﺷﺪ ...ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺳﺎﯾ ِﺮ ﻃﺒﻘﺎت ،ﺑﻮﯾﮋه ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار وﺟﻮد دارد و ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﺒﺎرزه
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
دﺷﻤﻨﺎن ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﻧﯿﺰ
ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،هﻨﻮز
اﺳﺖ )زﯾﺮا ﭘﺲ از ﺗﺼﺮف ِ
ِ
ِ
اﺑﺰار ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ دوره،
از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ( ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﺑﺰار زور و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ِ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ هﻨﻮز ﺧﻮدش ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﻨﺸﺎء ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻃﺒﻘﺎت هﺴﺘﻨﺪ ،هﻨﻮز از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور از ﺳﺮ راه
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺘﺤﻮل ﮔﺮدﻧﺪ .روﻧﺪ ﺗﺤﻮلﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ زور ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯿﺸﻮد ...از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻬﻦ ،در ﭼﺎرﭼﻮب هﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻬﻦ ﻋﻤﻞ
در دوران ﻣﺒﺎرزهاش ﺑﺮای
ِ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﺷﮑﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽای ﮐﻪ ﮐﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ ﺑﻪ هﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻬﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ،
ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ دوره از ﻣﺒﺎرزه ،هﻨﻮز ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻇﺎهﺮ ﻧﺸﺪهاﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ
اﺑﺰارهﺎﯾﯽ را ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺮای رهﺎﺋﯿﺶ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از آزادی ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ از اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ اﺻﻼ هﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﮑﺮد  ...و ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺘﻈﺮ روز
81
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺎﻧﺪ«.
ﻣﺎرﮐﺲ در ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﮔﻠﻤﺎن ،ﻣﻮرخ  ١٢آورﯾﻞ  ١٨٧١ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
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»اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ آﺧﺮ ﮐﺘﺎب " ١٨ﺑﺮوﻣﺮ" ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﻮاهﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺗﻼش ﺑﻌﺪی اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﭘﺲ از اﯾﻦ ،ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺮدن
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ-ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ درهﻢﺷﮑﺴﺘﻦ آن اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ ﺷﺮط ﺿﺮوری ﺑﺮای
82
اﻧﻘﻼب ﻣﺮدﻣﯽ واﻗﻌﯽ ،در اﯾﻦ ﻗﺎره اﺳﺖ«.
هﺮ
ِ
در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ،اﯾﻦ ﺑﺤﺚ از ﺣﻮزه ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻋﯿﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ،ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻧﻔﯽ ﺟﺴﻮراﻧﻪ و ﺻﺮﯾﺢ دوﻟﺖ«
ارج ﮔﺬاﺷﺖ و آﻧﺮا ﺑﻪ اﻟﮕﻮی آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯿﺶ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ دﯾﺪ 83و ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ ﺗﻌﻘﯿﺐ
دﻗﯿﻖ ﺣﻮادث ﮐﻤﻮن» ،ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ« 84را ﻧﻮﺷﺖ و در آن ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺣﻮادث ﮐﻤﻮن ﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ در آﻧﺠﺎ ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻤﻮﻧﺎردهﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﮐﻮﺗﺎهﺶ ﺑﻪ هﯿﭻ اﻗﺪام »دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻣﻨﺸﺎﻧﻪ«
85
ای دﺳﺖ ﻧﺰد؛ و اﯾﻦ هﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﺎﯾﯿﺪی ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ دوﻟﺖ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ؟ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﻟﺐ و درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻔﺼﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن در ﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر
ِ
ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﺎرهﺎی ﺑﺴﯿﺎر در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

 -٣ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ،هﯿﺮارﺷﯽ و ﺳﻠﻄﻪ
ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ در ﻣﻘﺎﻟﻪ » اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدهﺪﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮرش ﻧﻔﯽ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم ﻧﯿﺴﺖ:
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ...ﺷﻮرش در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ
» اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ هﻤﺎن ﻗﺪرت اﺟﺘﻨﺎب ِ
ﺑﺮدﮔﺎن ﻣﻄﻠﻖ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ هﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺎ در اﯾﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮع ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ...ﻣﺎ
ِ
ارﺑﺎب ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ؛ ﯾﮏ
ﺷﮑﻞ از ﺑﺮدﮔﯽ ﺣﻘﺎرﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ...ﺑﺮای ﺑﺮدﮔﯽ ،ﯾﮏ
ِ
ّ
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮاﻧﺪ ... .آﯾﺎ ﻣﻦ هﻤﻪ اﺷﮑﺎل اﺗﻮرﯾﺘﻪ را رد ﻣﯽﮐﻨﻢ؟ ﭼﻨﯿﻦ
ِ
اﻧﺪﯾﺸﻪای از ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ...ﻗﻮاﻧﯿﻦ ]ﻃﺒﯿﻌﯽ[ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺮون از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ذات
ﻣﺎ هﺴﺘﻨﺪ ...ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺧﯿﻠﯽ اﺣﻤﻖ ،ﺧﺪاﺑﺎور ﯾﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﺎورای اﻟﻄﺒﯿﻌﻪ ،ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ
ﻗﺎﻧﻮن دو دو ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺗﺎ ،ﺷﻮرش ﮐﻨﺪ ...در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ،
اﻗﺘﺼﺎددان ﺑﻮرژوا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ِ
ِ
ﮐﺎﻧﺎل ﯾﺎ رﯾﻞ ﻗﻄﺎر ،ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎر ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﻨﻢ ...اﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدهﻢ ﺗﺎ ﮐﻔﺎش ﯾﺎ
اﻣﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﯾﮏ
ﻣﻌﻤﺎر ﯾﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪ ،اﺗﻮرﯾﺘﻪاش را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ ...در هﺮ ِ
ﺻﺎﺣﺐ اﺗﻮرﯾﺘﻪ راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮم .ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ ﻧﻈﺮاتﺷﺎن را ﻣﯽﺳﻨﺠﻢ و
ﻓﺮد
ِ
ِ
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ﯾﮑﯽ را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﺴﺘﺪلﺗﺮ اﺳﺖ ...اﯾﻤﺎن ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ هﯿﭻ ﻓﺮدی ﻧﺪارم .داﺷﺘﻦ
ُ
ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﺮای ﻋﻘﻞ و ﻧﯿﺰ آزادیام ﮐﺸﻨﺪه ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ...و ﻓﻮرا ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﺮدهای اﺣﻤﻖ ﺑﺪل
ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد ...اﮔﺮ درﺑﺮاﺑﺮ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﺮ ﻓﺮودﻣﯽآورم و ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮم ﺗﺎ
ﺗﻮﺻﯿﻪهﺎﯾﺶ را ﺗﺎ ﺣﺪی و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮم ﺿﺮوری ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم دهﻢ دﻟﯿﻠﺶ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪه؛ ﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن و ﻧﻪ ﺧﺪاﯾﺎن!  ...ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ در
ﺧﻮد ﻣﻦ
اﻧﺴﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﯽ ﺳﺮﻓﺮودﻣﯽآورم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ و
ﭘﯿﺸﮕﺎه اﺗﻮرﯾﺘﻪ
ﻣﻨﻄﻖ ِ
ِ
ِ
86
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪم ﮐﻨﺪ« ...
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ هﺮ اﺗﻮرﯾﺘﻪای ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺑﺮدهوار ﺗﻦ ﻣﯽدهﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ »اﺳﺎس و ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ« و در آﻧﮫﺎ »ﺣﻘﺎرت« ﻧﯿﺴﺖ و از ﺟﺎﻧﺐ ارﺑﺎب
»ﺑﯿﺮوﻧﯽ« و ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻧﯿﺎﻣﺪهاﻧﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺑﺮ اﺗﻮرﯾﺘﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﮔﺮدن
ﻣﯽﻧﮫﺪ ﭼﻮن  (١ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ  (٢در آن ﺗﺤﻘﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ  (٣از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ارﮔﺎﻧﯽ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﯾﮏ ﺧﻠﺒﺎن هﻮاﭘﯿﻤﺎ )ﯾﺎ هﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ دﯾﮕﺮ(
ﺗﻦ ﻧﻤﯽدهﺪ! او ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺣﺮﻓﮫﺎی ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﺸﻨﻮد و ﺧﻮدش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺷﺮﻃﺶ هﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﻀﻮ هﯿﭻ ارﮔﺎن
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه –اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ -ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ؛ ﭼﻮن هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎس و ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﺑﺎ » ّ
ﺷﺮ ﻣﻄﻠﻖ« )ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ( آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ؛ آﻧﮫﺎ ﻋﻀﻮ ﯾﮏ ارﮔﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه
ﺣﻖ وﯾﮋه« ﯾﺎ
)ﻣﺜﻞ آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم( هﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻮن »ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی« ﯾﻌﻨﯽ » ِ
»اﻣﺘﯿﺎز« ،ﮐﻪ آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﺧﻪهﺎی ﻋﻠﻤﯽ را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ
»ﯾﮏ آﮐﺎدﻣﯽ ﺻﺎﺣﺐ اﻋﺘﺒﺎر ،ﻣﺮﮐﺐ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ
ِ
ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﻬﺎﻣﺒﺨﺶ
ﻋﺸﻖ ﻣﺤﺾ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ آﻧﻬﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ در
اﯾﻨﺎن،
ِ
ﻨﮕﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪهﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب  ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮدم ﺑﺎز
هﻤﺎه ِ
ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ دهﺸﺘﻨﺎک ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ...اﮔﺮ
ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ زور ،زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺴﺎن )ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺮدی و ﭼﻪ ﺟﻤﻌﯽاش( را ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪات ﺳﺨﺖ
زﺟﺮ
و ِ
وﯾﮋه آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﻨﯿﻢ ،درآﻧﺼﻮرت ﺟﺎﻣﻌﻪ و هﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ِ
ُ
ﮐﺸﻨﺪه ،ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﭘﺮوﮐﺮوﺳﺘﺲ ) (Procrustesﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدهاﯾﻢ ...ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ
ﺗﺎ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺻﺎدره از آﮐﺎدﻣﯽهﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﻨﺪ ...ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎنهﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳﺖ ...آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻗﺪرت وﯾﮋه )ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ( ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ،
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ و
روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ ﺧﻮاهﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﻌﺪودی ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ آﮐﺎدﻣﯽهﺎ
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ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،هﻤﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮاﺑﻎ ﻋﻠﻤﯽ ،از
ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ آﮐﺎدﻣﯿﺴﯿﻦ ﺑﺪل ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﻠﺸﺘﯽ درﻏﻠﻄﯿﺪهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ اﻧﮕﯿﺰه دروﻧﯽ،
ﺷﻬﺎﻣﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،اﻧﺮژی ﺳﺮﮐﺶ و ﻣﺸﮑﻞآﻓﺮﯾﻨﯽ را ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮاﺑﻎ اﺳﺖ ،از
ﺧﺼﺎﯾﺺ اﻣﺘﯿﺎز وﯾﮋه ﯾﺎ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ...و در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ،ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ از
ِ
ﻣﻤﺘﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ذهﻦ و ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ ...هﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آﮐﺎدﻣﯽهﺎی ﻋﻠﻮم ﮔﻔﺘﯿﻢ،
در ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﻪ اﺟﺰاء و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آرای ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در هﻤﯿﻦ ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ )ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎب از ﻃﺮﯾﻖ آرای ﻋﻤﻮﻣﯽ( ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺮﮐﯿﺐ )ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﮔﺎن( ﺗﺎزه ﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
ﻧﻮﻋﯽ آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ ،آﻧﻬﻢ ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ،ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺗﻬﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ از
اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ دارای اﻣﺘﯿﺎزات وﯾﮋه هﺴﺘﻨﺪ و  ...درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻮﻋﯽ آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدهﻨﺪ ...ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﮑﻪ :ﻣﺎ هﻢ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ و هﻢ
اﺗﻮرﯾﺘﻪ ،ﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ] «...هﻤﺎﻧﺠﺎ[
در واﻗﻊ ﺑﻨﻈﺮ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻓﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺶ
داﻧﺶ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی
ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ اﺳﺖ .ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﻓﺮد و ﺷﻌﻮر و
ِ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .هﯿﭻ ﻓﺮد ﯾﺎ ﻧﮫﺎد ﺑﯿﺮوﻧﯽ هﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای آﺣﺎد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ! اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺪهآل ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ اﺳﺖ :ﻓﺎﻗﺪ
ﻧﮫﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه! ﭼﻮن اﯾﻨﮫﺎ ﯾﻌﻨﯽ اﺗﻮرﯾﺘﻪ؛ و
دوﻟﺖ و هﺮﮔﻮﻧﻪ
ِ
اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ ّ
ﺷﺮ .ﺣﺎل ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را اداره ﮐﺮد؛ آﻧﮫﻢ ﺑﺪون ﻣﺮﺟﻊ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ،ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮن؟ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ هﻤﯿﻦ ﻓﺮدا ﯾﮏ اﻧﻘﻼب
آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ در ﺷﮫﺮی رخ دهﺪ و دوﻟﺖ و هﺮﮔﻮﻧﻪ اﺗﻮرﯾﺘﻪای ﻣﻠﻐﺎ ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ هﯿﭻ
ﮐﺲ ﺑﻪ هﯿﭻ ﯾﮏ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ اﺣﺘﺮام ﻧﮕﺬارد؛ ﭼﻮن :ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،از
ﺑﯿﺮون ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه و » ّ
ﺷﺮ« اﺳﺖ .ﺑﻌﻼوه ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﻪ اﻓﺮاد ،ﺣﻖ و ﺳﮫﻢ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ﺣﻔﻂ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺎل ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ در
ﯾﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎرﯾﮏ و ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ،در ﺟﮫﺖ ﺧﻼف ﺑﺮود ،دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﭘﺎرک ﮐﻨﺪ
و ﺳﻮﻣﯽ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ در ﺟﮫﺘﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮاﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ؟
ﺑﺎﻻﺧﺮه دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎﯾﺪ از اﺗﻮرﯾﺘﻪﺷﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ﺑﺮ
اﺗﻮرﯾﺘﻪﺷﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد؛ وﮔﺮﻧﻪ هﯿﭽﮏ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ رﺳﯿﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﺎزوﮐﺎری ،ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ،هﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ ﻓﺮدﯾﺖ او اﻟﻮﯾﺖ
ﻧﻤﯽدهﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻓﺮدﯾﺖ ،آزادی ،اﺧﺘﯿﺎر ،اﻣﯿﺎل و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ
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ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد .او ﺣﺘﯽ روﻧﺪ روﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻟﺰوم
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهای را ﮐﻪ ﺑﺮای اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻻزﻣﻨﺪ درک ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ و ﻟﺬا
ﺿﺮورت وﺟﻮد اﺗﻮرﯾﺘﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ
را ﮐﻪ اﺗﻮرﯾﺘﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﺎﻣﻞ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺨﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ؛
دﻟﯿﻠﺶ هﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ راﺑﻄﻪای ﺑﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻣﻘﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻣﺜﻞ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ،ﺳﻠﻄﻪ و  (...ﻗﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻨﺎن ﻓﺎﻗﺪ هﻮﯾﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ هﺴﺘﻨﺪ؛ ﺗﺎ ﺑﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد و ﺗﺎ هﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاهﺪ
ﺑﻮد! ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ
ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ! اﻧﮕﻠﺲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﺤﺚهﺎی ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﮐﺎﻟﺴﮑﻪهﺎ و اراﺑﻪهﺎ ،...ﺑﺎ ﻗﻄﺎرهﺎی راهآهﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ...ﺣﺘﯽ ﮐﺸﺎورزی هﻢ ﺑﻄﻮر
ﮐﺎر
ﮐﺎر ﻣﺮﮐﺐ ...ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ِ
ﻓﺰاﯾﻨﺪهای زﯾﺮﺳﻠﻄﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﻧﯿﺮوی ﺑﺨﺎر درآﻣﺪه...در هﻤﻪ ﺟﺎِ ،
ﻏﯿﺮواﺑﺴﺘﻪای ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ...ﺣﺎل در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،آﯾﺎ اﻣﮑﺎﻧﺶ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺪون اﺗﻮرﯾﺘﻪ داﺷﺖ؟ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻣﺜﺎل ﺧﻂ راه آهﻦ را ﺑﺰﻧﯿﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ
هﺴﺖ ﮐﻪ
ِ
ﺷﺮط ﮐﺎر ،ﺣﻀﻮر ﺳﻠﻄﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺎﺑﻊ ]ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ[ را ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ِ
ﺧﻮاﺳﺖ اﮐﺜﺮﯾ ِﺖ
]ﺳﻠﻄﻪ[ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻨﻔﺮد ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪای ﮐﻪ ﻗﺮار هﺴﺖ ﺗﺎ
ِ
ُ
ﭘﺮﺳﻨﻞ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪِ ،اﻋﻤﺎل ﺷﻮد .در هﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ،ﯾﮏ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﻗﻮی و آﺷﮑﺎر وﺟﻮد ﺧﻮاهﺪ
داﺷﺖ ...ﺑﻌﻼوه دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎد ِی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ،اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ و ﮐﺸﺎورزی
ﺑﺰرگ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺗﻤﺎﯾ ِﻞ ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﺮدن ﻗﻠﻤﺮو اﯾﻦ اﺗﻮرﯾﺘﻪ دارﻧﺪ .از اﯾﻨﺮو
ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺻﻮل اﺗﻮرﯾﺘﻪ ّ
ﺷﺮ ﻣﻄﻠﻖ و اﺻﻮل اﺗﻮﻧﻮﻣﯽ ﺧﯿ ِﺮ ﻣﻄﻠﻖ هﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﺎوهﮔﻮﯾﯽ
اﺳﺖ ...ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران را از ﻗﺪرت ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت ِاﻋﻤﺎل ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد؟ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ هﻤﻪ
ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺗﻮرﯾﺘﻪاش را ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ِ
ُ
اﺑﺰار ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐ ِﻠﮑﺘﯿﻮ ]اﺷﺘﺮاﮐﯽ[
ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮات ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﻣﻮاﻓﻘﯿﺪ و زﻣﯿﻦ و ِ
ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از آﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،درآﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ ،اﺗﻮرﯾﺘﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ
ُ
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮم داده؟ ...اﺗﻮرﯾﺘﻪ و اﺗﻮﻧﻮﻣﯽ ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ ﻧﺴﺒﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﻤﺮوﺷﺎن ،ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﺣﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﺗﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖهﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ِ
ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋ ِﯽ آﯾﻨﺪه ،اﺗﻮرﯾﺘﻪ را در ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻣﺤﺪود ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾ ِﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن را
ِ
اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ هﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ .اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ هﻤﻪ
ﻓﺎﮐﺖهﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺗﻮرﯾﺘﻪ را اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻮر هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت آﺗﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
87
دﻧﯿﺎ ﻣﯽروﻧﺪ «
ﺗﻀﺎد
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮫﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ،درک ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺪارد؛ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ
ِ
اﻧﺤﺮاف ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ
ﻣﻨﺎﻓﻊ را ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ! اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻘﻄﻪ اﺻﻠﯽ
ِ
ِ
ِ
کندو کاو  ،٦فروردين ١٣٩٧
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اﺳﺖ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،دوﻟﺖ زورﮔﻮ و هﻤﻪ ﻧﮫﺎدهﺎی رﯾﺰودرﺷﺘﺶ ،از ﯾﮏ
ﺳﻮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و هﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و دﻻﻻﻧﺶ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮ اﺗﻮرﯾﺘﻪ
ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای رودروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ،ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ
و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﺮاﺳﺮی )از ﺟﻨﺲ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل( ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ از اﺗﻮرﯾﺘﻪ آﻧﭽﻨﺎن
ﻗﻮیﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ اراده ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و دوﻟﺖ
ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊﺷﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ اﺗﻮرﯾﺘﻪ هﻢ ﺑﺪ اﺳﺖ؟ ﻣﺎرﮐﺲ در ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﻧﻮ
هﻤﯿﻦ ﺳﺌﻮال را ﻃﺮح و ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ]اﯾﺪهآل ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ[ ،ﭘﯿﺶ از هﺮ ﭼﯿﺰ اﺗﻮرﯾﺘﻪای وﺟﻮد ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ
اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ّ
ﺷﺮ ﻣﻄﻠﻖ ...ﺑﻪ اﺗﻮرﯾﺘﮥ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺮ اﻗﻠﯿﺖ ﻧﯿﺰ
ﺧﺎﺗﻤﻪ داده ﻣﯽﺷﻮد؛ هﺮ ﻓﺮد و هﺮ ﮐﻤﻮﻧﯽ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ -
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮه ﺑﺎﺷﺪ -ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ هﺮ ﻓﺮد از ﺑﺨﺸﯽ از اﺗﻮرﯾﺘﻪاش
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﺎز ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل هﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ
اﻟﮕﻮ ،دوﺑﺎره ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﻨﺤﻮﯾﮑﻪ هﻤﮥ ﺑﺨﺶ هﺎ ،و در هﺮ ﺑﺨﺶ هﺮ ﻓﺮد ،ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﻮر ﺑﺎﺑﺎی ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ هﺎی ﺑﺎزل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺗﻮرﯾﺘﻪ اﻋﻄﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺣﺘﯽ ﺧﻮدش را
ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﻨﺪ! ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ هﻢ اﻋﻄﺎ ﺷﻮد ،ﺑﺎزهﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﯿﺪا
88
ﮐﻨﺪ آن هﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺎده ﮐﻪ اﺗﻮرﯾﺘﻪ اﺳﺖ«.
ﺳﺘﯿﺰی ﮐﻮر ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
در واﻗﻊ ﻧﺪﯾﺪن ﺧﺼﻠﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺗﻮرﯾﺘﻪ و اﺗﻮرﯾﺘﻪ
ِ
ِ
ﺿﺮر و ﺿﺮﺑﻪ را ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﺒﺎرزات روزاﻧﻪاش ﻣﯽزﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ
رادﯾﮑﺎلﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻓﺮدﯾﺖﺳﺘﺎﯾﯽ هﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰش ،در ﺣﮑﻢ ﻣﺎده ﻣﺨﺪری ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ِ
ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﻪ ﺧﻠﺴﻪ و اوهﺎم ﻣﯽﺑﺮد و از ﺧﯿﺰﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎز ﻣﯽدارد .ﺑﻌﻼوه ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ هﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ،ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را از
اﯾﺠﺎد ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و ﺗﺸﻮﯾﻖﺷﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﺗﺸﮑﻼت
ﮐﺎرﮔﺮی و ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ ﺿﺪﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ زﯾﺮ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎ
ﻧﺮوﻧﺪ! 89اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺗﺪاوم اﺳﺘﺜﻤﺎر و اﺑﻘﺎی
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ!
ﺑﺤﺚ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ را از زواﯾﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺪ ﮐﺮد؛ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ،ﺗﻨﮫﺎ از اﯾﻦ زاوﯾﻪ
ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.
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اﻧﮕﻠﺲ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »در ﺑﺎره اﺗﻮرﯾﺘﻪ« دارد ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮات
ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ را ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﺸﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ
اﺳﺖ .ﻟﺬا اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ را ﻣﯽﺗﻮان در آﻧﺠﺎ ﭘﯽﮔﺮﻓﺖ.

ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی
ﺟﮫﺎن ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺪرﺗﮫﺎی
ﺑﯽاﻏﺮاق ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﭘﺮﺗﻨﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻘﻄﻪ
ِ
ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﺟﮫﺎﻧﯽ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻧﯿﺎﺑﺘﯽﺷﺎن،
ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻋﻠﻨﯽ ،در ﺳﮑﻮﺗﯽ ﻣﺮﮔﺒﺎر،
ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﮫﻢﺧﻮاهﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ
ِ
در اﺑﻌﺎدی ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ،ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺎنﻣﺎن در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از
ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آواره ﺷﺪهاﻧﺪ و هﺮ روز ﺑﺮ ﻓﺠﺎﯾﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺎﻟﯽ آن
اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﭼﭗ ﻣﺸﻐﻮل اﻃﻼﻋﯿﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺻﺪور اﻋﻼﻣﯿﻪ
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﮔﺮوه ،دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ هﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ رﯾﺸﻪهﺎ
ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ و دو ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﯿﻦ )روژاوا در ﻧﺰاع ﮐﺎر-ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و از
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺗﺎ ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ( ﺗﻼﺷﯽ ﺑﻮدﻧﺪ در راﺳﺘﺎی ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺸﻪای .هﺪف اﯾﻦ
ﻧﻮﺷﺘﺎرهﺎ اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎد وﺳﯿﻌﺘﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻣﺎﺑﯿﻦ اردوی ﮐﺎر ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻘﺪ ﮔﺮاﯾﺸﺎت
اﻧﺤﺮاﻓﯽ هﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺑﻤﺎ ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ در ﺳﺮﺑﺰﻧﮕﺎهﮫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ اردوی ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و اﺗﺤﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را دارد ،ﮔﺮاﯾﺸﺎت
اﻧﺤﺮاﻓﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﮫﺎ ،ﺑﺎ ﺷﻌﺎرهﺎی ﺗﻨﺪوﺗﯿﺰ ،وﻟﯽ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﺑﻤﯿﺪان ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﺑﯿﺮاهﻪ ﺑﮑﺸﻨﺪ .اﯾﻦ را در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺎﮔﯿﺮی اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل
ﮐﺎرﮔﺮی ،90ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ،اﻧﻘﻼب اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،91اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﻣﮑﺰﯾﮏ و  ...دﯾﺪﯾﻢ و اﻣﺮوز در
اﻓﺮﯾﻘﺎ ،92و ﺑﺨﺼﻮص ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،در زﯾﺮ رهﺒﺮی پ.ک.ک و اﺣﺰاب اﻗﻤﺎرش
ﺷﺎهﺪﯾﻢ.
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺖ ﺧﺮدهﺑﻮرژواﯾﯽ :هﻤﺎﻧﻄﻮر
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ آﻧﺘﯽ-
 -١ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻨﯿﺴﻢ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ِ
ِ
ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ »ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ« دﯾﺪﯾﻢ ،ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻨﻨﯿﺴﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮک و
ِ
ِ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل و وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ِ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ّ
ﺷﺮ ﻣﻄﻠﻖ هﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ دوﻟﺖ و ﻧﮫﺎدهﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪاش هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﺮﻣﻨﺸﺎء ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﻓﻼﮐﺘﻨﺪ.
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ﺑﺤﺚ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ،ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻣﺮدی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﻌﻼوه در
ِ
ﮐﺎر ﯾﺪی ،در ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ارﺗﺰاق ﻣﯽﮐﻨﺪ!
اﺳﺖ و ﺗﻨﮫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوش ِ
َ
ﯾﻌﻨﯽ هﻤﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ هﻨﻮز در ﺧﺎﻃﺮههﺎ ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ :ﻣﺮدی درﺷﺖ اﻧﺪام ،ﺑﺎ
َ
ﺑﺎزواﻧﯽ ِﺳﺘﺒﺮ و دﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﯿﻨﻪﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﮑﺶ ﺑﺮ ﺳﻨﺪان ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ! ﺑﺪﺗﺮ آﻧﮑﻪ،
ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان را اﻓﺮادی ﺑﯽاراده و دﻧﺒﺎﻟﻪرو ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ "ﺗﻮﺳﻂ
رهﺒﺮانﺷﺎن ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ،روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﯾﮫﻮدیهﺎ" ﺑﺎزی داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ و ﺑﻪ
هﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ "ﺑﻨﺪرت ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎه ﯾﺎ هﻔﺘﻪای را در ﺷﮫﺮهﺎی آﻟﻤﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در آن
از ﺷﻮرش ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ".93
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ از ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ! در دﻧﯿﺎی ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ،
اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ رﻗﺖاﻧﮕﯿﺰ و ﺗﺮﺣﻢ
ِ
وﺣﺸﺖ
ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ ﺿﻌﯿﻒ ،ﺗﺮﺳﻮ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ و دﻧﺒﺎﻟﻪرو ﮐﻪ در زﯾﺮ
ِ
ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﯿﮑﺎری ،ﺑﻪ هﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﻦ ﻣﯽدهﺪ!  ...ﭘﺲ ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و
ِ
ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻨﯿﺴﺖهﺎ از ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻗﻄﻊ اﻣﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و هﯿﭻ هﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
ﻗﺪرت رزﻣﻨﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺳﻮژه
اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ِ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ! آﻧﭽﻪ ﻣﺎرﮐﺲ در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﭘﺮودون -ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ -ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،در
ﻣﻮرد ﺷﺎﮔﺮد ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ:
وهﻢ را ﮐﻪ
»او از اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺘﻬﺎ ،ﺿﺮورت ِ
رواﺑﻂ اﺑﺪی را ﻗﺮض ﻣﯽﮔﯿﺮد و از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎ ،اﯾﻦ ِ
در ﻓﻘﺮ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از ﻓﻘﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد )ﻋﻮض آﻧﮑﻪ ﺟﻨﺒﻪهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و وﯾﺮانﺳﺎز آن را در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻬﻦ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد (.او ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺧﺮده ﺑﻮرژوا اﺳﺖ ﮐﻪ داﺋﻤﺎ ﻣﺎﺑﯿﻦ
94
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐﺎر؛ و ﺑﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،ﺑﺠﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﭘﺮت ﻣﯽﺷﻮد«.
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ،و
ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ
ِ
ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ،ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ِ
ِ
ِ
ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﺌﻮری ارزش ،ادﻋﺎﻧﺎﻣﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽای ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮرژوا و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺑﺎر
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد؛ و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ
ِ
آﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﺎن ﺛﺮوت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﮔﺮﭼﻪ در زﯾﺮ ِ
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺎرﻣﺰدی ﮐﻢﺗﻮان ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﮔﻮرﮐﻨﺎن وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ رهﺎﯾﯽ ﺧﻮد و ﮐﻞ ﺑﺸﺮﯾﺖ را دارﻧﺪ.
هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ِ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺿﺪﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺖ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ،ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻨﯿﺴﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ روﺷﻦ ﯾﮏ
ِ
ﺧﺮدهﺑﻮرژواﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ:
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»اﯾﻨﺎن در اﻧﺘﻘﺎداتﺷﺎن از ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﻮرژوازی ،ﻣﻌﯿﺎرهﺎی ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی را ﺑﮑﺎرﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و از
ﻣﻮﺿﻊ ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی ،ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ...اﯾﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ  ...ارﺗﺠﺎﻋﯽ و در ﻋﯿﻦ
95
ﺣﺎل ﺧﯿﺎﻟﯽ اﺳﺖ«.
دوﻟﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺮی :آﻧﭽﻪ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
 -٢ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻨﯿﺴﻢ ،ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ
ِ
اﯾﻦ اﺳﺖ :ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ،در ﺗﺤﺖاﻟﺤﻤﺎﯾﮕﯽ دوﻟﺖ ،دﯾﻦ و ارﺗﺶ» ،ﻗﺪرت« و »ﺣﻖ«ی
را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮان را زﯾﺮ
ﺳﻠﻄﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺮ آﻧﺎن ﺣﮑﻢ ﺑﺮاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺰدﺷﺎن "دﺳﺘﺒﺮد" ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ،
ﺎرت ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ،ﻣﺬهﺐ و
ﻣﻨﺸﺎ
ﺛﺮوت ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮرژوا ،ﻏ ِ
ِ
ﻧﮫﺎدهﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪاش اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ! ﭘﺲ ﺑﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دﺳﺖ دوﻟﺖ و
ﻣﺬهﺐ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم و اﻟﻐﺎی ﻧﮫﺎدهﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪاش و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻮاﻣﻊ اﺗﻮﻧﻮﻣﯿﮏ،
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎﻧﺘﻮن هﺎی ﺳﻮﺋﯿﺲ ،دﻧﯿﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮد! ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎﺷﺪ! در ﺑﺎور ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ،دوﻟﺖ » ّ
ﺷﺮ ﻣﻄﻠﻖ« اﺳﺖ 96ﭘﺲ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت و ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ،ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ و دوﻟﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺮی اﺳﺖ.
 -٣ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻨﯿﺴﻢ ،ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺤﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ :ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺿﺪﯾﺘﺶ ﺑﺎ اﺗﻮرﯾﺘﻪ،
ﮐﺎرﮔﺮان را از ﺗﺤﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و »ﻧﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ« و »ﺣﺘﯽ ﺿﺪﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .او ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺻﺮﻓﺎ در اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﮐﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دوﻟﺖ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎتﺷﺎن را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﻌﻼوه او
ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮدن ﮐﺎرﮔﺮان در ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ
ُ
دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ و هﻤﭽﻮن ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻨﯿﺴﺖهﺎ ،هﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﮫﺎی ﮐﺎرﮐﻦ و ﺷﺮﯾﻒ را ،در
ﺗﺸﮑﻞهﺎی ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺿﺪﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﻨﻨﺪ! او ﻧﻮﺷﺖ:
»»ﻓﻘﻂ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ هﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ]ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻨﯿﺴﺖهﺎ[ ...ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه ِﯽ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳ ِﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ،ﺿﺪ
ُ
ﺳﯿﺎﺳﯽ( ﺗﻮدههﺎی ﮐﺎرﮐﻦ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ،ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ هﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﺷﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاهﺎن ﺑﺮﯾﺪن از
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎن در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎن را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ،ﺑﻪ
97
ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن ﺧﻮاهﻨﺪ رﺳﯿﺪ«.
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ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺿﺮورﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺻﺮاﺣﺘﺎ در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ هﺎگ )ﺳﭙﺘﺎﻣﯿﺮ
 (١٨٧٢ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ:
»در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوی ﺟﻤﻌﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺎﻟﮏ و دارا ،ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺧﻮدش را در ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﺤﺰب ﮐﻨﺪ؛ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و ﻣﺘﻀﺎد
ﺑﺎ هﻤﻪ اﺣﺰاب ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺎﻟﮏ و دارا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺤﺰب ﻃﺒﻘﻪ
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪن آن و از
ﮐﺎرﮔﺮ در ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺮای
ِ
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ
ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻃﺒﻘﺎت ،ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺿﺮورت دارد ...ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﺮف ِ
98
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ«.
در واﻗﻊ ﺑﻪ هﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮ اهﻤﯿﺖ ﺣﺰب ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و
ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی -ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ -ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽورزد،
ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ،و
ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ از
ِ
ِ
دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی دوری ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ در ﻧﻘﺪ آﻣﻮزههﺎی
ﺗﺸﮑﯿﻞ
ِ
ﺳﯿﺎﺳﺖﭘﺮهﯿﺰاﻧﻪ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ در ﻧﺎﻣﻪاش ﺑﻪ ﮐﻮﻧﻮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»اﻣﺎ ﺗﻮدۀ ﮐﺜﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺮان هﺮﮔﺰ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ،رﺑﻄﯽ
ﺑﺨﻮدﺷﺎن ﻧﺪارد .ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدن در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ وادارﺷﺎن ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد واﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﺳﺮ اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﭻ ،ﺟﺎﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ ]ﮐﺎرﮔﺮان[
ﺑﺮاه ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ داد .اﯾﻦ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ در هﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮهﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ،
99
ﺑﻪ راﻧﺪه ﺷﺪن ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺸﺎن و ﯾﺎ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاهﺎن ﺑﻮرژوا ﺧﻮاهﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ«.
 -۴ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻨﯿﺴﻢ ،ﻧﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ،ﻧﻪ رادﯾﮑﺎل و ﻧﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ :ﭼﭗ در ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﺼﻄﻠﺢ ،ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار
ﺑﺪﯾﻞ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ هﺮ ﭼﭙﯽ اﻟﺰاﻣﺎ در ﺻﻒ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و
اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﻧﯿﺴﺖ! هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ،ﺣﺘﯽ
هﺎی ﺿﺪﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ هﻢ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر دوآﺗﺸﻪ ﺳﻨﮏ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﺮ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ِ
ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﺒﺎرزهاش ﺑﺮای
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﺮق ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎ )ﺑﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ( ﺑﺎ هﻤﻪ اﯾﻦ ﺿﺪﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺖهﺎ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﮫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ،در
ﻣﺼﻤﻤﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮک و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،در ﻣﺒﺎرزه
ﭘﯿﮕﯿﺮی داﺋﻢ و
ِ
ِ
ِ
ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ؛
اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻧﻘﻼب و
ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ ،در
ِ
ِ
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آﻧﮫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ درک و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ،از وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ .در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:
ُّ
»ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ ...ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ُﺟﺪا از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻞ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ...آﻧﺎن از ﺳﻮﺋﯽ در ﻣﺒﺎرزات
ﻣﻠﯿﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺮهﺎ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﭘﺮوﻟﺘﺮهﺎی ﻣﻠﺖهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ِ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوتﺷﺎن در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
رﺷﺪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﺎن ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺑﻮرژوازی ،هﻤﻮاره ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻨﺒﺶ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ...
هﺪف ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮥ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ ...ﺗﺸﮑﻞ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻘﻪ؛ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺳﻠﻄﮥ ﺑﻮرژوازی؛
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ...ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻮرژواﺋﯽ اﺳﺖ ...ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎدش ﺑﺮ
ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺑﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻗﻠﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
100
ﻧﻈﺮﯾﻪﺷﺎن را در ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﻨﺪ :ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ«.
ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻨﯿﺴﻢ ﺷﻌﺎرهﺎی ﺗﻨﺪ ،ﺟﺬاب و آﺗﺸﯿﻨﯽ ﻣﯽدهﺪ؛ اﻣﺎ هﻤﻪ ﺟﺎ ﺧﻂ ﺗﻤﺎﯾﺰ روﺷﻨﯽ
را ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻋﻮض ﮔﺮاﯾﺸﺎﺗﯽ از ﭼﭗ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﺧﺘﻼﻓﺎت را ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ آﻧﮫﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪ اﺧﺘﻼف ﻟﻐﻮی» :اﻟﻐﺎ« ﯾﺎ »اﻣﺤﺎ«ی
دوﻟﺖ ﺗﻨﺰل ﻣﯽدهﻨﺪ! ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻨﯿﺴﺖهﺎ ﺧﻮدﺷﺎن را ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ اﻣﺎ هﻤﯿﻦ
ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﭼﭗ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ
اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐﺎﻻﺷﺪن ﮐﺎر و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آن ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای رﻓﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻓﻘﺮ،
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ،ﺗﺒﻌﯿﺾ و  ...هﻮاداری ﺳﺮﺳﺨﺖﺷﺎن از ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺑﺮاﺑﺮی و ﻣﺎﻟﮑﯿ ِﺖ
ُ
ﺟﻤﻌﯽ ﯾﺎ ﮐ ِﻠﮑﺘﯿﻮ اﺻﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ )ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ( ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ! و
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ در ﺻﻒ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﻨﺪ.
دادن ﺷﻌﺎرهﺎی ﺗﻨﺪ و آﺗﺸﯿﻦ ،اﺗﺨﺎد ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﻈﺎهﺮ رادﯾﮑﺎل و  ...ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺧﺮدهﺑﻮرژواﯾﯽ اﺑﺪا ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ .اﺗﻔﺎﻗﺎ هﺮﭼﻪ ﺷﻌﺎرهﺎﯾﺸﺎن رادﯾﮑﺎﻟﺘﺮ
ﺷﻮد ،ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اهﺪاف
ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮیﺷﺎن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ-اﻧﮕﻠﺲ در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ:
»ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ )ﺧﺮدهﺑﻮرژواﯾﯽ( ،ﺗﻀﺎدهﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺗﯿﺰﻓﻬﻤﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد؛ َﺑﺰکﮐﺎری ّ
ﻣﺰوراﻧﮥ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن را ﺑﺮﻣﻼ ﺳﺎﺧﺖ؛ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎ و اﻣﻼک ،ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﺤﺮانهﺎ ،ﺳﻘﻮط ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺧﺮده
ﺑﻮرژواهﺎ و دهﻘﺎﻧﺎن ﺧﺮدهﭘﺎ ،ﻓﻼﮐﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،هﺮج و ﻣﺮج در ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐهﺎی ﻓﺎﺣﺶ در
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺛﺮوت ،ﺟﻨﮓ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪن آداب و رﺳﻮم ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
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ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﻣﻠﯿﺖهﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ را ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ
101
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ  ...ﯾﮏ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﯿﺎﻟﯽ اﺳﺖ«.
ً
»هﻤﮥ اﯾﻦ هﺎ ﺷﺪﯾﺪا رادﯾﮑﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ،و ﺑﻘﺪری ﺳﺎده هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺮف ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد از َﺑﺮﺷﺎن ﮐﺮد؛ ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ هﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺑﺴﺮﻋﺖ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و
102
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﻣﯿﺎن وﮐﻼی ﺟﻮان ،دﮐﺘﺮهﺎ ،ﭘﺰﺷﮑﺎن و  ...ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺪ«.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺧﻮد را ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪان ﻋﺠﯿﺐ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ!
ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ :از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻓﺌﻮداﻟﯽ ،ﺧﺮدهﺑﻮرژواﯾﯽ و ﺑﻮرژواﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺎرﮔﺮی! ﺣﺘﯽ اﺑﺪا ﻋﺠﯿﺐ ﻧﺨﻮاهﺪ
103
ﺑﻮد اﮔﺮ ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺖ ﻧﯿﺰ ادﻋﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﻨﺪ!
ّ
ﻣﺼﺮ ﺑﻮد .او ﻧﻘﺪهﺎی
ﻣﺎرﮐﺲ در ﻣﺒﺎرزه ﻧﻈﺮی ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ ،هﻤﯿﺸﻪ ﻣﺼﻤﻢ و
ﺗﻨﺪی ﺑﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﻈﺮی آﻧﮫﺎ ﻧﻮﺷﺖ و در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻗﻮﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻔﻮذ ﮔﺮاﯾﺸﺎت
آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﻪ درون ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺎراﮔﺮاف از ﻣﺎرﮐﺲ اﯾﻦ
ﻧﻮﺷﺘﺎر را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ و اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ در ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﯿﺸﺒﺮد
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد:
» ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺗﺌﻮری ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺧﻮدش را دارد ،ﯾﮏ ﻣﻠﻐﻤﻪ ای از ﭘﺮودوﻧﯿﺴﻢ و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ 104...او هﯿﭻ ﭼﯿﺰ از اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ؛ ﺑﺠﺰ ﻋﺒﺎرات ﺳﯿﺎﺳﯽ آن.
اﻗﺘﺼـﺎدی ﯾﮏ اﻧﻘـﻼب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑﺮای او وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧـﺪارﻧﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶﺷـﺮطهﺎی
ِ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ –ﭼﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ -ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮدﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮده
هﻤﻪ اﺷﮑﺎل
ِ
رادﯾﮑﺎل ﻣﺸﺎﺑﻪ،
اﻧﻘﻼب
ﺑﺎور هﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ
ِ
ِ
)رﻋﯿﺖ ،ﮐﺎرﮔﺮﻣﺰدی و ﻏﯿﺮه( ﭘﺲ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ِ
ﻣﺘﻨﻮع اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  ...ﺑﻨﯿﺎن اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺑﺮ
اﺷﮑﺎل
در هﻤﻪ اﯾﻦ
ِ
ِ
105
"اﻣﯿﺎل" اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺮ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼـﺎدی«
ﮐﻼم آﺧﺮ:
اﻟﻒ( اﮔﺮ ﻣﻌﻨﺎی رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ دﺳﺖ ﺑﺮدن ﺑﻪ رﯾﺸﻪهﺎﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﻌﻨﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯿﮕﺮی ،رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﺮدن هﻤﺎن رﯾﺸﻪهﺎﺳﺖ؛ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻨﯿﺴﻢ ﺣﺘﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﯿﺰ
رادﯾﮑﺎل و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ!
ب( ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ )ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ( ﮐﻪ از ﺿﺮورت ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
)دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی( ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺟﺎﯾﺶ در ﺻﻒ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖهﺎﺳﺖ!
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 1باکونين الھامبخش  Collectivist Anarchismيا  Anarcho-Collectivismاست که ما
برایشان معادل فارسی خوبی پيدا نکرديم و ترجيح داديم که شکل التينش را بکار بگيرم.
کلکتيويست ،به فرد يا گرايش ،مکتب يا حزب و  ...گفته میشود که »جمع« يا »گروه« ،با
تعلقات مشترک ،برايش اصل است؛ يعنی جايگاه مرکزی در ھويتاش ايفا میکند.
ت فرد( قرار دارد و نزديکی و نه اينھمانی -با
کلکتيويست در تقابل با انديويدواليست )اصال ِ
سوسياليسم )اصالت جامعه( دارد.
 2اين واژه را معادل خوبی برای آنارشيسم نمیدانيم! چون »فقدان حاکم« ربطی به اقتدار
ندارد .حاکم می تواند اقتدار داشته باشد يا نداشته باشد .يک اقتدار گريز يا حتی اقتدارستيز ھم
می تواند به شکل بسيار بيرحمانهای حاکمان را ترور يا نابود کند!  ...بنابراين باز ترجيح
ميدھيم بجای معادلھای نادرست فارسی از کلمات التين استفاده کنيم .بسياری از اين واژه ھا
برای خوانندگان ناآشنا در طول بحث جا خواھند افتاد .آنجا ھم الزم ھست در پانويس توضيح
خواھيم داد.
 3جھت کسب اطالع بيشتر پيرامون شاخهھا و گروھھای آنارشيستی میتوانيد به لينک حاضر
و يا اين لينک مراجعه کنيد.
 4جھت اطالع بيشتر از اين گرايش میتوانيد به لينک حاضر مراجعه کنيد.
 Aleksandr Ivanovich Herzen 5بعضی از آثار او عبارتند از» :زاغچهی دزد«،
»دکتر کروپوف«» ،افسانه«» ،النا«» ،نوشتهھايی از يک مرد جوان«» ،سر راه«» ،ديله
تانتيسم در علوم«» ،مردم روسيه و سوسياليسم«» ،نامهھايی از فرانسه و ايتاليا« و »گذشته و
انديشه» .اخيرا اولين اثر او تحت عنوان »مقصر کيست؟« با ھمت آبتين گلکار ترجمه و
منتشر شد .ظاھرا ترجمه خاطرات چھارجلدی الکساندر ھرزن ھم توسط ھمين مترجم آغاز
شده که احتماال بزودی وارد بازار خواھد شد.
 6برای آشنايی بيشتر با آنارکوسنديکاليسم به کتاب رودولف راکر ،با مقدمه نوام چامسکی
مراجعه کنيد .لينک دسترسی
 7تبار مادری ميخائيل به خانوادۀ  Muravyevsمی رسيد که از فعالين » دکابريستھا«
)جنبش دمکراسیطلبی در عھد الکساندر کبير .(1825 ،پدر ميخائيل مدرک دکترا داشت و از
تحسينگران عصر روشنگری فرانسه بود و سالھا در سفارتخانهھای روسيه کار کرده بود.
خانوادۀ ميخائيل متشکل از چھار خواھر و پنج برادر بود که ھمگی از کودکی با تاريخ ،
نجوم ،جغرافی و موسيقی آشنايی نزديکی داشتند.
 8از سال  ٢٠٠١تا به امروز ،بياد باکونين ،ساليانه کنفرانسی تحت نام »خوانش ھای
پرياموخينو  « Prjamuchinoبرگذار می گردد که ھدفش بررسی مسائل آنارشيسم است.
 The Reaction in Germany (1842) 9لينک دسترسی
 10برای آشنايی با اين تاريخ ،کتاب »تاريخ بينالملل اول« نوشته جی.ام.استکلوف ،ترجمه
امين قضايی پيشنھاد میشود.
 11بسياری از اسناد انترناسيونال اول در دسترس ھمگان قراردارند و عالقمندانی به اين
موضوع میتوانند به اين اسناد مراجعه کنند .لينک دسترسی
 12برای دسترسی به بعضی از آثار او که به انگليسی ترجمه شدهاند می توانيد به لينک حاضر
مراجعه کنيد.
 13لينک دسترسی به انگليسی ،لينک دسترسی به فارسی
 14لينک دسترسی
 15لينک دسترسی
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 16در جريان تھيه اين نوشتار به ترجمهھايی از آثار باکونين برخورديم که ابدا ربطی به متون
اصلی نداشتند! تاسفبارتر اينکه بعضی از سايتھا و اشخاص –بدون ھر گونه احساس
مسئوليتی -اين باصطالح ترجمهھا را پخش میکنند!
 17به نقل از کتاب » باکونين و آنارشيسم جمعگرا« نوشته برايان موريس ،ترجمه سعيد فيض
اله زاده ،ص ١١-١٢
 18به نقل از  The Paris Commune and the Idea of the State, by Bakuninلينک
دسترسی
 Bakunin: The Philosophy of Freedom by Brian Morris 19لينک دسترسی به
ترجمه فارسی ،ترجمه سعيد فيضﷲزاده
 Michael Bakunin by E. H. Carr 20لينک دسترسی
 21به نقل از The Paris Commune and the Idea of the State, by Mikhail
 Aleksandrovich Bakuninلينک دسترسی
 22ھمانجا
 23لينک دسترسی به منبع.
 24لينک دسترسی به منبع.
 25به نقل از مقاله باکونين تحت عنوان The Commune, the Church and the State
.لينک دسترسی.
 26به نقل مستيقيم )بدون کنترل ترجمه( از کتاب  . God and The Stateاين کتاب بفارسی
برگردانده شده است» :خدا و دولت«
 27در اين مورد پيشتر به تفصيل نوشتيم.
 28به نقل از مقاله  The Revolutionary Ideas of Bakuninلينک دسترسی.
 29نمونه اين تالشھا اثر »در باره آنارشيسم« است که با مقدمه ای از پُل آرويخ منتشر شد.
لينک دسترسی
 30نمونهاش اثر Mikhail Bakunin - The Philosophical Basis of His
 Anarchism by Paul Mclaughlinاست .لينک دسترسی يکی ديگر از آثار ارزشمندی
که خواندنش توصيه میشود کتاب The Social and Political Thought of Michael
 .Bakunin, by Richard B. Saltmanمجموعهای از چند مقاله ھم بفارسی ترجمه شده
که میتواند برای عالقمندان مفيد باشد .لينک دسترسی
 31در اين مصاحبه با نقطهنظرات چامسکی در باره آنارشيسم بيشتر آشنا میشويد .لينک
دسترسی و ترجمه فارسی لينک بخش ۴ ، ٣، ٢، ١
 32به نقل از Chomsky, On Democracy and Education,p.248
 33به نقل از  ،Appeal to the Slavsلينک دسترسی
 34انگلس اين ايده باکونين را که میشود پُلی بين اتحاد قومی و انقالب کارگری زد ،به نقد
کشيد .لينک دسترسی به مقاله انگلس )قابل توجه رفقايی که حل مسئله ملی در کردستان را
يک گام انقالبی میدانند(.
 35ھال دريپر در كتاب  The Two Souls of Socialismدر فصل "اسطوره آنارشيسم" به
معرفی نظرات پرودون میپردازد که يکی از جنبهھايش يھودستيزی است" :يھودی ھا
دشمنان بشريتاند .بايد اين نژاد را به آسيا برگرداند و يا بالكل نابودشان كرد" .
 36در اين مقاله يھودیستيزی باکونين مورد بحث قرار گرفته است .لينک دسترسی
 37لينک دسترسی به منبع.
 38در آموزهھای باکونين »آزادی«» ،فرديت« و »اخالق« جايگاه بسيار برجسته ای دارند؛
باور عميق به آزادی فردی
دليلش ھم اين است که در غياب قانون ،اتوريته و ھيرارشی ،تنھا
ِ
ارزشھای اجتماعی است که میتواند فرد را از تجاوز به حقوق ديگران
اخالقی به
پايبندی
و
ِ
ِ
ِ
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بازدارد .باکونين» :قانون اخالقی ...بواقع ھمان قانون واقعی است ...چرا که در جوامع
انسانی خيلی ابتدايی – طبيعی ريشه دارند .ريشهای که به خدا نمیرسد ،بلکه به دوره حيات
حيوانی بشر میرسد «.ص  ١۵٧از کتاب ماکسيموف .لينک دسترسی
 39رفرانس اين نظرات را میتوانيد در طول نوشتار و ترجمهھايی که به پيوست آمدهاند ،پيدا
کنيد.
 40به نقل از نامه مارکس به تئودور کونو .لينک دسترسی
 41به نقل از نامه مارکس به شوايزر .لينک دسترسی
 42پراپرتی  Propertyاسم عام ھر آنچيزی است که فرد میتواند مالکش باشد؛ مثل مال،
ِملک ،ثروت ،قابلمه ،مسواک حتی قد ،وزن و امثالھم .اما در بحث اقتصادی ،منظور از
پروپرتیِ ،ملک است؛ آنھم ِملکی که از قِبل آن سودی عايد صاحبش میشود .استفاده از
"مالکيت" بعنوان معادل پروپرتی مثال می تواند اين شبه را ايجاد کنند که کمونيستھا با
مالکيت خصوصی مخالفند .يعنی کسی حق ندارد مسواک خصوصی ھم داشته باشد! چون
استفاده از مالکيت مرسوم شده و استفاده از ِملک میتواند سردرگمی ھای ايجاد کند ،بعضا
ھر دو را کنار ھم آورده ايم .اميد است دستاندکاران فن ترجمه متون اقتصادی ،فکری بحال
اين معضل بکنند!
 43به نقل از  The Capitalist System, by Bakuninلينک دسترسی به متن انگيسی و
فايل صوتی و ترجمه فارسی در ضميمه ھمين نوشتار.
 44لينک دسترسی
 45به نقل از کتاب Pierre-Joseph Proudhon. No Gods, No Masters: An
 Anthology of Anarchismص  ، ۴٨ترجمه از متن انگليسی لينک دسترسی
 The Poverty of Philosophy 46لينک دسترسی به انگليسی ،به فارسی
 47ھمين امروز اين شعار بقدری پيش آنارشيستھای راديکال محبوب است که حتی يکی از
معروفترين سايتشان را به اسم »ملکيت دزدی است« نامگذاری کردهاند .لينک دسترسی
 48مارکس به طعنه میگويد که در بھترين حالت تنھا نکته اى که استدالل پرودون نشان مى
دھد اين است که درآمد شرافتمندانه خو ِد بورژوازی ھم بايد »سرقت« محسوب شود.
 49به نقل از نامه مارکس به شوايزر ،ترجمه از متن انگليسی ،لينک دسترسی
 50البته ترجمه کتاب کاپيتال ،دليل نمیشود که مترجم مباحث اقتصادی مارکس را ھم فھميده
باشد! خيلیھا -از جمله تودهایھا -خيلی از آثار مارکس را ترجمه کردند ،اما يا آنھا را
نفھميدند يا به حسب منافعشان ترجيح دادند نفھمند! اما تاکيد ما بر ترجمه کاپيتال توسط
باکونين ،در پلميک با افراد يا گرايشاتی است که اين مدال را بر گردن باکونين میآويزند و با
ھمين ادعا راه را بر ھرگونه خردهگيری بر نظريات اقتصادی او میبندند.
 51باکونين در معرفی کاپيتال در پانويس مقاله »سيستم کاپيتاليستی« مینويسد» :ھيچ کتابی –
تا آنجا که من میدانم -تحليلی چنين عميق ،درخشان ،علمی و قاطع –و اگر بتوانم حق کلمه را
ادا کنم -بدون ترحم -از سرمايه بورژوايی و استثمار سيستماتيک و بيرحمانهای که سرمايه از
کار پرولتاريا میکند ،ارائه نکرده است« .
ِ
فارسی »سيستم کاپيتاليستی« مراجعه شود.
 52به زيرنويس شماره  ٨در ترجمه
ِ
 53به نقل از کاپيتال مارکس جلد اول ،ص  ٣۵٩از متن انگليسی و فصل شانزدھم از ترجمه
جمشيد ھاديان
 54برای درک بھتر اين بحث به فصل چھارم از جلد چھارم کتاب کاپيتال مارکس مراجعه
شود .لينک دسترسی اين مطلب تحت عنوان »در باره کار مولد و غيرمولد« توسط منصور
حکمت ترجمه شده و با مقدمهای ھمراه است که خواندنش توصيه میشود .ضمنا فايل
شنيداری اين مطلب ھم در ھمين سايت در دسترس ھست.
 55کارمزدی و سرمايه ،مارکس ،لينک دسترسی
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 56لينک دسترسی به ترجمه و فايل شنيداری.
 57به نقل از کاپيتال مارکس جلد اول ،ص  ٣۵٩از متن انگليسی و فصل شانزدھم از ترجمه
جمشيد ھاديان
 58مارکس در اينجا فرمول تثليث را يکبار با سود و بعد با بھره مینويسد .در توضيح
میآورد» :ھمانطور که قبالً ]در فصل  [٢٣نشان داده شد ،از آنجا که بھره ھمچون محصول
مشخصۀ خاص سرمايه ظاھر ميشود و سود بنگاه برعکس ھمچون مزد ،مستقل از سرمايه
ث فوق خودش را به نحوی مشخصتر به فرمول زير )که در متن
جلوه ميکند ،فرمول تثلي ِ
آمده( تقليل ميدھد«.
 59ترجمه از متن انگليسی ،از جلد سوم کاپيتال ،فصل  ، ۵٠-٢ص  ۵٩٠لينک دسترسی
 60به نقل از فقر فلسفه مارکس ،ترجمه از متن انگليسی ،فصل اول ،لينک دسترسی
 61به نقل از »باکونين و آنارشيسم جمعگرا« اثر :برايان موريس ،ترجمه :سعيد فيض ﷲ زاده
 62لينک دسترسی به متن انگليسی کتاب .اين کتاب متاسفانه بفارسی برگردانده نشده است .اما
بخشھايی از آن بھمراه نقد مارکس» ،در خالصه کتاب باکونين تحت نام استاتيسم و آنارشی«
به پيوست ھمين نوشتار آمده است.
 63به نقل از  Politics and the State, by Bakuninلينک دسترسی
 64به نقل از باکونين .متن اصلی لينک دسترسی و ترجمه به پيوست ھمين نوشتار تحت
عنوان »خالصه کتاب باکونين تحت نام استاتيسم و آنارشی«
 65به نقل از  Statism and Anarchy, Bakuninلينک دسترسی
 66يکی از کسانی که در اين مورد نوشته جان ھالووی  John Hollowayاست .او از جمله
آنارشيستھای نزديک به زاپاتيستھای مکزيک است .برای نمونه میتوانيد به تزھای او
برای تغيير جھان مراجعه کنيد .لينک دسترسی به متن اصلی ،لينک دسترسی به فارسی
 67اين پروژه بواقع متعلق به پرودون است و مقاله او به ھمين نام موجود است .لينک
دسترسی .باکونين به آن درافزودهھايی دارد که در مقاالت پراکندهاش موجود است .از جمله:
لينک دسترسی
 68از نامه مارکس به کونو .لينک دسترسی
 69مارکس ،مبارزه طبقاتی درفرانسه ،لينک دسترسی
 70برگرفته از مقاله »حكومت و سياست در آيينه ضرب المثل ھای فارسي« ،نوشته بھادر
باقری و سادينا امينی .لينک دسترسی
 Hal Draper, The Death Of The State In Marx And Engels 71لينک دسترسی
 72نقل به معنی از نامه انگلس به تئودور کونو .لينک دسترسی به متن انگليسی
 73در اينجا با سه کلمه بازی میشود :امحاء ،الغا و سقو ِط دولت .منظور از امحاء دولت اين
است که دولت بطور عام طی يک پروسه اقتصادی-اجتماعی بتدريج محو شود .الغای دولت
به اين معنی است که اساسا موجوديت ،اعتبار و ھويت يک دولت معين )يا دولت بطور عام(
از طرف افراد يا جامعه لغو میشود .سقوط در رابطه مشخص با يک دولت معين بکار
میرود.
 74ھمانجا
 75مارکس-انگلس ،مانيفست کمونيست ،ترجمه شھاب برھان .لينک دسترسی
 76به نقل از نامه انگلس به فيليپ فن پتن ،مندرج در جلد  ٤٧از »کليات آثار مارکس«،
صفحه  ،٩لينک دسترسی
 77انگلس ،در باره اتوريته ،ترجمه فارسی به پيوست ھمين نوشتار آمده است.
راھکارھای مرسوم سياسی )حزب ،اتحاديه ،سازمان و  (...گفته
 78به پرھيزگران از
ِ
میشود .آنھا مقاصد خود را تنھا از طريق بسيج افکار عمومی به پيش می برند.
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 79به نقل از نوشته مارکس Apropos Of Working-Class Political Action ١٨٧١
لينک دسترسی
 80به نقل از جلد مجموعه آثار انگليسی مارکس-انگلس ،جلد  ، ٤٣ص  ، ٤٩٠لينک دسترسی
 81ترجمه کامل اين حاشيهنويسی ھا ،به پيوست ھمين نوشتار تحت عنوان »خالصه کتاب
باکونين تحت نام استاتيسم و آنارشی« آمده است.
 82لينک دسترسی به متن انگليسی
 83لينک دسترسی به مقاله باکونين در باره کمون پاريس.
 84لينک دسترسی به ترجمه فارسی.
 85تاکنون مطالب ارزندهای در ر ّد نظريه دولت باکونين به فارسی نوشته و ترجمه شده است
که يکی از آنھا »درباره آنارشيسم :مدل باکونين« ،نوشته :ھال دراپر ،برگردان :ح .آزاد
است .لينک دسترسی
 86لينک دسترسی به انگليسی ،لينک ترجمه فارسی )البته اين ترجمه به لحاظ ايراداتی که
دارد توصيه نمیشود(
 87انگلس ،در باره اتوريته ،ترجمه فارسی به پيوست ھمين نوشتار آمده است.
 88از نامه مارکس به کونو .لينک دسترسی
 89به منبعی که در زيرنويس  ٩٧آمده مراجعه شود.
 90جھت اطالع بيشتر به کتاب اسناد انترناسيونال اول نوشته کارل مارکس ،ترجمه مراد
فرھاد پور و صالح نجفی مراجعه کنيد.
 91در رابطه با نقش آنارشيستھا و سی.ان.تی در انقالب اسپانيا بسيار نوشته شده .چند مطلب
پيشنھادی جھت کسب اظالعات بيشتر :لينک  ١لينک  ٢و يک دفتر خاطرات )از بونوئل( که
گويا بخشھايی از آن بفارسی ھم ترجمه شده است .لينک ٣
 92در روز  ٢۵ژانويه  ٢٠١٨يک گرايش نوپای آنارشيستی به نام »بلوک سياه« تظاھراتی
را در مصر برگذار کرد .به گزارش بی.بی.سی از اين حرکت مراجعه شود .اين جريان خود
را يک "جنبش سوسياليستی ليبرتارين" میخواند .اکثر رھبران اين جريان از جمله ياسر
عبدالکافی از کموتيستھای سابق ھستتد .لينک دسترسی برای آشنايی بيشتر با بلوک سياه
خواندن مقاله حاضر پيشنھاد میشود .ضمنا شاخه ايرانی اين بلوک ھم تشکيل شده که جھت
آشنايی بيشتر میتوانيد به سايت آن مراجعه کنيد .لينک دسترسی
 93به نقل از  Bakunin: Statism and Anarchyص  ١٩٣لينک دسترسی
 94به نقل از نامه مارکس به شوايزر .لينک دسترسی
 95ھمانجا ،ف  ٣ب ،سوسياليسم خرده بورژوايی.
 96باکونين ...» :به ضرس قاطع می گويم که دولت شر است .شری به لحاظ تاريخی
ضروری که ضرورت وجودش در گذشته به اندازه ضرورت انھدام آتی آن است «...به نقل
از »باکونين و آنارشيسم جمعگرا« اثر :برايان موريس ،ترجمه :سعيد فيض ﷲ زاده
Michael Bakunin, Selected Works, Edited by Arthur Lehning, p. 197, 97
 198لينک دسترسی
 Marx/Engels, Collected Works, Vol 23, p. 243 98لينک دسترسی به متن
انگليسی
 99از نامه مارکس به کونو .لينک دسترسی
 100مانيفست حزب کمونيست ،کارل مارکس و فردريک انگلس ،ترجمه شھاب برھان ،ف ٢
ب ،کمونيستھا و پرولترھا .لينک دسترسی
 101مارکس -انگلس ،مانيفست کمونيست ،ترجمه شھاب برھان ،فصل  ، ٣سوسياليسم خرده
بورژوايی ،لينک دسترسی
 102از نامه مارکس به کونو .لينک دسترسی

کندو کاو  ،٦فروردين ١٣٩٧
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 103اخيرا بيل گيتس  Bill Gatesيکی از بزرگترين ثروتمندان جھان ،در مصاحبهای با
بازار آزاد ،شايستگی
مجله  The Atlanticاظھار داشت که دولت و نيز بخش خصوصی و
ِ
بحران زيست-محيطی را ندارند .اين اعتراض بيل گيتس به ھمراه
الزم برای حل
ِ
اعتراضاتی که پيشتر به رشد فقر ،بيماری و نابرابری اقتصادی کرده بود موجب شدند تا
رسانهھای امريکايی از او بعنوان يک سوسياليست نام ببرند! لينک دسترسی و لينک
دسترسی به مقاله مندرج در Christian Science Monitor
 104به نقل از نامه مارکس به شوايزر .لينک دسترسی
 105به نقل از  Conspectus of Bakunin’s Statism and Anarchyلينک دسترسی
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ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ

1

ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻧﺎزﻧﯿﻦ و ﯾﺎﻣﯿﻦ

ﻣﻄﻠﺐ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺰﯾﺪهای از ﮐﺘﺎب »اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﮐﻨﻮﺋﺘﻮ-آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« 2اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ،زﯾﺮ ﺗﯿﺘﺮ ” ”Fragmentآﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﺘﻦ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﻮف  ،G.P. Maximoffﺑﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ آﺛﺎر ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ،ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ؛ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺎراﮔﺮافهﺎی ﻣﺘﻦ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ )ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﻼن Diego Abad de
 3(Santillanاز ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه اﻧﺪ.

اﻧﮑﺎر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ هﯿﭻ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺪﻻلهﺎی
ِ
ِ
ّ
4
اﻗﺘﺼﺎددان ﺑﻮرژواﯾﯽ رد ﻧﺸﺪه ،ﻣﺠﺪدا ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻢ؟ »ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ« ﭼﯿﺴﺖ؟ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ«
ِ
در هﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﻠﯽاش ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺻﺎﺣﺐ » ِﻣﻠﮏ« ]ﻣﺎﻟﮏ[ ،ﯾﻌﻨﯽ »ﻗﺪرت« و »ﺣﻖ«
ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻨﮫﺎ ،ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار و
ِ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﮐﺎرﮐﺮدن ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ » ِﻣﻠﮏ«
]ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ[ و »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ هﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮآﻧﮑﻪ ﺑﺎ »ﮐﺎر« ﺑﺎرور
اﺳﺘﺜﻤﺎر »ﮐﺎر«
ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ« از ﻃﺮﯾﻖ
ِ
ﮔﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﻣﯽﺷﻮد» :ﻗﺪرت« و » ِ
ﮐﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ِﻣﻠﮏ ]ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ[ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و
ﺣﻖ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ِ
ِ
دﯾﮕﺮان؛ ﯾﻌﻨﯽ ِ
ﻓﺮوش
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
ﻗﺒﺎل ِﻣﻠﮏ ]ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ[ و
ﻗﺪرت ﻣﻮﻟﺪه ﺷﺎن ﺑﻪ
ِ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﻮش ا ِ
ِ
ِ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ هﺴﺘﻨﺪ.
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ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ را از ﺑﺤﺚ دور ﮔﺬاﺷﺘﻪام :از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ِﻣﻠﮏ
]ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ[ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﻌﻠﯽﺷﺎن رﺳﯿﺪهاﻧﺪ؟ از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﻨﻄﻖ و
ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺌﻮال وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ هﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺮدی ﻣﯽﺷﻮد
ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻌﻠﯽ آﻧﮫﺎ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﻧﻤﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن هﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻋﻠﯿﻪ
ِ
ّ
ﻣﻮﻟﺪ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻠﮑﻪ از
ﮐﺎر
ِ
ﮐﻪ ﻣﻼﮐﯿﻦ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ،در ﻃﻮل ﺣﯿﺎتﺷﺎن ،ﻧﻪ ﺑﺎ ِ
ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺎره زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ،رﺑﺎ ،ﺑﻮرس ﺑﺎزی و ﯾﺎ ﺑﮫﺮه ﮐﺸﯽ ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘﯽ -از
ِ
ﮐﺎر ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
ِ
ﮐﺎر ﯾﺪی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ -زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ هﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ،از ِ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻮرس ﺑﺎزی و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻠﯽ از ﮐﺎر اﺳﺖ ،اﻣﺎ
در ﻣﺠﻤﻮع ،ﮐﺎرﻏﯿﺮﻣﻮﻟﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد(.
ﺑﺨﻮﺑﯽ واﻗﻔﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ،در هﻤﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﺘﻤﺪن ،ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺤﺘﺮم اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،هﻤﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎ آﻧﺮا ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ و ﻇﺮاﻓﺖ ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽدهﻨﺪ .دوﻟﺖهﺎ ،ادﯾﺎن و ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ )اﻋﻢ از ﺟﻨﺎﯾﯽ و ﻣﺪﻧﯽ( و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ )اﻋﻢ از ﭘﺎدﺷﺎهﯽ و ﺟﻤﮫﻮری( ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه هﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ و
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻋﺮﯾﺾ و ﻃﻮﯾﻞﺷﺎن و ارﺗﺶ هﺎی آﻣﺎده ﺑﺨﺪﻣﺖﺷﺎن ،هﯿﭻ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ ﺑﺠﺰ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .در
ِ
ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺪاﻟﺖ،
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﻘﺘﺪر ،ﺟﺮات ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺑﭙﺮﺳﻢ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ،از
ِ
آزادی ،ﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﺮادری هﻢ ﻣﻮﺟﻪ هﺴﺖ؟ از اﯾﻨﺮو ،در ﮐﻤﺎل ﺳﺎدﮔﯽ از ﺧﻮدم
ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ :آﯾﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺑﺮادری و ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺎﺑﯿﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ و
اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﻮﻧﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺷﻮد؟ آﯾﺎ اﺻﻼ ﭼﯿﺰی ﺑﻨﺎم ﻋﺪاﻟﺖ و آزادی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻌﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﮕﺬارﯾﺪ آﻧﻄﻮری ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﻮرژوا -ﺑﺎ هﻤﻪ وﮐﻼ ،ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮان،
ﮐﺸﯿﺸﺎن دﺳﺖ
ﺑﺎورﻣﻨﺪان ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و
اﻧﺪرﮐﺎر ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ و ﺟﻨﺎﯾﯽﺷﺎنـ
ِ
ِ
ِ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ و اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﻮﻧﺪه
ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﯾﮏ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮﺟﻪ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ؛ ﮐﻪ اﯾﻦ هﻢ ﻧﺘﯿﺠﮥ اﺟﺘﻨﺎب
ِ
ِ
ِ
ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد
اﺑﺪی و ﻻﯾﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﯾﻦ ﺣﮑﻢ
ِ
ﺑﺮاﺑﺮی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ:
راه
ﮐﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺑﺮادری و ﺑﺮاﺑﺮی و ﺳﺪ ِ
ِ
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻣﻦ هﺴﺘﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﻦ ﮐﺎرم را ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻢ و رﺿﺎﯾﺖ دهﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﮐﺎرم ارﺗﺰاق ﮐﻨﯿﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ دﻟﯿﻠﺶ ﻋﺰت
ﻧﻔﺲ ﻣﻦ و ﯾﺎ اﺧﻼص ﺑﺮادراﻧﻪام ﺑﻪ ﺷﻤﺎ )ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﻢ هﺴﺘﯿﺪ( ﻧﯿﺴﺖ .هﯿﭻ
ِ
هﻨﮕﺎم
ﺑﻪ
اش
ﻣﻨﻄﻖ
ﮐﻪ
هﻢ
هﺮاﻧﺪاره
ﮐﻨﺪ؛
ﻧﻤﯽ
ادﻋﺎ
اﯾﻨﻄﻮر
ﻧﯿﺰ
ﺑﻮرژواﺋﯽ
اﻗﺘﺼﺎددان
ِ
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ﺻﺤﺒﺖ در ﺑﺎره ﻋﻼﻗﻪ دوﻃﺮﻓﻪ و رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ-ﮐﺎرﮔﺮ ،ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ و
روﯾﺎﯾﯽ ﺑﺸﻮد.
ﻧﻪ ،ﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭼﻮن اﮔﺮ ﻧﮑﻨﻢ ،ﺧﻮدم و ﺧﺎﻧﻮاده ام از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
ﻣﯽ ﻣﯿﺮﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺠﺒﻮرم ﮐﺎرم را ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻔﺮوﺷﻢ؛ آﻧﮫﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮس
از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ!
ﮐﺎر
اﻣﺎ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﻼﮐﯿﻦ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن هﻢ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺗﺎ ِ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را ﺑﺨﺮﻧﺪ .ﺑﻠﻪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ ،آﻧﮫﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ هﻤﺎن
ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﺎر
اﻧﺪازه ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ! اﮔﺮ »ﺑﺮاﺑﺮی« ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و
ِ
وﺟﻮد ﻣﯽداﺷﺖ؛ اﮔﺮ »ﻓﺮوش ﮐﺎر« هﻤﺎﻧﻘﺪر ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ »ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎر« ،دﯾﮕﺮ
ﺑﺮدﮔﯽ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .آن ﻣﻮﻗﻊ دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ،ﺻﺎﺣﺐ
ِ
ِﻣﻠﮏ ،ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻤﯽداﺷﺖ؛ آﻧﻮﻗﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺎرﮔﺮ وﺟﻮد
ﻣﯽداﺷﺖ .درﺳﺖ ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮیای ]ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و
ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﺎر[ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﺎ ]ﮐﺎرﮔﺮان[ ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ در اﺳﺎرت اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮیای وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن ﮐﻪ در آن ﺛﺮوت ،از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ
از رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ،ﻟﺰوﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎر ،ﺑﯿﺶ از ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد؛ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪاش
ﮐﺎهﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ .ﺑﻌﻼوه ،ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
رﻗﺎﺑﺖ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺮاهﻢ آﻣﺪه ،در ﺟﺮﯾﺎن
ﯾﮏ ﺑﻮرژوا ،ﺑﻄﻮر اﻧﺤﺼﺎری از
ِ
ِ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدارهﺎ ،ﺑﻤﻨﻈﻮر هﺮﭼﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺗﺮ ﮐﺮدن ﺗﻮﻟﯿﺪات ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪودی
از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدارهﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖهﺎی
ﺳﮫﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ادﻏﺎم و ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدارهﺎی
ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻨﻔﺮد هﺴﺘﻨﺪ) .و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدارهﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ
ِ
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺮﮔﺒﺎر
ﻣﯽﺑﺎزﻧﺪ(
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،هﻤﻪ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ در ﺟﺮﯾﺎن هﻤﯿﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﮫﺎ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺤﺼﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻗﺎدر ﻣﯽﺷﻮد
ﺗﺎ از دو ﻃﺮف ﺳﻮد ﮐﻨﺪ :از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺎ از ﻣﯿﺪان ﺑﺪرﮐﺮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدارهﺎی
ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺣﺎل رﺷﺪ ،دﻻﻻن ،ﺗﺠﺎر و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان؛ آﻧﮫﻢ ﺑﺎ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﻪ
ﮐﻮﭼﮏ و
ِ
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ﺳﻘﻮط ﺷﺎن )از ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ،ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﻮﻧﺪه( و از دﯾﮕﺮ
ﻤﺰد ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ.
ﺳﻮ ،ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ
رﯾﺎﺿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎهﺶ دﺳﺘ ِ
ِ
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ؛ هﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖ )ﻓﻘﺮ ﻣﺎﻧﻊ زادووﻟﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد!( و هﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ راﻧﺪه ﺷﺪن ﺧﺮده ﺑﻮرژواهﺎ،
ﻣﺎلدارﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎﺑﻖ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدارهﺎی ورﺷﮑﺴﺘﻪ ،ﺗﺠﺎر و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﺑﻪ ﺻﻔﻮف
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
رﺷﺪ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﮐﻪ رﺷﺪﺷﺎن ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از
ِ
ِ
رﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاهﻢ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻮرژواﯾﯽ ،ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﻣﯽﺷﻮد.
ِ
ً
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﺒﺮا ﺑﻪ ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺸﺎﻧﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﺎر ﺧﻮد ،ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ هﺮاس از
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﺰ ِ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮ دﯾﮕﺮی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ارزاﻧﺘﺮ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﮫﺘﺮ ﺿﺮورﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﻘﺮ ﺑﻪ آن ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪهاﻧﺪ ،در
ﮐﺎر
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﻓﺮوش
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ
ِ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎرﮔﺮان و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﺧﺮﯾﺪ ِ
ِ
ﻓﻘﺮ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪد.
آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ،داﺋﻤﺎ ِ
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﻮد را در ﻓﻘﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرش را
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ هﯿﭻ ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ را ﺑﻪ هﯿﭻ ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
در ﻓﻘﺮ ﻓﺮو ﻣﯽرود.
ﺑﻠﻪ ،ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ! ﭼﺮا ﮐﻪ در ﭘﺮوﺳﻪ اﯾﻦ ﺑﺮدﮔﯽ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ،ﻧﯿﺮوی ﻣﻮﻟﺪه
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،زﯾﺎده از ﺣﺪ ﺗﻠﻒ
ارزش ﺑﺎزاری آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه،
ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻣﺎ
ِ
ﻓﺮوش روزاﻧﻪ دارد و ﺑﺮای
ﭼﯿﺴﺖ؟ ارزش اﯾﻦ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای
ِ
اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺑﺪان ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ هﯿﭻ! ﭘﺲ؟! ...دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺟﺰ ﻣﺮگ!
ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮ ،در هﺮ ﮐﺸﻮر ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﭽﯿﺰهﺎﯾﯽ ﮐﻪ
داﺷﺘﻦ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی آن ﮐﺸﻮر ﺿﺮورت دارد .هﻤﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن
ﺑﺮای زﻧﺪه ﻧﮕﻪ
ِ
ﺑﻮرژوا ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ هﻤﻨﻈﺮی دارﻧﺪ .ﺗﻮرﮔﻮ  ،Turgotﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ﺧﻮد را
"وزﯾﺮ ﻓﺎﺿﻞ" ﻟﻮﺋﯽ ﺷﺎﻧﺰدهﻢ ﺑﺨﻮاﻧﺪ )و واﻗﻌﺎ هﻢ ﻣﺮد ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﻮد( ﮔﻔﺖ:
»ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎدهای ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺑﺎزواﻧﺶ ﻧﺪارد ،ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از ،،ﮐﺎر ،،ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ .او
ﮐﺎرش را ﭼﻪ ﮔﺮان ﯾﺎ ﭼﻪ ارزان ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرش را ﺧﻮدش ﺑﺘﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻤﮑﻦ را
ﺑﻠﮑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﮐﺎرش ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ِ
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ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب ،از ﻣﯿﺎن ﺧﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮان را دارد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت،
ﻣﯽﭘﺮدازد؛ ﺑﺨﺼﻮص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ِ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دهﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﮐﻪ ارزانﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎرﮔﺮان در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ
دﺳﺘﻤﺰد
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎهﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در هﺮ ﮐﺎر و ﺷﻐﻠﯽ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ِ
5
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪاری ﻣﺤﺪود ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﮐﺎرﮔﺮ ﺿﺮورت دارد«.
ﭘﺪر واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ:
ﺟﯽ .ﺑﯽ .ﺳﺎی )ِ (J.B. Say
»دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،دﺳﺘﻤﺰد
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻣﯽرود وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺎهﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ درﺳﺖ ﺑﻪ هﻤﺎن
و ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺲ ﮐﻪ ِ
ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮ ،از
ﻗﯿﻤﺖ ﻻزم ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎرﮔﺮ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮود ،زادووﻟﺪش ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﻄﺢ
ِ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﻤﻌﯿﺖاش ﺳﺮﯾﻌﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر )در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ( ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،اﮔﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺺ از ﻃﺒﻘﻪ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ هﻤﺎن ِ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺿﺮورت دارد .ﯾﻌﻨﯽ ،ﺧﺎﻧﻮاده هﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ از دور ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎر ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﺑﺮ دﺳﺘﻤﺰد اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد  ...ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
آﻣﺪن دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮ از ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻃﺒﻘﻪ )ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﺎ
ﺑﺎﻻﺗﺮرﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ِ
6
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ( ﺿﺮورت دارد ،دﺷﻮاریهﺎﯾﯽ ﺑﺒﺎر ﺧﻮاهﺪ آورد«.
ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﻞ ﺟﻤﻼت ﺗﻮرﮔﻮ و ﺟﯽ ﺑﯽ ﺳﺎیُ ،ﭘﺮودون ﻧﻮﺷﺖ:
اﻗﺘﺼﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﻗﻌﯽ( ﭼﯿﺰی اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺘﺤﺮک اﺳﺖ؛ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ،
»ﻗﯿﻤﺖ ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ارزش )در
ِ
در اﺳﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ هﻤﯿﻦ ﺧﺼﻠﺖ هﻢ هﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ
از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ .هﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺗﻮرﮔﻮ و ﺳﺎی هﻢ ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ ،رﻗﺎﺑﺖ ،اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺿﺮوری
رﻓﺘﻦ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و آﻧﺮا در ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ
را دارد ﮐﻪ از ﺑﺎﻻﺗﺮ ِ
ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺮگﺷﺎن از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮔﺮدد ،ﻧﮕﻪ دارد و آﺣﺎد ﻃﺒﻘﻪ را در آن ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺣﻔﻆ
7
ﮐﻨﺪ«.
ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ،درواﻗﻊ هﻤﺎن ﺳﻄﺢ ﺛﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻌﻠﯽ
ِ
ِ
دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان هﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ،از آن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮود؛
ِ
هﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از آن ﺳﻄﺢ ،ﻧﺰول ﮐﻨﺪ! ﮐﻪ ﺑﻨﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺪاوﻣﺎ
ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮﺗﻮﺗﯽ ،ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺮگ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
ﺻﻒ اردوی ﮐﺎر ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺳﻄﺢ
ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﮔﺮان از ِ
ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎر ﻣﺠﺪدا ﺑﺎهﻢ »ﺑﺮاﺑﺮ« ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن
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»ﺗﺴﺎوی« ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮی واﻗﻌﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﺧﺮﯾﺪاران
ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪدار هﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﺻﺪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺎز دارم؛ و
دﻗﯿﻘﺎ ﺻﺪ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارﻧﺪ؛ ﻓﻘﻂ ﺻﺪﺗﺎ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ
ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺧﻮاهﺪ ﭼﺮﺑﯿﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎهﺶ دﺳﺘﻤﺰد ﺧﻮاهﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺧﺐ ،ﭼﻮن ﺗﻨﮫﺎ ﺻﺪ
ﮐﺎرﮔﺮ در ﺑﺎزار هﺴﺖ و ﭼﻮن ﻣﻦ )ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( ﻓﻘﻂ ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد  -ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﻪ
ﮐﻤﺘﺮ  -ﻧﯿﺎز دارم ،ﺑﺪوا ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﺧﻮاهﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه
اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻠﺤﺎظ ﻋﺪدی ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﭘﺲ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺳﺎﯾﺮ ﺟﮫﺎت هﻢ ﺑﺮاﺑﺮی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪش ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﻮاهﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان از ﻣﻦ )ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( دﺳﺘﻤﺰد و ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻃﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر و
آزادی واﻗﻌﯽ ،ﮐﺮاﻣﺖ و هﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ؟ اﺻﻼ! اﮔﺮ ﻣﻦ
ِ
دﺳﺘﻤﺰدی را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺘﮫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻦ
)ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار( دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از آﻧﮫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻢ
و ﺑﺨﻮدم ﺳﺨﺖ ﺑﮕﯿﺮم و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮑﺶ ﮐﺮدن ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪام ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖام
را ﺧﺮاب ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﻢ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊام هﺴﺖ ﮐﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪام را در ﺟﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮد را ﻧﺼﯿﺐام ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ هﻢ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ ،ﮐﺎرم را ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدارهﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻢ ﮐﻪ ﮔﺮاﻧﺘﺮ ﻣﯽﺧﺮد؛ درﺳﺖ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮدم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
هﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ
ِ
اﮔﺮ ﺑﻤﺪد ﭘﺸﺘﮑﺎر ﻗﻮی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪام ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﻢ ،از هﻤﺎن ﺻﺪ ﮐﺎرﮔﺮ
ﺧﻮاهﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪام را ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎرور ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
هﻤﺪردی ﻧﺸﺎندادن ﺑﺎ رﻧﺞﺷﺎن؛ ﻧﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ روح ﻋﺪاﻟﺖ؛ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ِ
ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ! ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدارهﺎ ﺑﻪ هﯿﭻ وﺟﻪ ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ اﮔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد
ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ )ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار( اﻣﯿﺪ دارم ﺗﺎ از ِ
ﺳﻮد ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺒﺮم ﺗﺎ آﺳﻮده ،ﺑﺎ
ﺛﺮوت ﻣﮑﻔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ،آﻧﮫﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪام
ِ
رﺷﺪ ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ هﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ ﻧﻮع ﮐﺎر
ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ِ
ﺎر ﻣﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﮫﺮهﮐﺸﯽ اﺳﺖ.
ﮐ ِ
ﮐﺎرﻣﻮﻟﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ هﺴﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺪون
آﯾﺎ ِ
ﮐﺎر اداریِ ،
داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اداری ﺧﻮب و هﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﮐﺎر ﯾﺪی ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد ﭼﯿﺰی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﺪ؛ ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪی،
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اداری و اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮا در دﺳﺘﺎن ﻣﻦ )ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( ﺑﺎﺷﺪ ،و
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ﺑﺎﻻﺗﺮ از هﻤﻪ ،در دﺳﺘﺎن ﻣﻨﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻤﺰدم ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﺪی اﺳﺖ!
اﻧﺠﺎم
ﭘﺲ
ﺗﻌﺎوﻧﯽهﺎ ]ی ﮐﺎرﮔﺮان[ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺗﺎ از ِ
ِ
اداری ﺷﺮﮐﺖ هﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮآﯾﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﯿﺎن
ﮐﺎرهﺎی
ِ
ﺧﻮد ]ﮐﺎرﮔﺮان[ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ و دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﮔﺮ ﻣﻦ )ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( ﻋﮫﺪهدار ﻗﺪرت اداری ﻣﯽﺷﻮم ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ِ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ هﺪﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارم :اﺳﺘﺜﻤﺎر! ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎتام ،ﺑﺮای ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدهﻢ  ١٠ﺗﺎ  ٢٠ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺎرﮔﺮاﻧﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ هﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻮاﻗﻊ ﮐﺎر ﻣﻦ )ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻤﺘﺮ رﻧﺞآور اﺳﺖ.
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ،دﺳﺖ ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﻣﯽ زﻧﺪ ،ﺣﺎل
ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﯾﺎ
ِ
آﻧﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ رﯾﺴﮏ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﮔﺮ از ﭼﺸﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،هﻤﻪ ﮐﻤﺒﻮدهﺎ و ﺗﻘﺼﯿﺮات ﺑﻪ ﮔﺮدن ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ! ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در رﺗﻖوﻓﺘﻖ اﻣﻮراﺗﺶ ﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ در ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺑﺪ هﻤﻪ ﭼﯿﺰش
را از دﺳﺖ ﺑﺪهﺪ ﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ
ﺑﺤﺮان ﺗﺠﺎری ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﺷﻮد و در
ِ
ِ
ﯾﮏ ﮐﻼم هﻤﻪ ﭼﯿﺰش را از دﺳﺖ ﺑﺪهﺪ؛ اﯾﻨﮫﺎ هﻤﻪ درﺳﺖ هﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ آﯾﺎ از ﻣﻨﻈﺮ
ﺑﻮرژوازی ،ﻣﻌﻨﯽ »از دﺳﺖ دادن« درﻏﻠﻄﯿﺪن ﺑﻪ هﻤﺎن درﺟﻪ از ﻓﻼﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻔﻮف ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺷﻮد؟
ﻣﺮگ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ؟ و آﯾﺎ ﺑﻪ درﻏﻠﻄﯿﺪن ﺑﻪ
ِ
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق آﻧﻘﺪر ﻧﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ هﺮﮔﺰ رخ ﻧﻤﯽدهﺪ! ﺑﻌﻼوه،
ﭘﺲ از ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮادﺛﯽ ،ﺑﻨﺪرت دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽﭼﯿﺰ ﺷﻮد.
اﯾﻦ روزهﺎ هﻤﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽهﺎ ﮐﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ هﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ هﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار
ﻣﻄﻠﻘﺎ ﭘﺲاﻧﺪازی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،هﻤﯿﺸﻪ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽای در
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ هﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﮫﺎ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮑﻤﮏ ﻣﮫﺎرﺗﮫﺎی ﮐﺎﺳﺐﮐﺎری -ﮐﻪ
ﻧﺴﻞ اﻧﺪر ﻧﺴﻞ آﻣﻮﺧﺘﻪ -ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن در رده هﺎی ﺑﺎﻻ،
ﻣﺪﯾﺮ
ﮐﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺖ ﯾﺎ
در ﺳﻄﺢ رهﺒﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﺳﺖوﭘﺎ ﮐﻨﺪ؛ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ِ
ِ
اﺟﺮاﯾﯽ ،در ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮑﺎر ﺷﻮد؛ آﻧﮫﻢ ﺑﺎ درآﻣﺪی ﺑﺎﻻﺗﺮ
از آﻧﭽﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺑﻖاش ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
رﯾﺴﮑﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐﮐﺎری ورﺷﮑﺴﺖ
ﺷﻮد ،ﮐﺎرﮔﺮاﻧﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ روز و ﮔﺎهﯽ ﭼﻨﺪ هﻔﺘﻪ ﺑﯽﮐﺎر ﺳﺮﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ،
ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﻼﮐﺖ اﺳﺖ؛ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﻣﺮگ اﺳﺖ؛ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ دﺳﺘﻤﺰد
اﻧﺪاز ﮐﺎرﮔﺮان ،اﻓﺴﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
روزاﻧﻪاش را ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﭘﺲ
ِ
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ﺿﻌﯿﻒ ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاهﯽﺷﺎن را
ﺣﺲ
اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﻮرژوا اﺑﺪاع ﺷﺪه ﺗﺎ هﻤﺎن
ِ
ِ
ﺑﺨﺸﮑﺎﻧﺪ؛ اﺣﺴﺎس ﺗﺮﺣﻤﯽ ﮐﻪ ﮔﺎهﯽ ﺗﺼﺎدﻓﺎ در ﺑﻄﻦ ﻃﺒﻘﻪﺷﺎن ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻣﯽﺷﻮد!
اﻧﮕﯿﺰ ﭘﺲاﻧﺪاز ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ آﺳﯿﺐﺧﻮرده ﮐﺎرﮔﺮان
اﺳﻄﻮره ﻣﻀﺤﮏ و ﻧﻔﺮت
ِ
را ﺗﺴﮑﯿﻦ دهﺪ .ﮐﺎرﮔﺮ از هﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮف ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﯿﺎز روزاﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺰرﮔﺶ ﺑﺮآورده ﺷﻮد ،آﮔﺎه اﺳﺖ .اﮔﺮ او ﭘﺲاﻧﺪاز ﻣﯽداﺷﺖ ،ﻓﺮزﻧﺪان دﻟﺒﻨﺪش
را از ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ ،ﺗﻀﻌﯿﻒ و از ﻟﺤﺎظ
ﮐﺎر ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﻣﺠﺒﻮر
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ِ
ﮐﺎر روزاﻧﻪ وادار ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دوازده ﺗﺎ ﭼﮫﺎرده ﺳﺎﻋﺖ ِ
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎهﯽ هﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﺲاﻧﺪازی دﺳﺖوﭘﺎ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻧﺮا ﺳﺮﯾﻌﺎ
ﺑﻤﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؛ آﻧﮫﻢ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺎم اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾ ِﺮ ﺑﯿﮑﺎری )ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ
ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺧﺎﻧﻮادهاش را
از راه ﻣﯽرﺳﻨﺪ(؛ ﯾﺎ ﺣﻮادث ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری،
ِ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺣﻮادث و ﺑﯿﻤﺎریهﺎ ،ﮐﺎرﮔﺮ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﻗﺮارﻣﯽدهﻨﺪ ﮐﻪ
رﯾﺴﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در ﺑﺮاﺑﺮش هﯿﭻاﻧﺪ :زﯾﺮا ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺑﯿﻤﺎری ﯾﻌﻨﯽ
ﮐﻠﯿﺖ
ِ
ِ
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر .در
ﯾﻌﻨﯽ
،
ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻧﺎﺑﻮدی
ﯾﻌﻨﯽ
،
ﻤﯽ
ﺟﺴ
ﻗﻮای
ﺿﻌﻒ
ِ
ِ
ِ
ﻣﺠﻤﻮع ،ﺑﯿﻤﺎری ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎکﺗﺮﯾﻦ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ
اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﺑﺮای او و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻣﺮگ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺑﺮای ﻣﻦ )ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار( ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺪ
اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﮔﺮان ،ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻨﻔﻊ ﻣﻦ و
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﺑﺎرورﮐﺮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪام ﻧﯿﺎز دارم،
ِ
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﺿﺮر ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ،ﮐﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ ،ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدم
ﺑﮫﺮهﮐﺸﯽ از آﻧﺎن ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﻢ و ﺗﻮ ]ﺧﻮاﻧﻨﺪه[ هﻢ ﻗﻮل ﺑﺪهﯽ ﮐﻪ
ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯽ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮاهﻢ ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ،ﻣﻦ ﮐﻤﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارم ﮐﻪ ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن
ﻣﺮده اﺳﺖ؛ و ﻣﺮده ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﭼﯿﺰی را ﺳﺮاغ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ،ﻣﻮﻟﺪ
ﻧﺎﻣﻮﻟﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪام ،ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻣﺼﺮف
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و
ِ
ِ
ﻧﻔﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ
ﺑﺨﺎﻃﺮ وﺟﻮد اﻧﺴﺘﯿﺘﻮهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻤﯽ ﮐﻪ هﻤﮕﯽﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ِ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدیای ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪام را »ﻣﻮﻟﺪ« ﻣﯽﭘﻨﺪارد :ﻣﻦ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮم.
اﯾﻦ ﺳﻮد ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺴﯽ ﺳﺘﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻦ -ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد -ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد ﺗﺎ
ﭼﯿﺰی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺪارد .ﺑﺮای ﺷﻤﺎ هﻤﯿﻨﻘﺪر ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،در
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻦ ﺳﻮد ﻣﯽﮐﻨﻢ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﻮد –ﺑﺘﻨﻬﺎﯾﯽ -ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ هﺰﯾﻨﻪهﺎﯾﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ
ﮐﻪ ﯾﮏ آدم ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎهﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ و ﻧﻤﯽﺧﻮاهﻢ ﺑﺎ ﮐﻢ ﻗﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﻦ
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ﻣﯽﺧﻮاهﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ؛ ﺧﺎﻧﻪ زﯾﺒﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺧﻮب ﺑﺨﻮرم ،ﺑﻨﻮﺷﻢ و ﺑﭙﻮﺷﻢ و ﺳﻮار ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ
ﺧﻮب زﻧﺪﮔﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﻌﻼوه ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺷﯿﮏ ﺷﻮم و ﺧﻼﺻﻪ هﻤﻪ ﭼﯿﺰهﺎی ِ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﻓﺮاهﻢ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ آدﻣﻬﺎی ﻣﺘﺸﺨﺼﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ را ﺑﻪ ﺧﺎرج
ار ﮐﺸﻮر ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،و وﻗﺘﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺳﻮادﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻂ
ﮔﺮدﻧﺪ ،هﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﻠﻄﻪ دارم .ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ هﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺧﻮدم دارم ،ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪام اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ هﺪﻓﻢ ﺑﺮﺳﻢ؟
راهﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪام ،ﺷﻤﺎ را اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﻨﻢ؛ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﺟﺎزه را ﺑﻤﻦ ﺑﺪهﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎرﺗﺎن را آﻣﺎده ﺑﺎزار ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﺧﻮدم ﻣﯽﻓﺮوﺷﻢ؛ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن اﻣﺮوزﺗﺎن
ﺿﺮوری اﺳﺖ ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺷﻤﺎ ﻓﺮدا هﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎ هﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .وﻗﺘﯽ هﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﺗﻮت ﺷﺪﯾﺪ ،اﺧﺮاجﺗﺎن ﺧﻮاهﻢ ﮐﺮد و ﯾﺎ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی را ﺟﺎﯾﺖﺗﺎن
ﺧﻮاهﻢ ﮔﻤﺎﺷﺖ .اﯾﻦ را ﺧﻮب ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاهﻢ ﮐﺮد و
اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮاهﻢ داﺷﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ روز ﮐﺎﻣﻞ ،ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ،ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ از ﺳﺮ ﺷﺮارت ﯾﺎ ﻧﻔﺮت از ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺳﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺛﺮوت و
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ :هﺮ ﭼﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮدازم و هﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ،
ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻋﺎﯾﺪم ﻣﯽﺷﻮد«.
ﺎﺣﺐ
اﯾﻨﮫﺎ هﻤﺎن ﭼﯿﺰهﺎﯾﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺿﻤﻨﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ هﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ،ﺻ ِ
ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺨﺪﻣﺖ
ﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی
ِ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ )در ﻓﺮض ﻣﺎ( ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎر ﺑﺮاﺑﺮ هﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﮔﺮان،
ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ؟ اﮔﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﺎر ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﺪه ،ﺗﻮﺳﻂ هﻤﺎن ﺻﺪ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪامﺷﺎن ﮐﺮده ،ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﮐﺎرﮔﺮ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮاردارﻧﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻨﮫﺎ –ﻻاﻗﻞ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ-
ﮔﺮان ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ :ﯾﮏ ﻃﺮف ،ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﻨﺎم »دﺳﺘﻤﺰد
در ﺑﺎزار ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ِ
ﮐﺎر روزاﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮ )ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﯿﻦ( ﻣﻌﺎوﺿﻪ
روزاﻧﻪ« دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺑﺎ ِ
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی
ﮐﻨﺪ .ﮐﺎﻻی ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﮐﺎر ﺑﺎزواﻧﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد
ِ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﮐﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﺎ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ )ﺻﺪ ﮐﺎرﮔﺮ( و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎر
)ﺻﺪ ﮐﺎرﮔﺮ( ﻣﺴﺎوی هﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ هﯿﭽﯿﮏ از اﯾﻦ ادﻋﺎهﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار را ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﻣﯽآورد؟ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺷﺪن ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻓﺰاﯾﯽ ،ارﺿﺎی ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽ ﻓﺮدی و
ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮﺧﻮرداری از هﻤﻪ ﻟﺬاﯾﺬ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر .اﻣﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺮ را
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ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ؟ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺿﺮورت ﺳﯿﺮﮐﺮدن ﺷﮑﻢاش ﺑﺮای اﻣﺮوز و ﻓﺮدا.
ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﻮری ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار و ﮐﺎرﮔﺮ از ﻣﻨﻈﺮ ﺷﺮاﯾﻂ
از اﯾﻨﺮو ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ِ
ِ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ هﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ،در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﻤﯽآﯾﺪ .او ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار زﯾﺮ
ِ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش را هﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ ،ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﺨﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﮫﺎی
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ –ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﻪ او ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖاش هﺴﺖ-
ﺷﮑﻤﺶ را ﺳﯿﺮ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ او در ﺑﺎزار ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖهﺎﯾﯽ
ﻓﺮاﺗﺮ از اﻧﺘﻈﺎرش دارﻧﺪ )و ﺑﺮآورده ﮐﺮدنﺷﺎن ﻣﺎﻧﻊ ﺛﺮوتاﻧﺪوزی و ارﺗﻘﺎی
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎرﮔﺮان را –اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ
در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮاﺑﺮ -ﺑﻠﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻗﺮار ﻣﯽ دهﻨﺪ( وی ﭼﻪ
ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد؟ او اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎ را رد ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد و ﺻﺒﺮ ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد .اﻧﮕﯿﺰه او
ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﻓﻮری ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ؛ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ،راﺣﺖﻃﻠﺒﯽ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ از اﯾﻨﺮو او ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،اﻣﻨﯿﺖ و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ او آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﻪ
ِ
ِ
زﯾﺮ ﺑﺎر ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،زﯾﺎد دوام ﻧﺨﻮاهﺪ ﯾﺎﻓﺖ و او
ﭘﺲاﻧﺪاز ،ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
ﺑﯿﺮﺣﻢ ﻧﯿﺎز و ِ
ِ
ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺻﺪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻮردﻧﻈﺮش را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان
ﭼﺎرهای ﻧﺨﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وی را ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ اﺳﺖ ،ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .اﯾﻦ
هﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ،آﮔﺎهﺎﻧﻪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎن هﻤﮕﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ )ﮐﻪ
اﮔﺮ در ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋهای ﮐﻪ داﺋﻤﺎ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد،
ِ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاش را ﺑﺪوا در آن ﺑﮑﺎر اﻧﺪاﺧﺖ( ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش را
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،او ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاش را ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدهﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺑﻮرژوا –ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ -واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ را
دارد ﺗﺎ آزاداﻧﻪ در هﺮ ﺷﺎﺧﻪای ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺶ هﺴﺖ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری« ﮐﻨﺪ )اﯾﻦ اﺳﻤﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﺮﺟﯿﺞ ﻣﯽدهﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :ﺑﮫﺮهﺑﺮداری(.
در ﺧﺎﺗﻤﻪ اﺟﺎزه دهﯿﺪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﯾﺎ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد در هﯿﭻ ﺷﺎﺧﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﮑﻨﺪ؛
ﺧﺐ آﻧﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﮫﺎم و ﺳﻔﺘﻪ )اوراق ﺑﮫﺎدار( ﺧﻮاهﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎزهﻢ
ﺳﻮد و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد آﻧﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ روﻣﯽآورد .ﯾﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ،ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﮐﺎرش را ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺮاﻧﺘﺮی از آﻧﭽﻪ
ﺧﻮدش ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﺶ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ.
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ﮔﺮ
وﻗﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽآﯾﺪ ،هﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ِ
ﻣﻄﻠﻘﺎ آزاد ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻤﺮاﺗﺐ آزادﺗﺮ از ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺑﺎزار رخ ﻣﯽدهﺪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻮدﺑﺮی و ﺑﺮدﮔﯽ اﺳﺖ؛
رودرروﯾﯽ ﺑﺮدهدار ﺑﺎ ﺑﺮده اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ هﺮ دو آﻧﮫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ هﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ از
رﻋﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار اﺳﺖ؛ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﺻﻮرت
ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﺎرﮔﺮ
ِ
ﺑﮕﯿﺮد و ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺧﻮدش و آزادیاش را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻔﺮوﺷﺪ .ﮐﺎرﮔﺮ در
ﺗﮫﺪﯾﺪ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ هﺮ روز ﺑﺮ ﺳﺮ او و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﻋﯿﺖ ﻗﺮار دارد ﭼﺮا ﮐﻪ
ِ
ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .هﻤﯿﻦ هﻢ هﺴﺖ ﮐﻪ او را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ هﺮ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺳﻮد ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺻﻨﻌﺖ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﺳﺖ ،ﺗﻦ دهﺪ.
ﺑﻮدن ﮐﺎرﮔﺮ ،دوﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰوده
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﻋﯿﺖ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮارداد اﻣﻀﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮ
ِ
ِ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﺒﺎرت ﺑﮫﺘﺮ ،ﭘﯿﺶ از اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ،وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ رﻧﺞ
ﻣﯽﺑﺮد ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻘﻮه رﻋﯿﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ،او ﺑﻪ ﯾﮏ رﻋﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺪل ﻣﯽﮔﺮدد .ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ او ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ »ﮐﺎر« اﺳﺖ؛ ﺧﺪﻣﺎت
ﺷﺨﺼﯽاش اﺳﺖ ،ﻧﯿﺮوی ﻣﻮﻟﺪه ﺑﺪﻧﺶ هﺴﺖ؛ ﻓﮑﺮش ،رواناش و هﻤﻪ وﺟﻮدش
ﮐﻪ از او ﺟﺪاﻧﺎﺷﺪﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮ »ﺧﻮدش« راﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ .از اﯾﻦ
زﻣﺎن ﺑﺒﻌﺪ ،ﺻﺎﺣﺐﮐﺎر ﺑﺮ او –ﭼﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ )از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎﻇﺮ( ﮐﻨﺘﺮل
ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ .در ﻃﻮل ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر روزاﻧﻪ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
ﺻﺎﺣﺐ اﻋﻤﺎل و ﺗﺤﺮﮐﺎت وی ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و ﮐﺎرﮔﺮ ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ .او ﺑﺎﯾﺪ هﻤﺎن ﮐﺎری را ﺑﮑﻨﺪ و هﻤﺎﻧﺠﺎﯾﯽ ﺑﺮود ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .آﯾﺎ او ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از ﯾﮏ »رﻋﯿﺖ« اﺳﺖ؟
8

ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ،رهﺒﺮ ﺷﮫﯿﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ آﻟﻤﺎﻧﯽ ،در اﺛﺮ درﺧﺸﺎناش »ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل«
ﻗﺮارداد آزاداﻧﻪی ﻣﺎﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﮐﺎرﮔﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦ
ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﮔﺮ
ِ
زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ و
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﭘﻮل )ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻤﺰد( و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر ،ﺑﺮای ﻣﺪت
ِ
ِ
ﻣﺤﺪودی ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد و ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ]ﮐﺎرﮔﺮ[ را درﺑﺮﺑﮕﯿﺮد ،ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮدﮔﯽ
ِ
واﻗﻌﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ هﻢ ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﺑﺮای ﻣﺪت
زﻣﺎن ﻣﻌﻠﻮم ،ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﻮد
ِ
و ﺣﻖ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﻓﺴﺦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺶ )هﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ اراده ﮐﻨﺪ( در ﻗﺮارداد ﻗﯿﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺑﺎب-رﻋﯿﺘﯽ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﺑﻠﻪ!
ﮔﺮدد؛ ﺑﺎز اﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ از
ِ
ِ
ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻘﺪورات اﻗﺘﺼﺎدی.
ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ؛ وﻟﯽ ﭘﻮچ از
اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ؛ آﻧﮫﻢ از
ِ
ِ
ﮐﺎرﮔﺮ هﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارد ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺶ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ وﻟﯽ آﯾﺎ اﻣﮑﺎﻧﺶ را هﻢ
دارد؟ اﮔﺮ هﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ ﻣﻘﺼﻮدش دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ هﺴﺘﯽ آزاد اﺳﺖ ،ﮐﻪ در
ِ
آن ﮐﺴﯽ ﺑﻐﯿﺮ از ﺧﻮدش ،ارﺑﺎباش ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻧﻪ .او ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ دﺳﺖ ﺑﻪ

کندو کاو  ،٦فروردين ١٣٩٧

Kandokav.com

58

نقد آنارشيسم

اﯾﻨﮑﺎر ﻣﯽزﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻔﺮوﺷﺪ .اﻧﮕﯿﺰه او ﺑﺎز هﻤﺎن
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮﻣﺠﺒﻮرش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻧﺨﺴﺖ
ﺑﻔﺮوﺷﺪ .از اﯾﻨﺮو »آزادی ﮐﺎرﮔﺮ« ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ،ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و
آزادی ﺗﺌﻮرﯾﮏ اﺳﺖ؛
ﺟﻤﮫﻮرﯾﺨﻮاهﺎن ﺑﻮرژوا وﺳﯿﻌﺎ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ
ِ
ﺑﺪون هﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ؛ و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ »آزادی ﺗﺨﯿﻠﯽ« اﺳﺖ؛ ﯾﮏ دروغ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺎده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺗﮑﺮار ﻣﺪاوم و ﻧﺎاﻣﯿﺪواراﻧﻪ
ﻣﺤﺾ!
ِ
ِ
ﻣﻨﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی؛ ﮐﻪ ﮔﺎهﺎ
ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺟﺎﺑﺮاﻧﻪ از
»رﻋﯿﺖ«ی اﺳﺖ :داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ از
ِ
ِ
ﺑﺎ ﻣﯿﺎنﭘﺮدههﺎی ﮐﻮﺗﺎه از آزادی ﺗﻮام ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ هﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻌﺒﺎرت ﺑﮫﺘﺮ،
اﯾﻦ ﯾﮏ »ﺑﺮدﮔﯽ واﻗﻌﯽ« اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺮدﮔﯽ ،روزاﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ
ﻗﺮارداد ﮐﺎر -ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﻪ رﻋﯿﺖ زﯾﺮدﺳﺖ ،ﻣﻨﻔﻌﻞ و
ﻧﺎهﻨﺠﺎر و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪی
ِ
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺪل ﻣﯽﮐﻨﺪ -ﺧﻮب روﺷﻦ اﺳﺖ
ﻣﻄﯿﻊ؛ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ
ِ
ﮐﻪ هﯿﭻ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺰه
دوﮔﺎﻧﻪ ﯾﮏ اﺷﺘﮫﺎی ﺳﯿﺮیﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺳﻮد و ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎرﮔﺮ ،ﮐﻪ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺗﺎ
ﺳﻮد ﻧﺎﺷﯽ از واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
ِ
ِ
ِ
اﻣﺘﯿﺎزات ﺗﺎزهای را ﺑﻨﻔﻊ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﻗﺮارداد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺧﻮاهﺎن
ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﺷﺪن ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻮاﻗﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻔﺎد ﻗﯿﺪﺷﺪه در
ﻗﺮارداد اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ دﺳﺘﻤﺰد را ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺟﺮﯾﻤﻪهﺎی
دﻟﺒﺨﻮاه ﻣﻘﺮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻮردش ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺧﺸﻦ ،ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ و ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ داد .اﻟﺒﺘﻪ
ﮔﻔﺘﻦاش ﺳﺎدهﺗﺮ از اﻧﺠﺎﻣﺶ اﺳﺖ! آﻧﮫﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺑﺨﺸﯽ از دﺳﺘﻤﺰدش را
دﺳﺘﻤﺰد
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ،ﯾﺎ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زن و ﺑﭽﻪاش ﻣﺮﯾﺾ هﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ
ِ
ﮐﺎرش در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺎص ،ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ هﻢ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﮐﻤﺘﺮ
ِ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮدش ،دﺳﺘﻤﺰد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ هﻢ ﭘﺲ از اﺳﺘﻌﻔﺎ از ﮐﺎر ،ﻓﻌﻠﯽاش،
از
ِ
ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮ و ﺧﺎﻧﻮاده اش ،ﻣﺮگ از
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ اﺳﺖ .ﺑﻌﻼوه درک ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﯾﺎن وﺟﻮد دارد؛ هﻤﻪﺷﺎن ﺷﺒﯿﻪ
هﻢ هﺴﺘﻨﺪ .هﻤﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه آزارﮔﺮ ،ﻧﺎﻋﺎدل و ﺧﺸﻦ هﺴﺘﻨﺪ.
ﺿﺮورت
آﯾﺎ اﯾﻨﮫﺎ ُﺑﮫﺘﺎن و اﻓﺘﺮا هﺴﺘﻨﺪ؟ ﻧﻪ اﯾﻦ در ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺷﯿﺎ اﺳﺖ؛ ﺟﺰﺋﯽ از
ِ
رواﺑﻂ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،در
ِ
ِ
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 1لينک دسترسی به متن انگيسی و فايل صوتی
2

The Knouto-Germanic Empire and the Social Revolution

Buenos Aires 1926, vol. III, pp. 181-196 3
 4در فرھنگ لغت غيرتخصصی" Property ،دارايی" ترجمه میشود .بواقع پراپرتی اسم
عامی است برای ھر آنچيزی که فرد میتواند مالکش باشد؛ مثل مالِ ،ملک ،ثروت ،قابلمه،
مسواک حتی قد ،وزن و امثالھم .اما در بحث اقتصادی ،منظور از پروپرتیِ ،ملک است؛ آنھم
ِملکی که از قِبَل آن سودی عايد صاحبش میشود .به ھمين خاطر بود که در انگلستان ،تا قبل
از  ١٩٢٠تنھا مردانی واجد حق رأی بودند که حد معينی پراپرتی يا ِملک داشتند .در ترجمه
متون مارکسيستی به فارسی ،از معادل مالکيت )بجای پروپرتی( استفاده شده است که اين ھم
چندان مناسب نيست .چون در ھمان انگلستان ،باالخره ھمان فقيرترين مردان فاقد حق رای،
"مالک" چيزھايی بودند ،اما فاقد ِملک بودند! بعالوه موضوع بر سر مالکيت يا )حق تملک
يک چيز( نيست ،بلکه بر سر ِملک است .استفاده از "مالکيت" بعنوان معادل پروپرتی مثال
می تواند اين شبه را ايجاد کنند که مثال معنای مخالفت کمونيستھا با مالکيت خصوصی اين
است که کسی حق ندارد مسواک خصوصی ھم داشته باشد! با ھمين توضيح کوتاه خاطرنشان
میشود که در اين متن ترجيح داده شده از "ِملک" و "صاحب ِملک" استفاده شود .با اينھمه
متوجه شديم که برای خوانندهای که عادت کرده تا »پراپرتی« را مالکيت بخواند ،استفاده از
» ِملک« سردرگمی ايجاد میکند .به اين خاطر گاھی که الزم بوده داخل کروشه مالکيت را
ھم قرار دادهايم تا اين مشکل رفع شود.
Reflexions sur la formation et la distribution des richesses 5
Cours complet d' economie politique 6
 7آثار اشاره شده در دسترس نيستند ،من اين نقل قول را از la Histoire de la
 Revolution de 1848, by Louis Blancآوردم .بالنک در ادامه مینويسد» :ما کامال
مطلع شدهايم و بخوبی واقفيم ،بیانکه ترديد داشته باشيم ،که براساس ھمه آموزه ھای اقتصاد
سياسی پيشين ،مبنای تنظيم دستمزد ،چيزی غير از قانون عرضه و تقاضا نيست؛ اگرچه
نتيجه اش اين میشود که دستمزد کارگر تا سطح ضروريات معيشتی کارگر ،يعنی آن حدی
که از گرسنگی نميرد ،کاھش میيابد .بسيار خوب ،اجازه بدھيد که مجددا کلمات بیمنظور و
صريح آدام اسميت ،رھبر اين مکتب اين را تکرار نکنيم که گفته بود :برای کسانی که چيزی
برای زنده ماندن بجز کارشان ندارند ،ھمين کمی تسلیبخش است «.باکونين
 8کاپيتال ،نقد اقتصاد سياسی ،نوشته کارل مارکس ،انتشارات  .Erster Bandاين کتاب بايد
به فرانسه ترجمه شود چونکه ھيچ کتابی –تا آنجا که من میدانم -تحليلی چنين عميق،
درخشان ،علمی و قاطع –و اگر بتوانم حق کلمه را ادا کنم -بدون ترحم از سرمايه بورژوايی
کار پرولتاريا میکند ،ارائه نکرده است.
و استثمار سيستماتيک و بيرحمانهای که سرمايه از ِ
تنھا نقيصه اين اثر ...گرايش پوزيتيويستی در سمتگيری آنست که براساس مطالعه عميق
منطق واقعيات علمی را نمیپذيرد .تنھا ايراد اين کتاب
آثار اقتصادی بنا شده که منطقی بجز
ِ
اين است که بخشا و تنھا بخشا ،بگونهای زياده از حد متافيزيکی و انتزاعی نوشته شده  ...که
اين سبب شده تا توضيح آن مشکل گردد و برای اکثريت کارگران )يعنی ھمانانی که بواقع بايد
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آنرا بخوانند( تقريبا غيرقابل دسترس جلوه کند .بورژواھا ھرگز »کاپيتال« را نخواھند خواند.
اگر ھم بخوانند ،نخواھند خواست تا آنرا بفھمند .اگر ھم بفھمند ھرگز چيزی در بارهاش
نخواھند گفت .اين اثر ،چيزی غير از حکم مرگشان نيست؛ آنھم با استدالل علمی و بيان
انکارناشدنی؛ البته نه بر عليه افراد بورژوا ،بلکه عليه طبقه بورژوا) .باکونين(
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ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم »اﺳﺘﺎﺗﯿﺴﻢ 1و آﻧﺎرﺷﯽ«

2

ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻧﺎزﻧﯿﻦ و ﯾﺎﻣﯿﻦ

در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ١٨٧۴ﻣﺎرﮐﺲ در ﯾﮏ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﯽ ،ﮔﺰﯾﺪه
هﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب اﺧﯿﺮ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﺳﺘﺎﺗﯿﺴﻢ و آﻧﺎرﺷﯽ« را روﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮد و
ﻧﻈﺮاﺗﺶ را در ﺣﺎﺷﯿﻪ آن ﻧﻮﺷﺖ .ﻣﺘﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﯿﻨﺎ از روی هﻤﺎن ﯾﺎدداﺷﺘﮫﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و در ﮐﺘﺎب »ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ« اﺛﺮ ﺟﯽ .ﭘﯽ ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﻮف ﺑﭽﺎپ رﺳﯿﺪ.
ﯾﮏ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ :ﻣﺎرﮐﺲ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎده ﻧﮑﺮده ﺑﻮد،
اﯾﻨﮫﺎ ﯾﺎدداﺷﺘﮫﺎ و ﮐﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪا ﻋﯿﻨﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪ .از اﯾﻨﺮو ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻤﻼت ﭼﻨﺪان ﺑﺮای
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻔﮫﻮم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻟﺬا ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ آﻣﺪه ،ﻧﻘﺎط
ﻣﺒﮫﻢ روﺷﻨﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
ّ
»ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﺪیﻣﺎن را ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻻﺳﺎل و ﻣﺎرﮐﺲ اﺑﺮاز ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪی،
هﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻻاﻗﻞ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻪ
هﺪف ِ
ﺑﻌﻨﻮان ِ
ﺑﻌﻨﻮان ِ
ِ
ِ
دوﻟﺖ ﻣﺮدﻣﯽ 3ﺑﺮﭘﺎ دارﻧﺪ؛ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﺎن ،هﻤﺎن ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ
ِ
ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺪل ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﭘﺲ در آﻧﺠﺎ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻪ ﺟﺪﯾﺪ و اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻧﻮﭘﺎ درآﯾﺪ«.
ِ
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ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺒﻘﺎت ،ﺑﻮﯾﮋه ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار وﺟﻮد دارد و
ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ
ِ
ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،هﻨﻮز
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﮫﺎ در ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ )زﯾﺮا ﭘﺲ از ﺗﺼﺮف
ِ
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ( ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از
دﺷﻤﻨﺎن ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﻧﯿﺰ
ِ
ِ
اﺑﺰار ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ دوره،
ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ
و
(
forcible
means
)
زور
اﺑﺰار
ِ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ هﻨﻮز ﺧﻮدش ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدیای ﮐﻪ ﺳﺮﻣﻨﺸﺎء ﻣﺒﺎرزه
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻃﺒﻘﺎت هﺴﺘﻨﺪ ،هﻨﻮز از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور از ﺳﺮ راه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺘﺤﻮل ﮔﺮدﻧﺪ .روﻧﺪ ﺗﺤﻮلﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ
زور ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
وﺳﯿﻊ دهﻘﺎﻧﺎن ﮐﻪ
»ﻣﺜﻼ رﻋﺎﯾﺎی ﻋﺎدی روﺳﯿﻪ ) (krestyanskaya chernو ﺗﻮده هﺎی
ِ
ﻇﺎهﺮا ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖهﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﻓﺮهﻨﮕﯽﺷﺎن ،ﺗﺤﺖ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻬﺮی ﻗﺮارﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ«.
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی
ِ
ِ
ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد دارد ،در آﻧﺠﺎ
ﯾﻌﻨﯽ در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دهﻘﺎن ،ﺑﺼﻮرت ﺗﻮدههﺎی
ِ
ﮐﻪ او ﺣﺘﯽ ﮐﻢﯾﺎﺑﯿﺶ از اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ )ﻣﺜﻞ هﻤﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی
ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮ ﮐﺸﺎورزی
اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ( ،در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دهﻘﺎﻧﯽ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮ
ِ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﺸﺪه )هﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن( ،وﺿﻊ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ :ﯾﺎ دهﻘﺎن ﺳﺮ راه هﺮ
اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﻣﺎﻧﻊﺗﺮاﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و راهﺶ را ﻣﯽﺑﻨﺪد -هﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در
دهﻘﺎن ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ ،ﺟﺰو ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﺮد -ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ )ﭼﺮا ﮐﻪ
ِ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ هﻢ ﺷﺮاﯾﻄﺶ ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮدش را ﺟﺰو ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
ﻧﻤﯽداﻧﺪ( ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ را دراﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ دهﻘﺎن
ﻓﻮرا ﺧﻮد را در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب هﻤﺮاه ﺷﻮد .اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
اﻗﺪاﻣﺎت ،ﺑﺎﯾﺪ ﻻاﻗﻞ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ِ
ِ
ُ
دﻻﯾﻞ
ﺳﺮ
ﮐ ِﻠﮑﺘﯿﻮ ]اﺷﺘﺮاﮐﯽ[ را ﺗﺴﮫﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ دهﻘﺎن ،از ِ
ِ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺑﻪ ﺳﻮدش هﺴﺖ .اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﺶ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ،ﺑﺮ ﺳﺮ دهﻘﺎﻧﺎن
ﻣﺜﻞ
ِ
ﺧﻮاﺳﺖ اﻟﻐﺎی ﺣﻖ ارث ﯾﺎ اﻟﻐﺎی ِ
4
ﮐﺸﺎورز
ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ  .ﺣﺎﻟﺖ دوم ﺗﻨﮫﺎ در ﺟﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ِ
َ
ﮐﺸﺎورز
ﺮک زﻣﯿﻨﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﯾﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار،
ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ دهﻘﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗ ِ
ِ
ِ
واﻗﻌﯽ ،هﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺰدی اﺳﺖ ،درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﮫﺮی ﮐﻪ
ُ
ﺑﻄﻮر ﻓﻮری و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ دارد .در اﯾﻨﺠﺎ هﻨﻮز ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺮده
ﺳﮫﻢ دهﻘﺎن از ﻣﺼﺎدره اﻣﻼک ﺑﺰرﮔﺘﺮ،
ﻣﺎﻟﮑﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد ،آﻧﮫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻻﺑﺮدن ِ
آﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﮐﺎرزار اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ.
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»ﯾﺎ اﮔﺮ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯿﻬﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ آﻟﻤﺎن
وار ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی
ِ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻨﻄﻮر ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﻼوهﺎ هﻤﺎﻧﻘﺪر زﯾﺮﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮده ِ
ﺧﻮاهﻨﺪ رﻓﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی آﻟﻤﺎن زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﻮرژوازی ﺧﻮدی اﺳﺖ«.
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﺎص و
اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رادﯾﮑﺎل ،ﺑﻪ
ﺑﻼهﺖ ﺑﭽﻪ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ! ﯾﮏ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ن
هﻤﺎ
ی
هﺎ
ﺷﺮط
ﭘﯿﺶ
ﮐﻪ
اﺳﺖ
واﺑﺴﺘﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی
ﺗﮑﺎﻣﻞ
از
ﻣﻌﯿﻨﯽ
ِ
ِ
هﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه ،اﻧﻘﻼب در ﺟﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ هﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ،
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻻاﻗﻞ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺎﺋﺰ اهﻤﯿﺘﯽ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ اﮔﺮ هﻢ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﯾﻌﺎ هﻤﺎﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دهﻘﺎﻧﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ) mutatis
زﻣﺎن ﺧﻮدش ،در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ،ﺑﺮای دهﻘﺎﻧﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﺮد.
 (mutandisدر
ِ
5
اﻧﻘﯿﺎد ﮐﺎر Eﮐﺸﺎورز ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﺠﺐ ﻋﻘﯿﺪه ﻋﺎﻟﯽای! ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ِ ﮐﺎر ،ﺑﻪ
ِ
اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ اﻓﮑﺎر دروﻧﯽ آﻗﺎی ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽزﻧﻨﺪ .او از اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺰ
اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﻘﻼب ﺑﺮای او
ﻋﺒﺎرات ﺳﯿﺎﺳﯽاش ،ﻣﻄﻠﻘﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ
ِ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ ،اﻋﻢ از ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ
وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ هﻤﻪ اﺷﮑﺎل
ِ
ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺰدی ،دهﻘﺎن و ﻏﯿﺮه(
ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮدﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ )ﭼﻪ در ﻓﺮم
ِ
ِ
اﻧﻘﻼب رادﯾﮑﺎل ،در هﻤﻪ اﺷﮑﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻪ
ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ
ِ
ﯾﮑﺴﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .او ﺧﻮاهﺎن ﯾﮏ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ِ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺮدم ﮐﺸﺎورز و داﻣﺪار
ﭘﺎﯾﻪهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ِ
اﻣﯿﺎل ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ و ﻧﻪ
روﺳﯿﻪ ﯾﺎ اﺳﻼو ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و از آن هﻢ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮود ...اﯾﻦ
ِ
اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاش را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﻧﮫﻨﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻟﻮده
ِ
ﺑﺮدﮔﯽ
»وﻗﺘﯽ دوﻟﺖ هﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺳﻠﻄﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮدﮔﯽ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺪون
ِ
دﺷﻤﻦ دوﻟﺖ هﺴﺘﯿﻢ .ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺣﺮف
آﺷﮑﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ
ِ
ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﺪ؟«
ﻣﻤﺘﺎز اﻗﺘﺼﺎدی،
ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺠﺎی ﻣﺒﺎرزه ﻣﺤﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺒﻘﻪ
ِ
هﻤﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ آن درﺟﻪ از ﺗﻮان و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه
اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
از وﺳﺎﯾﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ِ
ِ
ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺰار اﻗﺘﺼﺎدیای ﺑﮫﺮه ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮدش -ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮ و
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدش
ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ -ﭘﺎﯾﺎن دهﺪ .وﻗﺘﯽ هﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻧﮫﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ،
ِ
ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽاش از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
)ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ( ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ
ِ
ُ
»آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در راس ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺮارﺑﮕﯿﺮد؟ «
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ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺟﺮاﯾﯽ هﺴﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ هﻤﻪ
آﯾﺎ ﻣﺜﻼ در ﯾﮏ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮی هﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان
ِ
6
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ؟ آﯾﺎ در
ِ
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ،هﻤﻪ "از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﺎﻻ" در "راس ﺗﺸﮑﯿﻼت" ﺧﻮاهﻨﺪ
ﻧﺸﺴﺖ؟ درآن ﺻﻮرت ﺣﺘﻤﺎ ﮐﺴﯽ در "ﭘﺎﯾﯿﻦ" ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ .آﯾﺎ هﻤﻪ اﻋﻀﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪﺷﺎن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟
ﯾﮏ ﮐﻤﻮن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر هﻤﺰﻣﺎن،
ِ
ِ
7
در آﻧﺼﻮرت ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻤﻮن و ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ.
»آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﮐﺎرﮔﺮ )ﻣﺜﻼ ﭼﻬﻞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﮔﺮ آﻟﻤﺎن( ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮﻧﺪ؟«
8

ﺑﻠﻪ دﻗﯿﻘﺎ! ﭼﻮﻧﮑﻪ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد-ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﮐﻤﻮن آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.

»در آﻧﺼﻮرت هﻤﻪ ﻣﺮدم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد و ﮐﺴﯽ ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد«.
اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ ،از ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻧﺨﻮاهﺪ ﮐﺮد .ﭼﻮن او
9
ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﺧﻮدش هﺴﺖ و ﻧﻪ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ.
»ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﮕﺮ در آﻧﺠﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد .وﻟﯽ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ دوﻟﺘﯽ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ و دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ِ
ِ
اﻣﺮوزی ،وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم
»در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺴﺎدﮔﯽ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از
ِ
ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از رهﺒﺮان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه )ﯾﺎ ﻣﻨﺘﺨﺐ( ﻣﺮدم
10
اﺳﺖ«.
ُ
اراﺟﯿﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ هﺴﺘﻨﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﯾﮏ ﻓﺮم
ﭼﺮﻧﺪﯾﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و
اﻻغ! اﯾﻨﮫﺎ
ِ
ِ
11
آرﺗﻞهﺎی روﺳﯿﻪ وﺟﻮد دارد .ﻣﺎهﯿﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﻮنهﺎ و ِ
ِ
اﻗﺘﺼﺎدی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ اﺳﻢ آن واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ِ
رای دهﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻓﻮﻧﮑﺴﯿﻮﻧﮫﺎ ]ﮐﺎرﮐﺮدهﺎ[ ﺟﻨﺒﻪ
ﻓﻮﻧﮑﺴﯿﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ وﺟﻮد
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪهﻨﺪ ،آﻧﻤﻮﻗﻊ دﯾﮕﺮ -١
ِ
وﻇﺎﯾﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اداری ﺑﺪل ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ،
ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ  -٢ﺗﻮزﯾﻊ
ِ
ﺧﺼﺎﯾﻞ
ﺑﻨﺤﻮﯾﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻘﺶ ﻏﺎﻟﺐ داده ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ  -٣اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت هﯿﭽﯿﮏ از
ِ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽاش را ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ.
») ...ﯾﻌﻨﯽ( ﺣﻖ رای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای هﻤﻪ ﻣﺮدم«
12

ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان هﻤﻪ ﻣﺮدم ،آﻧﮫﻢ ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم اﻣﺮوزی ،ﯾﮏ ﺗﻮهﻢ اﺳﺖ.
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ﻣﮑﺘﺐ
ﮐﻼم آﺧﺮﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖهﺎ و ﻧﯿﺰ
اﻧﺘﺨﺎب
»
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم و دوﻟﺘﻤﺮدان ،ﯾﻌﻨﯽ هﻤﺎن ِ
ِ
ِ
ِ
اﻗﻠﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ ﻓﻘﻂ آﻧﺠﺎ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﯾﮏ دروغ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺲ آن،
اﺳﺘﺒﺪاد ِ
ِ
ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎﺻﻄﻼح اراده ﻣﺮدم ﻇﺎهﺮ ﻣﯽﮔﺮدد«.
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ِ

ُ
هﻤﮑﺎری
اﻣﯿﺎل ﻓﺮدی از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮوﻧﺪ و راه ﺑﺮای
هﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐ ِﻠﮑﺘﯿﻮ،
ِ
ِ
واﻗﻌﯽ ﺟﻤﻌﯽ هﻤﻮار ﻣﯽﺷﻮد.
ِ
اﻗﻠﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎز .اﻣﺎ ﺑﻘﻮل
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮏ
هﺪاﯾﺖ
»ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ:
ِ
ِ
ِ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖهﺎ ،اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖهﺎ« ...
ﮐﺠﺎ؟
» ...ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ؛ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺷﻤﺎ )ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ( ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺑﻖ! ﭼﻮن ﺑﻪ
ﺣﮑﻤﺮان ﻣﺮدم ،دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ«.
ﻣﺤﺾ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﺎ
ِ
دار اﻣﺮوز ،ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻮرای ﺷﮫﺮ
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﮔﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ِ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ،دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﻧﮕﺎه ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷﺎﻧﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ .اﯾﻨﺎن
»آﻧﻮﻗﺖ از ﻓﺮاز دوﻟﺖ ،ﺑﻪ ﮐﻞ دﻧﯿﺎی
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽِ ،
ِ

ادﻋﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﺷﺎن را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن و
ِ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﻧﻤﻮد .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻨﺪ ،هﯿﭻ ﭼﯿﺰ در ﺑﺎره ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽ
داﻧﺪ«.
اﮔﺮ آﻗﺎی ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭼﯿﺰی راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ،در ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،هﻤﻪ روﯾﺎهﺎﯾﺶ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﻓﺮوﻣﯽرﯾﺨﺖ .او ﺑﺎﯾﺪ
ِ
دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮان )اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
اﯾﻦ
ﺑﻨﯿﺎﻧﮫﺎی
ﺑﺮ
ﮐﻪ
ﭘﺮﺳﯿﺪ
ﻣﯽ
ﺧﻮدش
از
ِ
ُ
ﮐﺎرﮐﺮد اداری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد؟
اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺨﻮاﻧﺪش( ﭼﻪ ﻓﺮﻣﯽ از
ِ
هﺎی ﻣﻌﺘﻘﺪ و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده ﺧﻮاهﻨﺪ
»اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهﮔﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ِ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده«...
ﺑﻮد .واژه
ِ
هﺮﮔﺰ ازاﯾﻦ واژه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه.
»ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ«...
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ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺨﯿﻠﯽای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ هﺪﻓﺶ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻨﮫﺎ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ
ِ
ِ
ﺗﻮهﻤﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد؛ آﻧﮫﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻋﻠﻢاش را
ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻣﺮدم ﺑﻪ
ِ
ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽای ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
داﻧﺶ
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ
ِ
ِ
ِ
ﻧﻘﺪ ﭘﺮودون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﻦ در ِ
»هﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ در آﺛﺎر و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽهﺎی ﻻﺳﺎل و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖهﺎ ﻣﮑﺮرا ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
هﺪاﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪی ﺗﻮدههﺎی ﻣﺮدم
دوﻟﺖ ﻣﺮدم ،ﭼﯿﺰی ﺟﺰ
ِ
آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺻﻄﻼح ِ
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪک ﺷﻤﺎری از اﺷﺮاف ﻧﻮﭘﺎ ،اﺻﯿﻞ و ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮدم اهﻞ
ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ )ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮدﮔﺎن( ﻗﺮار ﻧﺨﻮاهﻨﺪ
اﺻﻄﺒﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ .ﻋﺠﺐ آزادی ﺟﺎﻟﺒﯽ!
ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺮدم در
ِ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖهﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ را ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ و اﯾﻦ را ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدﮔﺎن ،از
ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ،ﻧﻔﺮتاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ و ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ هﻤﻪ
َ
اﺷﮑﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏاش ،ﯾﮏ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری واﻗﻌﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ،آﻧﻬﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺗﺴﻼ
ﻣﯽدهﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﻮﻗﺘﯽ و اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد«.
اﻗﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻧﯿﺎی ﮐﮫﻦ ،ﮐﻪ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺑﺮ آن
ﻧﻪ آﻗﺎی ﻋﺰﯾﺰ!
ِ
ِ
ِ
ِ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻠﯿﻪﺷﺎن ﺟﻨﮕﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ اداﻣﻪ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ
وﺟﻮد ﻃﺒﻘﺎت از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻗﺘﺼﺎدی
ِ
ِ
»آﻧﻬﺎ )ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﺎرﻧﺸﯿﻦ!( ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻟﻮاﭘﺴﯽ و هﺪفﺷﺎن ،آﻣﻮزش دادن و
ارﺗﻘﺎی وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﯽ
ﮐﻠﯿﺖ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽاش را از دﺳﺖ ﺑﺪهﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺳﻠﻄﻪﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ
ﻣﺼﺮف ﺷﻮد و دوﻟﺖ ِ
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدیﺷﺎن را آزاداﻧﻪ
اش را؛ و ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ِ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪل ﺷﻮد .ﯾﮏ ﺗﻨﺎﻗﺾ آﺷﮑﺎر! اﮔﺮ دوﻟﺖﺷﺎن واﻗﻌﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﭼﺮا
واﻗﻌﯽ ﻣﺮدم ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﭼﻄﻮر ﺟﺮأت ﻣﯽ
اﻧﻬﺪاﻣﺶ ﻧﮑﻨﻨﺪ و اﮔﺮ اﻧﻬﺪام آن ﺑﺮای آزادی
ِ
13

ﮐﻨﻨﺪ آن را ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ؟«

ﻓﻮﻟﮑﺸﺘﺎت ﻟﯿﺒﮑﻨﺨﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ و ﺑﺮﺧﻼف
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻧﻐﻤﻪﺧﻮاﻧﯽهﺎی ﻧﺸﺮﯾﻪ
ِ
ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ ،ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
ﺗﺎﮐﯿﺪات
ِ
ِ

ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﮫﻦ ،در ﭼﺎرﭼﻮب هﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ
در دوران ﻣﺒﺎرزهاش ﺑﺮای
ِ
ﮐﮫﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﺷﮑﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽای ﮐﻪ ﮐﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ ﺑﻪ هﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮐﮫﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ دوره از ﻣﺒﺎرزه ،هﻨﻮز ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﮫﺎﯾﯽ
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ﻇﺎهﺮ ﻧﺸﺪهاﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ اﺑﺰارهﺎﯾﯽ را ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺮای رهﺎﯾﯽاش ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ
ﭘﺲ از آزادی ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ از اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ
اﺳﺖ ﺗﺎ اﺻﻼ هﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﮑﺮد  ...و ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺘﻈﺮ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺎﻧﺪ.

 1در ترجمه  Statismعموما از 'دولت گرايی' استفاده شده که چندان مورد پسند ما نيست.
ھمه جا نمیشود به جای پسوند 'ايسم' از ترجمه 'گرايی' استفده کرد؛ مثال نمیشود کاپيتاليسم
را سرمايهگرايی ترجمه کرد .در اکثر موارد منظور از پسوند 'ايسم' ،اصالت است و نه
گرايش؛ مثل اگزيستانسياليسم ،فمينيسم ،سوسياليسم و غيره .به ھمين ترتيب ،يک پيانيست
کسی نيست که به پيانو 'گرايش' دارد .بلکه پيانو بخشی از ھويت و اصالت و کارش ھست.
بنابراين بجای ابداع معادلھای نادرست فارسی ترجيح میدھيم که از ھمان لغت التين و
اصطالح بينالمللی استفاده کنيم .اگر میشود  Anarchyرا آنارشی نوشت حتما میشود
 Statismرا ھم »استاتيسم« نوشت!
Marx: Conspectus of Bakunin’s Statism and Anarchy, Written: Apr 2
1874- Jan 1875 - Published: in Letopisi marksizma, 1926
لينک دسترسی
 3اصطالح »دولت مردمی«  people's Stateاولين بار توسط رھبران حزب سوسيال-
دموکرات آلمان مطرح شد .مارکس اين اصطالح را به تمسخر گرفت و نوشت» :منظورتان
از دولت مردم چيست؟ دولت ابزار سرکوب طبقه کارگر است و نه چيز ديگر«.
 4الغای حق ارث يکی از شعارھای مورد عالقه باکونين بود که مارکس شديدا با آن مخالفت
میورزيد .برای مثال در نامهای به مورخ  ١٨٧٠نوشت» :خواست الغای حق ارث ،نمی
تواند يک اقدام جدی باشد؛ اما يک تھديد احمقانه است که ھمه دھقانان و ھمه طبقات ميانی
ُخرد را بدور ارتجاع جمع خواھد کرد «.به نقل از نامه مارکس به الفارگ  ،مورخ  ١٩آوريل
 ، ١٨٧٠به نقل ار مجموعه آثار انگليسی ،جلد چھل و سوم ،ص  490لينک دسترسی .بعالوه
در زيرنويس کتاب ھال دراپر ،جلد دوم ،ص Karl Marx’s Theory of 409, 410
Revolution, Vol. 2,
 5باکونين میگويد که اگر پرولتاريای آلمان بقدرت برسد ،اسالوھای دھقان را زيرسلطه برده
وار ديکتاتوریاش خواھد برد .مارکس ھم به طعنه میکويد عجب عقيده عالیای! که حاکميت
ِ
کارگر بايد با به انقياد کشيدن کشاورز يا کارگری که روی زمين کار میکند ،ھمراه شود.
 6به طعنه میپرسد که اگر در يک کارخانه اتحاديه تشکيل شود ھمه کارگران در ھيئت
اجرايی خواھند نشست و ھمه کارھای کارخانه خواھد خوابيد؟
 7منظور از کمون سازمان اداری شھرداری است و منظور از قلمرو ،منطقه جغرافيايی )يا
شھر( است .مارکس به طعنه میپرسد اگر ھمه اعضای شھر بخواھند عضو اداری شھرداری
شوند ،آنوقت چه تفاوتی بين اعضای شھر و کادر اداری شھرداری وجود خواھد داشت.
 8منظور مارکس اين است که ميشود چھل ميليون آلمانی در حکومت باشند چون که خود-
حکومتی است .معنای خود-حکومتی اين است که ھمه در حکومت ھستند .در واقع به باکونين

کندو کاو  ،٦فروردين ١٣٩٧
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ت ھمگان تضادی با اتوريته نھادی به نام کمون ندارد .ھمه بصورت جمعی
میگويد که حاکمي ِ
حاکم ھستند؛ و کسی بصورت فردی حاکم نيست.
 9مارکس به باکونين که مخالف ھرگونه اتوريته و حاکميت است به طعنه میگويد :اگر ھر
کسی بر خودش حاکم باشد پس اصل حاکميت بی معنا میشود چون کس ديگری را تحت
حاکميت نخواھد داشت.
 10در متن انگليسی ،آنجا که باکونين می گويد »آنچه که آنھا از حکومت مردم میفھمند«،
مارکس به طعنه نوشته »يعنی باکونين« اما از آنجا که اين وقفه موجب سردرگمی خواننده
میشد ،آنرا حذف کرديم چون ايرادی در مضمون مطلب ايجاد نمیکرد.
 Artel 11نوعی تعاونیکه پيش از انقالب اکتبر وجود داشت .در اين نوع تعاونیھا مردم
بصورت جمعی کار و زندگی میکردند.
 12مارکس با اشاره به اين دوره که موضوع بحث است ،يعنی دورهای که کارگران قدرت
سياسی را در دست گرفتهاند ،میگويد که حق رای عمومی توھم است ،چرا که عمال بخشى
از مردم عليه بخش ديگر انقالب کرده و طبقهای از طريق مبارزه طبقاتی به پيروزی رسيده
است .حال ديگر قرار نيست از طبقه از قدرت ساقط شده رای بگيرد که آيا حق دارد قدرت
سياسی را در دست نگه دارد يا نه!
 13باکونين اساسا معتقد به دولت نيست و عليرغم توضيحات مکرر مارکس مارکيستھا را
محکوم می کند که انھا طرفدار دولت مردمی ھستند .حاال باکونين دارد می پرسد که اگر قرار
است ھمه وظايف دولت توسط مردم انجام شوند و به قول مارکسيستھا دولت مردمی تشکيل
شود پس چرا دولت کارگری )پرولتاريا( را ملغی نمیکنيد .اگر ھم دولت خودتان )دولت
پرولتاريا( را می خواھيد داشته باشيد پس معنی اش اين است که حاگميت در دست مردم
نيست .پس با چه جراتی آن را دولت مردمی می ناميد
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در ﺑﺎره اﺗﻮرﯾﺘﻪ

1

ﻓﺮدرﯾﮏ اﻧﮕﻠﺲ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻧﺎزﻧﯿﻦ و ﯾﺎﻣﯿﻦ

ﻋﺪهای از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖهﺎ اﺧﯿﺮا ﺟﻨﮓ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻣﻨﻈﻤﯽ را ﻋﻠﯿﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ »اﺻﻮل
اﺗﻮرﯾﺘﻪ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎ آن
اﻗﺪام ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ) (Authoritarianاﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﮑﻮﻣﺶ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه از
ّ
ﺳﺎدهﺳﺎزی ﺑﻪ ﺣﺪی ﭘﻮچ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم آﻣﺪ ﺗﺎ آﻧﺮا ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
دهﯿﻢ.
ﺗﺤﻤﯿﻞ
اﺗﻮرﯾﺘﻪ در ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ:
ِ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در اﺗﻮرﯾﺘﻪ،
ﺧﻮاﺳﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ
ﺗﺤﺖﺳﻠﻄﮕﯽ ﻣﻔﺮوض
ِ
ِ
ﺗﺤﻤﯿﻞ اراده و ﺗﺤﺖﺳﻠﻄﮕﯽ( ﺑﺪ
اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﮐﻠﻤﻪ )
ِ
ﺗﺤﺖﺳﻠﻄﻪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ
ﻃﺮف
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ و راﺑﻄﻪای را ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای
ِ
ِ
ّ
اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﻃﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ آﯾﺎ راهﯽ هﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان از ﺷﺮ آن )اﺗﻮرﯾﺘﻪ(
ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ،آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮی
ﺧﻼص ﺷﺪ؟ ﯾﺎ در
ِ
ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در آن ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﺗﻨﮓ ﮔﺮدد و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﻮ ﺷﺪن
ﺷﻮد؟
در ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزیای ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮرژواﯾﯽ
ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدهﻨﺪ ،درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ رو ﺑﻪ رﺷﺪی ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺪرن ،ﺑﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪهﺎی
ﮐﺮدن ﮐﺎر ﻣﺠﺰا ﺑﺎ ﮐﺎر ﻣﺮﮐﺐ اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد.
ِ
ﺑﺰرگ و ﻣﺎﺷﯿﻦهﺎﯾﺶ ،و ﺻﺪهﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦهﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی
ﺑﺨﺎر ﮐﺎرﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎهﮫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﻔﺮد ﺷﺪه اﺳﺖ.
هﺎی ﺟﺎدههﺎ ،ﺑﺎ ﻗﻄﺎرهﺎی راهآهﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ،درﺳﺖ
ﮐﺎﻟﺴﮑﻪهﺎ و اراﺑﻪ ِ
هﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻗﺎﯾﻖ ﺑﺎدی و ﻣﺎهﯿﮕﯿﺮی ،ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽهﺎی ﺑﺨﺎر .ﺣﺘﯽ ﮐﺸﺎورزی هﻢ

70

نقد آنارشيسم

ﺑﻄﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای زﯾﺮﺳﻠﻄﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﻧﯿﺮوی ﺑﺨﺎر درآﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﮫﻮﻟﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ
ارادهای ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،در ﺣﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ِﻣﻠﮏداران ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺖهﺎی ﺑﺰرﮔﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮ ،ﺑﺨﺶهﺎی ﺑﺰرﮔﯽ
زﯾﺮﮐﺸﺖ ﺑﺮده اﻧﺪ.
از زﻣﯿﻨﮫﺎ را ﺑﻪ ِ
ﮐﺎر
ﮐﺎر ﻣﺮﮐﺐ ،ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ
ﻓﺮآﯾﻨﺪهﺎی ﺑﮫﻢ واﺑﺴﺘﻪ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ِ
در هﻤﻪ ﺟﺎِ ،
ِ
ِ
ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از
ﻏﯿﺮواﺑﺴﺘﻪای ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ]ﭘﯿﺶﺗﺮ[
ِ
ﮐﺎر ﻣﺮﮐﺐ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ ،دارد از ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺣﺎل در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ،
ِ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺪون اﺗﻮرﯾﺘﻪ داﺷﺖ؟ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب
ﮐﻪ
هﺴﺖ
اﻣﮑﺎﻧﺶ
آﯾﺎ
ِ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران را از ﻗﺪرت ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎل ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺗﻮرﯾﺘﻪاش
را ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت ِاﻋﻤﺎل ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد؟ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ هﻤﻪ ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮات
ِ
ُ
اﺑﺰار ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐ ِﻠﮑﺘﯿﻮ ]اﺷﺘﺮاﮐﯽ[
و
زﻣﯿﻦ
و
ﻣﻮاﻓﻘﯿﺪ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺗﻮرﯾﺘﻪ
ِ
ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از آﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،درآﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ ،اﺗﻮرﯾﺘﻪ از ﺑﯿﻦ
ُ
رﻓﺘﻪ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮم داده؟ ﺧﺐ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺦرﯾﺴﯽ را ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﮫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﮕﺬرد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺦ درآﯾﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎ در اﺗﺎقهﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻌﻼوه ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦهﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﯿﺎز هﺴﺖ ﺑﻪ
ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺟﺎری و
ﯾﮏ ﻣﮫﻨﺪس ،ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺨﺎر ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮏهﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ِ
زﯾﺎد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت را از ﯾﮏ اﺗﺎق ﺑﻪ اﺗﺎق دﯾﮕﺮ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،و
ﮐﺎرﮔﺮان ِ
ﻏﯿﺮه .هﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ،از ﻣﺮد و زن و ﺑﭽﻪ ،ﻣﻮﻇﻒاﻧﺪ ﺗﺎ راس ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ
ﻧﯿﺮوی ﺑﺨﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﮐﺎرﺷﺎن را ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ دهﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﻮرﯾﺘﻪ
ِ
هﯿﭻ اهﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻓﺮدی ﻗﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ،از اﯾﻨﺮو ،اول از
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﻔﮫﻤﻨﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
هﻤﻪ
ِ
هﻤﮕﯽﺷﺎن ،ﺑﺪون هﯿﺞ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،رﻋﺎﯾﺖاش ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از آن ،ﻣﺴﺎﯾﻞ وﯾﮋهای در
ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎل و ﻏﯿﺮه ﻣﻄﺮح
هﺮ اﺗﺎق و در هﺮ ﻟﺤﻈﻪ ،در
ِ
راس هﺮ ﺷﺎﺧﻪ از ﮐﺎر ،ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای ﮐﻪ در ِ
ِ
ﯾﺎ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ،ﺗﻮﺳﻂ آرای اﮐﺜﺮﯾﺖ ،ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ؛ و ﺧﻮاﺳﺖ )اراده( هﺮ
ﻓﺮد ،هﻤﯿﺸﻪ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺎﺑﻊ آن ]ﺗﺼﻤﯿﻢ[ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪهﺎی
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﺣﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺎﺷﯿﻦهﺎی
ِ
ُ
ﺑﺰرگ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺘﺒﺪﺗﺮ از ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺖهﺎی ﺧﺮدی هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ هﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﺎرﮔﺮان
در اﯾﻦ
را اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻻاﻗﻞ از ﻣﻨﻈﺮ
ِ
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ،ﯾﮑﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ِ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪهﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ !) Lasciate ogni autonomia, voi che entrateای ﮐﺴﯽ
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ﮐﻪ وارد ﻣﯽﺷﻮی ،هﻤﻪ اﺗﻮﻧﻮﻣﯽ ]ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری[ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬاری!( اﮔﺮ اﻧﺴﺎن
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮑﻤﮏ داﻧﺶ و ﻧﺒﻮغ ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪاش ﺑﺮ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﮫﺎر ﺑﺰﻧﺪ،
ِ
هﻤﯿﻦ ]ﻧﯿﺮوهﺎ[ ﺑﺎ ﺑﻪ اﻧﻘﯿﺎد ﮐﺸﯿﺪﻧﺶ ،از او اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﯾﮏ
اﺳﺘﺒﺪاد واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از هﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ِ
ﺳﺖ اﻟﻐﺎی اﺗﻮرﯾﺘﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ،ﺑﻮاﻗﻊ
ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ،ﺗﻦ داد .ﺧﻮا ِ
ﻣﺘﺮادف اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ اﻟﻐﺎی ﺧﻮد ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ،ﺑﻤﻨﻈﻮر
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دوک ﻧﺦرﯾﺴﯽ اﺳﺖ.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﺰﻧﯿﻢ؛ ﺧﻂ راه آهﻦ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ هﻤﮑﺎری ﺗﻌﺪاد
ﻧﺎﻣﺤﺪودی از اﻓﺮاد ،ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ هﻤﮑﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺤﻮی در ﻃﻮل
ﺷﺮط
زﻣﺎن دﻗﯿﻘﺎ ﺛﺎﺑﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻪای ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ِ
ِ
ﮐﺎر ،ﺣﻀﻮر ﺳﻠﻄﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺎﺑﻊ ]ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ[ را ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ]ﺳﻠﻄﻪ[
اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻨﻔﺮد ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪای ﮐﻪ ﻗﺮار هﺴﺖ ﺗﺎ
ِ
ِ
ُ
ﭘﺮﺳﻨﻞ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪِ ،اﻋﻤﺎل ﺷﻮد .در هﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ،ﯾﮏ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﻗﻮی و آﺷﮑﺎر
ﻗﻄﺎر در ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاهﺪ آﻣﺪ اﮔﺮ
ﺳﺮ اوﻟﯿﻦ
ِ
وﺟﻮد ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ .ﺿﻤﻨﺎ ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮ ِ
ﭘﺮﺳﻨﻞ راهآهﻦ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮان ،،اﻟﻐﺎ ،،ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ اﻣﺎ ﺿﺮورت وﺟﻮد
ﮐﻪ اﺗﻮرﯾﺘﻪ
ِ
اﺗﻮرﯾﺘﻪ ،و آﻧﮫﻢ از ﻧﻮع آﻣﺮاﻧﻪاش ،هﯿﭻ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﮫﺘﺮ از ﻋﺮﺷﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺷﻨﺎور
ِ
در درﯾﺎی آزاد ،ﺧﻮدش را آﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در آﻧﺠﺎ ،ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﺧﻄﺮ ،زﻧﺪﮔﯽ هﻤﮕﺎن
ﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ ﻓﺮد ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ
اﻃﺎﻋﺖ ﻓﻮری و ﻣﻄﻠﻖ ،از
ﺑﻪ
ِ
ِ
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ اﻓﺮاﻃﯽ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﻣﯽﮔﺬارم ،ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻄﻘﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ
ِ
ﻣﻦ ﺑﺪهﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺑﻠﻪ .ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ]ﻧﻮع از[ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ،ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎنﻣﺎن ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻓﺮق دارد؛ ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﯽﺳﭙﺎرﯾﻢ! اﯾﻦ
ﺧﻮد آن را هﻢ
آﻗﺎﯾﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﺳﺎﻣﯽ ﭼﯿﺰی را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدهﻨﺪ،
ِ
ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ژرف اﻧﺪﯾﺸﺎن ،هﻤﻪ دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ اﺳﺘﮫﺰا ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ!
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﯾﮏ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﻣﻌﯿﻦ ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺷﮑﻞ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽاش ،وﺟﻮد دارد و در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﯾﮏ ﺗﺤﺖﺳﻠﻄﮕﯽ ﻣﻌﯿﻦ ،ﮐﻪ ﭼﯿﺰهﺎﯾﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ هﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻮاﻣﺎن و هﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدی و در
ﮔﺮدش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﻼوه دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ِ
ﻣﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ،اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﺰرگ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
ِ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﺮدن ﻗﻠﻤﺮو اﯾﻦ اﺗﻮرﯾﺘﻪ دارﻧﺪ .از اﯾﻨﺮو
و
ﯾﺎﺑﻨﺪ
ﻣﯽ
ِ
ّ
ﺧﯿﺮ ﻣﻄﻠﻖ هﺴﺘﻨﺪ،
ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺻﻮل اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﺷﺮ ﻣﻄﻠﻖ و اﺻﻮل اﺗﻮﻧﻮﻣﯽ
ِ
ﯾﺎوهﮔﻮﯾﯽ اﺳﺖ .اﺗﻮرﯾﺘﻪ و اﺗﻮﻧﻮﻣﯽ ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ ﻧﺴﺒﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﻤﺮوﺷﺎن ،ﺗﺤﺖ

کندو کاو  ،٦فروردين ١٣٩٧
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ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﺗﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖهﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﻣﺮاﺣﻞ
ِ
ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﯾﻨﺪه ،اﺗﻮرﯾﺘﻪ را در ﭼﮫﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻣﺤﺪود
اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ِ
ِ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن را اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ
ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ِ
هﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻔﮫﻤﯿﻢ .اﻣﺎ آﻧﮫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ هﻤﻪ ﻓﺎﮐﺖهﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺗﻮرﯾﺘﻪ را اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻮر هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت آﺗﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ دﻧﯿﺎ ﻣﯽروﻧﺪ.
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﯿﻎﮐﺸﯿﺪن ﻋﻠﯿﻪ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ دوﻟﺖ
ﭼﺮا
ِ
ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟ هﻤﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖهﺎ ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،هﻤﺮاه ﺑﺎ اﺗﻮرﯾﺘﻪ
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽای ﮐﻪ در راه اﺳﺖ ،از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاهﺪ رﻓﺖ.
ﺳﯿﺎﺳﯽاش،
ِ
ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﮐﺎرﮐﺮدهﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺼﻠﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن را از دﺳﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ داد و
ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدهﺎی اداری ﺳﺎدهای ﺑﺪل ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻓﻮری دوﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﺧﻮاهﺎن اﻟﻐﺎی
ِ
هﺴﺘﻨﺪ؛ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽای ﮐﻪ ﺗﻮﻟﺪش را اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﮐﺮده،
اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻟﻐﺎی
ﻣﻨﮫﺪم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﮫﺎ ﺧﻮاهﺎن آﻧﻨﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام
ِ
اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن هﺮﮔﺰ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب را دﯾﺪهاﻧﺪ؟ اﻧﻘﻼب ﻗﻄﻌﺎ
اﺗﻮرﯾﺘﻪﮔﺮاﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد؛ اﻗﺪاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺑﺨﺸﯽ از
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﻨﮓ ،ﺳﺮﻧﯿﺰه و ﺗﻮپ ـ ﯾﺎ هﻤﺎن اﺑﺰارهﺎی ِاﻋﻤﺎل اﺗﻮرﯾﺘﻪ ،اﮔﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰهﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮاﺳﺖاش را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺮوز اﮔﺮ ﻧﺨﻮاهﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﮫﻮدهای اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را
دل ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﮐﻤﻮن
از
ﻃﺮﯾﻖ وﺣﺸﺘﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻠﺤﻪاش در ِ
ِ
ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺴﻠﺢ ،در
ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز دوام ﺑﯿﺎورد اﮔﺮ ﮐﻪ از اﺗﻮرﯾﺘﻪ
ِ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮرژوازی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﺮد؟ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،آﯾﺎ ﻣﺎ ﺳﺮزﻧﺶاش ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ از اﺗﻮرﯾﺘﻪاش اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮد؟
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺷﻖ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ
درﺑﺎره ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﺎرﺷﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻐﯿﺮ از اﯾﺠﺎد
ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﺎرﺷﺎن
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ اﺳﺖ .در هﺮ دو ﺻﻮرت ،آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ارﺗﺠﺎع ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺗﺎ ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻧﺎزﻧﯿﻦ و ﯾﺎﻣﯿﻦ

ﭘﺎﮔﯿﺮی اﯾﺪه ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ در ﮔﺬاری ﻧﻈﺮی -ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ِ
هﺎی
ﻣﯽﭘﺮدازد؛ اﯾﺪهای ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﭗهﺎ ،آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖهﺎ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ِ
راهﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﮑﺎﻣﻞ و ﻣﺪرن ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺎﺑﻖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ِ
ِ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
اردوی ﮐﺎر ﺑﻄﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ
از دهﻪ  ٨٠ﻣﯿﻼدی ﺣﻤﻠﻪی ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ 1ﺑﻪ
ِ
ﺷﮑﺎف
ﺷﺪه؛ ﺣﯿﺎت و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻄﺮز ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی رو ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ؛
ِ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﻓﻘﺮ ،ﺑﯿﮑﺎری ،ﻗﺤﻄﯽ ،ﺟﻨﮓ و ﻣﮫﺎﺟﺮت  ...در اﺑﻌﺎد اﻓﺴﺎﻧﻪای ﮔﺴﺘﺮش
ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ 2.ﺣﺘﯽ آﮐﺎدﻣﯿﺴﺖ هﺎی ﺑﻮرژوا ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ارﻗﺎم و اﻋﺪاد ،اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
3
»ﻓﻘﯿﺮزادههﺎ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ و آﻗﺎزادههﺎ ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ از دﻧﯿﺎ ﻣﯽروﻧﺪ!«
ﺑﺮﺧﻮرداری ﮐﺎرﮔﺮان از
ﺛﺮوت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران،
ﺗﺼﺎﻋﺪی
اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﺑﻪ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺗﺴﮫﯿﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دوﻟﺘﯽ ﮐﺎهﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ .دوﻟﺘﮫﺎ ﺑﯽوﻗﻔﻪ درﭘﯽ ﭘﺲﮔﯿﺮی
دﺳﺘﺎوردهﺎی ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺗﺤﻤﯿﻞ رﯾﺎﺿﺖﮐﺸﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن هﺴﺘﻨﺪ.
ِ
ِ
در دهﻪهﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﮫﺎن از هﺰﯾﻨﻪهﺎی درﻣﺎﻧﯽ،
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ،ورزﺷﯽ و رﻓﺎهﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ و ﺑﺮ هﺰﯾﻨﻪهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻓﺰوده و از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ
ﮔﺮوهﮫﺎی ﻓﺸﺎر ﺑﻪ
ﺗﺠﺎوز ﺣﮑﻮﻣﺘﮫﺎ و
ﺛﺮوت ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه؛ و هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮ داﻣﻨﻪ
ِ
ِ
4
آزادﯾﮫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺣﺘﯽ در ﻣﺮﻓﻪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﻮﺿﻮح دﯾﺪ :آﻣﺎر
ﻣﺼﺎﯾﺐ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺟﮫﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان
ِ
ِ
ِ
ﻓﺤﺸﺎ ،اﻋﺘﯿﺎد ،ﻧﺎاﻣﯿﺪی ،ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی و ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
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5
ﻗﺎﭼﺎق دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ،ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﺧﺮﯾﺪ و
دهﺸﺘﻨﺎک اﺳﺖ.
ِ
6
ﻓﺮوش ﺑﺮدﮔﺎن ،داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﻣﺤﯿﻂ
اﺑﻌﺎد ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺪ ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی
زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻤﺮاﺗﺐ وﺧﯿﻢﺗﺮ ﺷﺪه و
ِ
ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻠﯿﺴﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﮫﺎ ﺑﻘﺪری وﺳﯿﻊ و ﮔﺴﺘﺮده ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ
ﺑﺎﻻرﻓﺘﻪاﺳﺖ 7.داﻣﻨﻪ
ِ
ِ
ﺣﺘﯽ در ﻓﺎﻧﺘﺰی داﺳﺘﺎنﻧﻮﯾﺴﺎن هﻢ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ .اﻓﺸﺎﮔﺮﯾﮫﺎی ﭼﻠﺴﯽ ﻣﺎﻧﯽ Chelsea
 ،Elizabeth Manningادوارد اﺳﻨﻮدن  Edward snowdenو اﺷﮑﺎن ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺗﻨﮫﺎ
8
ﮔﻮﺷﻪهﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ دهﺸﺘﻨﺎک را ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻨﮫﺎ در ﺑﺮهﻪای از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ُرخ ﻣﯽدهﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻮﻟﺪه 9در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
از رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ؛ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای
ِ
ِ
ِ
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻓﺮاهﻢ اﺳﺖ؛ و ﺑﺸﺮ  -ﺑﯿﺶ از هﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ -ﻓﺮﺻﺖ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و
ﺻﻼﺣﯿﺖ آﻧﺮا را ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪای اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﯽﻧﯿﺎز زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﺸﮑﻞ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻤﮑﻦ ،ﺣﺘﯽ در روﯾﺎ و ﺧﯿﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮع و ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺟﻠﻮه
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﺮا اﯾﻦ
ِ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :در دﻧﯿﺎی آزاد ،هﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ
ﭘﺮدازان
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻈﺮﯾﻪ
ِ
ِ
ﺗﻔﺎوت درآﻣﺪ و
اﻧﺪازه اﺳﺘﻌﺪاد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖاش ،از ﺛﺮوت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد!
ِ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ،ﻋﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ! رﻗﺎﺑﺖ ،ﻻزﻣﻪ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ! ...
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﯿﮕﻤﺎن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ!
ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻮاﻗﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در
ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻨﺸﮕﺮان
ِ
ﻧﮕﺮش ﻣﺎرﮐﺴﯽ
دو ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﺟﺎی دارﻧﺪ -١ :ﺑﺎورﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و
ِ
)ﺑﺪور از ﻣﺮزﺑﻨﺪﯾﮫﺎ و ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻧﻈﺮی-ﺳﯿﺎﺳﯽ(  -٢ﭼﭗهﺎی ﻏﯿﺮﻣﺎرﮐﺴﯽ .در
ﻧﺎهﻤﮕﻦ دوم ،دو ﮔﺮاﯾﺶ اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ :آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖهﺎ و
ﮔﺮوه ﺑﺰرگ و
درون
ِ
ِ
ﺳﺒﺰهﺎی ﭼﭗ ،ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺳﺒﺰهﺎی ﭼﭗ .در ﺑﯿﻦ
ِ
ِ
ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ  Communalismﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮات ﻣﻮری ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ،Murray Bookchin
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﺑﻮاﻗﻊ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎهﯽ ﻧﻘﺎداﻧﻪ ،ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ راهﮑﺎرهﺎی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖهﺎ ﺑﺮای ﺧﻼﺻﯽ از ﻣﺼﺎﯾﺐ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
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ﻃﺮح ﯾﮏ ﺿﺮورت
ﭼﻪ ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺮای ﻃﺮح اﯾﻦ ﺑﺤﺚ وﺟﻮد دارد؟
 -١ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﺳﺎﻧﻪای :ﯾﮏ دهﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ،اﺳﻢ او ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎﻧﮫﺎ اﻓﺘﺎد:
از ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ 10ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺸﺎل ﺗﺎﯾﻤﺰ ،11ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ را ﺑﻪ او و ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﺶ
اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ .ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻟﻨﺪن او را »ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ،
در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ رﺑﻊ ﻗﺮن« 12ﺧﻮاﻧﺪ؛ آﻧﮫﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ او از دهﻪهﺎ ﭘﯿﺶ ،از
ِ
13
.
ﺑﻮد
آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ ﮔﺴﺴﺘﻪ
هﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
رﺳﺎﻧﻪ
ﺑﻪ
ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ
ﻧﺎم
ﯾﺎﻓﺘﻦ
راه
ﺑﻮاﻗﻊ
ِ
ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ« ،آﻧﮫﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ »اﮐﻮآﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ« ،ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و
»
ِ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ.
 -٢ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ هﺎ در ﺟﺮﯾﺎن »اﺷﻐﺎل وال اﺳﺘﺮﯾﺖ« ،ﺗﺸﮑﯿﻞ
»ﮐﻨﻔﺪراﻟﯿﺴﻢ روژاوا« در ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﯾﻪ و ﭘﺎﮔﯿﺮی »ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ« 14در
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻨﺪ .ﺷﺎﺧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ »ﺣﺰب ﺣﯿﺎت آزاد
ﮐﺮدﺳﺘﺎن« ﯾﺎ ﭘﮋاک  PJAKﻧﺎم دارد ،اﺧﯿﺮا در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮوﮐﺴﻞ ،در ﻣﻘﺮ
ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﺑﺮﮔﺬار ﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽاش ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اﯾﺮان را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد  15.ﺑﻌﻼوه ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖهﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ رﮔﻪهﺎی
آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽﺷﺎن ،ﻗﺎدرﻧﺪ ﺗﺎ از ﻧﻔﺮت ﺗﻮدههﺎ از ﻧﮫﺎدهﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺑﮫﺮهﺑﺮداری
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺳﺘﯿﺰی ،اﻗﺘﺪارﭘﺮهﯿﺰی ،آزادﯾﺨﻮاهﯽ،
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻃﻠﺒﯽ و ﺻﻠﺢﺟﻮﯾﯽ ﺳﻤﭙﺎﺗﯽهﺎﯾﯽ را –ﺑﻮﯾﮋه در ﺟﻮاﻧﺎن -ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ.
در دهﻪ  ٩٠ﻣﯿﻼدی ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﺗﻼﺷﮫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﯽ ﺳﺎﻧﺪرز Bernie

 ،Sandersﮐﺎﻧﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن داد .آﻧﮫﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ
ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮﺣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن دهﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﺣﻀﻮر ُﭘﺮرﻧﮓ ﺑﺮﻧﯽ ﺳﺎﻧﺪرز در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﺰدﯾﮑﯽهﺎی او ﺑﺎ ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ،
ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ را ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪهاﺳﺖ.
 -٣ادﻋﺎی اراﺋﻪ ﺑﺪﯾﻞ :ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﻈﺮی ﯾﺎ ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح
ِ
ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯽ دارد.
ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖهﺎ -ﺑﺎ ژﺳﺖهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ -واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﺟﺰماﻧﺪﯾﺶ و ﻧﺎﮐﺎرا اﺳﺖ .ﺗﻨﺰل دادن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﮥ
ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ آﻧﮫﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺑﻄﻮر ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه

کندو کاو  ،٦فروردين ١٣٩٧

Kandokav.com

نقد آنارشيسم

76

ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺑﯿﺶ از هﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ –ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ اﺑﺰار
ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺠﮫﯿﺰ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽاش -ﻧﯿﺎز دارد ،ﺿﺮوری اﺳﺖ.

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮری ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ
)Murray Bookchin (1921-2006
ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮫﻮدی-روﺳﯽ ﻣﻮری ،ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب  ١٩٠۵ﺑﻪ ﺑﺮوﻧﮑﺲ Bronx
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﯿﻮﯾﻮرک -ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮد .ﻣﻮری در ﺳﺎل  ١٩٢١ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ و زﯾﺮﻧﻈﺮﻣﺎدرﺑﺰرﮔﺶ ﮐﻪ از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن روس و از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ »ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ« 16ﺑﻮد،
ﺑﺰرگ ﺷﺪ .ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮری ﺑﺸﺪت ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ و
ﺗﻔﮑﺮات ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪ .ده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﺶ ﻓﻮت ﮐﺮد .ﭘﺲ
از ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺪر ،ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺮکﮔﻔﺖ و ﻣﻮری ﺑﻪ هﻤﺮاه ﻣﺎدر روزﮔﺎر ﺳﺨﺘﯽ را
ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮد .ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ هﻤﺴﺎﯾﻪهﺎی ﻣﮫﺎﺟﺮ و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺒﻮد ،ﻣﻮری
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰی ﭘﯿﺪاﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﮫﺎی ﺑﺨﺶ ﺟﻮاﻧﺎن
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮری ﺑﺮای رودروﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻼﻃﻤﺎت زﻧﺪﮔﯽ آﻣﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﻮری در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺣﺰب را ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ و در ﻣﯿﺘﯿﻨﮓهﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد .در  ١٨ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻋﻠﻨﯽ از اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ از ﺣﺰب اﺧﺮاج ﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ،ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ رﯾﺨﺘﻪﮔﺮ ﺷﺮوع ﺑﮑﺎرﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ روآورد.
»ﻣﻦ در ﺳﺎل  ١٩٣٠در ﺳﻦ  ٩ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻢ و از آﻧﺠﺎ وارد
ﻟﯿﮓ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎی ﺟﻮان ﺷﺪم ) .(١٩٣۶ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮم .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺶﺗﺮ از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ ﯾﺎ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺖهﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮدم
اﺷﺘﯿﺎق ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ
داﺧﻠﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و
) .(١٩٣۵اﻣﺎ ﺟﻨﮓ
ِ
ِ
ﻣﺮا ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻟﯿﮓ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎی ﺟﻮان ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﮕﻮﻧﻪای ﻣﻮﺛﺮ
17
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ ...در  ١٩٣٩اﺧﺮاج ﺷﺪم«.
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ،ﻣﻮری -ﺑﻪ هﻤﺮاه ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ -از ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﯾﺪ و ﺑﻪ
ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﺖهﺎ و »ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ« ﭘﯿﻮﺳﺖ .آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻮزف
وﺑﺮ - Josef Weberﻣﮫﺎﺟﺮ آﻟﻤﺎﻧﯽ -آﺷﻨﺎ ﺷﺪ .اﻣﺎ دﯾﺮی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﺰب
هﻢ اﺧﺮاج ﺷﺪ! و ﻋﻤﻼ از ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﻢ ﮔﺴﺴﺖ.
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»ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﻢ ﮐﻪ )ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﺖهﺎ( هﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺖهﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﺮا اﺧﺮاج ﮐﺮدﻧﺪ و
18
اﯾﻦ راهﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖهﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﻮری ﺑﻪ هﻤﺮاه ﺟﻮزف ،ﻣﺠﻠﻪ »ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ« Contemporary Issues

را ﻣﻨﺘﺸﺮﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ-هﻮﻣﺎﻧﯿﺴﺘﯽ داﺷﺖ و اﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﺷﻮروی را ﺗﻮاﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﺑﻪ آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ روی ﮐﺮد و
ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﺶ را ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ ،هﯿﺮارﺷﯽ ،اﻗﺘﺪار و دوﻟﺖ ﻣﺪون ﻧﻤﻮد.
»از آﻧﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ -ﯾﻌﻨﯽ از دهﻪ  -۵٠ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ ،ﺑﻪ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﻬﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻢ.
ﺑﻌﻼوه ،ﻗﺪم ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ُﭘﻞزدن ﺑﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﮐﻮﻟﻮژی ﺑﺮداﺷﺘﻢ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﯾﮏ
19
ﺳﺮی ﮐﺘﺎب ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٩۵٢ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﮑﺎﻣﻞ روﯾﮑﺮد آﻧﺎرﮐﻮاﮐﻮﻟﻮژی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدم«.
ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﺎدداﺷﺘﮫﺎی اﯾﻦ دوره او در ﮐﺘﺎب »آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ ﭘﺴﺎﮐﻤﯿﺎﺑﯽ« 20ﭼﺎپ ﺷﺪﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﮐﺘﺎب »آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﮫﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ« 21را ﻧﻮﺷﺖ .ﮔﻮﯾﺎ »ﺷﺒﺢ
22
آﻏﺎز ﺗﺮدﯾﺪ وی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ ﺑﻮد .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ از
آﻧﺎرﮐﻮﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ« ﺳﺮ ِ
اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ از آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ ﮔﺴﺴﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ هﻤﺴﺮ ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ )ﺟﺎﻧﺖ
ﺑﯿﺌﻞ  (Janet Biehlاز ﺳﺎل  ١٩٩۵ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﺧﻮد را آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ و
اﯾﻦ را ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏاش درﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪﺑﻮد .او در ﺳﺎل  ١٩٩٩اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را
23
در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻇﮫﺎرﮐﺮد و در ﺳﺎل  ٢٠٠٢ﻋﻤﻼ آن را ﻣﮑﺘﻮب ﻧﻤﻮد.
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﺟﺰو اوﻟﯿﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖهﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد .او در ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﻣﺸﮑﻞ اﻓﺰوده هﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ« 24ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم
ﻣﺴﺘﻌﺎر  L. Herberﻣﻨﺘﺸﺮﮐﺮد و ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب »ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺎ« 25ﻧﺴﺒﺖ
ﮔﻮرﮐﻦ
ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آبوهﻮاﯾﯽ هﺸﺪار داد و ﺑﺤﺮان زﯾﺴﺖ-ﻣﺤﯿﻄﯽ را »
ِ
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ« ﺧﻮاﻧﺪ .او اﻇﮫﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،در ﺳﺎﻟﮫﺎی
ﺗﺨﺮﯾﺐ وﺳﯿﻊ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺗﻤﺎم
ﭘﺲ از ﺟﻨﮓهﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ اول و دوم ،ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ِ ِ 26
ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ در ﺳﺎل » ١٩۶۵ﺑﺤﺮاﻧﮫﺎی ﺷﮫﺮهﺎی ﻣﺎ« را ﻧﻮﺷﺖ و در آﻧﺠﺎ
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ِ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪ.
28

ﻣﻘﺎﻻت »اﮐﻮﻟﻮژی و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ« 27و »ﺑﺴﻮی ﯾﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی رهﺎﯾﯽﺑﺨﺶ«
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮی و آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

کندو کاو  ،٦فروردين ١٣٩٧
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در ﺳﺎل  ١٩٧۵ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ »اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی اﮐﻮﻟﻮژی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ « 29را ﺑﻪ هﻤﺮاه دان
ُ ُ
هﺎی
ﭼﻮردﮐﻒ  Dan Chordokoffﺑﻨﺎﻧﮫﺎد .ﺗﺎ ﺣﺎل ﺣﺪود  ٣٠٠ﻧﻔﺮ از اﮐﺘﯿﻮﯾﺴﺖ ِ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﯾﻦ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
30

ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ در ﺳﺎل  ١٩٨٢ﮐﺘﺎب »اﮐﻮﻟﻮژی آزادی ،ﭘﺎﮔﯿﺮی و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ هﯿﺮارﺷﯽ«
را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و در اواﺧﺮ دهﻪ  ٨٠و اواﯾﻞ دهﻪ  ٩٠ﻣﯿﻼدی اﻧﺮژیاش را ﺻﺮف
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﮫﺮﮔﺮداﻧﯽ ﮐﻨﻔﺪراﺗﯿﻮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪاش دو ﮐﺘﺎب »از ﺷﮫﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ
33
ﺷﮫﺮهﺎ« 31و »ﺷﮫﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺪون ﺷﮫﺮ« 32ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺘﺎب »اﻧﻘﻼب ﺑﻌﺪی« )(٢٠١۵
درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﺷﮫﺮی و اﯾﺪه
ﮐﻨﻔﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ دارد.
آﺧﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ »اﻧﻘﻼب ﺳﻮم«  The Third Revolutionﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﯾﮏ اﺛﺮ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﮫﺎرﺟﻠﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﯿﺰشهﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ -در ﮐﺸﻮرهﺎی
ِ
ﻏﺮﺑﯽ -از ﻣﻨﻈﺮ ﺿﺪﯾﺖﺷﺎن ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻪ و اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ در ﺳﺎل ٢٠٠۶
در اﻧﺰوای ﺳﯿﺎﺳﯽ درﮔﺬﺷﺖ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ
از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮری ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ دوره ﺳﺮخ
)ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ( ﯾﻌﻨﯽ از اوان ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺗﺎ  ١٩۵٨،ﺳﯿﺎه )آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ( از  ١٩۵٨ﺗﺎ
ﺳﺒﺰ ﭼﭗ )ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ( از ﺳﺎل  ١٩٩۵ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.
 ١٩٩۵و ِ

ﮔﺬار از ﺳﺮخ ﺑﻪ ﺳﯿﺎه
34

دﻻﯾﻞ روﯾﮕﺮداﻧﯽ ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،در ﺟﺰوه »ﮔﻮش ﮐﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ!«
) (١٩۶٩و ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ :دﯾﺪﮔﺎهﮫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت« (١٩٩٨) 35ﺑﻮﺿﻮح
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪهاﻧﺪ:

» ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب »دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﺰرگ« اﺛﺮ ﮐﺎرل ﭘﻮﻻﻧﯽ 36ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻄﻮر
ﻃﺒﯿﻌﯽ رﺷﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ آﻧﻬﻢ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽاش ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﯿﻎوداد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻤﺮا ﺑﺎ
دﻧﯿﺎی ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﯿﺶ از هﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪهام ﮐﻪ
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ هﻤﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏاش ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺴﻮی آزادی ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺮﻓﺘﯽ
ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ آزادی ﺑﻮدهاﺳﺖ .ﻣﻦ از ﺗﻤﺪن  Civilizationﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﺧﻮرده هﺴﺘﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ
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ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺑﺪوی ﮔﺮا  Primitivistهﺴﺘﻢ؛ هﺮﮔﺰ هﻢ ﻧﺒﻮدهام .در ﮐﺘﺎب
»اﮐﻮﻟﻮژی آزادی« اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻦ از ﺗﻤﺪن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﺮاوان اﺳﺖ .در هﻤﺎﻧﺠﺎ ﺣﻤﻼت
ﺷﺪﯾﺪی را ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻇﻬﺎرات ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﺮدهام؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺪن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﺑﺨﺶ
37
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن و ﻏﻠﺒﻪ اش ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ داﻧﺴﺖ«.
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ِ
اﺟﺘﻨﺎب ِ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﮔﺬاﺷﺖ...
ﻋﺼﺮ اﻧﻘﻼﺑﺎت
» ...ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ...ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ ِ
ِ
ﮐﻠﯿﺖ ِ
38
ﮐﻪ در ژوﺋﻦ  ١٨۴٨آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ«...
» ...ﻣﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﺮای دوره ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺪارد؛ ﻧﻪ ﺑﻪ آن دﻟﯿﻞ ﮐﻪ زﯾﺎدی
39
آرﻣﺎنﮔﺮا و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و آرﻣﺎنﮔﺮا ﻧﯿﺴﺖ«...
ﻗﺪﯾﻤﯽ دهﻪ  ٣٠ﻣﺠﺪدا ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ :ﭼﺮﻧﺪﯾﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ "ﺻﻒﺑﻨﺪی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ"" ،ﻧﻘﺶ
»هﻤﻪ ﮐﺜﺎﻓﺎت
ِ
ﮐﺎدرهﺎی دوره دﯾﺪه"" ،ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز" و "دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ" .هﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ"" ،
ِ
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ؛ آﻧﻬﻢ در ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺒﺘﺬلﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ...آدم ﺑﻮی ﮐﺜﺎﻓﺖ را در  ...ﮐﻠﻮبهﺎی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺲﻣﯽﮐﻨﺪ ...آﯾﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻣﺮوز ﻣﺎ ،آﻧﻬﻢ در آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و
ِ
ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ ،هﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ؟ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ُﻣﺮدههﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ راهرﻓﺘﻦ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛ ﻣﺴﺨﺮهﮔﯽاش اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮑﺎر را ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﻣﺎرﮐﺲ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ
اﻧﻘﻼب ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ،ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮی ﻏﯿﺮ از ﯾﮏ
ُﻣﺮدﮔﺎن ﻗﺮن  ١٩را دﻓﻦ ﮐﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽدهﻨﺪ .ﮔﻮﯾﺎ
ِ
ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﻀﺤﮏ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دهﺪ :ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ) ،(١٩١٧ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ
)" ،(١٩١٨-١٩٢٠ﺻﻒﺑﻨﺪی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ" ،ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ" ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ" ،اﺧﻼﻗﯿﺎت
40
ﻣﻘﺪسﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻪ و ﺣﺘﯽ ﺷﻌﺎر "ﻗﺪرت ﺷﻮراﯾﯽ" ﮔﺬارﮐﻨﺪ«...
ﮐﺎرﮔﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ "ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ"را اﯾﻔﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ  ...آﻧﻬﺎ در درون
»ﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ
ِ
ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻮرژواﯾﯽ ،ﺑﺮای دﺳﺘﻤﺰد ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﮐﻤﺘﺮ و ﻣﺰاﯾﺎی "ﺣﺎﺷﯿﻪ ای" ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮگزاﯾﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ  -ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏاش -ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از
ِ
41
ﭘﺬﯾﺮش هﻤﮑﺎری ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ!«...
ﮐﻪ هﻤﺎﻧﺎ ِ
»ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻠﺤﺎظ ﻋﺪدی درﺣﺎل ﮐﺎهﺶ اﺳﺖ و داﺋﻤﺎ دارد هﻮﯾﺖ
ﺳﻨﺘﯽاش را ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ از دﺳﺖ ﻣﯽ دهﺪ ...ﻓﺮهﻨﮓ روز و  ...ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ...ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ،رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺑﺰرگ ﺧﺮده ﺑﻮرژوا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ...اﺑﺰارهﺎی
ﯾﮏ ﻗﺸﺮ ِ
ِ
ﺗﻤﺎﯾﺰات ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ
ﺗﻀﺎدهﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ هﻢاﮐﻨﻮن ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﭘﺮوﻟﺘﺮهﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ...
ِ
ِ
42
دادهاﻧﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﻧﮋاد ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﻮﯾﮋه ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای دارﻧﺪ«.
»اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ،ﻧﺎدرﺳﺖ هﻢ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل
دهﻘﺎﻧﺎن ،ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ هﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺨﻮاهﺪ ﮐﺮد .ﺑﻮﯾﮋه ،ﯾﮏ اﻧﻘﻼب
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اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﻮاﻧﺎن -ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ،ﻧﯿﺮوهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺴﻠﺢ اش را از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﮔﯿﺮد -ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺜﻤﺮﺑﺮﺳﺪ .اﮔﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽاش را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،اﻧﻘﻼب
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ وﺳﯿﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاهﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﻪ ﮐﺮات ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺷﺪهاﺳﺖ :در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در دهﻪ  ،٣٠در ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن در دهﻪ  ۵٠و در ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ در دهﻪ .۶٠
اﻧﻘﻼب اﻣﺮوزﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺜﻤﺮ ﺧﻮاهﺪﻧﺸﺴﺖ  ...ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﺮﺑﺎز و ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻠﯿﺖ ﻧﺴﻞ
ِ
ﺳﺮﺑﺎزان ،ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ هﺎ ،ﮐﺸﺎورزان ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ،داﻧﺸﮕﺎهﯿﺎن و ﺣﺘﯽ ﺑﻮروﮐﺮاتهﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ
آﻣﻮزﺷﯽ
ﻗﺪﯾﻤﯽ و
هﺎی
ِ
ﺻﻔﻮف ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ .اﻧﻘﻼب آﺗﯽ ،ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺟﺰوه ِ
ِ
ِ
اﻧﻘﻼب ،ﻣﺴﯿﺮی را در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاهﺪﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ روﺑﺮوﺷﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
هﺎی وﺳﯿﻊ ِﺗﺮ ﻣﺮدم -ﺑﺪور از "ﻣﻮﺿﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ" ﺷﺎن -ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدد .اﻧﻘﻼب از ﺗﻤﺎم
ﺑﺨﺶ ِ
ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮرژواﯾﯽ  ...ﻧﯿﺮوﯾﺶ را ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
ﺧﺎرج ﻣﺤﺪوهﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻓﻘﺮ ،ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﯽ،
ِ
ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﻮف اﻧﻘﻼب
ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
رﺳﺎﻧﻪای ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﺎزار و
ِ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ِ
ِ
ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﻘﻼب هﻤﭽﻮن ﻣﺤﺘﻮای آن ﮐﺎﻣﻞ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ
ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ :ﺑﺪور از ﺗﻤﺎﯾﺰات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺑﺪور از ﺗﻤﺎﯾﺰات ﻣﻠﮑﯿﺘﯽ ،ﻓﺎرغ از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ و ﮐﺎﻣﻼ
رهﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ...آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﻧﻘﻼب هﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ هﻤﺎن ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮک ﺷﺎن
اﺳﺖ :ﮐﻪ هﻤﺎﻧﺎ ﻣﺤﺪودﻧﮕﺮی رﯾﺸﻪای و ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﻮد ...ﻣﺎ هﻨﻮز درﮔﯿﺮ هﻤﺎن ﺳﺌﻮاﻟﯽ هﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ در ﺳﺎل  ١٨۵٠ﻃﺮح ﮐﺮد :ﭼﻪ هﻨﮕﺎم ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﻌﺮ ﻣﺎ آﯾﻨﺪه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻮد؟
زﻧﺪههﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدههﺎ را دﻓﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻣﺮدهاﺳﺖ؛ زﯾﺮا رﯾﺸﻪ در ﻋﺼﺮ
»ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺎدی« داﺷﺖ  ...اﮐﻨﻮن در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻠﻮﺗﺮ از »ﻋﺼﺮ ﮐﻤﺒﻮد« زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﺷﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ درﺧﺸﺎﻧﯽ را ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻓﺮاهﻢ ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ .هﻤﻪ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮهﺎی ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ِ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺳﻠﻄﻪ و اﺗﻮرﯾﺘﻪ ،ﭘﺪرﺳﺎﻻری ،ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ،ﺷﻬﺮ و دوﻟﺖ – ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪه
ﻣﺜﻞ
ِ
اﻧﺪ .اﻣﺮوز» ،ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ« ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ دارد؛ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ
ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺎت از
زﯾﺴﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ،ﺑﺮای ِ
ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽاش ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ِ
ﻣﺨﺮب ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎک ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﯾﮏ هﻮای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻔﺲ و ﺑﺮای
آﻟﻮدﮔﯽ
ِ
ِ
43
ﺗﻌﺎدل ﻃﺒﯿﻌﺖ«.
ﺣﻔﻆ ِ
ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ در ادﻋﺎﻧﺎﻣﻪاش ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﮐﻪ آﻧﺮا »ﯾﮏ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ« ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ 44.ﺑﺎ اﯾﻦ اﺣﻮال ،ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ
ِ
ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﺑﺮای ﮔﺴﺴﺖ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ »ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺬار ﺑﻪ
ﺗﮑﻮﯾﻦ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ؛ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺎرﮐﺲ در
ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ« در
ِ
ِ
ِ
ﺗﻘﺪﯾﺮ
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ؛ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﺒﺮﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ )دﺗﺮﻣﯿﻨﯿﺴﺘﯽ( ﻣﺎرﮐﺲ از رﺷﺪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ؛
ِ
ﻣﺎرﮐﺲ از ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﻮی آزادی،
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﮔﯽ و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد و دﻓﺎع ﻣﺎرﮐﺲ از ﺳﻠﻄﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ .ﺑﻌﻼوه
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ﻣﻘﻮﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره
ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،ﻃﺒﻘﻪ و ﻧﺰاع ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ،
ِ
»ﮐﻤﺒﻮد« هﺴﺘﻨﺪ و در دوره »وﻓﻮر« ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ دﯾﮕﺮ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﺮﭼﻤﺪار اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺣﻀﻮر هﻤﻪ اﻗﺸﺎر و ﻻﯾﻪهﺎی ﻣﺮدم
 -ﺑﺪور از ﺗﻌﻠﻖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺷﺎن -ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻮاﻧﺎن و ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ.

ﻧﻘﺪ ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ از ﻣﺎرﮐﺲ
ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ِ
ﺑﺤﺚ »ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ« ،ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ در
ِ
45
»درک دﺗﺮﻣﯿﻨﯿﺴﺘﯽ« ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﮑﺮی ﺧﺎص ﺗﻌﻠﻖ دارد.
ﺟﺒﺮﮔﺮاﯾﺎن» ،ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ« را هﻤﻄﺮاز ﺑﺎ ﻋﻠﻮم دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺬار از ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮنهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭘﯿﺎﭘﯽ،
ِ
اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ اﯾﻨﺎن ،ﺗﺤﻮل در رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺣﺘﯽ ﺑﺪون
ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ و ﻣﺒﺎرزۀ آﮔﺎهﺎﻧﻪ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯿﺴﺮ هﺴﺖ .ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺮ ازﭘﯿﺶﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهای در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ،ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﯽ اراده و
ﺳﻮی
ِ
ﭘﺎﺳﯿﻮ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ! ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد واﻗﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی
ِ
ﯾﺎ ﺑﻌﺒﺎرت دﻗﯿﻘﺘﺮ رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدهﻨﺪ؛ ﮐﻪ ﺑﺎ درﺟﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺗﮑﺎﻣﻞ
رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی ،روﺑﻨﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و
ﻧﯿﺮوهﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻨﺎﺳﺐ دارﻧﺪ .ﺑﺮ ﺷﺎﻟﻮده اﯾﻦ
ِ
46
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻨﺎﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﻌﯿﻨﯽ از آﮔﺎهﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ِ
ﻣﺎرﮐﺲ »رﺷﺪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻮﻟﺪه« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه« ﯾﺎ »ﻣﻮﺗﻮر
ﭘﯿﺸﺒﺮﻧﺪه ﺗﺎرﯾﺦ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ! ﺗﺎﮐﯿﺪی ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ زﯾﺮﺑﻨﺎ و روﺑﻨﺎ ﻧﺪارد!
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﺒﺮﮔﺮاﯾﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد!
ِ
زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﺎدی ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺮ روﺑﻨﺎ ﯾﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ
ازﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ،
ِ
ﻓﻠﺴﻔﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻘﺪم دارد؛ هﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ »ﻣﺎده« ﺑﺮ »اﯾﺪه« .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ،راﺑﻄﻪ
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ »روﺑﻨﺎ و زﯾﺮﺑﻨﺎ«» ،ﻣﺎده و اﯾﺪه«» ،وﺟﻮد و ﺷﻌﻮر« ﯾﺎ »اﺑﮋه
آﮔﺎه اﻧﺴﺎن ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺟﺮﯾﺎن هﻤﯿﻦ
و ﺳﻮژه« وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭘﺮاﺗﯿﻚ ِ
ِ
ﭘﺮاﺗﯿﻚ آﮔﺎه هﻢ هﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ،ﺟﮫﺎن و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ،
زﯾﺮﺑﻨﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،روﺑﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﺣﻘﻮﻗﯽ-ﻓﻠﺴﻔﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮدهﻨﺪه ،هﻤﺎن ﭘﺮاﺗﯿﻚ آﮔﺎه اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺤﺚاش را ﺗﺪﻗﯿﻖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ارادهﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ هﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﻔﺮد و ﯾﺎ "اﻧﺴﺎن"
زﯾﺮﺑﻨﺎی
ﭘﺮاﺗﯿﮏ آﮔﺎه و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ
–ﺑﻄﻮر ﻋﺎم -ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ
ِ
ِ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدهﺪ.
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ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اﺻﻼﺣﺎت
ِ
روﺑﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را هﺪف ﻗﺮارﻧﺪهﺪ و ﺑﻪ اﻋﻤﺎق دﺳﺖ ﺑﺒﺮد و اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در
ِ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را در راﺑﻄﻪ ﮐﺎر-
رواﺑﻂ
ﮐﺎرﮐﺮد
را ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺪهﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ
ِ
ِ
ِ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺑﻪ
ﻗﺪرت ﺳﺮﮐﻮب ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮرژوا ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و
ِ
ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ و ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖهﺎ ﭼﻨﯿﻦ درک و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﺧﻮاهﺎن اﺻﻼﺣﺎت
روﺑﻨﺎﯾﯽ ،آﻧﮫﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﻋﻈﻪهﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ارﺗﻘﺎی آﮔﺎهﯽ ﺗﻮدههﺎی »ﻓﺎﻗﺪ ﻃﺒﻘﻪ«
هﺴﺘﻨﺪ! ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﻘﺪان اﺧﻼق ﯾﺎ آﮔﺎهﯽ ﺑﻮد و هﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺒﺐ ﻣﺼﺎﯾﺐ ﺣﺎﺿﺮ و
روزی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ! ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﻘﺶ
ﺳﯿﻪ
ِ
رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی و راﺑﻄﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎر-ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ِ
ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﺑﯿﺮون از ﻋﺮﺻﮥ اﻗﺘﺼﺎد و در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﺣﻘﻮﻗﯽ و ...ﺧﻼﺻﻪ روﺑﻨﺎﯾﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎرﮐﺲ ،از درک ﻧﺎدرﺳﺖ او از »ﻧﻘﺶ
ﮐﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﺑﺮ
ِ
ِ
اﺳﺎس ﺑﺤﺚ ﻣﺎرﮐﺲ را -ﮐﻪ
زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎد« ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد؛ ﮔﻮﯾﺎ او
ِ
ﺑﺮ راﺑﻄﻪ اﺑﮋه )واﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ( ،ﺳﻮژه )ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ذهﻨﯽ( و ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ )ﻋﻤﻞ آﮔﺎهﺎﻧﻪ
47
اﻧﺴﺎن( اﺳﺘﻮار اﺳﺖ -ﻧﻔﮫﻤﯿﺪه؛ هﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺿﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ.
ﻣﻔﮫﻮم »ﻃﺒﻘﻪ«
ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ در ﺟﮫﺖ هﺮﭼﻪ ﺳﯿﺎلﺗﺮ ﺷﺪن
ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ِ
ِ
ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود :ﺗﻀﺎدهﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻤﺮﻧﮓﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ هﻮﯾﺖهﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ،
ﻗﻮﻣﯿﺘﯽ ،ﺷﻐﻠﯽ ،ﻣﺬهﺒﯽ ،ﺳﮑﺴﯽ و  ...ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺟﻨﺒﺶهﺎی ﻓﺮاﻃﺒﻘﺎﺗﯽ -
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻮاﻧﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،زﻧﺎن ،ﺷﮫﺮﮔﺮداﻧﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و...
ِ
ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ را »دﯾﻨﺎﻣﯿﺴﻢ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﯾﺎ اﻧﺤﻼل
ﻃﺒﻘﻪ« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ »ﭘﺪﭘﺪه ﺗﺮاﻧﺲ ﻃﺒﻘﻪ« The Transclass
 Phenomenaﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺮدم ﯾﺎ ﺗﻮده ﺑﯽﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ! ﺑﻮاﻗﻊ اﯾﻦ
»ﺗﺮاﻧﺲ ﻃﺒﻘﻪ« اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺗﯽ را ﺑﻌﮫﺪه دارد.
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﻧﺠﻤﻦ هﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ )ﻧﻘﺎش ،ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺶ،
ﮐﺎرﮔﺮان
»...
ِ
ِ
رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮ و ﻏﯿﺮه( ﻇﺎهﺮ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻘﺶ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﻇﺎهﺮﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺒﻮعﺷﺎن اﺳﺖ .ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از هﻮﯾﺖ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ  ...و ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻨﺎﻓﻊ
ِ
ﻣﺴﺌﻠﻪﺷﺎن ِ
48
ﻓﺮدی رهﺎ ﺷﻮد ...اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﻮل ﮐﺎرﮔﺮ از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ«.
ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و  ...ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﺮد .از ﻣﻨﻈﺮ
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎرﮐﺲ» ،ﻃﺒﻘﻪ« را ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ،درآﻣﺪ،
ِ
ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻃﺒﻘﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن راﺑﻄﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻮاد ،ﻣﻨﺎﺑﻊ،
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اﺑﺰارﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﺧﻼﺻﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻮﻟﺪه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻣﺘﺸﮑﻞ
ّ
از اﺷﺨﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻮﻟﺪ )ﺑﺠﺰ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻓﮑﺮی و ﯾﺪی( هﺴﺘﻨﺪ
و ارزش اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮرژوا ،ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻤﻠﮏ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻮﻟﺪه را دراﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ و از ارزش اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎرﮔﺮان
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎرﮐﺲ از ﮐﺎرﮔﺮ،
ارﺗﺰاق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ِ
ِ
49
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﺳﺖ.
ِ
ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺧﺎﻃﺮ دورداﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﻧﻈﺮی ﻋﻈﯿﻤﯽ درﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اش را اﻧﮑﺎر ﯾﺎ زﯾﺮﺳﺌﻮال ﺑﺒﺮد.
ﯾﻮران ﺗﺮﺑﻮرن ،ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﻋﺼﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
»اﯾﻦ ﺑﺎور ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢِ ،
ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺪه ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﺎک ﺷﺪه اﻧﺪ؛ ﺑﺠﺎی ﭘﺮوژه رهﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ رهﺒﺮی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ،
ِ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ...هﯿﭻ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ -در ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ آن-
آرزوی
آﻣﺎل و
ِ
در اردوی ﮐﺎر ،در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،هﻨﻮز ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺸﺮویهﺎﯾﯽ را در
ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺒﻬﻪهﺎ ﻣﺸﺎهﺪه ﮐﺮد .راﺑﻄﻪ ﮐﺎر-ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و در هﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺶﺗﺮ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ،
ﺧﻮاهﺪ رﻓﺖ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﻈﺎرش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی
ِ
ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎیﺷﺎن را ﻃﺮح ﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ،ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻤﺮور ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازﺗﺮ ﮔﺮدﻧﺪ...
ﺧﺸﻢ ﺳﻠﺒﯽ )ﺑﻄﻼنﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ( ،ﻣﺮدم را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮدهاﺳﺖ»...ﻧﻪ« ﮔﻔﺘﻦ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ
ِ
ﺗﺼﻮر ﺗﺤﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﺎﯾﺪ
...
اﺳﺖ
ﺑﺨﺸﯿﺪه
ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ
ﻧﺒﺮدﺷﺎن
ﺑﻪ
و
داده
ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎﻧﻪ
ﺟﺴﺎرت
و
ِ
ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺑﻌﯿﺪ ﺟﻠﻮهﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ و رﺷﺪ
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ
ﺗﻮﺳﻂ
ِ
ِ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیهﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن ،ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را هﻤﭽﻨﺎن در ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاران ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ ﻧﮕﻪ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ ...ﻣﺎ ﺷﺎهﺪ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﮏ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ هﺴﺘﯿﻢ ...ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﺮد،
ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻧﯿﺎورد ،ﺑﻠﮑﻪ دور ﺟﺪﯾﺪی از آﺗﺶ ﺟﻨﮓ را ﻣﺸﺘﻌﻞ ﮐﺮد .ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ رﻓﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﯿﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﺤﺮانهﺎی ﻣﮑﺮر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺘﺞ
ﺷﺪ ...ﻣﺒﺎرزه اداﻣﻪ ﺧﻮاهﺪ ﯾﺎﻓﺖ؛ اﯾﻦ را ﻣﻄﻤﺌﻦ هﺴﺘﯿﻢ)...اﻣﺎ( ﺑﺪون ﻗﻄﺐﻧﻤﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺣﺘﯽ
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺪرن ﻏﻠﺒﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیهﺎی ﻧﺎﺷﯽ از
ِ
50
ﮐﻨﻨﺪ«.
ﺳﺎﯾﺮ ادﻋﺎهﺎی ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ،ﻣﺜﻞ ﮐﺎهﺶ ﻋﺪدی ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان ،ﮐﻤﺮﻧﮓﺗﺮ ﺷﺪن
ات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻤﻮازات رﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن و  ...ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﮫﻨﻪای
ﺗﻤﺎﯾﺰ ِ
51
هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان هﻢ ﻃﺮح ﺷﺪه و ﭘﺎﺳﺦ درﺧﻮر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
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در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ،ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه و ﺑﻄﻮر ﯾﮏ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫﺎداده و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﻘﺶ هﯿﺮارﺷﯽ و
ﺳﻠﻄﻪ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﻔﮫﻤﺪ .از اﯾﻨﺮو ،ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ در ﮐﺘﺎب »اﻧﻘﻼب ﺳﻮم« ﺗﻼش
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ را ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ هﯿﺮارﺷﯽ ،ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ،ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ِ
ِ
و اﻗﺘﺪار دوﻟﺘﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دهﺪ.
»ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻧﺴﺎن ﮐﻨﺪ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ زن ﻧﻤﻮد .ﺣﺘﯽ
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﭘﯿﺮهﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﺘﺮهﺎ ﮐﺮدﻧﺪ؛ آﻧﻬﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻨﺖ هﯿﺮارﺷﯽای ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺳﻦ ،ﻧﺴﻞ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺳﻠﻄﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ،ﺑﺴﯿﺎر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺘﻢ اﺳﺖ...دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ
ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻃﺒﻘﺎت و اﺷﮑﺎل اﻗﺘﺼﺎدی-
ِ
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاهﺎن ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽاش هﺴﺘﯿﻢ؛ ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ هﻢ هﺴﺖ
ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺣﯿﺎﺗﺶ اداﻣﻪ دادهاﺳﺖ :و آن ﺳﻠﻄﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ هﯿﺮارﺷﯽ
52
اﺳﺖ«.
ادﻋﺎی ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺤﺼﻮل دوره ﮐﻤﺒﻮد Scarcity

اﺳﺖ ،ﺟﺎی ﺗﺎﻣﻞ دارد .ﺑﻨﻈﺮ ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز،
»ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎ« ﺑﻮده ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در »ﮐﻤﺒﻮد« داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،هﯿﺮارﺷﯽ ،ﺳﻠﻄﻪ،
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﻓﺮودﺳﺘﯽ زن و ﻏﯿﺮه ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮاﯾﻂ »ﮐﻤﺒﻮد« هﺴﺘﻨﺪ.
ﻃﺒﯿﻌﯽ )ارﮔﺎﻧﯿﮏ( اوﻟﯿﻪ را داﻏﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ اﻧﺴﺎن از
»ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ
ِ
53
ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن داﺷﺘﻨﺪ«.
ﻃﺒﯿﻌﺖ و اﻧﺴﺎن از اﻧﺴﺎن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،رﯾﺸﻪ در ﺑﻘﺎ و
ﻣﻌﻀﻞ ِ
ِ
ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻘﺎ ،زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﻓﺮاهﻢ ﻧﻤﻮد؛ و اﯾﻦ ﺑﻨﻮﺑﻪ
ﺧﻮد ،ﺟﻮاﻣﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اوﻟﯿﻪ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد .اﻣﺮوز ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻘﺎ و
ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اﻧﺴﺎن را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺪرﺟﻪای رﺷﺪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ »ﮐﻤﺒﻮد«
ﻓﺎﯾﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ »ﮐﻤﺒﻮد« ﺑﻪ هﯿﺮارﺷﯽ و ﺳﻠﻄﻪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،دوره وﻓﻮر ﯾﺎ
»ﭘﺴﺎﮐﻤﺒﻮد«  Post-Scarcityﺑﻪ ﺑﯽﻧﯿﺎزی و ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﺗﺨﻢ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮرژواﯾﯽ در ﺗﮏ ﺗﮏ اﺑﺰارهﺎ و وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎی
» ِ
ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮑﺎرﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛ ﯾﻌﻨﯽ هﻤﯿﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی هﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻌﺪد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ِ
رهﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن را ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ ...و اﯾﻦ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽ
ﻣﺎدی
ِ
ِ
54
ﮐﺸﺎﻧﺪ«...
ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮ هﯿﺮارﺷﯽ و ﺳﻠﻄﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺤﺼﻮل دوره ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮد و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﮑﺎﻣﻞ دوره »ﭘﺴﺎﮐﻤﺒﻮد«
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻨﺮو ،ﺑﺎﯾﺪ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺪارﮔﺮا و ﺳﻠﻄﻪﻃﻠﺐ را
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دﮔﺮﮔﻮن ﻧﻤﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺠﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﻠﻄﻪﮔﺮ از »ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی رهﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ« ﺑﮫﺮه
ﺟﺴﺖ؛ وﮔﺮﻧﻪ ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽاﻓﺘﺎد.
ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻃﺒﻘﺎت دارا و ﻧﺪار و ﭘﺎﮔﯿﺮی ﻧﺰاع ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺼﻮل دوره ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮد و ﻣﺎرﮐﺴﺴﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ هﻤﯿﻦ دوره ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
اﻣﺎ اﻣﺮوز ﮐﻪ در دوره ﭘﺴﺎﮐﻤﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﻮن ﻃﺒﻘﺎت زاﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ! ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺎرﮐﺲ هﻢ ﺑﻪ
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد و ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯽﻃﺒﻘﻪ را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﮔﺬار از
دوره »وﻓﻮر« ﮐﺮد!
ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺑﺮ »ﮐﻤﺒﻮد« اﺳﺘﻮار ﻧﺒﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ
ﻧﻔﺲ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮ »ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ«
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺮ اﺻﻞ »ﻓﺮاواﻧﯽ« ﺑﻨﺎ ﺷﺪهﺑﻮد! ِ
ﻣﺎزاد
ﺑﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ »ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز« ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن .اﻣﺎ داﺳﺘﺎن آﻧﺠﺎ ﻋﻮض ﺷﺪ ﮐﻪ
ِ
ﺗﻮﻟﯿﺪ از دﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﻣﺎﻟﮑﺎن زﻣﯿﻦ و اﺑﺰار
ﺗﻮﻟﯿﺪ درآﻣﺪ!
ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ راﺑﻄﻪ ﮐﻤﺒﻮد-وﻓﻮر ﺑﺎ »ﻧﯿﺎز« ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ از »رواﺑﻂ
ﺗﻮﻟﯿﺪی« ﻓﺮﺳﻨﮕﮫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻘﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻻ ،ارزش،
ﻗﯿﻤﺖ ،ﭘﻮل ،ﮐﺎرﻣﺰدی  ...را از ﻣﻌﺎدﻻت ﺧﻮد ﺣﺬف ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ .ﺑﻪ ادﻋﺎی
ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ،ﺗﻀﺎد ﻋﻤﺪه ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﺎﺑﯿﻦ ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻼت و
ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻘﺘﺪر و ﻇﺎﻟﻢ اﺳﺖ .ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ راه ﺣﻞ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد و ﺗﻨﺎﻗﺾ را در
دوﻟﺘﮫﺎی
ِ
ِ
اﻧﻘﻼب و ﺗﺤﺮﮐﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﻧﻮع ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮕﻮﻧﻪای ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﺳﯿﺲ واﺣﺪهﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان ﺷﮫﺮی
ﺑﻪ ﺣﻞ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺼﺎت ﭘﺮداﺧﺖ.
درک ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﭼﭗ
ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﺎ
درک ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ از ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ و
ِ
ِ
ِ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺗﻔﺎوت دارد .ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖﮔﺮاﯾﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن،
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن ،ﺷﮫﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺣﺎلآﻧﮑﻪ در ﻧﮕﺎه ﻧﻘﺎداﻧﻪ
ﻣﺎرﮐﺲ ،ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺘﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖ!
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .او ﺑﺎ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ﭼﺮا
ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ وﺟﻪ
ِ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺠﺎرت ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺷﮫﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﺼﻮﻣﺖ دارد! زﯾﺮا اﯾﻨﮫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ آزادی ،ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﻪ ﻋﻘﺐ راﻧﺪﻧﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ!
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ﺑﻮاﻗﻊ اﯾﻦ هﻤﺎن اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺑﺪو ﺗﮑﻮﯾﻦ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ هﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮتﺷﺎن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ و دﺳﺘﮕﺎهﮫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐﺷﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ! ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻣﻘﺼﺮ ﺑﯿﮑﺎری و
ﺳﯿﻪروزی ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﺑﺪون ارزﯾﺎﺑﯽ از رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺑﺪون ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت و
ﺟﺪال ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،اﻧﮕﺸﺖ اﺗﮫﺎم را ﺑﺴﻮی »اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ« ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و آﻧﺮا ﻣﺴﺒﺐ هﻤﻪ
ﺧﺮاﺑﯽهﺎ و ﺑﻼﯾﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ! ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﯾﺪوﻟﻮژﯾﮏ! ﺑﻪ ﺑﺎور او ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ
از ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪ و ﭼﻮن ﺑﺎ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ ،ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ
ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺧﻼق ،وﺟﺪان ،اﻧﺼﺎف و ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ آن را ﺗﺮﻣﯿﻢ و اﺻﻼح
ﮐﺮد!
ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ دو دوره
ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ اﻧﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ وی ﺗﺎرﯾﺦ
ِ
ِ
ِ
–ﯾﻌﻨﯽ دورهای ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﯿﺮ و ﻣﻘﮫﻮر ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻮد و دورهای ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﻨﺘﺮﻟﺶ
ﻧﯿﺖ
را ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻋﻤﺎل ﮐﺮد -ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﻣﺎرﮐﺲ را ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺎ ِ
ﻣﻘﮫﻮرﮐﺮدن هﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺪﺳﺖ اﻧﺴﺎن ،از رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ِ
ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ .ﺑﻌﻼوه ،ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺑﺎورﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ
دﺳﺘﺎن ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و در آن ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ
ِ
زﺑﺎن ،ﺗﻔﮑﺮ و ﺣﺘﯽ روﯾﺎهﺎی اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ و ﺗﺎﺛﺮات ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ.
»اﮐﻮﻟﻮژی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺼﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻓﯽ اﻟﺒﺪاهﻪ »ﻇﻬﻮر« ﻧﮑﺮده؛ و
ﺟﺪال ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ و ﺑﯽاﻣﺎن ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻗﺮارﻧﺪاﺷﺘﻪاﺳﺖ.
ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ِ
زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻟﺰاﻣﺎ در ﯾﮏ ِ
اﮐﻮﻟﻮژی
ﺷﺪن اﻧﺴﺎن دارد...
واﻗﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮏ
ِ
ِ
ِ
ﺑﯿﻮﻟﻮژی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ِ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻌﯽ دارد  ...ﻧﺸﺎن دهﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪل ﺷﺪ ...راﺑﻄﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ) ...آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ( ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ ...ﻣﻐﺰ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺎ  ...ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ...ﺣﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﺎﯾﺺﻣﺎن ،هﻤﺎنﻗﺪر ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﺤﺼﻮل
ِ
ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاﻧﺪ ...ﺑﻪ هﺮرو اﮐﻮﻟﻮژی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ...ﻋﻼوه
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل
ِ
ﺑﺮ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺷﺪ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ از درون ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ
دهﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻤﺎﯾﺰ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،اﮐﻮﻟﻮژی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺎط اﻧﻔﺼﺎل و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﮐﻪ در روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و
ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﻓﺮاهﻢ آورد ...ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺮار دارد ﯾﺎ ﻧﻪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﭼﺎرﭼﻮب
55
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ«...
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»ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎم اﮐﻮﻟﻮژی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺪه ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،از ﺳﻠﻄﻪ اﻧﺴﺎن
56
ﺑﺮ اﻧﺴﺎن رﯾﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.
ﺑﺎ ﮐﻤﯽ دﻗﺖ ﻣﺸﺎهﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت -ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی-ﻓﻠﺴﻔﯽ-
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ و ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ هﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دهﻨﺪ -ﯾﮏ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ
ِ
ﺑﺎﺻﻄﻼح ﻧﻘﺎداﻧﻪ از ﺟﻤﻼت ﻣﺎرﮐﺲ هﺴﺘﻨﺪ:
»ﮐﺎر ﭘﯿﺶ از هﺮ ﭼﯿﺰ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در آن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
اﻋﻤﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ
ی
ِ
ﭼﻮن ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد .او ﻗﻮای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﯿﮑﺮ ﺧﻮد ،ﺑﺎزوهﺎ و ﭘﺎهﺎ ،ﻣﻐﺰ و دﺳﺘﺎن ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درﻣﯽآورد ﺗﺎ ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ را در ﺷﮑﻠﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻧﯿﺎزهﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﺪ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺛﺮﻣﯽﮔﺬارد و آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدهﺪ ،هﻢزﻣﺎن
اﻧﺴﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮ
ِ
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدهﺪ .وی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیهﺎﯾﯽ را ﮐﻪ دراﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ
ِ
57
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و اﯾﻦ ﻧﯿﺮوهﺎ را ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ… «
ﺗﻔﺎوت ﺑﺎرزی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﻞﻗﻮل ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ و ﻣﺎرﮐﺲ دﯾﺪهﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺬف »ﮐﺎر«
هﺪﻓﻤﻨﺪ از راﺑﻄﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ اﻧﺴﺎن-ﻃﺒﯿﻌﺖ-ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮش،
ﻧﻔﯽ »ﺗﺌﻮری ارزش« ،ﻧﻔﯽ ﺑﮫﺮهﮐﺸﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻧﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ!
ﺑﻌﻼوه هﻤﯿﻦ ﻧﻘﻞﻗﻮل ﺑﯽﭘﺎﯾﮕﯽ اﺗﮫﺎم ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺪاﻓﻊ
هﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﮫﺎ ،ﻇﺮﻓﯿﺖهﺎ و ﻧﯿﺮو ِ
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن »اﯾﻦ ﻧﯿﺮوهﺎ را ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﯽﮐﻨﺪ«؛ ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮﯾﺶ درﻣﯽآورد! ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو
ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ» :ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮوهﺎ و رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﺑﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه هﺎ« ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﻢ!
ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اش ﻓﯿﺰﯾﮏ اﺳﺖ .ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان ،ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ زﻣﯿﻦ را ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
ﺟﮫﺖ ﺟﺎذﺑﻪ
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ؛ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻣﻮﺷﮏ در ﺧﻼف
ِ
زﻣﯿﻦ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺮو را ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﺎ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎرﮐﺲ از »رام ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوهﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ« ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ آن را
58
»ﻏﻠﺒﻪ و ﺳﻠﻄﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ!
ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺣﺎﻣﯽ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاهﺎﻧﻪ ای در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﯾﻞ زﯾﺴﺖ-ﻣﺤﯿﻄﯽ داﺷﺖ.
آﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ »ﺟﺎن ﺑﻼﻣﯽ ﻓﺎﺳﺘﺮ«ُ » ،59ﭘﻞ ُﺑﺮﮐﺖ«» ، 60ﮐﻮهﻞ ﺳﺎﯾﺘﻮ« 61و دﯾﮕﺮان ،ﻋﻤﻼ
ﺑﯽﭘﺎﯾﮕﯽ ادﻋﺎی ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﮔﺬار از ﺳﯿﺎه ﺑﻪ ﺳﺒﺰ
ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﭘﺲ از ﮔﺴﺴﺖ از آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد –اﮐﻮﻟﻮژی
ﺧﻮدﮔﺮدان ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﺤﻼت و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﭘﺮداﺧﺖ .او ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﻮاﻣﻊ
ِ
ِ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﮫﺮی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ  (١ﺟﻤﻌﯽ ﺑﮑﺎرﻧﺪ و
اﻧﺮژی ﻣﻮردﻧﯿﺎزﺷﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮﻓﺴﯿﻠﯽ و ﺳﺒﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ  (٢هﻤﻪ
ِ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده زﯾﺴﺖﺷﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل اﺧﻼق و از ﻃﺮﯾﻖ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﺪور از دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺎزار ،دوﻟﺖ و .(...
ُ
ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ را »ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻘﻼﯾﯽ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ« ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮫﺎدهﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ِ
ُ
»ﻓﺮمهﺎی آزادی«  Forms of Freedomهﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺟﺎﻧﺖ ﺑﯿﺌﻞ،
راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آزادی را هﻤﻮار
هﺪف از اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻧﺎم آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮫﺎدهﺎ ِ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه اﯾﻦ ﻧﮫﺎدهﺎ ﺣﻠﻘﻪ راﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ و ارﮔﺎﻧﮫﺎی
دوﻟﺘﯽ ﺑﻮده و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊهﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺠﺎری را -در ﻣﺤﺪوده زﯾﺴﺖﺷﺎن -دارﻧﺪ .هﺪف درازﻣﺪت
ﺷﮫﺮﮔﺮداﻧﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺳﺒﺰ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻤﺮور اﺧﺘﯿﺎرات را از دﺳﺖ دوﻟﺖ
ِ
ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺷﻮد.
ﺑﺎ هﻤﯿﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﻮد ﮐﻪ در دهﻪ  ٨٠ﻣﯿﻼدی ،ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﻃﺮح هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و
هﻤﮑﺎری اﯾﻦ واﺣﺪهﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺴﺘﻘﻞ را داد و اﯾﻦ ﻧﮫﺎد ﺟﺪﯾﺪ را »ﮐﻨﻔﺪراﻟﯿﺴﻢ«
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ(» ،ﺷﮫﺮﮔﺮداﻧﯽ
ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪراﻟﯿﺴﻢ )ﯾﺎ
ِ
ِ
رهﺎﯾﯽﺑﺨﺶ«  Libertarian Municipalismﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ
 Communalismﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داد.
ُ
ﺑﮕﻤﺎن ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﯾﮏ راهﺣﻞ ﻋﻘﻼﯾﯽ ،ﻋﻤﻠﯽ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ﺑﺮای
ﮐﻮﺗﺎهﮐﺮدن دﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺧﻮدﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﻧﯿﺎزهﺎی ﻓﺮدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻀﻤﻦ آزادی ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺻﻠﺢ ﺷﻮﻧﺪ.
ّ
در اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖهﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﺪم
ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ و اﻣﺤﺎی دوﻟﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ زود آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﮫﺎ از ﺣﻠﻘﻪ ﻃﺮﻓﺪاران
ُ
ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﺠﺎد »ﻓﺮمهﺎی آزادی« ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺑﻮاﻗﻊ
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آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺌﻮری ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﺑﻪ رای و ﺧﻮاﺳﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ارﺟﺤﯿﺖ
ﻣﯽدهﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و آرای اﻗﻠﯿﺖ ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،از وی ﮔﺴﺴﺖاﻧﺪ.
ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺟﺎﻧﺖ ﺑﯿﺌﻞ» ،اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭼﭗ هﺎ ﻧﯿﺰ روﺑﺮو ﻧﺸﺪ؛ ﭼﻮﻧﮑﻪ
62
ﺳﺮﺷﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺎﺋﻮ ،هﻮﺷﯽ ﻣﯿﻦ ،ﻓﯿﺪل ﮐﺎﺳﺘﺮو و ﺳﺎﻧﺪﻧﯿﺴﺖهﺎ ﺑﻮد!«
در ﺳﺎل  ، ١٩٩٩ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺬاری دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ »ﺷﮫﺮﮔﺮداﻧﯽ رهﺎﯾﯽ
ﺑﺨﺶ« اﯾﺪه اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺰوه »ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ« 63ﺑﻤﯿﺎن آﻣﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ
ﺗﺎﮐﯿﺪ وﯾﮋه ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻓﺮدﯾﺖ ﺑﻮﺿﻮح دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
»هﯿﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ )اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ( ﺑﻪ آزادی دﺳﺖ
ﻧﺨﻮاهﺪ ﯾﺎﻓﺖ ...ﻣﺎ هﻤﺎﻧﻘﺪر ﻣﺤﺘﺎج اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﻃﺒﯿﻌﺖ هﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺮدن
64
اﻧﺴﺎن هﺴﺘﯿﻢ«
ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻋﺘﻼی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻔﻆ
ﻻﯾﻨﺤﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ؛ ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن و
ِ
ِ
65
و ﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ازهﻢ ﺟﺪاﻧﺎﺷﺪﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ.
»از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺰارم .ﻣﻦ اﺣﺘﺮام ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺣﯿﺎت ﺣﯿﻮاﻧﺎت
 ...ﻗﺎﯾﻠﻢ .ﺑﺎور دارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ-آﮔﺎهﯽ و ﺧﻮدآﮔﺎهﯽ
ﺑﺮﺳﯿﻢ ،رواﺑﻂ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،در ﺗﻮازن و هﻤﺎهﻨﮕﯽ –ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ -ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ
66

ﺟﻬﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ«.
ِ
ﮐﻠﯿﺖ ِ

ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﺑﺎ هﻤﯿﻦ درک اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﮕﺮش ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ارزش هﻤﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ »ﺗﺎرﯾﺦ
ِ
ِ
ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﻮاع و ﻃﺒﯿﻌﺖ« دادهﻣﯽ
ﻋﻠﻢ
اﻧﺪﯾﺸﻪ« و »ﺗﺎرﯾﺦ
ِ
ِ
ﺣﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ« و » ِ
ﺷﻮد.
در آﻣﻮزههﺎی ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﺮدﯾﺖ و »آزادﯾﮫﺎی ﻓﺮدی« ﺗﺎ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»هﺮﺟﺎ ﻣﺮدم از ﺣﻘﻮق ﻓﺮدیﺷﺎن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻦ ﮐﻨﺎرﺷﺎن ﻣﯽاﯾﺴﺘﻢ؛ ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﯾﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﻪﺷﺎن ﺑﺮای
ِ
ِ
67

اهﻤﯿﺖ دارد«.

ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ و ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ –ﺗﺎ ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ -ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ
ﺣﮑﺎﯾﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮی اوﺟﻼن و آﺷﻨﺎﯾﯽ وی ﺑﺎ آﺛﺎر ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ در رﺳﺎﻧﻪهﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ
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ﺷﺪ ...اداﻣﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﻣﻘﺎﻟﻪ »روژاوا در ﻧﺰاع ﮐﺎر-ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ«
آوردﯾﻢ.

ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ

ً
اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﮫﺎن )ﺑﻪ ﻏﯿﺮ
ﻣﺸﮑﻼت
ﻓﺸﺮده ﺗﺌﻮری ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ هﻤﻪ
ِ
ِ
از ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ( رﯾﺸﻪ در ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد از ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
رواﺑﻂ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ و ﺳﻠﻄﻪﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
و
ِ
ِ
ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻌﻀﻼت اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ را ﺣﻞ ﮐﺮد .ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ
ِ
)ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ-ﻣﻠﯽ و ﻣﺬهﺒﯽ  (...و رواﺑﻂ ﺳﻠﻄﻪﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺒﺐ وﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺻﻨﻌﺖ در
اﺑﺘﺪای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ )دوره ﮐﻤﺒﻮد( ﻣﺨﺮب ﺑﻮد اﻣﺎ اﻣﺮوز )دوره وﻓﻮر(
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیهﺎی رهﺎﺳﺎزﻧﺪه ) Liberatory Technologiesﮐﻪ
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺒﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ(،
ﻣﯿﮑﺮوﭘﺮوداﮐﺴﯿﻮن ) Microproductionﺗﮑﻨﯿﮏهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﮫﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻهﺎی
هﺮﭼﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ( ،اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن و اﺳﺘﻔﺎده از ُرﺑﺎت ...اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻣﻮﺛﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺸﺮ ﻗﺮاردادهاﻧﺪ .ﺑﻌﻼوه ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی و اﺷﮑﺎل
هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﺻﺖهﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای
ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ِ
ﺧﻮدﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﺧﻮدﺗﺎﻣﯿﻨﯽ و ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ دراﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردهﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﺷﮫﺮﮔﺮداﻧﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ -ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺑﺮاﺑﺮی
ِ
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و هﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻓﺮهﻨﮕﮫﺎ ،ﻣﺬاهﺐ -ﮐﻤﮏ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
در ﻧﻮﺷﺘﺎر »روژاوا در ﻧﺰاع ﮐﺎر-ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« ﻧﻘﺪهﺎﯾﯽ را ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ
از ﺗﮑﺮارﺷﺎن ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

اﺗﻮﭘﯿﺴﻢ ﻟﯿﺒﺮﺗﺎرﯾﻨﯿﺴﺘﯽ

ُ
اﯾﺪه ﺗﺎﺳﯿﺲ آرﻣﺎنﺷﮫﺮ ،ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮده و ﺑﺪﻓﻌﺎت آزﻣﻮده ﺷﺪهاﺳﺖ :ﺟﻮاﻣﻊ اوﻧﯽ
)ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  ،(New Harmonyﻓﺎﻻﻧﺴﺘﺮ ، 69اﯾﮑﺎری ،70هﻮم ﮐﻠﻨﯽ ،71راﭼﺪﯾﻞ...،72
ﮐﯿﺒﻮﺗﺺ ،ﭼﯿﺎﭘﺎس 73و ﻣﺎرﯾﻨﺎﻟﺪا 74ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎﯾﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﻧﮕﻠﯿﺲ ،اﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﮑﺰﯾﮏ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ...آزﻣﻮده ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ-
هﺎﯾﯽ از ﺗﻌﺎوﻧﯽﮔﺮی داﺷﺘﻪ اﯾﻢ  75.اﻣﺎ هﯿﭽﯿﮏ از آﻧﮫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
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ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﻨﺪ .ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺷﮫﺮﮔﺮداﻧﯽ رهﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ،ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪی
از هﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺗﻮﭘﯿﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان »ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺪرن و ﻣﺘﮑﺎﻣﻞ ﭼﭗ«
ُ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ راهﮑﺎر »اﻧﻘﻼﺑﯽ« و »ﻋﻘﻼﯾﯽ« ،ﺑﺮای ﺑﺮونرﻓﺖ از
ﺑﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺼﺒﯿﺖ ِ
آرﻣﺎنﺷﮫﺮیهﺎ -ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم -ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺮدمﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻓﺮاﻃﺒﻘﺎﺗﯽ،
آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ را هﻢﮐﺎﺳﻪ و هﻢﻣﻨﻔﻌﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ هﻢ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﻞ ﺗﻤﺎﯾﺰات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻣﻠﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﺬهﺒﯽ ،ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و  (...ﻧﺎﯾﻞ آﻣﺪهاﻧﺪ! ﺣﮑﺎﯾﺖ
زﯾﺮآب
ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ هﻤﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ :او اول ﺳﺮاغ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽرود ﺗﺎ ِ
ﺑﺤﺚ ﮐﺎر ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﺌﻮری ارزش و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﺰﻧﺪ؛ ﺑﻌﺪ
ِ
ﺳﺮاغ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽرود و ﺑﺎ ﺗﻮپوﺗﺸﺮ و ﺗﻤﺴﺨﺮ او را از ﺻﺤﻨﻪ ﻣﻌﺎدﻻت ﺧﺎرج
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻌﺪ ﺑﺤﺚ ﻃﺒﻘﻪ را ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻠﻮه ﻣﯽدهﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻓﺮاﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و اﺗﻮﭘﯿﮏ ،آﻧﮫﻢ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی واژههﺎی ﭘﺮﻃﻤﻄﺮاﻗﯽ ﻣﺜﻞ »ﻟﯿﺒﺮﺗﺎرﯾﻦ
ﻣﻮﻧﯿﺴﯿﭙﺎﻟﯿﺴﻢ« )ﺷﮫﺮﮔﺮداﻧﯽ رهﺎﯾﯽﺑﺨﺶ( ،ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ را ﻣﺠﺬوب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!
ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ هﺮ روز ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﻧﺴﺎﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﺑﯿﮑﺎرهﺎ و ...
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰدﺷﺎن
ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ؛ ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺳﺮزﻧﺶﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ! ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻧﯿﺮوی هﻤﯿﻦ ﺑﺎﺻﻄﻼح ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن و ﭘﯿﺸﺮو ﺳﺎﺧﺖ،
ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ درهﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺘﯽاش ﺑﺎﺷﺪ!
ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت هﻤﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﮫﺎی ﺑﺎﺻﻄﻼح واﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺑﻪ
رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺪﻧﯽ،
ﺟﻨﮓ ﻏﻮﻟﮫﺎی ﺗﺠﺎری ،ﻣﺎﻟﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮود و در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ
ِ
دوﻟﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ
در ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ -ﺑﺪون اﺗﺨﺎذ راهﺣﻞهﺎی ﻗﮫﺮآﻣﯿﺰ-
ِ
را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدش را ﻣﻨﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ!
ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ آﻧﮑﻪ ،ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎ و ﭘﺮوژههﺎی ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد را روی ﻣﺤﯿﻂهﺎی
ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ! از ﮐﺎهﺶ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ،ﮐﺎهﺶ ﺳﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری و ...ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻤﯿﺎن ﻧﻤﯽآورد! ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ
هﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺷﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ از ﺷﻮراهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺣﺮﻓﯽ
ﻧﻤﯽزﻧﺪ! او ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دﺳﺖ دوﻟﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم -
در ﺑﯿﺮون از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ -اﺷﺎره دارد وﻟﯽ هﯿﭻ ﭘﺮوژهای ﺑﺮای ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ
اﻧﺤﺼﺎر
ﺷﮑﺴﺘﻦ
ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺪارد! ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺮای
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و
ِ
ِ
ِ
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ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺧﻮاهﺎن ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ِ
ﺣﺮﮐﺖ ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ و اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺖ!
ﺑﺮای ﻓﮫﻢ راﺑﻄﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ
ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ! ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺴﺎن )و ﻧﻪ ﺳﻮد( در
ﻧﯿﺎﻣﺪه و اﻧﺴﺎنﮔﺮا ﻧﺸﺪه ،ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت -ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدنﺷﺎن -ﻏﯿﺮﭘﺎﯾﻪای
هﺴﺘﻨﺪ .در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ هﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻀﺎدهﺎ و ﺗﻨﺎزﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ-ﻣﺤﯿﻄﯽ،
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺻﻨﻌﺖ رهﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ
ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ از ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺗﮑﻨﯿﮏهﺎی ﻣﺪرن و ﻓﻦآورﯾﮫﺎی ﺳﺒﺰ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ
هﻢاﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻮاد و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﺳﺎزﻧﺪه
ِ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ دﻟﯿﻞ ﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﻧﮫﺎ را در راﺑﻄﻪ
ﮐﺎر-ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﮫﺮه ﮐﺸﯽ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ؛ ﺑﻮاﻗﻊ او ﺗﻨﮫﺎ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺨﺮب و وﯾﺮاﻧﮕﺮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و آن را ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺒﺐ ﻣﯽﺷﻤﺎرد!
ﺻﻨﻌﺖ و
ِ
درﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ در ﯾﮏ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﺠﺎی ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻗﺎﺗﻞ ،آﻟﺖ ﻣﻘﺘﻮﻟﻪ را ﮐﻪ ﻓﺮﺿﺎ
ﭼﺎﻗﻮ هﺴﺖ ،ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﻨﺪ!
ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺗﮑﻨﯿﮑﮫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﻓﻦآورﯾﮫﺎی ﺳﺒﺰ هﻤﯿﻦ اﻣﺮوز وﺟﻮد دارﻧﺪ اﻣﺎ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺳﻮدآور ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻼو ،رﺷﺪ
و ﺗﮑﺎﻣﻞ هﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﺪهﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏهﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارﯾﮫﺎی دوﻟﺘﯽ و
ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﺮ روی ﮐﺎرهﺎی ﭘﮋوهﺸﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ هﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋوهﺸﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖهﺎ ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺛﺮوت و ﻗﺪرت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ در ﺧﯿﻠﯽ از
ﻣﻮارد ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭘﻮل و ﻗﺪرت ﭘﺮوژه ﺑﺎﺻﻄﻼح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎهﯽ
هﺎی ﺳﺒﺰ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺳﻔﺎرش ﻣﯽدهﻨﺪ! ﺑﻌﻼوه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاهﻨﺪ ﻓﻦآوری ِ
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه
و آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﯽ در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ! داﻧﺶآﻣﻮز و داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮای ﺟﺬب در
ﺑﺎزار ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ :ﺳﻮدزاﯾﯽ!
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻻﺳﺖ و داﻧﺸﻤﻨﺪ ،ﺟﯿﺮهﺧﻮار ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت و
داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﺛﺮوت اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻌﮫﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و
ِ
ﻋﺮﺻﻪهﺎی ﺗﮑﻨﯿﮏ ،اﮐﻮﻟﻮژی ،زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ در
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ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﭼﮫﺎرﭼﻮب
ِ
ﮐﺎرﻣﺰدی و ﺳﻮدآوری ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ.
هﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﻧﮫﺎدهﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎ ،اﻧﺴﺘﯿﺘﻮهﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در
ﺟﮫﺖ ﺑﮫﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻓﺎﺟﻌﻪ هﺎی زﯾﺴﺖ-ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦﺷﺎن ﮐﻪ »ﮔﺮﯾﻦ ﭘﯿﺲ«  Green Peaceﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ِ
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ آن ﻣﺜﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﺪی ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺮﺻﻪهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﮐﺎرﮔﺮی ،زﻧﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن و
76
 (...ﯾﺎ در زﻧﺪاناﻧﺪ و ﯾﺎ در درﮔﯿﺮی داﺋﻢ ﺑﺎ ﻧﮫﺎدهﺎی دوﻟﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ!
ﺗﺎزه وﻗﺘﯽ هﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن را –زﯾﺮ ﻓﺸﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ -ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺘﮫﺎی
زﯾﺴﺖ-ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪاش را در
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﭘﺎرﯾﺲ دﯾﺪﯾﻢ! در ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﺰﯾﺴﺖ آﻣﺪه:
»دوﻟﺖ هﺎ ﺑﺎ آزادﺳﺎزی ﺗﺠﺎرت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﻋﻤﻼ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات وﯾﺮاﻧﮕﺮ آب
وهﻮا را ﻧﺪارﻧﺪ ...ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﯿﻠﯽ ،ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﺗﺠﺎری -ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﻣﻨﮑﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ و دوﻟﺖهﺎ...
ﻣﺎﻟﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺟﺰماﻧﺪﯾﺶ ،ﺷﮑﺎﮐﺎن و
ِ
راهﺣﻞهﺎی ﻏﻠﻂ را اﺷﺎﻋﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ دادهاﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ  ٩٠ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺶ از دو ﺳﻮم
ﮔﺎزهﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن هﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺎﺳﺦ و راهﺣﻞ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات
آب وهﻮاﯾﯽ ،ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺛﺮوت و ﻗﺪرت آﻧﺎن ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺎزار آزاد و آن ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ
77
ﺑﺎ ﮐﻤﮏهﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ،اﯾﻦ اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺖهﺎ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﺳﻮﺧﺖ هﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻘﺪری زﯾﺎد
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﻣﺮﯾﮑﺎ ،در ﺑﻘﺪرت رﺳﺎﻧﺪن
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ 78.ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ و
ﻣﻮﺳﺴﺎت ،در ﻏﺎﻟﺐ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﭘﺮوژههﺎی زﯾﺴﺖ-ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﯿﺰ ﻇﺎهﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ! ﺗﺎ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدﻣﺎن ﺗﮫﯽدﺳﺖ را ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﻣﻮازﯾﻦ زﯾﺴﺖ-ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ! ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ! آﻧﮫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت
ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺰرگ ﺟﮫﺎن اﺳﺖ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؛ از ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻤﺐهﺎﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻔﺼﻞ از آﻟﻮدﮔﯽ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﻘﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺨﺘﻦ ﻏﺬا ،هﯿﺰم ﯾﺎ ﺗﭙﺎﻟﻪ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ،
79
ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﺟﺎق ﺧﻮراکﭘﺰی ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ از آﻟﻮدﮔﯽ هﻮا ﺑﮑﺎهﻨﺪ!
وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ،
ﺻﻨﻌﺖ
ﺗﻨﮫﺎ در ﺳﺎل  ٢٠١۶ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در
ِ
ِ
اﻧﮕﯿﺰ
١۶٨۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد 80.ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﭼﯿﺰی از اﺑﻌﺎد وﺣﺸﺘﻨﺎک و ﻧﻔﺮت
ِ
ﺧﺮاﺑﯽهﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در رﺳﺎﻧﻪهﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد» :در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ ﺧﻠﯿﺞ
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ُ
ﻓﺎرس ،اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺶ از  ٣۴٠ﺗﻦ ﺑﻤﺐ ﮐﻪ ﺣﺎوی اوراﻧﯿﻮم ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻋﺮاﻗﯽهﺎ رﯾﺨﺖ 81«...آﻧﻮﻗﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﮐﺎﺳﺘﺎرﯾﮑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺒﺰ و ﻣﯿﻨﯿﻤﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ و از دﺳﺖ ﺑﺮدن در ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮﺣﺬر دارﻧﺪ و ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﯾﺴﺖ )ﺑﺨﻮان ﺑﺮده ﮔﯽ ﺑﺮای
82
ﺗﻮرﯾﺴﺖ( ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﻨﺪ!
اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺟﮫﺖ ﻧﯿﺎز و رﻓﺎه اﻧﺴﺎن و در ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺣﻔﻆ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮد ،اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﺗﻮزﯾﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و  ...ﻣﻠﻐﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻋﻠﻢ و ﭘﮋوهﺶ در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ
دﺳﺖ دوﻟﺖ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻋﻤﻠﯽ
درآﯾﻨﺪ ...و اﯾﻨﮫﺎ ﺑﺪون ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن
ِ
ِ
ﻧﯿﺴﺖ!
ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺤﺜﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺑﺖوارﮔﯽ ﮐﺎﻻ )ﻓﯿﺘﯿﺸﯿﺴﻢ( ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .او ﺧﻮاهﺎن ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖ روﺷﻨﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻻ ﻧﺪارد .ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﮐﺎﻻهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺟﺰو ﮐﺎﻻهﺎی ﺿﺮوری و ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﻏﯿﺮﺿﺮوری ،ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه و ﺣﺘﯽ زﯾﺎنﺑﺎرﻧﺪ؛ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ .ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻢ
ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و
آﻧﮫﺎ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﻧﯿﺎزهﺎی ﮐﺎذﺑﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ هﺮ روز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ِ
ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯽروﯾﻪ و اﻧﺒﻮه اﯾﻦ
ِ
آﺳﯿﺐ زﯾﺴﺖ-ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﮐﺎﻻهﺎ ،ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻼف ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ِ
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻮدآورﻧﺪ! ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ -ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ،
ﮐﺎﻻهﺎی ﻟﻮﮐﺲ ،ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺎﺻﻄﻼح » ُﻣﺪ« و زﯾﺒﺎﯾﯽ-آراﯾﺸﯽ ...از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪاﻧﺪ.
ﮐﺎر
ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺎﻗﺺ از اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ از ﻧﯿﺮوی ِ
ﮐﺎﻻﺷﺪه ﮐﺎرﮔﺮ هﻢ ﺑﺤﺜﯽ ﺑﻤﯿﺎن ﻧﻤﯽآورد!

اراﺋﻪ ﺑﺪﯾﻞ
ﭘﺲ از آﺷﻨﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ –ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺪﯾﻞ ﻧﻈﺮی-
ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ روی ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر و در »ﻃﺮح ﯾﮏ ﺿﺮورت« آوردﯾﻢ ،ﺗﺎﻣﻞ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ِ
در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭘﯿﺸﯿﻦ )روژاوا در ﻧﺰاع ﮐﺎر-ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ( ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ:
»ﻃﺮﻓﺪاران اوﺟﻼن ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﻈﺮی وی ﺑﺎ ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﺑﮫﺮه ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ و
هﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان را ﺑﻪ ﯾﮏ »ﺟﻨﺒﺶ اﮐﻮآﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ« ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺎﻧﺘﻮن ِ
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ﮔﺮاﯾﺶ در رﺳﺎﻧﻪهﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ دﻧﺒﺎل ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮد« .پ.ک.ک و
83
زﯾﺮﺷﺎﺧﻪ هﺎی آن ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ را »ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ«
ِ
ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ وﺟﮫﻪ و اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ادﻋﺎی ﻧﺰدﯾﮑﯽ پ.ک.ک،
روژاوا ،ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ )ﺗﺮﮐﯿﻪ( و اوﺟﻼن ﺑﺎ ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ واﻗﻌﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
از ﺑﻨﯿﺎنهﺎی ﻧﻈﺮی ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺮوژه ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺒﺰ و ﺻﻨﻌﺖ رهﺎﯾﯽﺑﺨﺶ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ –ﮐﻪ ﻋﺼﺮ »وﻓﻮر« را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ -ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ؛ ﻧﻪ
روﺳﺘﺎهﺎ و ﺷﮫﺮهﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﺮاﺑﯽهﺎی ﺟﻨﮓ ،ﺣﺘﯽ از اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ
اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪها ﻧﺪ! ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ وﯾﮋهای ﺑﺮ »ﺷﮫﺮ« -ﺑﻤﻌﻨﺎی
اﻣﺮوزی و ﻣﺪرن آن -دارد .او ﺷﮫﺮ را ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺷﺪ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی و
ﻣﮫﺪ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؛ هﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮫﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽورزد!
ِ
84
ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﺑﺎ آﮔﺎهﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻋﺎدت داﺷﺖ از ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺲ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ :ﺷﮫﺮ را دوﺳﺖ دارم اﻣﺎ از ﺷﮫﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﯿﺰارم!
ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ و ﺗﻨﻬﺎ
ﺷﻬﺮی ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
زﯾﺴﺖ
»ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ
ِ
ِ
ِ
ُ
هﺎی ﻓﺮهﻨﮕﯽ
در ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻘﻼﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺣﯿﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﯿﺎﺗﯽﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ِ
85
هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاش را ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺒﺨﺸﺪ«.
و ﺳﻨﺖ ِ
ﻧﻘﺶ آﻣﻮزههﺎی ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ و ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖهﺎ در ﺟﻨﺒﺶ اﺷﻐﺎل وال
اﺳﺘﺮﯾﺖ ﻧﯿﺰ در هﺎﻟﻪای از اﺑﮫﺎم ﻗﺮار دارد .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ،ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺜﻞ
ﻧﻘﺶ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ
ِ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺷﮫﺮی ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ و ...
ِ
ِ
ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ را ﺑﺮای ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ اﺷﻐﺎل هﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺑﮫﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ وی را ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ
ِ
ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺎﺷﯽ از آﻣﻮزﺷﮫﺎی ﻏﻠﻂ ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﺑﻮد ،در ﻣﻌﺮﻓﯽ وی
ادﻋﺎ ﮐﻪ
ِ
ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ!
ﻋﺪهای هﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮫﺮت ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ زﯾﺴﺖ-ﻣﺤﯿﻄﯽ اش
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اوﺟﮕﯿﺮی ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻧﺘﺮوﭘﻮﺳﻦ anthropocene 86در دهﻪ
اﺧﯿﺮ ،ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی را ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮدهاﺳﺖ.
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ﭘﺴﺎﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻀﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﺗﺌﻮری
ِ
و دﮐﺘﺮﯾﻦ دارد .ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺤﺼﻮل دورهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﻪ »ﭘﺴﺎﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ«
ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ.
ﺷﮑﻦ
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮﭘﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﮫﺎﻧﯽ ،وﻗﺘﯽ
ِ
ِ
ﺑﺤﺮان ﮐﻤﺮ ِ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﭘﺸﺖﺳﺮ ﺑﮕﺬارد و ﺳﻠﻄﻪ ﺑﻼﻣﻨﺎزﻋﺶ را ﺑﺮ هﻤﻪ ﺟﺎ
ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،دﭼﺎر ﺳﺮﮔﯿﺠﻪﮔﯽ و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺠﺰﯾﻪ اﺣﺰاب
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮی اروﭘﺎ ،رﺷﺪ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ،ﺳﺮﺑﺮآوردن
اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ ،ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و  ...ﺑﺎر دﯾﮕﺮ روﺣﯿﻪ ﯾﺎس و اﻓﺴﺮدﮔﯽ
ِ
ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﺑﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮد .ﺑﻮاﻗﻊ دهﻪ  ۴٠و  ۵٠ﻣﯿﻼدی ،دوره
ﮔﺴﺴﺖ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و وداع ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﭼﭗ
و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﺣﺘﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و ﻋﻤﻼ ﻣﻨﺰوی
ﺷﺪﻧﺪ! اﯾﻦ دوره در اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺎ واﻗﻌﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﻣﮏ ﮐﺎرﺗﯿﺴﻢ« ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺪت
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﺮﻓﺖ.
آﻧﺪﺳﺘﻪ از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎی واﺧﻮرده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ
در ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ دﺳﺖ زدﻧﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ هﺎ و
راهﮑﺎرهﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ» .ﭼﭗ ﻧﻮ«  The New Leftﺑﻪ رهﺒﺮی هﺮﺑﺮت
ﻣﺎرﮐﻮزه ،ﻣﺤﺼﻮل هﻤﯿﻦ ﻣﻮج ﺑﻮد ﮐﻪ در دهﻪ  ۶٠ﭘﯿﺪا ﺷﺪ» .ﭼﭗ ﻧﻮ« ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻋﻼﻗﻪ
ای ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺷﻮرای ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و اﻧﻘﻼب ﻧﺪاﺷﺖ؛
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ وﯾﮋه ای ﺑﺮ آزادﯾﮫﺎی ﻓﺮدی ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ،
ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ،ﺧﻮدﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،آﮔﺎهﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ داﺷﺖ.
ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﻧﯿﺰ از ﻧﺘﺎﯾﺞ هﻤﯿﻦ دوره ﺑﻮد .ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازاﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﮐﺲ
هﻮرﮐﮫﺎﯾﻤﺮ ،ﺗﺌﻮدور آدورﻧﻮ و  ...ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه »آزادی«» ،ﻗﺪرت و
ﺳﻠﻄﻪ« و »ﮐﻨﺘﺮل«ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد –ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﮫﺎد دوﻟﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
اﻧﺤﺼﺎرات ﻣﺎﻟﯽ و
ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ -اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد-١ :
ِ
ِ
درﺣﺎل ادﻏﺎم ﺷﺪن درهﻤﺪﯾﮕﺮ هﺴﺘﻨﺪ  -٢ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و
اﺑﺘﮑﺎرﻋﻤﻞهﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻨﮕﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری و ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ ﺷﺪت ﻣﯽﮔﯿﺮد
ِ
ُ
ُ
ﮐﺎرﺑﺮدی از وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﺮدن هﺪف ،ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻋﻘﻼﯾﯽ
 -٣اﺳﺘﻔﺎده
ِ
ﻣﮫﺎرت
ﺷﺪن
زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد  -۴ﺑﺴﻂ ﻣﺪاوم ﺗﻘﺴﯿﻢﮐﺎر و ﻣﺎﺷﯿﻨﯽﺗﺮ
ِ
ِ
ِ
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ﮐﺎر ،ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﮐﺎر ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد
 -۵ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد؛ هﻮﯾﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻣﯽ ﮔﺮدد؛ رواﺑﻂ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺌﯽواره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺒﺎرزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪای
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮔﺮدد و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ رﯾﺸﻪهﺎ دﺳﺖ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد  -۶اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ،ﻗﺪرتﭘﺮﺳﺖ ،ﮐﻠﯿﺸﻪاﻧﺪﯾﺶ و ﺧﺮاﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎرﻣﯽ
آﯾﺪ؛ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﺳﭙﺮده ی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﻧﻈﺎم هﺎی ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ای ﺷﻮد ﮐﻪ
ِ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽاش ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ از اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ ،ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﻢ و ﺑﻌﺪﺗﺮ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،در ﭼﻨﯿﻦ
ﯾﺎس ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؛ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ِ
واﺧﻮردﮔﺎن
ﺑﯽآرﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ،ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﮑﺮی
ِ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در دوره ﭘﺴﺎﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻮد .ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻠﻮک
ﺷﺮق ،ﻓﺮﯾﺎد »ﺗﯿﻨﺎ « 87ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﭼﺮ و اﻋﻼم ﻣﺮگ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮهﺎی
اﻣﺮوزﯾﻦ
ﺳﺮﺧﻮردﮔﺎن
ﺑﻮرژواﯾﯽ و  ...ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ را ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ ﺗﺎ
ِ
ِ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ و ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮوﻧﺪ.
ﺑﻌﻼوه ،ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺻﻄﻼح اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ،ژﺳﺘﮫﺎی رادﯾﮑﺎل وی ،ﺗﺰهﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
»ﺷﮫﺮﮔﺮداﻧﯽ«» ،ﺧﻮدﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ«» ،ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮔﺮاﯾﯽ« و »ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ« و  ...در ﮐﻨﺎر ﻧﻘﺪهﺎی
وی ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و ﭼﭗ رادﯾﮑﺎل ،او را ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای دوره ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ!
ﺑﮫﺮﺣﺎل در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﮫﺎی ﺑﻪﺟﺎنآﻣﺪه راهﯽ ﺟﺰ اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ،
ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر اﻧﻘﻼب ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ آﻟﺘﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرهﺳﺎزی ﺑﺎﺷﺪ! ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ِ
هﻢ هﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺎی رﺳﻤﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
 -١ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ و ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖهﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎوری ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،اﻧﻘﻼب و ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
ﺑﺎﻓﺖWarren ) 88
ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻧﮑﺎرﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ! اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وارن ِ
 (Buffettاز ﯾﮏ ﻧﺰاع ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ واﻗﻌﯽ ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺻﺮﯾﺤﺎ اذﻋﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺑﻪ
ﯾﻘﯿﻦ ،ﻣﺎ درﮔﯿﺮ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ هﺴﺘﯿﻢ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ را
ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺎ در ﺣﺎل ﭘﯿﺮوزی هﺴﺘﯿﻢ « 89هﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ را در ﻧﺰاع ﮐﺎر-ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺸﺎن دهﺪ!

کندو کاو  ،٦فروردين ١٣٩٧
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ﺗﻤﺎﯾﺰاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺑﺮ
ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖهﺎ –ﺑﻤﻮازات اﻧﮑﺎر وﺟﻮد ﻃﺒﻘﺎت و ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ آن ﺑﻪ
ِ
ارﺟﺤﯿﺖ ﺗﻀﺎدهﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﻣﻠﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﺬهﺒﯽ و  ...ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ورزﻧﺪ؛ آﻧﮫﻢ در
ِ
ﺗﻀﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽ رود ﺗﺎ هﻤﻪ ﺑﻨﺪهﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را از
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺜﻞ اﯾﺮان ﮐﻪ
ِ
هﻢ ﺑﮕﺴﻠﺪ.
ّ
اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖهﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪههﺎﯾﯽ هﺴﺘﻨﺪ .در ﺑﯿﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ،ﮐﻨﺸﮕﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭼﭗهﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
آﻧﮫﺎ ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را از هﻮﯾﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽاش ﺗﮫﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪﮔﺬاﺷﺘﻦ
90
ﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﺰات ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﻗﻮﻣﯿﺘﯽ ،ﻣﺬهﺒﯽ و  ...ﺧﻮاهﺎن اﺋﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺗﺤﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ دﻋﻮت از ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪای ﮐﻪ
ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ
ِ
اﺋﺘﻼف ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶهﺎ و ﮔﺮاﯾﺸﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﺟﺪا از
اﺳﺘﺜﻤﺎرش ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
ِ
اﺗﺤﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺗﻤﺠﯿﺪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ دارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﮑﺎر ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ! ﺗﺒﻠﯿﻎ
ِ
ﻣﺎورای ﻃﺒﻘﺎﺗﯽُ ،ﭘﺮرﻧﮓﮐﺮدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺷﮫﺮوﻧﺪی،
ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﻢ ،ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ِ
ِ
ِ
ﺗﮑﻔﯿﺮ »ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺻﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻤﻨﻈﻮر
...
و
ﻣﺪﻧﯽ
آزادﯾﮫﺎی
ِ
ِ
ﺑﺜﻤﺮرﺳﺎﻧﺪن ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ« هﺪف ﻣﺸﺨﺼﯽ را –ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻧﺎآﮔﺎهﺎﻧﻪ -دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻔﺮﯾﻦﺷﺪﮔﺎن ،در ﺟﻨﮓ درون ﺟﻨﺎﺣﯽ ﺑﻮرژوازی!
اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺰاری از ﻧﯿﺮوی
ِ
ِ
اﯾﻨﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻮرژوازی را ﮐﮫﻨﻪ و ُ
ازﻣﺪاﻓﺘﺎده ﺟﻠﻮه ﻣﯽدهﻨﺪ؛
هﺎی ارﺗﺪﮐﺲ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را ﻣﺤﺼﻮل اﻓﮑﺎر ﺟﺰم
ِ
اﻧﺪﯾﺶ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ِ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮی را روﯾﺎی ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ،ﺧﯿﺎﻟﭙﺮدازاﻧﻪ و روﻣﺎﻧﺘﯿﺴﯿﺴﻢ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ...ﺗﺎ ﮐﺎرﮔﺮان را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ
ُ
ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت و رﻓﺮم رویﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﻣﻤﮑﻦ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل ،ﻣﺪﻧﯽ و
اﻣﺮ اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ –ﮐﻪ ﺑﻮاﻗﻊ اﻓﻖ و ِ
آﻣﺎل ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ -راﺿﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ِ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﺨﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ!
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ -در درون ﺻﻔﻮف ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ -ﺗﺸﺘﺖ و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ و
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽاش ﺑﺎزﻣﯽدارد .درﻏﻠﻄﯿﺪن
ﺻﻒ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را از اﻣﺮ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ِ
ِ
ِ
ﻧﻈﺎم ﯾﮏ ﺟﻨﺎح از ﺑﻮرژوازی،
ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ دامهﺎﯾﯽ ،در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﻪ ﭘﯿﺎده
ِ
ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﺎح رﻗﯿﺐ ﻣﺒﺪل ﻣﯽﮐﻨﺪ!
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﮑﺮر و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺧﯿﺰش اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﺧﯿﺮ اﯾﺮان –ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
ﭘﺮرﻧﮓ
ﺑﺮقآﺳﺎ ﺑﯿﺶ از  ٨٠ﺷﮫﺮ را ﺑﻠﺮزه درآورد -ﻧﻘﺶ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺣﻀﻮر
ِ
ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻌﯿﻨﻪ ﻧﺸﺎن داد .ﺣﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺮدازان ﺻﺪای اﻣﺮﯾﮑﺎهﻢ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ
ﺧﯿﺰش ﺗﻌﺮﺿﯽ »ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن« ،ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرش »ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن« ﺑﻮد! در
ِ
ِ
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ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن )اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ،ﺗﻌﺪﯾﻞﮔﺮاﯾﺎن ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﮫﺎ ،ﻟﯿﺒﺮاﻟﮫﺎ ،ﺧﻠﻖﮔﺮاهﺎ
و  (...ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ آزادیهﺎی ﻓﺮدی ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ،ﺷﮫﺮوﻧﺪی و
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻧﯿﺎﻣﺪ؛ اﮔﺮ هﻢ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم »ﻣﺎل ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن« ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪ ،از وﺣﺸﺖ
ﺳﻘﻮط اش ﺑﻪ ﺻﻒ »ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن« ﺑﻮد!
 -٢ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ هﻮﯾﺖ ﻓﺮاﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و آﻧﺮا ﺗﺎ ﺳﻄﺢ
ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ،ﺷﮫﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺗﻨﺰل ﻣﯽدهﺪ؛ آﻧﮫﻢ ﺑﺎ ارﺟﺤﯿﺖ دادن ﺑﻪ
هﺪف ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎﺻﻄﻼح
ﻣﻘﻮﻻت ﺳﻠﻄﻪ ،اﻗﺘﺪار ،ﻗﺪرت و هﯿﺮارﺷﯽ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
ِ
ﺿﺪﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ هﯿﺮارﺷﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای رهﺎﯾﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﮑﻠﯽ از ادﺑﯿﺎت ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﮫﺎ ﺣﺬف ﻣﯽ
ﮔﺮدد!
 -٣ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ و ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖهﺎ ،ﺑﻪ اﻟﻐﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺒﺎرزه
َ
ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ )ﺗﻌﺎوﻧﯽ(،
آﻧﮫﻢ از ﻣﻨﻈﺮ اﺗﻮرﯾﺘﻪ و ﻗﺪرت هﺴﺘﻨﺪ! ﯾﻌﻨﯽ ،ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ هﺎ از اﯾﻦ زاوﯾﻪ از
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ )ﺟﻤﻌﯽ( دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺳﻠﻄﻪ و اﻗﺘﺪار ﻓﺮدی
اﺳﺖ!
 -۴ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﮫﺎ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
آن ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ را ﻧﻪ در ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺛﺮوت و ﻗﺪرت ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ راه ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ را ﻧﯿﺰ در ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﮫﺘﺮ ﺛﺮوت و
ُ
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ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﻋﻘﻼﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -۵ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ و ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖهﺎ ﺑﻐﻠﻂ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﻣﺤﺼﻮل دوره »ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ« و
هﺪف ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ،
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ دوره »وﻓﻮر« ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻏﺎﻓﻞ از آﻧﮑﻪ
ِ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﻻ و
وﻗﺖ
ِ
ازدﯾﺎد ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎز و ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮدن ِ
آزاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﺮای ﺷﮑﻮﻓﺎ ﮐﺮدن اﺳﺘﻌﺪادهﺎی ﺧﻼق اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺰﯾﻤﺖ
ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻮد .او ﺑﺎ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﺮا ﺳﺪ راه اﺧﺘﯿﺎر ،آزادی و
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖهﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
 -۶ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎری ﻧﺪارد؛ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
وﻟﻮﻧﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻗﺮاردادهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽای را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻤﻮرد
اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ ﺑﻮاﻗﻊ ُﭘﺮﺗﺮه ﯾﮏ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ! ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻼﺷﯽ ﺳﺖ
ﺑﺮای اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺑﺪﯾﻞ ﺗﻠﻄﯿﻒ ﺷﺪه از ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ؛ هﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺎهﺮ ﯾﺎ ادﻋﺎی
ﺿﺪﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دارد .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﮫﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
کندو کاو  ،٦فروردين ١٣٩٧
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ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ هﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﯾﮑﺴﺎن
ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان راﺑﻄﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن درﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را-
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ -ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﮐﺮد! ﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﻮﻧﺪﮔﺎن و
اﺳﺘﺜﻤﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏ روﯾﺎی ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻤﻞ ﻓﺮد ،آزاد و اﺧﺘﯿﺎری
 -٧ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ و
ِ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻮدﺑﺎوری ،اﺑﺘﮑﺎر ،ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﺧﻼق اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎد ﮐﻪ در آن اﻧﺴﺎﻧﮫﺎ در ﻏﯿﺎب دوﻟﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن ،اﺗﻮرﯾﺘﻪ و
اﺧﺘﯿﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ هﻤﯿﺎری و هﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺗﻮاﻓﻖ آزاداﻧﻪ و
هﯿﺮارﺷﯽ ،ﺑﺎ
ِ
ِ
ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ –از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ،ﻣﺼﺮف ،ﺑﮫﺪاﺷﺖ-درﻣﺎن ،آﻣﻮزش،
ِ
ِ
اﻣﻨﯿﺖ و  – ...ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ راهﺣﻠﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺧﻼﻗﯽ
و اﺗﻮﭘﯿﮏ اﺳﺖ.
دوﻟﺖ ﻣﻘﺘﺪر ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﺗﺎ دﻧﺪان ﻣﺴﻠﺢ
در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﯾﮏ
ِ
ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژه هﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .رﻓﺎه،
آزادی ،ﺳﺮوری و آراﻣﺶ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮔﺮو ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ،ﺳﺮﮐﻮب و زﻧﺪان
اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮان درهﻢ
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺗﺮﻣﯿﻢ آن!
 -٨ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ از ﺑﻮرژوازی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺷﮫﺮﻧﺸﯿﻦ و زرد ﺑﯿﺰار اﺳﺖ؛ از هﻤﯿﻦرو ﻋﺰم
ُ
ﺟﺰم ﮐﺮده ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﻮرژوازی ﻋﻘﻼﯾﯽ ،ﺳﺒﺰ و ﺑﺎﻓﺮهﻨﮓ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ! آﻧﮫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ
اﯾﺠﺎد ﺟﻤﻊهﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻣﺤﻠﯽ -ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﯾﺰوﻟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ!
اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻠﯿﻪ اردوی ﮐﺎر اﺳﺖ! رهﺎﯾﯽ ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ در ﮔﺮو اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞهﺎی ﺳﺮاﺳﺮی و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ؛ ﻧﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ! ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ
در ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ رهﺎﯾﯽ ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎوری ﻧﺪارد.
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
 -٩ﺧﺴﺎرات ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ رﺷﺪ
ِ
اﺳﺖ –آﻧﮫﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎرﮐﺴﯽ -ﻧﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺻﻨﻌﺖ ،ﺷﮫﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ! ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪور
از هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮهﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ »اﮐﻮﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ« ،ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ
»اﮐﻮﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« ﺗﻼش و ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد» .ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻌﻘﻮل و ﺳﺒﺰ« ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﯾﺐ
اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻟﻤﺎن و ﺳﻮﺋﺪ ﻋﻤﻼ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژههﺎی زﯾﺴﺖ-ﻣﺤﯿﻄﯽ
زﯾﺮﭘﺎی ﻣﻨﻄﻖ ﺳﻮدزاﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ ﻟﮕﺪﻣﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ اﺣﺰاب ﺳﺒﺰ در دوﻟﺖ و ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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 -١٠هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮔﺴﺴﺖ ،ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﭗ رادﯾﮑﺎل
ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ رهﺎﯾﯽ ،آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ دارد؛ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ وی آﻧﺮا »اﮐﻮﻟﻮژی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪ .او ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﻏﯿﺮاﻧﻘﻼﺑﯽ و ﮐﮫﻨﻪ ﺧﻮاﻧﺪ و
ﻣﺎرﮐﺲ را ﯾﮏ ﺟﺒﺮﮔﺮا ) (Deterministﻧﺎﻣﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ –ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ -ﻣﺎرﮐﺲ
ﭘﺮوﺳﻪ ﮔﺬار از ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ را اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺮ ﺗﮫﺎﺟﻤﺎت
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ و آزادی ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺖ! ﺑﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﭼﻨﺪاﻧﯽ
92
داده ﻧﺸﺪ .اﻣﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺲ داده ﺷﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
 -١١ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻏﯿﺮﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻄﺤﯽ از ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺗﻮﭘﯿﮏ
و روﯾﺎﯾﯽ از آرﻣﺎﻧﺸﮫﺮ ،ارﮐﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﺑﻨﺎی ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﺮ آﻧﮫﺎ
ﻧﮕﺮش ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ! اﮔﺮ ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ »ﺗﺮاﻧﺲ
ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺎ آن داﻋﯿﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ
ِ
ﻃﺒﻘﻪ« را در دل رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ دوﻟﺖ ﺣﺎﻣﯽﺷﺎن
ﺑﻪ ﺷﮫﺮﮔﺮداﻧﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻣﺎرﮐﺲ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ! اﮔﺮ
ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺿﺪﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،ﺗﺤﺰب ﮔﺮﯾﺰی و ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻣﺎرﮐﺲ ﺧﻮاهﺎن هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ هﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و آﮔﺎهﺎﻧﻪﺗﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺰب و ﺗﺸﮑﻼت ﺳﺮاﺳﺮیاش ﺑﺮوز ﻋﯿﻨﯽ ﭘﯿﺪاﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ
زﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدهﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﻗﺪرت ،دوﻟﺖ و ﺣﺰب از ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ِ
ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻋﻘﺐ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺣﺰب ﭘﺮوﻟﺘﺮی،
ِ
اﺳﺘﻘﺮار دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ راهﮑﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻌﻠﯽ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ِ
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ و ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖهﺎ -از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ-
ﻧﻤﻮدی ﭘﺲرواﻧﻪ در اﻓﻖهﺎ و آرﻣﺎنهﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽﺷﺎن اﺳﺖ.
 -١٢ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﮑﻨﯿﮏ و داﻧﺶ ﺑﺸﺮ دﯾﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻘﺪورات ﻻزم ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﻓﺮاهﻢ آورده اﺳﺖ .ﺑﻮاﻗﻊ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدی و ﻋﯿﻨﯽ ﻓﺮاهﻢ اﺳﺖ.
ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ذهﻨﯽ ﯾﺎ درﺳﺖﺗﺮ آﮔﺎهﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاهﻢ ﺷﻮد .اﺳﺘﻘﺮار
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ آﮔﺎهﺎﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺴﯿﺞ ،ﺗﺠﮫﯿﺰ و ﺗﺤﺰب ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ!

دی ١٣٩٦
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فارسی
 1در اين نوشتار عمدا از کاپيتاليسم بجای سرمايهداری استفاده شدهاست .در ترجمه
ِ
کلماتی که به »ايسم« ختم میشوند ،بندرت از پسوند »داری« استفاده می شود .مثال فمينيسم
ِ
به »زن داری« يا راسيسم به »نژاد داری« ،اگزيستانسياليسم به »ھستی داری« و مارکسيسم
به »مارکس داری« ...ترجمه نمی شوند! بعالوه کاپيتاليسم عالوه بر آنکه يک سيستم
اقتصادی است ،يک نظام فکری-ايدئولوژيک ھم ھست که واژه »سرمايه داری« آنرا نمی
رساند .به ھمين دليل »سرمايه داری« ترجمه مناسبی برای کاپيتاليسم نيست.
دارايی نيمی از جمعيت
 2بنا به آخرين آمار ،ثروت تنھا  ٨نفر از ثروتمندان جھان ،معادل ُکل
ِ
کشور فقير ھندوستان ،تنھا در
جھان )يعنی  ٣.۶ميليارد نفر( است؛  ۵٨درصد از ثروت
ِ
اختيار  ١درصد ُکل جمعيت آن قراردارد )لينک ھای مربوط شماره يک ،شماره دوم ،شماره
سوم (
ت کشور ،تنھا ۵
يک/چھارم از نقدينگی ايران ،در دست  ۶٠٠نفر است و  ٨٠ميليون جمعي ِ
درصد از نقدينگی را در اختيار دارند) .لينک ھای مربوط شماره يک و شماره دو(
مجمع جھانی اقتصاد  (World Economic Forum) WEFتشديد شکاف مابين فقرا و
ثروتمندان را بزرگترين خطر معرفی میکند که پس از تروريسم ،جامعه انسانی را در سال
 ٢٠١٧مورد تھديد قرار خواھدداد .بعالوه در ھمين گزارش -که توسط  ٧۵٠متخصص تھيه
شده -تاکيد گرديده که در  ١٠سال آتی ،بر روند نابرابری و شکاف طبقاتی افزوده خواھد شد!
)لينک مربوط شماره اول( و اين در حالی است که بيست ميليون انسان تنھا در چھار کشور
جھان )يمن ،سودان جنوبی ،سومالی و نيجريه ( در خطر مرگ از گرسنگی بسرمیبرند.
)لينک مربوط(
 3به کتاب توماس پيکتی )سرمايه در قرن بيست و يکم( مراجعه شود:
 Capital in tweenty-first Century, Figure 11-5, p. 276-277لينک دسترسی
 4بنا به گزارش سازمان عفو بينالملل ،در  ٨٢درصد از کشورھای جھان ،مردم تحت شکنجه
قرارداشته و با بدرفتاریھای فيزيکی و روانی روبرو بودهاند) .لينک مربوط( استفان رود
) ( Stephen Rohdeدر مقالهای تحت عنوان »آزادی بيان در جھان پساگوتنبرگی« ،نشان
میدھد که چگونه قدرتھايی مثل امريکا و چين به گسترش دامنه تجاوزات خود به آزاديھای
فردی و اجتماعی ادامه میدھند .او مینويسد :بزرگترين خطر برای آزادی ،سرمايه و پول
است! )لينک مربوط(
5
ت روانشناسی )لينک مربوط( ،اخيرا مقالهای را منتشر کرد که به نقش
مجله سايبری تحقيقا ِ
اجتماعی جوانان اختصاص داشت .بنا به
رسانهھا در نزول تکان دھنده ارزشھا و اھداف
ِ
ھمکاری اجتماعی ،مساعدت و ھمبستگی در بين جوانان امريکا
مطالعات بعمل آمده ،احساس
ِ
شديدا سقوط کرده و در عوض ميل به موفقيت شغلی ،مقبوليت ظاھری ،محبوبيت ،شھرت و
توفيق مالی بمراتب تقويت شدهاند .مقاله گاردين ھم اشاراتی به ھمين تحقيق دارد که شايد
برای عالقمندان جالب باشد )لينک مربوط(

مجله پزشکی النست  Lancetپژوھشی را از  ٦٣کشور جھان منتشر کرده که نشانگر رشد
نرخ خودکشی و نرخ بيکاری ،بموازات ھمديگر است) .لينک مربوط( نتيجه ای که از آن
گرفته میشود اين است که در جامعه کاپيتاليستی ،ارزش انسان به سودآفرينی است .کسی که
قادر نيست نيروی کارش را در بازار بفروشد ،فاقد ارزش است و شايسته زيستن نيست.
 6لينک مربوط شماره اول ،شماره دوم ،شماره سوم ،شماره چھارم

kandokav.com

دفترھاى ويژه

103

از کمونيسم تا کموناليسم

 7برای کسب اطالعات بيشتر خواندن اثر حاضر پيشنھاد میشود :سرمايه و فاجعه آلودگی
محيط زيست
 8اشکان سلطانی با مقاله افشاگرانهاش که در »واشينگتن پُست« به چاپ رسيد ،معروفيت
پيداکرد .جھت کسب اطالعات بيشتر میتوانيد به مقاله ياددشده ،مصاحبه »ايمی گودمن« در
 Democracy Nowبا اشکان و نيز صفحه شخصی او مراجعه کنيد .لينک اول ،لينک دوم،
لينک سوم
 9مارکس نيروھای مولده را شامل وسايل توليد و نيروی کار میدانست .بنابراين منظور از
تکامل نيروھای مولده دربرگيرنده پديده ھای تاريخی چون تکامل ماشين آالت ،تکامل در
فرآيند کار ،بھرهبرداری از منابع انرژی ،رشد دانش و توانمنديھای ذھنی و فکری است.
 10لينک دسترسی
 11لينک دسترسی
Times Online, August 10, 2006 12
 13به گفته جانت بيئل  Janet Biehlاز سال  ١٩٩۵به بعد ،بوکچين خود را آنارشيست نمی
دانست .به نقل از مقاله جانت بيئل .لينک دسترسی
 Halkların Demokratik Partisi 14برای آشنايی بيشتر با برنامه اين حزب میتوانيد به
نقدی که سمکو نوری تحت عنوان »از اعماق زندان ”اِمرالی“ ،نگاھی به مانيفست حزب
دمکراتيک خلقھای ترکيه« مراجعه کنيد .لينک دسترسی
 15اخبار و عکسھای اين کنفرانس در سايتھای خبری )از جمله لينک  ١و  ٢و  (٣آمده.
قطعنامه کنفرانس :لينک دسترسی
 16برای کسب اطالع بيشتر در مورد اين حزب می توانيد به )لينک مربوط( مراجعه کنيد.
 17لينک مربوط
 18لينک دسترسی
 19لينک مربوط
 Post-Scarcity Anarchism (1971) 20لينک دسترسی
 The Spanish Anarchists (1977) 21لينک دسترسی
 The Ghost of Anarcho-Syndicalism 22لينک مربوط
 23به نقل از مقاله جانت بيئل .لينک دسترسی به مقاله.
 The Problems of Chemicals in Food 24لينک مربوط
 Our Synthetic Environment (1962) 25لينک مربوط
 Crisis in Our Cities 26اين کتاب در لينک زير قابل دسترس است .لينک مربوط
 Ecology and Revolutionary Thought (1964) 27لينک دسترسی
Towards a Liberatory Technology (1965) 28لينک دسترسی
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 Institute for Social Ecology 29لينک مربوط
 The Ecology of Freedom 30لينک شماره يک
 From Urbanization to Cities(1995) 31لينک دسترسی
32

) Urbanization Without Cities (1992لينک دسترسی

 The Next Revolution 33لينک مربوط
 Listen Marxist! 34لينک دسترسی
 The Communist Manifesto: Insights and Problems 35لينک دسترسی
The Great Transformation: The Political and Economic Origins of 36
 Our Time, by Karl Polanyiاين کتاب در سال در سال  ١٩۴۴نوشته شد و در سال
 ١٣٩١با ترجمه محمد مالجو توسط شرکت نشر و پژوھش شيرازه منتشر شد .لينک دسترسی
به کتاب.
 37به نقل از مصاحبه بوکچين .لينک دسترسی
38

… p. 108, The Next Revolution:لينک دسترسی.

 39از کتاب »گوش کن مارکسيست!« ،لينک در زيرنويس شماره ٣۴
 40ھمانجا
 41ھمانجا ،زير فصل »افسانه پرولتاريا«
Bookchin, Murray, The Next Revolution: Popular Assemblies and the 42
Promise of Direct Democracy; Essays,
 43از کتاب »گوش کن مارکسيست!« ،لينک در زيرنويس شماره ٣۴
 44لينک دسترسی به سخنرانی بوکچين Lecture delivered at Hampshire College
[Mass.], Feb. 10, 1979
 45کائوتسکی ،ھيلفردينگ ،برنشتين و ساير رھبران انترناسيونال دوم در ترويج درک
دترمينيستی از تاريخ نقش برجسته ای داشتند .بر اساس برداشت مکانيکی آنان ،گذار به
سوسياليسم امری »اجتنابناپذير« بود .آنھا معتقد بودند که جامعه از قوانين سخت و سفتی
تبعيت می کند که تابعی از رشد نيروھای مولده است .بنا به اين نگرش ھر جامعه بايد الزاما
از صورت بنديھای مختلف )برده داری ،فئوداليسم ،کاپيتاليسم ،سوسياليسم و کمونيسم( بگذرد.
دير و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد! اين درک جبرگرايانه در دوره استالين وسيعا
گسترش پيدا کرد .استالين نوشت" :نخست نيروھای توليد کننده جامعه تغيير می کنند و تکامل
می پذيرند و سپس ،روابط توليدی ،روابط اقتصادی ميان افراد بشر با وابستگی و تطابق کامل
با اين تغييرات ،تغيير می يابند) ".استالين ،ماترياليسم ديالكتيك و ماترياليسم تاريخی ،ص
 ، ١۶لينک دسترسی(
 46مارکس» :انسانھا در روند توليد اجتماعی موجوديت خود ناگزير با يکديگر وارد
مناسباتی میشوند .اين مناسبات ،مناسبات توليدی آنھاست ،که از خواست و اراده ايشان
مستقل و متناظر با مرحله معينی از رشد نيروھای توليدی آنھاست .مجموعه اين مناسبات
ساختار اقتصادی جامعه يعنی آن زيربنای واقعی را تشکيل میدھد که بر آن روبنائى حقوقى
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و سياسى سر برمىکشد ،و متناظر با آن اشکال معينى از آگاھى اجتماعى شکل میگيرد«.
لينک دسترسی
 47کمتر کسی است که اين جمالت معروف مارکس را نشنيده باشد" :فالسفه تاکنون تاريخ را
تفسير کرده اند حال آنکه بحث بر سر تغيير آن است" ،".انسانھا خود تاريخ شان را
میسازند" ،" ...تاريخ يک شخص منفرد نيست که انسان را ھمچون وسيله ای برای نيل به
اھداف خاص خود مورد استفاده قرار دھد .تاريخ چيزی جز فعاليت انسان –که بدنبال اھداف
خويش است -نمی باشد ".و ...
مارکس ،خانواده مقدس ،فصل  ، ۶زيرفصل  ، ٢لينک دسترسی به متن انگليسی و فارسی،
ص  ١۶٧انگلس در نامه به فرانتس مرينگ سعی می کند تا با اين درک مکانيکی مقابله کند.
لينک دسترسی
 The Next Revolution, p. 29 & 30 48لينک دسترسی
» 49بورژوازی ھالهٔ تقدس را از فراز سر فعاليت ھايی که سابقا با ديده حرمت يا خوف
مذھبی به آنھا نگريسته ميشد برگرفت .او پزشک ،قاضی ،کشيش ،شاعر و دانشمند را به
مزدبگيران اجير خود تبديل کرد «.مانيفست کمونيست ،مارکس-انگلس ،ترجمه شھاب برھان،
ِ
ص٩
جھت آگاھی بيشتر به مقاله »كارگر و طبقه كارگر در ديدگاه ھاى طبقاتى متفاوت« نوشته
ناصر پايدار ،انتشار در نگاه ،دفتر  ، ١٢لينک دسترسی
 50از مقاله  GÖRAN THERBORNکه با نام CLASS IN THE 21ST
 CENTURYدر  New Left Review 78منتشر شد لينک دسترسی
 51جھت آگاھی بيشتر به مقاالت زير مراجعه کنيد» :ترکيب طبقه کارگر در مرحله کنونی
رشد سرمايه داری« نوشته ع .آشتيانی  ،انتشار در نگاه ،دفتر  ، ٢٢لينک دسترسی »طبقه و
انقالب در قرن بيست و يکم« نوشته کريس ھارمن ،ترجمه مزدک دانشور ،انتشار در نگاه،
دفتر  ، ٢۶لينک دسترسی »نيروھای کار« نوشته بورلی جی .سيلور ترجمه :عباس
منصوران ،انتشار در نگاه ،دفتر  ، ٢۶لينک دسترسی »طبقه کارگر يا انبوه بسيار گونه«
مناظره کريس ھارمن با مايکل ھارت ،ترجمه رامين جوان ،لينک دسترسی »تغيير در نسبت
ترکيب ارگانيک سرمايه و تاثير آن بر وضعيت طبقه کارگر« نوشته علی برومند  ،لينک
دسترسی
’Wood, Ellen Meiksins (1998). The Retreat from Class; A New ‘True
 Socialism. London/NY: Versoلينک دسترسی
 52لينک دسترسی ،نقل قول از ص ٢١٠
 Bookchin, Post-Scarcity Anarchism, p. 9 53لينک در زيرنويس ٢٠
 54ھمانجا
 55لينک دسترسی
Murray Bookchin, “The Ecological Crisis, Socialism, and the Need to 56
Remake Society,” in Society and Nature 2, no. 3 (1994), p. 1
57

کارل مارکس ،سرمايه ،ترجمه حسن مرتضوی ،نشر آگاه  ،ص ٢٠٩-٢١٠
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» 58بورژوازی ،روستا را به زير سلطه شھردرآورده ،شھرھای عطيم ايجاد کرده ...و به اين
ترتيب ،بخش قابل توجھی از مردم را از بالھت زندگی روستايی بيرون کشيده است...
بورژوازی ،پراکندگی وسايل توليد ،مالکيت و جمعيت را ھرچه بيشتر از ميان می برد ...او
جمعيت را مجتمع ،وسايل توليد را متمرکز و مالکيت را در دست اقليتی متراکم کرده است...
ھمگی به ملت واحد ،حکومت واحد ،قانون واحد ،منافع طبقاتی ی ملی واحد ...سوق داده شده
اند ...رام کردن نيروھای طبيعت ،کار با ماشين ،استفاده از شيمی در صنعت و کشاورزی،
کشتيرانی بخاری ،راھھای آھن ،تلگراف برقی ،قابل کشت کردن بخش ھايی از جھان ،قابل
کشتيرانی کردن رودخانه ھا ،جمعيتی که مثل قارچ از زمين روييده است .چه کسی ...می
کار اجتماعی ،در حال
توانست فکرش را بکند که يک چنين نيروی مولده ای در
ِ
زھدان ِ
58
چرت زدن باشد؟!
مانيفست کمونيست ،مارکس-انگلس ،ترجمه شھاب برھان ،ص ١٢-١٣لينک دسترسی
 Marx's Ecology: Materialism and Nature, John Bellamy Foster 59توسط
اکبر معصوم بيگی بفارسی ترجمه شده است .لينک دسترسی به معرفی کتاب.
Marx and the Earth, An anti-Critique, John Bellamy Foster and Paul 60
 Burkettلينک دسترسی به معرفی کتاب.
Karl Marx’s Ecosocialism : Capital, Nature, and the Unfinished 61
Critique of Political Economy, Kohel Saito
لينک دسترسی به معرفی کتاب.
 62در سخنرانی حاضر نه تنھا جمله مورد اشاره گفته می شود بلکه جمالت ديگری ھم که به
نقل از جانت در متن آمده بيان می شوند .شنيدن اين سخنرانی به عالقمندان توصيه می شود.
لينک دسترسی
 63لينک دسترسی
 Bookchin, Ecology of Freedom, p. 315; 64لينک دسترسی
 65البته بايد متذکر شد که چنين درکی مورد بحث و جدل فراوان است .برای نمونه به مجادله
نوشتاری حاضر توجه کنيد.
 66لينک دسترسی
 67ھمانجا
 68اين مطلب در بسياری از سايت ھای اينترنتی موجود است :نگاه ،آزادی بيان ،روشنگر،
ميليتانت ،افق روشن ،تريبون زمانه و  ...لينک دسترسی.
 69شارل فوريه ) ،(Charles Fourier, 1772-1837بانی سوسياليسم تخيلی بر اين باور بود
که صنعت گرايی و تکنولوژی ،پيشرفت تاريخی محسوب نمیشوند و زندگی اجتماعی را
نابود میسازند .راه حل او تاسيس يک سازمان اجتماعی به نام »فاالنستر« )(phalanstères
بود .فاالنسترھا واحدھايی خودکفا بودند که بر اساس کمترين مقررات ،حداکثر آزادی فردی،
رھايی زن و برابری جنسيتی استوار بودند .دسترسی به اطالعات بيشتر
 70اين جوامع توسط کبه بوجود آمدند و بعدھا در امريکا محبوبيت زيادی يافت .جھت اطالع
بيشتر به لينک حاضر مراجعه کنيد.
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 71ھوم کلنی ) (Home Colonyنامی بود که اوون به جوامع کمونيستی اش داده بود.
 72برای اطالع بيشتر ،برای نمونه به مطلب حاضر مراجعه کنيد.
 73برای کسب اطالع بيشتر راجع به جنبش زاپاتيسم می توانيد به متن سخنرانی و يا خود
سخنرانی )بھمراه ترجمه( يکی از فعالين اين جنبش توجه کنيد .لينک دسترسی
 74برای اطالع بيشتر ،به مطلب حاضر مراجعه کنيد.
 75برای کسب اطالعات بيستر به مقاله حاضر توجه کنيد.
بحث خودگردانی کارخانه حتی در دوره انقالب ايران ھم مطرح بود .برای نمونه به مقاله
خودگردانی ،در شماره ھای  ٢ ، ١و  ٣کتاب جمعه مراجعه کنيد .اين بحث زير عناوين
»سوسياليسم بازار و »خودمديريتی کارگری« ھم در ادبيات سياسی آورده شده است.
 76لينک دسترسی به گزارش اعتراضی عليه دستگيری فعالين گرين پيس.
 77لينک دسترسی به اين گزارش .بھمراه نگاه انتقادی حسن عباسی به اين کنفرانس )لينک
دسترسی( .بانضمام لينک دسترسی به کتاب »سرمايه داری و فاجعه آلودگی محيط زيست«
نوشته حسن عباسی.
 78تلويزيون رسمی سويد اخيرا گزارشی را پخش کرد که ھنوز ھم در سايت آن موجود است
)لينک دسترسی( .در اين گزارش بسياری از زدوبندھای پشت پرده انتخابات رياست
جمھوری امريکا و بويژه نقش شرکتھای نفتی ،بگونهای مستند افشا میشود.
 79لينک دسترسی به گزارش بی .بی .سی
 80لينک دسترسی
لينک دسترسی به گزارش گاردين

81

 82جالب اينجاست که يکی از بنيادھای حامی چنين طرحھايی بنياد راکفلر است! لينک
دسترسی.
Enzinna, Wes “The Rojava Experiment.” The New York Times 83
Magazine. Pp. 38—45
 84من مارکس ھستم ولی مارکسيست نيستم!
Murray Bookchin, Social Ecology and Communalism (San Francisco 85
 and Edinburgh: AK Press, 2007), particularly pp 103–107.لينک دسترسی
 86آنتروپوسن )در زبان يونانی آنترو پوس يعنی انسان و سن يعنی جديد؛ ترجمه لغوی اش
می شود انسان جديد( يک عصر جغرافيايی پيشنھادی است که از انقالب صنعتی )سال
 (١٩٠٠تا به امروز را دربرمی گيرد .مشخصه اين دوره تغييرات جھانی آبوھوا و
اکوسيستم است که توسط انسان انجام گرفته است .برای کسب اطالعات بيشتر به لينک
حاضر مراجعه کنيد.
 87جمله مارگرت تاچر اين بود :آلترناتيوی وجود ندارد (There is no Alternative) .تينا
حرف کلمات ھمين جمله ساخته شده است.
اشاره به ھمين جمله است که از جمع اولين
ِ
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 88وارن بافت پس از بيل گيتس ،دومين کاپيتاليست جھان است؛ با ثروتی معادل  ٧۵.۶ميليارد
دالر!
 89به نقل از ديويد ھاروی .لينک دسترسی
 90محمد مالجو" :برای برونرفت از اين بنبست به گمان من ،اگر در سطح طبقاتی بگوييم،
ما نيازمند يک ائتالف طبقاتی بين طبقه متوسط و طبقه کارگر ھستيم .اگر در سطح جنبشی
بگوييم ،نيازمند ائتالف بين آن چيزی که جنبش سبز يا جنبش اعتراضی ناميده میشود و
جنبش کارگری ھستيم ".لينک دسترسی
 91توماس پيکتی اگرچه خود را کموناليست نمیخواند اما بروشنی اين نظريه را توضيح
میدھد .او مینويسد» :آيا می شود قرن بيست و يکمی را تصور کرد که در آن کاپيتاليسم،
صلح طلب و پايدار باشد؟ يا بايد در انتظار بحران بعدی و يا شاھد جنگ جھانی باشيم؟ )ص
 .(471او در توضيح انباشت روزافزون ثروت يک درصدیھا استدالل کرد که »نرخ
بازدھی سرمايه ) rيا  (returnھميشه از نرخ رش ِد درآمد ) gنرخ رشد  (growthبيشتر
ھست )» ...(g<rتناقض اصلی« سرمايه ھميشه ھمين بوده است« .بعبارت ساده تر ،پيکتی
علت افزايش درآمد سرمايه داران را در سالھای اخير ،با "پيشی گرفتن نرخ بازدھی سرمايه
از نرخ رشد"! توضيح داد.
 92برای آشنايی بيشتر با مضمون بحث مارکس پيرامون گذار از فئوداليسم به کاپيتاليسم ،به
مقاله » در دفاع از مارکسيسم سياسی« نوشته جونه برچ و پل ھايدمن ،ترجمه حسن آزاد
مراجعه کنيد .لينک دسترسی
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روژآوا در ﻧﺰاع ﮐﺎر -ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻧﺎزﻧﯿﻦ و ﯾﺎﻣﯿﻦ

ﻧﻮﺷﺘﺎر زﯾﺮ ﻧﮕﺎهﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ روژاوا 1و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ »ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺷﻤﺎل
ﮐﺮدﺳﺘﺎن« ،ﻧﻘﺶ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺮدﺳﺘﺎن و رهﺒﺮی اﯾﻦ ﺣﺰب دارد .ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﻪ هﺎی ﻣﺎدی ﭘﺎﮔﯿﺮی روژاوا ﻣﯽﭘﺮدازد و اﯾﻦ ُرﺧﺪاد را در ﺑﻄﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ژﺋﻮﭘﻮﻟﯿﺘﯿﮑﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدهﺪ .در
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه روژاوا در ﺗﻮازن ﮐﺎر -ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻌﺪ از ﺧﯿﺰشهﺎی ﺗﻮدهای در ﺗﻮﻧﺲ ،ﻣﺼﺮ ،ﻟﯿﺒﯽ و ﯾﻤﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﮫﺎر ﻋﺮﺑﯽ ﺷﮫﺮت
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ رﺳﯿﺪ .ﻣﺎﺟﺮا در ﺳﺎل  ٢٠١١ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﭼﻨﺪ
داﻧﺶآﻣﻮز ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﻌﺎرهﺎی ﺿﺪﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮ دﯾﻮار ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﭘﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ،اهﺎﻟﯽ ﺷﮫﺮهﺎی درﻋﺎ و ﺣﻤﺎه ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض زدﻧﺪ و ﻣﺎﻣﻮران
اﻣﻨﯿﺘﯽ آنهﺎ را ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻈﺎهﺮات و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻪ ﺷﮫﺮهﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد و ﭘﺎﺳﺦ ﺣﮑﻮﻣﺖ  -ﺑﺎر دﯾﮕﺮ -ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻮد .در اداﻣﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ
وﻗﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻘﺎﻣﺎت دﯾﮕﺮ دوﻟﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﮫﺎدﯾﺴﺖ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ،
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺪﻧﯽ و اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم از ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﻇﺮف دو ﺳﺎل ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺑﺪل ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﺳﺎل  ٢٠١١ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻣﻌﺘﺮض" ،ارﺗﺶ آزاد ﺳﻮرﯾﻪ" را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ٢٠١٢ﺑﻪ ﺑﺎزوی ﻧﻈﺎﻣﯽ "اﺋﺘﻼف ﻣﻠﯽ ﺳﻮرﯾﻪ" ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺑﻤﺮور ﮔﺮوههﺎی ﻣﺴﻠﺢ
و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻔﻮف اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن دوﻟﺖ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺪ،
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ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ» .ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺑﯿﺶ از هﺰار ﮔﺮوه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
2
ﻣﺘﺸﮑﻞ از  ١٠٠هﺰار ﺟﻨﮕﺠﻮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﺣﺰب اﺗﺤﺎد دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ (Partiya Yekîtiya Demokrat) PYD 3ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ُ
اﺣﺰاب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﯾﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد و از
ﻣﺘﺤﺪان ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺮدﺳﺘﺎن  (Partiya Karkerên Kurdistanê ) PKKﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ PYD .ﺑﺎ ادﻋﺎی اﺗﺨﺎذ »اﺳﺘﺮاﺗﮋی راه ﺳﻮم«) 4ﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺎ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،ﭘﯿﺶ ﺑﺴﻮی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪراﻟﯿﺴﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ( ﻋﻤﻼ ﺧﻮد را از ﺟﻨﮓ
داﺧﻠﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ و در ژوﺋﻦ  ،٢٠١٢ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ-
ُ
دوﻟﺘﯽ رژﯾﻢ اﺳﺪ از ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ را در اﺳﺘﺎنهﺎی ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﯾﻪ،
ِ
ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد در آورد .ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺷﺪه  -ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﮐﺎﻧﺘﻮن 5ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ-
ﺑﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ از »ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« 6ﺑﻪ ﺷﯿﻮه »ﺧﻮدﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« 7اداره
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در  ١٧ﻣﺎرس  ،٢٠١۶ﺳﻪ ﮐﺎﻧﺘﻮن ﺟﺰﯾﺮه ،ﮐﻮﺑﺎﻧﻪ و ﻋﻔﺮﯾﻦ ﺑﻪ هﻢ
8
ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و »ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﯾﻪ« را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ.
9

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎم دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻓﺪراﺳﯿﻮن  -ﮐﻪ »اﺗﻮﻧﻮﻣﯽ دﻓﺎﮐﺘﻮ«
ﺑﺤﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ -ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﻮد 10و اوﻟﯿﻦ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ،در روﺳﯿﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﮔﺮدﯾﺪ 11.ﺣﺎل آن ﮐﻪ رژﯾﻢ اﺳﺪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺋﺘﻼف
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن  ،“the Coalition” (al-I’tilaf)12ﺑﺎ اﻋﻼم ﺗﺎﺳﯿﺲ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
13
اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
در ﻋﻮض ﺑﺴﯿﺎری از اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﭼﭗ ـ از ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﮫﺎن -اﻃﻼﻋﯿﻪهﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در دﻓﺎع از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﺷﻤﺎل ﮐﺮدﺳﺘﺎن و
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﯾﻪ ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ.
»ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﯾﻪ« در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اش ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
ُ
ﺟﺪاﯾﯽ از ﺳﻮرﯾﻪ را ﻧﺪارد و درﺻﺪد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ دوﻟﺖ -ﻣﻠﺖ ﮐﺮد ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ
ﺧﻮاهﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰه ﺷﺪن ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮدﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
اﺳﺖ .هﻤﭽﻨﯿﻦ ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و هﺮ ﺣﺰب
و ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮﻟﺶ آزاداﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ٔ
ﮐﻨﮕﺮه ﺧﻠﻖ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد.
ﺑﭙﺮدازد ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺑﺎ اﯾﻦ هﻤﻪ ،واﮐﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺧﺪاد در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوهﺎی ﭼﭗ ،دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮد:
هﻮاداران از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﻘﻼب ،14ﻧﺒﺮد اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﮕﺮاد ،15ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ،16اﻧﻘﻼب
زﻧﺎﻧﻪ 17و ...ﻧﺎم ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻘﺪان آن را هﻮﭼﯽ ﮔﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،18ﺳﺎزش ﮐﺎری و
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راﺳﺖ روی 19و ...ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ ،در ﮔﺰارش
ﺳﺎل  ٢٠١۴ﺧﻮد ،ﺣﺰب اﺗﺤﺎد دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ  PYDرا  -ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل روژاوا را در
دﺳﺖ دارد -ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق زﻧﺪاﻧﯽ ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،آزار ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ،ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن زﯾﺮ  ١۵ﺳﺎل در ﯾﮕﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺣﺘﯽ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﻪ ﺗﻈﺎهﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﮫﻢ
ﮐﺮد» 20.ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ« ﻧﯿﺰ در ﮔﺰارش ﺳﺎل  ٢٠١۵ﺧﻮد ،ﻧﯿﺮوهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
 PYDرا ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻨﺎزل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ هﻤﮑﺎری ﺑﺎ داﻋﺶ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺘﮫﻢ
ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﻼوه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ )آﺳﺎﯾﺶ  (Asayîsﻧﯿﺰ ﻣﺘﮫﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖهﺎی
ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ دﺳﺖ زده اﺳﺖ» 21.ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺮد« ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺗﻈﺎهﺮاﺗﯽ را
ﻋﻠﯿﻪ  PYDﺳﺎزﻣﺎن داد ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮﻧﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
22
 PYDروﺑﺮو ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺑﺮاﺳﺘﯽ در روژآوا ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد؟
آﯾﺎ »ﮐﻨﻔﺪراﻟﯿﺴﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« 23ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آرزوهﺎ ،آرﻣﺎنهﺎ و
اﻓﻖهﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ؟ آﯾﺎ روژاوا ﻓﺮﯾﺎد اﻋﺘﺮاض ﺗﻮده-
ﺷﮑﺎف درون رﻗﺎﺑﺖهﺎ و ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺮ ﺑﺮ
هﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ِ
آورده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ روژاوا ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺪﯾﻊ ﺑﺮای ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن ﺑﻪ ﺟﻨﮓهﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ،
ﻣﺬهﺒﯽ ،ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،اﺗﻮرﯾﺘﻪ دوﻟﺘﯽ ،آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺧﻼﺻﻪ
ای
اﺳﺘﺜﻤﺎراﺳﺖ؟ ﯾﺎ آن ﮐﻪ ﻃﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖهﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ِ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ درﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺳﺖ؟ آﯾﺎ روژاوا اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ،
ﺗﻀﻤﯿﻦ و اداﻣﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ روژاوا
ُ
ﻧﺴﺨﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪای زاﭘﺎﺗﯿﺴﻢ در ﭼﯿﺎﭘﺎس  24 Chiapasﯾﺎ ورژن ﮐﺮدی ﮐﯿﺒﻮﺗﺺ در
اﺳﺮاﺋﯿﻞ 25و ﯾﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮرﯾﺎﯾﯽ »اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن« در ﻋﺮاق 26اﺳﺖ؟ ﺑﮫﺮرو ،ﺑﺤﺚ
روژاوا ﺗﺎﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻت روژاوا ،ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺮدﺳﺘﺎن  PKKو ﺗﺤﻮﻻت
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺮی رهﺒﺮ آن )ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اوﺟﻼن( ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .از اﯾﻦرو ﻣﻄﻠﺐ را
ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺣﻮل اﯾﻦ ﺣﺰب و رهﺒﺮی اش ﭘﯽﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ.
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از  PKKﺗﺎ PYD
 27 PKKﺑﻪ رهﺒﺮی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اوﺟﻼن ،در ﺳﺎل  ١٩٧٨ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺣﺰب
درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺷﺶ اﺻﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﻮد .١ :ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ در ﮔﺬار از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی اﺳﺖ؛  .٢ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه درونﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
اﺳﺖ؛  .٣ﻣﺒﺎرزه آزادﯾﺒﺨﺶ ﻣﻠﯽ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ آزادی و
ُ
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺮدم ﮐﺮد اﺳﺖ؛  .۴اﻧﻘﻼب ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در درازﻣﺪت ،ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد و در ﯾﮏ
ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﺪونوﻗﻔﻪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ "ﺑﯽﻃﺒﻘﻪ و ﻋﺎری از اﺳﺘﺜﻤﺎر" ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ؛
 .۵هﺪف ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻣﺘﺤﺪ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
اﺳﺖ؛  .۶اﻧﻘﻼب ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ رهﺒﺮی ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪوا از
»اﻗﻠﯿﺖ«ی از ﺟﻮاﻧﺎن وﻃﻦﭘﺮﺳﺖ و روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎدی
28
واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﻼوه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ،PKKاﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺑﻮد» :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﻢﻣﻠﯽ ،ﺗﻀﺎد
اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای در ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻀﺎدهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
دارد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ ﺣﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،هﯿﭻ راهﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ
ﺗﻀﺎدهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦرو اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺳﻮی اﻧﻘﻼب در روﺳﺘﺎ،
29
ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺼﯿﺼﻪ ﻣﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎﺗﯽ PKK ،ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽاش را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  ،١٩٨٠دوﻟﺖ وﻗﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ هﻤﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،اﺣﺰاب و ﺗﺸﮑﻼت
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮐﺮد و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﯿﺮوهﺎی ﭼﭗ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮداﺧﺖ .اوﺟﻼن و ﺳﺮان ﺣﺰب ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٩٧٩ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ
ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻣﺠﺪد ﺣﺰب را ـ اﯾﻦ ﺑﺎر در ﺳﻮرﯾﻪ -آﻏﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﭘﺎﯾﮕﺎههﺎی  PKKدر دره ﺑﻘﺎ  Bekaa valleyدر ﺧﺎک ﺳﻮرﯾﻪ و ﺑﺎ اﺟﺎزه دوﻟﺖ
ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ داﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺪ ﺑﻌﻨﻮان اهﺮم ﻓﺸﺎری ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
30

ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

در دهﻪ  ٨٠ﻣﯿﻼدی ،ﻧﺒﺮدهﺎی ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ  PKKو ﻧﯿﺮوهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ
ُ
درﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺻﺪهﺎ و ﺗﺨﻠﯿﻪ هﺰاران روﺳﺘﺎی ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺗﻨﮫﺎ در
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلهﺎی  ١٩٨۴ﺗﺎ  ،١٩٩٠اهﺎﻟﯽ  ٢۵٠٠روﺳﺘﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﻮچ اﺟﺒﺎری
ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ  PKKﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ  ۴٠٠٠٠ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه-
31
اﻧﺪ.
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در ﺳﺎل  ،١٩٨٨در اواﺧﺮ ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ،ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ روﺳﺘﺎهﺎی
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﺣﻤﻠﻪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﻓﺮار ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﻌﻮد
ﺑﺎرزاﻧﯽ )رهﺒﺮ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق( ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ  PKKﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﯿﺮهﮔﯽ رواﺑﻂ  PKKﺑﺎ
ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﺷﺪ.
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻠﻮک ﺑﺎﺻﻄﻼح ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ) (١٩٨٩و ﺟﻨﮓ اول ﺧﻠﯿﺞ ) (١٩٩١و
هﻤﮑﺎری ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ﺑﺎ ُﺟﺮج ﺑﻮش در ﺟﻨﮓ ـ آن هﻢ ﺑﻪ هﻤﺮاه ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺳﺎﯾﺮ
اﻋﻀﺎی ﻧﺎﺗﻮـ ﻋﻤﻼ  PKKرا در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻔﯽ ﻗﺮارداد .در ﺳﺎل ١٩٩٩
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺧﻮاهﺎن اﺧﺮاج اوﺟﻼن و ﻧﯿﺮوهﺎی  PKKاز
ﺧﺎک ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﺪ .اوﺟﻼن و ﺣﺰباش ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﻣﻌﺎهﺪه اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﻋﺪﻧﺎ«  (١٩٩٩) Adana security agreementاز ﺳﻮرﯾﻪ اﺧﺮاج ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
ﺑﻌﺪ )ﻣﺎرس  ،(١٩٩٩اوﺟﻼن دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ و دﺳﺘﮕﯿﺮی
ُ
ﻃﺮﻓﺪاران  PKKدر ﺳﻮرﯾﻪ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺣﺪود  ٣٠٠هﺰار ﮐﺮد از ﺣﻖ ﺷﮫﺮوﻧﺪی
ُ
ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﺮ ﮐﺮدهﺎ ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﺎﺑﻖ ﺷﺮق ،ﺣﺰب
از دﺳﺖرﻓﺘﻦ ﻣﺘﺤﺪان اﺻﻠﯽ و ﻗﺪﯾﻤﯽ )ﺷﻮروی و ﺑﻠﻮک
ِ
دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق و رژﯾﻢ ﺑﻌﺚ ﺳﻮرﯾﻪ( ،دﺳﺘﮕﯿﺮی اوﺟﻼن و ﺧﻮردن ﻣﮫﺮ
ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﺑﺮ ﺣﺰب ،ﻋﻤﻼ  PKKرا در اﻧﺰوا ﻓﺮو ﺑﺮد .در اﯾﻦ دوره اوﺟﻼن ﺑﻤﺮور
از ﻧﻈﺮﯾﺎت ،ﺑﺎورهﺎ و ﭼﺸﻢاﻧﺪازهﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦاش ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺘﯽ رﺳﻤﺎ اﻋﻼم
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ »اﻗﺘﺪارﮔﺮا و ﺟﺰﻣﯽ اﺳﺖ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﯿﺴﺖ« .32ﺑﻌﻼوه او ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﺰﺑﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻏﯿﺮدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آن
ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﻧﻔﯽ ﮐﺮد و ﻃﺮﻓﺪار ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺷﺪ ،33ﺑﻪ
اﺧﻼﻗﯿﺎت ﻣﺬهﺒﯽ ، 34دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ ،35آﺷﺘﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
)ﺑﺠﺎی اﺳﺘﻘﻼل( روی آورد .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﯿﺸﻞ ﮔﺎﻧﺘﺮ Michael M.
 Gunter36ﺑﺎ اوﺟﻼن ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از دﺳﺘﮕﯿﺮیاش ،ﺑﻮﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮاﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ اوﺟﻼن و ﺗﻘﻼی او ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮑﯽ و هﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺑﺪا ﻣﺤﺼﻮل
ﺳﺎلهﺎی زﻧﺪان ﻧﯿﺴﺖ .اوﺟﻼن در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪاش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﻦ ﻣﺮزهﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮم .ﮐﺴﯽ ﺧﻮاهﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪن ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ! ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺧﻮاهﺎن ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ راه ﺣﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ
ُ
ُ
هﺴﺘﻢ .ﺗﺮک هﺎ ﺑﺎﯾﺪ هﻮﯾﺖ ﮐﺮدی را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .آنهﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻠﻖهﺎی
دﯾﮕﺮی هﻢ در ﺗﺮﮐﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آنهﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺪراﺗﯿﻮ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ؛ هﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در
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ُ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،آﻟﻤﺎن ،ﺑﻠﮋﯾﮏ و ﺳﻮﺋﯿﺲ وﺟﻮددارد ...اﮔﺮ هﻮﯾﺖ ﮐﺮدهﺎ ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد٧٠ ،
درﺻﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻞ ﺧﻮاهﺪﺑﻮد ...ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ...اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ...اﮔﺮ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻓﺪراﺗﯿﻮ )در ﺗﺮﮐﯿﻪ( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ،ﻣﺎ ﺧﻮاهﺎن اداره آن
ﺳﺮ
هﺴﺘﯿﻢ ...ﺑﺎرزاﻧﯽ و ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ دﺳﺖهﺎ و ﭘﺎهﺎی )ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ ﮐﺮدهﺎ  (KNCهﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﻦ ِ
ﻣﻐﺰ اﯾﻦ ﺑﺪنام .اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ  -ﺑﺎ ﻣﻐﺰ -ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ  ٢۵ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ
واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ِ
دارم ...اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر هﺪﻓﻤﻨﺪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺑﺎره ﻣﺎ
ُ
ﻧﺪارد ...ﮐﺮدهﺎ هﻤﺎن ﭼﯿﺰی را ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ :دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و
ُ
ﺑﺮاﺑﺮی .ﻣﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﯿﻢ ...ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺮدهﺎ ﺑﺴﯿﺎر اهﻤﯿﺖ دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ دﯾﺮ
37
ﻧﺸﺪه ،آﻏﺎز ﺷﻮد«...
در زﻧﺪان ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺮی و ﺗﻼش ﭼﺎره ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ اوﺟﻼن ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ،PKK
ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﻨﯿﻪ ﺗﺎزه ای ﻣﯽﮔﯿﺮد .او ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺳﯿﻌﯽ را آﻏﺎز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ وﯾﮋه
ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن آﺛﺎر ﻣﻮری ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ Murray Bookchin 38ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻧﻈﺮات وی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﻈﺮﯾﻪ »ﮐﻨﻔﺪراﻟﺴﯿﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راهﺣﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ) (٢٠٠۵ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل »ﮐﻨﻔﺪراﻟﯿﺴﻢ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻮاﻣﻊ
ﮐﺮدﺳﺘﺎن« ) (KCKواﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺣﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪی آﮐﺎﯾﺎ  Ahmet Hamdi Akkayaدر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽاش ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ
 PKKرا ﺑﻪ ﺳﻪ دوره ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ -١ :ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ )(١٩٩٩؛  -٢ﺑﻦ
ﺑﺴﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزی ) ٢٠٠٠ﺗﺎ (٢٠٠۴؛  -٣ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ) ٢٠٠۵ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ( 39.ﮐﻪ هﺮ دوره ﺟﺎی ﺑﺤﺚ وﯾﮋه ﺧﻮد را دارد .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ،دوره »ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ« اﺳﺖ.

ﮐﻨﻔﺪراﻟﯿﺴﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﭘﺮوژه آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ؟
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﺪه ﮐﻨﻔﺪراﻟﯿﺴﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اوﺟﻼن ﯾﮏ اﯾﺪه آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪهاﺳﺖ 40.ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞاش اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اوﺟﻼن در ﺑﮫﺎر ﺳﺎل  ٢٠٠۴ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺧﻮد را ﺷﺎﮔﺮد
وی ﺧﻮاﻧﺪ 41.ﺑﻌﻼوه اﻧﻌﮑﺎس اﻓﮑﺎر ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی اوﺟﻼن
42
دﯾﺪ.
از اﯾﻦرو ﻃﺮﻓﺪاران اوﺟﻼن ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﻈﺮی وی ﺑﺎ ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﺑﮫﺮه
ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺎﻧﺘﻮنهﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان را ﺑﻪ ﯾﮏ »ﺟﻨﺒﺶ اﮐﻮآﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ« ﻣﺮﺗﺒﻂ
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ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ در رﺳﺎﻧﻪهﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ دﻧﺒﺎل ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ُﻣﺮد ) ،(٢٠٠۶ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻟﻨﺪن او را »ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮ
آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ رﺑﻊ ﻗﺮن« ﺧﻮاﻧﺪ 43.اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ هﻤﺰی ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ )ﺟﺎﻧﺖ ﺑﯿﺌﻞ (Janet Biehl 44از ﺳﺎل  ١٩٩۵ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ ،ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﺧﻮد را آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ و اﯾﻦ را ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮑﺶ درﻣﯿﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻌﻼوه او در ﺳﺎل  ١٩٩٩اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد و
45
در ﺳﺎل  ٢٠٠٢ﻋﻤﻼ آن را ﻣﮑﺘﻮب ﻧﻤﻮد.
ﺑﻌﻼوه ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ را زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﺑﺒﺮﻧﺪ :در ﮐﺠﺎی دﻧﯿﺎ دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺣﺰب ﻣﺴﻠﺢ ،و از روی ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﭘﯿﺶ
آﻣﺎده ،از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد؟! 46در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ در آن ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺮ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮل دارد و دارای ارﺗﺶ ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﺷﻮراهﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و
ﺣﺘﯽ زﻧﺪان اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد از آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؟! ﺗﺎزه در ﮐﺠﺎی ﺗﺎرﯾﺦ
آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖهﺎ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺋﺘﻼف ﮐﺮده و در ﯾﮏ ﺟﺒﮫﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺟﻨﮕﯿﺪهاﻧﺪ؟!
ُ
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺎﯾﮑﻞ ﮔﺎﻧﺘﺮ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺮد ،در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد »ﺑﯿﺮون از ﻧﺎﮐﺠﺎ:
ُ
ﮐﺮدهﺎی ﺳﻮرﯾﻪ در ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»در ﺣﻘﯿﻘﺖ رهﺒﺮی  PKKدر ﮐﻮهﺴﺘﺎنهﺎی ﻗﻨﺪﯾﻞ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اوﺟﺎﻻن در اﻣﺮاﻟﯽ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ
هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﻣﺴﺌﻮل  PKK/PYDدرﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽ-
47
ﮐﻨﻨﺪ«.
اﺷﺨﺎص و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از روژاوا ،هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ آن ﺑﺎ
48
ﭼﺸﻢاﻧﺪازهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را رد ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ رهﺒﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ روژاوا ﻧﯿﺰ ادﻋﺎ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ ﺑﻮده
ﻗﺼﺪ ﺗﺎﺳﯿﺲ »ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ« ﯾﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را دارﻧﺪ .آنهﺎ از هﻤﺎن
و
ِ
اﺑﺘﺪا و ﺑﺎ دﻗﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ هﯿﭻ-
ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮاﺑﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ »اﯾﺴﻢ«هﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ :ﮐﺎﻧﺘﻮن ،ﮐﻨﻔﺪراﻟﯿﺴﻢ ،ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ و !...
از ﮔﺰارﺷﺎت و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪهﺎی ﺟﺎﻧﺖ ﺑﯿﺌﻞ  -ﭘﺲ از دﯾﺪار از روژاوا -ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ
ﮐﻪ وی از آﻧﭽﻪ در روژاوا دﯾﺪه ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ در ﺳﺮ داﺷﺘﻪ ،ﺗﻤﺎﯾﺰ و اﺧﺘﻼف
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎهﺪات ﻋﯿﻨﯽاش ،ﺟﻮاﻧﺐ ﭘﺎرادوﮐﺴﺎل آن را ﺑﻪ

کندو کاو  ،٦فروردين ١٣٩٧

Kandokav.com

نقد آنارشيسم

116

ﮔﻮﻧﻪای اﻧﺘﻘﺎدی رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﺟﻼن ﺑﺮﺧﻼف ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊ
ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻧﺪارد .ﺟﺎﻧﺖ ﭘﺲ از دو دﯾﺪارش از روژاوا ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﻓﻠﺴﻔﻪی اوﺟﺎﻻن  ...ﯾﮏدﺳﺖ ﻧﺒﻮده؛ در ﻃﻮل ﺳﺎلهﺎی زﻧﺪان ،ﻧﻈﺮش را درﺑﺎرهی اﻣﻮر
ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ ...ﺣﺘﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺳﺘﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اوﺟﻼن ...» :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻔﻮق ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻣﺎدی اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ هﻤﻪی
ﺳﯿﺴﺘﻢهﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ« 49و »ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﺳﺘﯽهﺎی ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ اش،
ً
هﺎی ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺷﺪهاش
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اش ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ً و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ِ
50
درﺑﺎرهی آزادی ﻓﺮدی ،ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﺮ ...ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ رآل )واﻗﻌﺎ ﻣﻮﺟﻮد( ﺗﺮﺟﯿﺢ دارد«.
» ...در ﻃﻮل دو ﺑﺎزدﯾﺪی ﮐﻪ داﺷﺘﻢ ،ﺻﺤﺒﺖهﺎی دو ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ درﺑﺎرهی اﻗﺘﺼﺎد
ً
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،آن هﻢ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺒﻮد ...ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ دﺳﺘﺎوردهﺎی روژآوا آﻣﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ... :
روی دﯾﻮار ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اوﺟﺎﻻن  ...ﻧﺼﺐ اﺳﺖ ...اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﯾﺎد ﻋﮑﺲهﺎی
هﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺬاﻓﯽ را ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای از ﻟﯿﺒﯽ زﻧﺪه ﮐﺮد .ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺷﻮد وﻗﺘﯽ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎنﺷﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﺗﯿﮏ اوﺟﺎﻻن
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ...ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ  ...آﮐﺎدﻣﯽ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﮐﺮدی  ...ﮔﻔﺖ» :اوﺟﺎﻻن ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺺ
اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﺎرﯾﺦ ،زﺑﺎن و هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبهﺎی او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ« .اﺣﺘﺮام
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ روژآوا… ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻬﺪ آن ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ .اﻣﺎ …اوﺟﺎﻻن ﺑﻮد ﮐﻪ
ُ
آن را ﭘﺮوراﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ آزادﯾﺨﻮاهﯽ ﮐﺮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ...ﻧﻈﺎﻣﯽ »از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ« ﮐﻪ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ :هﻤﯿﻦ ﭘﺎرادوﮐﺲ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ َدوران ﺑﯿﻔﺘﺪ ...در
ﺣﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎﺑﯽ درﺑﺎرهی ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺧﯿﺮ )ﮐﻪ در دﻓﺘﺮ ﺷﻮرای ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻪ دﺳﺘﻢ
رﺳﯿﺪ( ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪی درﺑﺎرهی اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب روﺑﺮو ﺷﺪم .در آن ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه اﺳﺖ ،هﻤﻪی
ﻧﺎﺷﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻮز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﮐﻤﯿﺘﻪای از وزارت ﻓﺮهﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﭼﻪ ﮐﺘﺎبهﺎﯾﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺑﻮدن ﮐﺘﺎب ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر و ﺳﺎزﮔﺎری آن ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﺗﻨﺎﺳﺐ آن ﺑﺎ اﺧﻼﻗﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد» .اﺧﻼﻗﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎع« ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد؟ ...
ﺑﻪ ﯾﺎد آوردم ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪای ﮐﻪ روژآوا ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻓﻠﺴﻔﻪای اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ«.
ﺧﺎﻟﺪ ،وزﯾﺮ ﻓﺮهﻨﮓ ،در هﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺒﺎرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را از او ﭘﺮﺳﯿﺪم .او
ﮔﻔﺖ ،ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبهﺎﯾﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺒﻞ از ازدواج را ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ .او ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﺎﺳﺖ .اﻣﺎ آن ﻋﺒﺎرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ً
ﺻﺮاﺣﺘﺎ درﺑﺎرهی راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺮف ﻧﻤﯽزد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪم آﯾﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاهﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ و در آن اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ »دوﻟﺖ ﺧﻮب اﺳﺖ« ﯾﺎ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﺧﻮب اﺳﺖ؟« .ﺧﺎﻟﺪ )اﻟﺒﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﺟﻮاب داد» ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖهﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﻣﺎن
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اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ازدواج ﺑﺎ هﻢ هﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ ...اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت در ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه روزﻧﻪای ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺲ از آن اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮدی و ﺣﻖ
51
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدن اﺳﺖ«...
ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب ،ﺧﻮاﻧﺪههﺎ و دﯾﺪههﺎی ﺟﺎﻧﺖ ﺑﯿﺌﻞ از روژاوا ﻣﯽ-
52
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﺠﺎت و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪهﺎی او رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮای آﮔﺎهﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺮوژه روژاوا ،ﻃﺮح ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﮐﺎﻧﺘﻮنهﺎ
و »ﮐﻨﻔﺪراﻟﯿﺴﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﮐﻤﯽ روی ﻧﻈﺮﯾﺎت اوﺟﻼن ﮐﻪ او از آنهﺎ
ﺑﻌﻨﻮان »ﭘﺎراداﯾﻢ« ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ،ﻣﮑﺚ ﮐﻨﯿﻢ.

ﮐﻨﻔﺪراﻟﯿﺴﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و آﭘﻮﺋﯿﺴﻢ
ﮐﻨﻔﺪراﻟﯿﺴﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮای اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ارزشهﺎی »ﺟﻮاﻣﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ« اﺳﺘﻮار اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﻈﺎم هﯿﺮارﺷﯿﮏ
)اﻗﺘﺪارﮔﺮا( و دوﻟﺖﻣﺪار وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اوﺟﻼن ،ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻌﯽ در ﻋﺼﺮ
ﻧﻮﺳﻨﮕﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺸﺖ و رزع و اهﻠﯽ ﮐﺮدم دام ﮐﺮد،
وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ.
اوﺟﻼن ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦهﺎی
روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷﮫﺮی ،ﻧﻮﻋﯽ »ﺧﻮدﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺑﮫﻢ
ﭘﺒﻮﺳﺘﻦ آنهﺎ ،ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻨﻔﺪراﻟﯿﺴﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ
دوﻟﺖ ،ﻋﻤﻼ ﺑﻪ اﻧﺤﻼل دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ 53.اﺟﺰای ﮐﻨﻔﺪراﻟﯿﺴﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ،ﻧﻔﯽ هﯿﺮارﺷﯽ ﻗﺪرت ،ﻧﻔﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ -ﻣﻠﺖ،
هﻤﺰﯾﺴﺘﯽ اﻗﻠﯿﺖهﺎی زﺑﺎﻧﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬهﺒﯽ ،ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ زﯾﺴﺖ-
ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ.
اوﺟﻼن در ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪاش ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽرود و روی
ﻋﺼﺮ ﻧﻮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﻤﺪن ﺳﻮﻣﺮ در ﺑﯿﻦ اﻟﻨﮫﺮﯾﻦ  Mesopotamiaﻣﮑﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ
ُ
ارﺟﺎع ﺑﻪ اﺳﻄﻮرههﺎ ،ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮای »ﮐﺮد«هﺎ ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ:
ُ
»ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﮔﻬﻮاره ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی و آرﯾﺎﯾﯽهﺎ و ﮐﺮدهﺎ اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﺑﻮدﻧﺪ ...اﻧﻘﻼب زراﻋﯽ
ُ
در هﻼل ﺣﺎﺻﻞﺧﯿﺰ ﮐﻮههﺎی ﺗﻮروس و زاﮔﺮس رخ داد ...آﻧﻬﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺮدهﺎ ...ﻣﺎدهﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
ﮔﯿﺮی از ﻣﯿﺮاث ﺗﻤﺪن ﺳﻮﻣﺮی ،ﻓﺮهﻨﮓ ﺷﮑﻮهﻤﻨﺪ ﺧﻮد را ﺷﮑﻞ دادﻧﺪ ...اداره ﻗﺒﺎﯾﻞ از ﻃﺮﯾﻖ
54
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﻔﺪراﺗﯿﻮ در هﻤﯿﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪ و «...
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ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ:
ُ
»اوﺟﺎﻻن ﺑﺎ اﺳﻄﻮرهﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮد ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﺖ ﮐﺮد را از ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺠﺎت داد ...ﺗﺤﻠﯿﻞ
ُ
ﺻﺤﯿﺢ اﻧﻘﻼب ﻧﻮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺮدهﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ...
55
ﻧﺸﺎن از ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮدن ﻋﻠﻢ ﺗﺎرﯾﺦ اوﺟﺎﻻن دارد«.
اﻟﺒﺘﻪ ادﻋﺎهﺎی اوﺟﻼن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﻦ و ﺣﺘﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و
ُ
56
ﺗﺮک ﺑﯽﺟﻮاب ﻧﻤﺎﻧﺪهاﻧﺪ!
ُ
اوﺟﻼن ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ در ﮐﺮدهﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﺪون ﻣﺎﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻋﻠﻢﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻣﯽرود 57.ﻣﻔﮫﻮم ﻃﺒﻘﻪ و ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،58ﻣﺎرﮐﺲ را ﺑﻪ ﺧﺎم اﻧﺪﯾﺸﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ» ،ﺑﯽ
ﺗﻮﺟﮫﯽ« وی ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ را ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،از ادﻋﺎهﺎﯾﯽ واهﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ  59و
60
اﻧﻘﻼب ﺑﺮای هﻤﯿﺸﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ،اوﺟﻼن اﻧﺘﻘﺎدش را ﻣﺘﻮﺟﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺮان
ﻧﻈﺮی در ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻋﻠﺖ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻠﻮک ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﺻﻄﻼح ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ 61.ﺑﻌﻼوه ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺤﺮاف ﻣﺬهﺐ ،از ﺧﯿﺮﺧﻮاهﯽ ﺑﻪ
62
ﺟﻨﺎﯾﺖ ،دوﻟﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺧﺎﺗﻤﻪ اوﺟﻼن ﺑﻪ »ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد« ﻣﯽرﺳﺪ :دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﺧﻼﻗﯿﺎت ﻣﺬهﺒﯽ.
»دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ...ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ...ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺣﻞ ﻧﺸﻮد) ...ص  ...(١١۵ﺣﺘﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﺗﺮی
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﺷﺪ ...وﺟﻮد زﻣﯿﻨﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ...ﺑﻮد .ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ در ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
63
 ...ﺷﻮروی ،ﻧﺒﻮدن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در آن ﺑﻮد) .ص «(١١۶
»)دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ( ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺰاﯾﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻈﺎمهﺎ ...ﺑﺮﻣﻼ ﮐﺮده و هﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﺑﻞ
64
ﭘﺬﯾﺮش در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎﺳﺖ«.
» ...اﮔﺮ ﺧﻮاهﺎن آزادی ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﺎرهای ﻧﺪارﯾﻢ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از هﺮ ﭼﯿﺰ وﺟﺪان ﺟﻤﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﯾﻌﻨﯽ اﺧﻼق)...را( ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺟﻮﺷﺶ وادارﯾﻢ )ص  ...(٢٨در ﮔﺴﺘﺮه دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﻣﯿﺎن دﯾﻦ و
اﺧﻼق هﻤﺎﻧﻨﺪی وﺟﻮد دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﺒﺎدی ...ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎههﺎ و در راس آن ﮐﻠﯿﺴﺎ و
اﺧﻼق ﻋﻤﻠﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و از آنهﺎ در اﻣﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﻬﺎد
ﻣﺴﺎﺟﺪ )ﺑﺎﯾﺪ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ِ
ِ
ی اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد) .ص  ...(١٩۵ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﻼم را ﺟﻨﺒﺸﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ،
آزادﯾﺨﻮاه و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻃﻠﺒﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد ...ﺑﯽ ﻃﺎﻟﻌﯽ اﺳﻼم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ  ...ﺑﻪ آﻟﺖ
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دﺳﺖ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺗﻤﺪن ﺧﻮاه ﻣﺒﺪل ﺷﺪ) .ص  ...(١٠۴اﻋﺮاب ﺑﺎ اﺳﻼم ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻗﺮون
65
وﺳﻄﯽ ﻣﯽروﻧﺪ )ص «.(١٣٣
ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻧﻈﺮی 66اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺌﻮرﯾﮏ-اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آﭘﻮﺋﯿﺴﻢ 67ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎده
ﻣﯽﺷﻮد؛ و از دل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﻔﺪراﻟﯿﺴﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ زاده ﻣﯽﮔﺮدد.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر در ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ:
 -١ﭘﺮوژه ﮐﻨﻔﺪراﻟﯿﺴﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮ ﺗﻘﺪس ﺧﺎک و ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﺘﺨﺎرآﻣﯿﺰ
ِ
»ﺑﯿﻦاﻟﻨﮫﺮﯾﻦ« ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ؛ ﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﯿﺖ ،ﻗﻮﻣﯿﺖ ،ﮔﻮﯾﺶ ﯾﺎ ﻣﺬهﺐ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺮار
ُ
اﺳﺖ ﮐﻪ »ﮐﺮد«هﺎ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺗﻤﺪﻧﯽ
 ﮐﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎی اوﺟﻼن -در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻋﺼﺮ ﻧﻮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎدﻧﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﯾﻨﯽﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آن هﻤﮕﺎن آزاد ،رهﺎ و ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎر و زﯾﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻮاﻗﻊ اﻟﮕﻮی
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد
اﻧﺴﺎن اﻣﺮوزﯾﻦ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ای  ١٠هﺰار ِ
ﮐﻨﻔﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻋﺸﯿﺮه ِ
ِ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦاﻟﻨﮫﺮﯾﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد.
ُ
اﮔﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮫﻮدﯾﺖ و ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ،
ﮐﻨﻔﺪراﻟﯿﺴﻢ اوﺟﻼن ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس »اﻧﺴﺎن ﻓﺮهﯿﺨﺘﻪ و اﺧﻼقﻣﻨﺪ« ای ﮐﻪ
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار »ﺗﻤﺪن ﺷﮑﻮهﻤﻨﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻨﮫﺮﯾﻦ« ﺑﻮد ،اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻓﺮاﺧﻮان
اوﺟﻼن ﺑﻪ »ﻣﺮدم«ی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺴﺖ از ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻤﺪن ﺳﻮﻣﺮ و وﻃﻦ اﺟﺪادی
ُ
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن هﺴﺘﻨﺪ .دﻏﺪﻏﻪای ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ هﻤﯿﻦ ﻣﺮدم »دوﻟﺖ«ی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ زﯾﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر اﺳﺪ ﯾﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺎﯾﮕﯽ دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس و ﺳﻨﺖ ﮐﻨﻔﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻋﺸﯿﺮﺗﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﺪون ﺗﺎﺳﯿﺲ
دوﻟﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ در آرﻣﺎﻧﺸﮫﺮ  ،PYDارﺗﺶ )ﯾﮕﺎن ﻣﺪاﻓﻊ ﺧﻠﻖ  YPGو ﯾﮕﺎن
ﻣﺪاﻓﻊ زﻧﺎن  ،(YPJﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ )آﺳﺎﯾﺶ( ،وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و ﺣﺘﯽ زﻧﺪان وﺟﻮد دارد!
ﺑﺎ اﯾﻦ هﻤﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ اﺳﺖ و روژاوا »دوﻟﺖ« ﻧﺪارد!
ً
 -٢اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﻪ » ...ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻗﺮارﻣﯽدهﻨﺪ از ﻣﺎهﯿﺘﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺗﻨﯿﮑﯽ و ﮔﺮوهﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ُ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«  68ﺑﻮاﻗﻊ ﻣﺮوج ﯾﮏ ﻧﮕﺮش ُﭘﺴﺖﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن
ﻣﻮزاﺋﯿﮑﯽ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﺷﺨﺎص ﺑﺎ ﻧﮋاد ،ﻣﻠﺖ ،ﻣﺬهﺐ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ و  ...ﻏﯿﺮه زاده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
اﯾﻦ هﻮﯾﺖهﺎ ﺑﺮ هﻮﯾﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽﺷﺎن ارﺟﺤﯿﺖ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از
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ﻓﺮهﻨﮓ ،آداب و ﺳﻨﻦ اهﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای ﭘﯿﺪاﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮهﻨﮓ هﻤﺎن »ﺷﻌﻮر
ﻧﮫﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮﻧﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ هﻤﭽﻮن ﻣﻮزاﯾﯿﮏ ﭼﻨﺪرﻧﮓ و ﻓﺮم اﺳﺖ و هﯿﭻ رﻧﮓ
و ﻓﺮﻣﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ارﺟﺠﯿﺖ ﻧﺪارد .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻓﺮهﻨﮓ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻣﯽ-
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﺮهﻨﮓ دﯾﮕﺮ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ هﯿﭻ ﻣﻼﮐﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮهﻨﮓهﺎ وﺟﻮد
ﻧﺪارد و هﻤﻪ ﻓﺮهﻨﮓهﺎ از اﺣﺘﺮام ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ارزشهﺎی ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞ
اﺣﺘﺮام هﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻘﺎﯾﺪ ،ﺑﺎورهﺎ ،ﮐﯿﺶ و ﻣﺮام هﻤﮕﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ و ...اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺟﻤﻼت ﺑﻈﺎهﺮ زﯾﺒﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺪی ﺑﺮ ﺳﺮ رﺷﺪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎﺻﻄﻼح ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻧﻘﺶ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ هﻮﯾﺖهﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ و...
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﺑﻮاﻗﻊ از ﻧﻘﺶ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻓﺮوﻣﯽﮐﺎهﺪ.
ﺑﺎ هﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل هﻢ هﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد :ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫﺘﺮ
ﻏﺮب ،ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻌﻮر ﺑﺮﺗﺮ و ﻓﺮهﻨﮓ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ؛ هﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﻓﻘﺮ،
ﺟﻨﮓ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺷﺮق ،ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻢ ﺷﻌﻮری و ﻓﻘﺮﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺷﺎن! ﯾﻌﻨﯽ ،اول
ِ
ﺑﺮای اﻧﺴﺎن هﻮﯾﺖ ﺟﻌﻠﯽ ﻣﯽﺗﺮاﺷﺪ؛ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ هﻮﯾﺖ ،ﺻﻔﺎت ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻘﺪس
زاﯾﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺰان اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد را در ﻣﯿﺰان ﻣﺼﻮن ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦاش
از ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ؛ و ﺑﺎ اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ هﻮﯾﺖهﺎی ﮐﺎذب ،آن
هﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮاﻃﺒﻘﺎﺗﯽ-ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،راه را ﺑﺮ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﻮده هﺎ ﻣﯽﺑﻨﺪد
و...
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ در ﺳﻨﺖ ،ﻣﺬهﺐ ﯾﺎ ﺑﺎﺻﻄﻼح ﻓﺮهﻨﮓ ﻓﻼن ﯾﺎ ﺑﮫﻤﺎن ﻗﻮم هﺴﺖ ﮐﻪ
دﺧﺘﺮان را ﺧﺘﻨﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ در  ١٠ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﻮهﺮ ﺑﺪهﺪ ،ﯾﺎ راﺑﻄﻪ ﺧﺎرج از ازدواج را زﻧﺎ
ﺑﺤﺴﺎب آورد و ﻣﺠﺎزات ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺑﺮاﯾﺶ رواﺑﺪارد و ﯾﺎ راه را ﺑﺮ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ-ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺗﻮهﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت ﺑﺒﻨﺪد ،و ﯾﺎ ...ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض
ﻧﯿﺴﺖ! ﭼﻮن ﻓﺮهﻨﮓهﺎ ،ﻣﺬاهﺐ و ﺳﻨﺖهﺎ ﻣﺤﺘﺮماﻧﺪ!
 -٣اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ )ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ( و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ،
ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻣﻮزاﯾﯿﮑﯽ اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻤﻠﯽ آن هﻤﺎﻧﺎ ﭘﺲروی و ﻋﻘﺐﮔﺮد
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اوﺟﻼن ﻣﺒﻠﻎ »ﮔﺬار از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺧﻮاهﺪ از ﺷﮫﺮ ،ﺷﮫﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻣﻔﮫﻮم ﺷﮫﺮوﻧﺪی ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ هﻤﺎن هﻮﯾﺖ ﻋﺸﯿﺮهای ﺑﺎزﮔﺮدد.
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 -۴اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺸﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ
ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دﺳﺖ ﻣﺬهﺐ از زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و هﺴﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻧﺴﺎنهﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪای ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﺮﻋﮑﺲ! اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن دﺳﺖ دوﻟﺖ از ﻣﺬهﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ
)ﺗﺮﮐﯿﻪ(  (Halkların Demokratik Partisi) HDPﻃﺮح ﻣﯽﮔﺮدد 69.ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ
ﺣﺰب ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺪراﻟﯿﺴﻢ اوﺟﻼن ﺑﺎور دارد ،ﻧﻤﯽﺧﻮاهﺪ ﻓﯽاﻟﻤﺜﻞ اﺟﺎزه دهﺪ ﺗﺎ
دوﻟﺖ درب ﻣﺪارس اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮاﻓﺎت ﻣﺬهﺒﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽ-
ﺷﻮد ،ﺑﺒﻨﺪد و ...دوﻟﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺷﮫﺮوﻧﺪی ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک،
ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻠﻮی ﺗﻌﺮض و ﺗﺠﺎوز ﻣﺬهﺐ را ﺑﮕﯿﺮد!
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ وﻗﺘﯽ اﺣﺘﺮام ﺑﺮ ﺧﻠﻖ و ﻓﺮهﻨﮓ ،ﺳﻨﻦ ،آداب و ﻣﺬهﺐ ﺧﻠﻖهﺎ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق
ﻣﺪﻧﯽ و ﺷﮫﺮوﻧﺪی ارﺟﺤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺑﺤﺚ از آزادی هﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻀﺤﮏ ﻣﯽ-
ﺷﻮد! وﻗﺘﯽ هﺮ ﮔﺮوه از اﻧﺴﺎنهﺎ ﻣﻘﺪﺳﺎﺗﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺘﺮم داﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ،
دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای آزادیهﺎی ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ و اﺣﺰاب ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ!
ُ
 -۵اﯾﻦ ﻧﻄﺮﯾﻪ ﺧﻮاهﺎن »ﮐ ِﻠﮑﺘﯿﻮاﯾﺴﻢ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺎر و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﯾﺎ
ﮔﺮوهﯽ –ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮔﺮی -ﺑﺤﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ  ٢٠درﺻﺪ از اراﺿﯽ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داران ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺧﻮدﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در روژاوا ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ِ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ 70و ﺗﻨﮫﺎ زﻣﯿﻦهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﻮدﻧﺪ و در ﭘﯽ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﯿﺮوهﺎی اﺳﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
ِ
71
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ  Collectivizationدرآﻣﺪﻧﺪ.
ﺑﻌﻼوه ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺼﻮﺻﯽ )وﻟﯽ ﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺎﻟﯽ( آزاد
72
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﻣﺎﻧﺪه و ﻗﺮار هﻢ ﻧﯿﺴﺖ دﺳﺖ ﺑﺨﻮرد.
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮﻣﯽ روﺑﺮو هﺴﺘﯿﻢ
در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ـ
ِ
ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزهای ﺑﺮای درهﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ
دوﻟﺖ ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺪارد .زﻣﯿﻦ،
ِ
وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ـ ﺑﺨﺸﺎـ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺳﺖ .اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ در
هﻤﻪ ارﮐﺎن اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﺧﺎﻟﺖ و ﻧﻈﺎرت دارﻧﺪ .ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎر )ﺗﻮﻟﯿﺪ( در ﺑﺎزار
ﺑﻔﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯽهﺎی ﻣﺠﺎور ،ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻮد و زﯾﺎن آن ،ﺑﻪ
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اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺗﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ِ
ِ
ﻣﺤﺪودی ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﮐﻔﺶ و ﮐﻼهﯽ ﺑﺪوزﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺒﺎﻓﻨﺪ و ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ( .ﺑﻤﻮازات
اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺼﻮﺻﯽ،
ﮐﺎر ﻣﺰدی و ﺑﺎزار و ﺑﺎﻧﮏ هﻢ وﺟﻮد دارد.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار آزاد هﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ ،داراﺋﯽ و
ﺳﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﮑﻨﻨﺪ! و آزاد هﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮد! ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوی
73
ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ،اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﻨﻨﺪ!
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،ﺧﻮدﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،هﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ،ﻧﻔﯽ ﻣﻠﺖ -دوﻟﺖ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺑﺎ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ،دﻓﺎع از آزادیهﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ و ﺧﻼﺻﻪ هﻤﻪ آن
ﭼﯿﺰهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژههﺎﯾﯽ ﻃﺮح و دﻧﺒﺎل ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ﮔﺎم ﻣﺜﺒﺘﯽ
ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﺸﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﻣﻮرد
ﺗﻌﺮض ﻗﺮار دهﻨﺪ و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و اﺳﺘﻘﺮار رواﺑﻂ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ هﻤﻮار ﮐﻨﻨﺪ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای اﻧﺒﺎﺷﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮاهﻢﺗﺮ ،ﺷﮑﺎف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻮرژوازی را ﺗﺎﻣﯿﻦﺗﺮ و راه را
ﭼﭙﺎول اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖهﺎ هﻤﻮارﺗﺮ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و
ِ
ُ
ﺑﻌﻼوه ﮐ ِﻠﮑﺘﯿﻮﯾﺴﻢ ،هﯿﭻ ﺟﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ هﺠﻮم ﮐﺎﻻهﺎی ارزان ﮐﺸﻮرهﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﺑﺎزار آزاد و ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ .روژاوا هﻢ
اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﯿﺎﭘﺎس و ﻗﺮارداد ﻧﻔﺘﺎ  NAFTAﭘﯿﺶ روی ﻣﺎﺳﺖ .ﻓﺮض
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺸﺎورزی -زراﻋﯽ روژاوا ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ
ﺗﺠﺎرت آزاد و ﺳﺮرﯾﺰﺷﺪن ﺑﺮﻧﺞ و ﯾﺎ ﮔﻨﺪم اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،آن هﻢ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﺎزل ﭼﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد؟ اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن زﻣﯿﻦهﺎی زراﻋﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺸﺎورزی
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه و ﻣﺪرن وارد ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﺑﮫﺘﺮ و ﻣﺰد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺰدی
ﺑﺪهﻨﺪ و آنهﺎ را ﺟﺬب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻌﺎوﻧﯽ روژاوا ﭼﻪ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد؟
ﺗﺎزه ،ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺳﺮ آب ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻞ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ؟ اﮔﺮ زﻣﯿﻨﺪاران ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺣﻔﺎری-
هﺎی ﻋﻤﯿﻖ ،آب ﮐﺸﺘﺰارهﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ را ﺑﺪزدﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ؟!
هﻢ اﮐﻨﻮن وﺿﻊ آب ﺑﻘﺪری در روژاوا ﺧﺮاب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آب دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ
دﯾﺰل اﺳﺖ ! 74ﺑﻌﻼوه ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮات ،ﺑﺮای روژاوا  -ﮐﻪ
اﻗﺘﺼﺎدش ﺑﺮ زراﻋﺖ و ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﻮار اﺳﺖ -ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ واﻗﻒ اﺳﺖ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ هﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺎﻧﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ روژاوا ﺑﻪ آب
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ﻓﺮات ﺷﻮد .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﻮر از ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﻓﺮات ،ﻋﺒﻮر از »ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد! 75وﻗﺘﯽ هﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی روژاوا از
ﻏﺮب ﻓﺮات ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻧﺒﯿﺞ  Manbijرا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻋﻠﻨﺎ ،ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﻧﻈﺎﻣﯽ وارد ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺪ؛ و ﺣﺘﯽ در ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ داﻋﺶ ـ و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ آنهﺎـ
ﻧﯿﺮوهﺎﯾﺶ را در ﺟﺮاﺑﻠﺲ  Jarablusﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﻠﻮی ﭘﯿﺸﺮوی ﻧﯿﺮوهﺎی
روژاوا را ﺑﮕﯿﺮد .ﺟﻨﮓ آب ،ﯾﮏ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺟﺪی و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺳﻮرﯾﻪ،
76
روژاوا و اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﺳﺖ.

ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪهﺎی ﭘﺎﮔﯿﺮی روژاوا
روژآوا را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺤﺮان ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻗﻄﺐ ﺑﻨﺪیهﺎی ﺑﯿﻦ-
اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﮐﺸﻤﮑﺶهﺎی ﻗﺪرتهﺎی ﺑﺰرگ ،ﺟﺪال ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺳﻮرﯾﻪ و
ﻧﯿﺮوهﺎی درﮔﯿﺮ و ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮارداد.
ﻗﻮای
ﺗﻮازن
ِ
ِ
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺳﺎده ﻟﻮﺣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازهﺎ و ﺣﺘﯽ ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ اش ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻧﮕﺎه اﺳﻄﻮره اﻧﮕﺎراﻧﻪ ،ﺗﻨﮫﺎ روی ﻧﻈﺮات اوﺟﻼن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ،ﻧﮕﺎه
اﺷﺎرهواری ﺑﻪ اوﺿﺎع ﺟﮫﺎن ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺳﻮرﯾﻪ و ﺷﻤﺎل ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ.

ﺑﺤﺮان ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﺑﻮرژوا ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻌﺘﺮف هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺣﺠﻢ ﺳﻮد
ﻣﯽرود ﺗﺎ دﻧﯿﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮐﻨﺪ؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ،ﺳﯿﺮ
ﻧﺰوﻟﯽ دارد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪاش ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ادواری اﺳﺖ 77.ﺟﻨﺎحهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻮرژوازی ﮐﻪ هﯿﭻ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ راه ﭘﯿﺶ روی
ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ :ﺻﺪور ﺑﺤﺮان! ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﻮههﺎی دهﺸﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ،
ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزی اﺳﺖ.
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رﻗﺎﺑﺖهﺎ و ﻗﻄﺐ ﺑﻨﺪیهﺎی درون ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ از ﻗﺪﯾﻢ اﻻﯾﺎم )ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول( اهﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮای ﻏﺮب
داﺷﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﭼﯿﻦ و آﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗﯽ را ﺗﺴﮫﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد .اهﻤﯿﺖ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﭘﺲ از ﮐﺸﻒ ﻧﻔﺖ و ﻧﯿﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻮﭘﺎ ﺑﻪ اﻧﺮژی ،ﺻﺪﭼﻨﺪان ﺷﺪ و
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺒﺮد رﻗﺎﺑﺖهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺪل ﮔﺮدﯾﺪ .در ﭘﯽ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ-
هﺎ ،ﻗﺮارداد "ﺳﺎﯾﮑﺲ -ﭘﯿﮑﻮ" )ﻣﻌﺎهﺪه آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ (Sykes–Picot 78
 Agreementﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻮزه و ﻣﺤﺪوه ﻏﺎرﺗﮕﺮی هﺮ ﯾﮏ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﮐﺸﻮرهﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ روی ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺟﻮد
آوردﻧﺪ .ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪﺗﺮ ،ﺑﺎ »ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎﻟﻔﻮر«  Balfour Declarationدوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را -
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮫﻮدﯾﺖ -درون ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ هﻮﯾﺖ
هﺎی ﺟﻌﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻠﯿﺖ ،ﻗﻮﻣﯿﺖ ،ﻣﺬهﺐ ،ﻧﮋاد ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دوﻟﺖهﺎی دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه-
ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﭼﭙﺎول ﻣﻨﺎﺑﻊ و ذﺧﺎﯾﺮ
ﺷﺎن ،ﺟﻨﮓهﺎی ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ را داﻣﻦ زدﻧﺪ ﺗﺎ در
ِ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
اﯾﻦ داﺳﺘﺎن در هﺮ دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و ﻓﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻮﻟﺪه
ﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺘﻪ ،در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن  -و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ -ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﮐﺸﻤﮑﺶهﺎ و ﺟﻨﮓهﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺟﻨﺎحهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﮫﻢ-
ﺧﻮاهﯽ و ﻓﺰونﻃﻠﺒﯽ ،هﻤﻮاره ﺑﺎ اﺗﺤﺎدهﺎ ،ﮔﺴﺴﺖهﺎ و ﻗﻄﺐ ﺑﻨﺪیهﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ
هﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ﺳﺎﺑﻖ و ﻣﺪل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دوﻟﺘﯽ ،دﻧﯿﺎ ﺷﺎهﺪ »ﻧﻈﻢ
ﻧﻮﯾﻨﯽ« ﺷﺪ ﮐﻪ در آن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،هﮋﻣﻮﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ داﺷﺖ؛ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ »ﭘﺎﮐﺲ
اﻣﺮﯾﮑﺎﻧﺎ«  Pax Americanaﻣﻌﺮوف ﺷﺪ 79.اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ هﮋﻣﻮﻧﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺟﮫﺎن و
ﺑﻮﯾﮋه ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺻﺤﻨﻪ ﯾﮑﻪ ﺗﺎزیهﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺰدﯾﮑﺶ را در ﺑﺎﻟﮑﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻋﺮاق و ﻟﯿﺒﯽ دﯾﺪﯾﻢ و اﻣﺮوز در ﺳﻮرﯾﻪ
ﺷﺎهﺪش هﺴﺘﯿﻢ.
ﭘﺮوژه »ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ« A New Middle East 80و دﮐﺘﺮﯾﻦ »هﺮج و ﻣﺮج
ﺳﺎزﻧﺪه« ،Constructive Chaos 81از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ
اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ هﮋﻣﻮﻧﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﻼوه ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﺎ
ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻗﻄﺮ )ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﺳﻮرﯾﻪ( ﺑﻪ ﻏﺮب ،ﺑﺮای هﻤﯿﺸﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﮕﻪ هﺮﻣﺰ
82
را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
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اﻣﺎ ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﺑﺤﺮان ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺟﻨﺎحهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎﺗﻮ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ﺳﺎﺑﻖ ،و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و
ﺗﻀﻌﯿﻒ
اﻣﺮﯾﮑﺎ،
ِ
ِ
ﺷﮑﺴﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺣﻤﻼت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻋﺮاق ،ﻟﯿﺒﯽ و ...اﻋﺘﻼی اﻗﺘﺼﺎد
ﭼﯿﻦ و اﺑﺮاز وﺟﻮد ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺳﯿﻪ و اروﭘﺎی ﻣﺘﺤﺪ ،ﻋﻤﻼ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ هﮋﻣﻮﻧﯿﮏ اﻣﺮﯾﮑﺎ
را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮد؛ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪاش را در اوﮐﺮاﯾﻦ ،ﻏﺮب آﺳﯿﺎ و ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ دﯾﺪﯾﻢ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮاﻗﻊ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ روﺳﯿﻪ و
اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ .ﭘﻮﺗﯿﻦ ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ٢۵ﺳﺎل ،دوﺑﺎره روﺳﯿﻪ را در
ﻣﻘﺎم ﻗﺪرت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ هﯿﭻ وﺟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﻪ
ﭘﻮﺗﯿﻦ واﺑﮕﺬارد.

ﺗﻮازن ﻗﻮا در ﺗﻀﺎد ﮐﺎر-ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺗﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺮ ﺳﺮ ﻏﺎرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،دﺳﺖ ﺷﺴﺘﻦ
اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺣﻤﺎﯾﺖ رژﯾﻢهﺎی دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﯽ ﺻﻼﺣﯿﺘﯽ دوﻟﺖ-
هﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮدههﺎی ﺑﺠﺎن آﻣﺪه ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﯿﺪان ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺻﻒ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،در ﺟﺪال ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺒﻮد و ﻧﯿﺴﺖ .واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺑﺰرگ ﺟﮫﺎن و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ هﻤﻪ
ﮐﺸﻮرهﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،اﻣﺎ از اﻋﺘﺮاض و ﻣﺒﺎرزه
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻨﻄﻘﻪ و هﻢﺑﺴﺘﮕﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ! ﺗﻼش
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﺻﻒ ﻣﺘﺤﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.

ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺳﻮرﯾﻪ
ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﺠﯿﻊﺗﺮﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ دهﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن از ﺟﻤﻌﯿﺖ  ٢٢ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﺸﺘﻪ و ﺣﺪود  ١٣ﻣﯿﻠﯿﻮن از ﺧﺎﻧﻪ
و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺧﻮد آواره ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻮی ﺧﻮن ،ﺑﺎروت و ﻣﺮگ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی
ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارش »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ«  83 UNDPﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﺳﻮرﯾﻪ در ﺳﺎلهﺎی ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ،ﻋﻤﻼ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻋﻤﯿﻖ و ﺷﺪﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی رودرو
ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ٢٠١١رﻗﻢ ﺑﯿﮑﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ  ٢٠درﺻﺪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ
اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺣﺪود  ۴٨درﺻﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در
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ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ۴ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺴﺮان ﺟﻮان ﺑﻮد! و  ۵٠درﺻﺪ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺳﺎلهﺎی  ٢٠٠۴ﺗﺎ  ٢٠٠٧از ﮐﺎر ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ!
در ﺳﺎل  ٢٠٠٧ﺣﺪود  ٣٣درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﻮرﯾﻪ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺣﺪود ٧
ﻣﯿﻠﯿﻮن(؛ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ۶٢ ،درﺻﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ،درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺮﻓﻘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ
ُ
 ۵٨،١درﺻﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻌﻼوه ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﺴﻮادی در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ
ﺟﺰﯾﺮه وﺟﻮد داﺷﺖ؛ ﻧﺮخ ﻓﻘﺮ از  ۵٨درﺻﺪ )در ﺳﺎل  (٢٠٠۶ﺑﻪ  ٨٠درﺻﺪ )در
84
ﺳﺎل  (٢٠١٠رﺳﯿﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻠﺶ وﻗﻮع ﭼﮫﺎر ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻮد.
ُ
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺻﺮﻓﺎ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ »ﺗﻌﺮﯾﺐ« )ﻋﺮب
ﺳﺎزی ﮐﺮدﺳﺘﺎن( ،Arab belt policy 85رژﯾﻢ ﺑﻌﺚ ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻋﺮب
ُ
ﻧﺸﯿﻨﯽ را در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ آب و ﺑﺮق و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺪرن ﺷﮫﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ُ
ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ هﻤﺴﺎﯾﻪ ،از ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﻼوه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ،
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؛ دﻟﯿﻠﺶ هﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رژﯾﻢ اﺳﺪ ،اﺣﺪاث
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖهﺎی رﺷﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ را در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده ﺑﻮد .راﺑﯿﻦ
ﯾﺎﺳﯿﻦ -ﮐﺴﺎب و ﻟﯿﻼ اﻟﺸﺎﻣﯽ Robin Yassin-Kassab and Leila Al-Shami
در ﮐﺘﺎب »ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻣﯽﺳﻮزد :ﺳﻮریهﺎ در اﻧﻘﻼب و ﺟﻨﮓ« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ:
»دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای آﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﮐﺎهﺶ ﻣﺰدهﺎ و ﻣﺰاﯾﺎ روی آورده ﺑﻮد ،ﮐﺎرﮔﺮان را اﺧﺮاج و
دهﻘﺎﻧﺎن را از ﻣﺰارع دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﺮون راﻧﺪه و ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖهﺎی اﻧﺤﺼﺎری
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﮐﺸﻮرهﺎی ﻋﺮب ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﮐﺎرﮔﺮان را هﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﻨﻨﺪ )ص  .(31ﮐﺎرﮔﺮان و دهﻘﺎﻧﺎن ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺗﻘﻼ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺰد ﻣﻌﺎدل  115دﻻر در ﻣﺎه ﺑﻮد( و از ﺣﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدﻧﺪ .زﻧﺪانهﺎ ﻣﻤﻠﻮ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪهﺎ را
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آزادی ﺑﯿﺎن ،ﻧﻈﺎم
ﭼﻨﺪ ﺣﺰﺑﯽ ،آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﺮدهﺎ از ﺳﻮی
رژﯾﻢ رد ﺷﺪه ﺑﻮد .دوﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ »روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ« را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ در ﺣﺰب ﺑﻌﺚ
86
ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﺮد«.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮی از ﻓﻘﺮ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ،ﺳﺘﻢ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ
ـ و ﺑﻮﯾﮋه ﺗﻮده ﻓﻘﯿﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ -ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .اﻣﺎ آنهﺎ ﺗﻨﮫﺎ
ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در روﻧﺪ وﻗﺎﯾﻊ ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺻﺤﻨﻪ
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ﺳﺎزان ،و ﺑﺎزﯾﮕﺮان زﯾﺎدی در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻠﻮک اﻣﺮﯾﮑﺎ و روﺳﯿﻪ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦﺷﺎن هﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزیهﺎ ،ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻣﺒﺎدﻻت اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوهﺎ ـ ﮐﻪ هﺮ روز ﺷﮑﻞ و آراﯾﺶ ﺗﺎزه ای ﺑﺨﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮدـ در ﺗﻮان و ﺣﻮﺻﻠﻪ اﯾﻦ
ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﮔﺬﺷﺖ ،راﺑﻄﻪ روژاوا ﯾﺎ
»ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺷﻤﺎل ﮐﺮدﺳﺘﺎن« ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ.

روژاوا ،اﺳﺪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ؟
اﺳﺪ
رواﺑﻂ ﻧﯿﺮوهﺎی درﮔﯿﺮ در روژاوا ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻏﺎﻣﺾ اﺳﺖ PYD :ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ  PKKرا اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ »ﺗﺮورﯾﺴﺖ« ﻧﺨﻮرد .اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  PYDاﺧﻄﺎر
دﺷﻤﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ )هﻢ ﭘﯿﻤﺎناش در ﻧﺎﺗﻮ( دﺳﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از هﻤﮑﺎری ﺑﺎ  PKKﮐﻪ
ِ
ﺑﺮدارد 87.اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺗﺎ در ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ داﻋﺶ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ و PYD
ُ
ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮد 88.ﺗﺮﮐﯿﻪ دﺷﻤﻦ دﯾﺮﯾﻨﻪ ﮐﺮدهﺎ و  PYDاﺳﺖ و هﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺪ اﺳﺖ.
دوﺳﺘﯽ رژﯾﻢ اﺳﺪ و  PKKﻗﺪﻣﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد PYD .از  PKKﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،وﻟﯽ
ﺟﺮات ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﻮﺿﻊ روﺷﻨﯽ در دﻓﺎع از اﺳﺪ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ .روﺳﯿﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻣﯽ
رژﯾﻢ اﺳﺪ اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ دﻓﺘﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ »ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﯾﻪ« را در ﮐﺸﻮرش داده اﺳﺖ! ...اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ
دادههﺎ ،رﻗﺎﺑﺖهﺎ و ﮐﺸﻤﮑﺶهﺎ ،ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻗﻄﺮ ،اﻗﻠﯿﻢ
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،دوﻟﺖ ﻋﺮاق و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را هﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﻮاهﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ آﺷﻔﺘﻪ
ﺑﺎزاری اﺳﺖ! ﺗﺎزه اﮔﺮ رواﺑﻂ ﭘﻨﮫﺎن و ﭘﺸﺖ ﭘﺮده را ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ
اوﺿﺎع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯽ ﺧﻮاهﯿﻢ ﺑﺮد .هﻤﯿﻦ اﺻﻞ در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ  PYDﺑﺎ اﺳﺪ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از هﺮﭼﯿﺰ ﺟﺎی ﺑﺤﺚ دارد ،ﺧﺮوج ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ-
اداری اﺳﺪ از ﺷﻤﺎل ﮐﺮدﺳﺘﺎن ) (٢٠١٢آن هﻢ ﺑﺎ ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻓﺮاوان ﺑﻮد 89.واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻗﺪرتﮔﯿﺮی  PYDو ﭘﺎﮔﯿﺮی روژاوا ﻧﻘﺶ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻤﯽ داﺷﺖ .در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ رﺧﺪاد ،ﺗﺌﻮریهﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد .ﺑﻌﻀﯽ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻣﺸﺘﺮک رژﯾﻢ ﺑﻌﺚ ﺳﻮرﯾﻪ و ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ،در ﺑﺮاﺑﺮ دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن )ﺑﻪ رهﺒﺮی ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎرزاﻧﯽ( ﺑﻮد.
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ﺑﻮاﻗﻊ ،اﺳﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮزی ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ را )ﺣﺪود  ٩٠٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ( ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ
 PYD/PKKو ﻣﺘﺤﺪﯾﻦﺷﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ و دژ دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ
ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻤﻠﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﯾﺎ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺟﮫﺎدﯾﺴﺖ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺎﯾﻪاش )داﻋﺶ و
ﺟﺒﮫﻪ اﻟﻨﺼﺮه( اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ُ
ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ هﺪف اﺳﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ،هﻤﺪﺳﺖ ﻧﺸﺎن دادن ﮐﺮدهﺎ ﺑﺎ
ُ
رژﯾﻢاش ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﺮدهﺎ را از ﺻﻔﻮف اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن )ﻋﺮب( ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﺪ و ﺣﺘﯽ در
ُ
ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوهﺎی ﮐﺮد ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﯿﺎﻧﺪازد .ﺑﻌﻀﯽ هﻢ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﻧﯿﺮوهﺎی اﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ  PYDﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪ را
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺑﺎﺻﻄﻼح ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
)ﻣﺜﻞ ﻓﺮودﮔﺎه ،راه آهﻦ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺎﻣﯿﺸﻠﻮ( ،هﻤﭽﻨﺎن در ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺮوهﺎی اﺳﺪ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ 90و ﺣﻘﻮق ﻣﺎهﯿﺎﻧﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ،و ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دﯾﮕﺮ ،هﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮﺳﻂ
دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد PYD .ﺿﻤﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوهﺎی اﺳﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻮق
اﻟﺠﯿﺸﯽ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ
91
روژاوا ﺿﺮوری ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻌﻼو ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدن  PYDدر اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﺮاﺳﺮی ﺿﺪ اﺳﺪ و اﻇﮫﺎر ﺟﻤﻼﺗﯽ از
اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاهﺎن ﺟﺪاﯾﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن...» ،
ﺑە اﻋﺘﺒﺎر  PYDﺿﺮﺑە زده و دﻟﯿﻠﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای اﺗﮫﺎم زﻧﯽ ﺑﺨﺸﯽ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
92
ﺳﻮرﯾە ﺑە آنهﺎ ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑە دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ هﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ارﯾﮑﺎ ﺳﻮﻟﻮﻣﺎن  ،Erika Solomonدر ﮔﺰارش وﯾﮋهاش در »روﯾﺘﺮز« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ )ﻧﯿﺮوهﺎی اﺳﺪ و  (PYDدر هﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﺟﻨﮕﺠﻮهﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ هﻤﺎﻧﻨﺪ ارواح از ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ .در ﻣﯿﺪاﻧﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ،ﺳﺮﺑﺎزان
ﺳﻮری ﺳﻮار ﺑﺮ ﮐﺎﻣﯿﻮنهﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺿﺪ هﻮاﯾﯽ ،از وﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻋﺒﻮر از
ﻋﺮض ﺧﯿﺎﺑﺎن هﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ هﻢزﻣﺎن ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮔﺸﺖ ﮐﺮد از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
93
ﻣﯿﺪان در ﺣﺎل ﮔﺬر اﺳﺖ«.
اﻣﺎ آﻟﺪار ﺧﻠﯿﻞ  ،Aldar Xelilاز ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ  PYDدر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺗﮫﺎﻣﺎت هﻤﮑﺎری PYD
ﺑﺎ اﺳﺪ ،در هﻤﯿﻦ ﮔﺰارش ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﮕﺬار رژﯾﻢ ﭘﺎﯾﮕﺎههﺎﯾﯽ را در اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دﻓﺎﺗﺮ اداریاش داﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ هﺮ ﭼﻨﺪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ اﺳﻢﺷﺎن هﺴﺖ .ﻻاﻗﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﺎهﯿﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎن دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮدم
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن اداﻣﻪ دهﻨﺪ ...آری ﻣﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺳﯿﺎﺳﯽ هﺴﺘﯿﻢ«.
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ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻘﺎﻣﺎت روژاوا ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ اﺳﺪ از ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺮای
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوهﺎﯾﺶ ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﮫﻢ ﻗﺪرتاش ﺑﻮد.
زوهﺎت ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﺌﻮل رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ  ،PYDدر اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺑﻮد ...ﻋﻤﻼ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺑﺸﺎر اﺳﺪ آﺗﺶ ﺑﺲ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪە اﺳﺖ.
ﻧﯿﺮوهﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﺧﯿﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﮐە ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ در هﻤە اﺳﺘﺎنهﺎی ﺳﻮرﯾە ﺑە
ﻣﻘﺎﺑﻠە ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ و در ﻋﻤﻞ هﻢ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐە ﺟﺒﻬە ﺟﺪﯾﺪی در ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺠﺎد
94
ﮐﻨﻨﺪ«.
رهﺒﺮی روژاوا هﺮﮔﻮﻧﻪ هﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﺳﺪ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ 95و ﺑﺸﺎر اﺳﺪ هﻢ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ
اﻇﮫﺎرﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد روژاوا و »ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺷﻤﺎل ﮐﺮدﺳﺘﺎن« ﻧﺪارد و در ﺟﻮاب
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر روﺳﯽ ،ﺑﺤﺚ درﺑﺎره روژاوا را ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ و ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ
96
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦاش ﺣﻮاﻟﻪ ﻣﯽدهﺪ.

آﻣﺮﯾﮑﺎ
هﻨﺮی ﮐﺴﯿﻨﺠﺮ» :دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ،اﻣﺎ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ هﻼﮐﺖ
ﺑﺎر!«

97

ﻣﺴﺌﻠﻪ روژاوا ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ داﻋﺶ ﺑﻪ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ اﻧﻌﮑﺎس ﺟﮫﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ .هﺪف داﻋﺶ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎل ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻮد 98.رزﻣﻨﺪﮔﺎن  PYDﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺣﻤﻼت داﻋﺶ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در هﻤﯿﻦ
ﺣﺎل ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺮزهﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد را ﺑﻪ روی روژاوا ﺑﺴﺘﻨﺪ و
ﻋﻤﻼ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﻓﺮار ﻣﺮدم ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺣﮑﺎﯾﺖ
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ!  PYDدﺳﺖ ﯾﺎری ﺑﻪ ﺳﻮی اﻣﺮﯾﮑﺎ دراز ﮐﺮد؛
راﻣﺒﻮ ﺑﺎ ژﺳﺖ ﻧﺠﺎت ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪ و در ﺟﻨﮓ »ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ« ،ﺟﺎﻧﺐ
»ﺧﯿﺮ« را ﮔﺮﻓﺖ!)(٢٠١۴
»ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ« در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺖ:
»اﻧﻔﻌﺎل آﻧﮑﺎرا درﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم واﺷﻨﮕﺘﻦ را ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺣﺰب اﺗﺤﺎد
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ) (PYDواداﺷﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﻣﺸﻖ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ از رزﻣﻨﺪﮔﺎن
ﮐﺮد ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽهﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻮرﯾﻪای ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺮد
ﺗﺮﮐﯿﻪ رواﺑﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ .در  ٢اﮐﺘﺒﺮ ارﺳﺎل ﺳﻼح و ﻣﻮاد ﭘﺰﺷﮑﯽ از راه هﻮا ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺎﺻﺮه آﻏﺎز ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ازﺳﻮی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺮﮐﯿﻪ ازآن
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اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ هﻤﮑﺎری ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﺣﺰب اﺗﺤﺎد دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ) (PYDو
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﻣﯿﺎﻧﻪ رو« ﺳﻮرﯾﻪ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺸﺎﯾﺶ وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﻞهﺎی
99
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮد ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ در رﺳﺎﻧﻪهﺎ آﻣﺪ ﮐﻪ:
»ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖهﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﺣﺰب اﺗﺤﺎد دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺧﻮدﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽهﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
ُ
در روژاوا و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اوﺑﺎﻣﺎ ﻧﯿﺮوی وﯾﮋه و دههﺎ ﺗﻦ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﯾﮕﺎنهﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺧﻠﻖ و ﻣﺘﺤﺪان آن در ﺷﻬﺮ ﺣﺴﮑﻪ ارﺳﺎل ﮐﺮد 100.ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ
اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض رﺳﻤﯽ آﻧﮑﺎرا اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽهﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ واﻗﻔﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻤﮏ
ﺑﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﮐﺮد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ101«.
ﺑﺪﻧﺒﺎل اﯾﻦ رﺧﺪادهﺎ ،ﻋﮑﺲهﺎ و ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ از ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ،در روژاوا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ 102و ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﻋﻠﻨﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .وﻻدﯾﻤﯿﺮ وان
وﯾﻠﻨﺒﺮگ  Wladimir van Wilgenburgروزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر هﻠﻨﺪی در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ وب ﺳﺎﯾﺖ
ُ
دﯾﮑﻦ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺮدهﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوهﺎی وﯾﮋه
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در آﻧﺠﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ:
»ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺘﻮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ آنهﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯽ .اﻣﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران
ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ زﯾﺎد ﺑﻪ آنهﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﺳﺮﺑﺎزان وﯾﮋه
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﯾﻮﻧﯿﻔﻮرمهﺎی ) YPGﺑﺎزوی ﻧﻈﺎﻣﯽ  (PYDﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ] ،ﻣﺤﺪودﯾﺖهﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﺪ[ YPG .ﮐﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ هﻤﮑﺎری ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،اﻣﺎ آنهﺎ در ﻣﯿﺎن
اهﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب هﺴﺘﻨﺪ .هﻢ ﻃﺮﻓﺪاران و هﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن  PYDﻏﺮﺑﯽهﺎ را دوﺳﺖ
دارﻧﺪ .ﺷﻤﺎ هﯿﭻﮔﺎه از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن  PYDﻧﻤﯽﺷﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ هﻤﮑﺎری ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار
103
ﺑﺪهﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد«.
و ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺧﺒﺮﮔﺰاریهﺎ از اﺣﺪاث ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ روژاوا ﺧﺒﺮ
104
دادﻧﺪ.
در اداﻣﻪ هﻤﮑﺎریهﺎی ﻏﺮب ﺑﺎ  PYDو ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ  -ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم »ﻧﯿﺮوهﺎی
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺳﻮرﯾﻪ«  Syria Democratic Forces (SDF)105ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ -داﻋﺶ
107
از ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﮫﺮهﺎی ﻋﺮب ﻧﺸﯿﻦ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺒﯿﺞ  ،106Manbijﻋﻘﺐ راﻧﺪه ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖهﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی  PYDﺑﻪ ﻏﺮب ﻓﺮات ،ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺟﮫﺖ داد و ﺑﺴﻮی ﺗﺮﮐﯿﻪ ـ هﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺶ در ﻧﺎﺗﻮـ ﭼﺮﺧﯿﺪ .ﺣﻤﺎﯾﺖ »ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن« Joe
 Bidenﻣﻌﺎون اوﺑﺎﻣﺎ ،از آﻧﮑﺎرا و ﻓﺸﺎر آوردن ﺑﻪ  PYDﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ "ﺷﺮق
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ﻓﺮات" ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را در اﻟﻮﯾﺖ دارد و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺑﻪ
108
هﺮ ﭼﺮﺧﺶ و ﻣﺎﻧﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻻزم ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﮫﺎم اﺣﻤﺪ  ، Ilham Ehmedﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ روژاوا ،و ﯾﮑﯽ از ﻣﺬاﮐﺮه
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ هﯿﺌﺖهﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
» ...ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﻤﺎن ﺧﻮب ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ...در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎتﻣﺎن ...اﺣﺴﺎس
ﮐﺮدﯾﻢ آنهﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶهﺎﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪﻧﺪ :هﻢ از زاوﯾﻪ ﺗﺌﻮرﯾﮏ و هﻢ از ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻠﯽ .در
ﺟﻠﺴﻪ اﺧﯿﺮﻣﺎن ،آنهﺎ از ﻣﯿﺰان راﺑﻄﻪ  PYDﺑﺎ اﺳﺪ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ...آنهﺎ هﺮازﭼﻨﺪﮔﺎه ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را هﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ در روژاوا ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ-
ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻤﺎ را « ...آنهﺎ )اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽهﺎ( روﺷﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد .آنهﺎ ﻗﻮل دادﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،هﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎدی و ﻧﯿﺰ از ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻬﺎت ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد ...اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه درب دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪی را ﮔﺸﻮده ...آنهﺎ )اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽهﺎ( ﻧﻈﺮ
ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه داﺷﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ
109
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد!«
اﻣﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ  PKKﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﯽﺧﻮاهﺪ .ﺟﻤﯿﻞ ﺑﺎﯾﮏ
 ،Cemil Bayikرهﺒﺮ ﭘﺮاﮐﺘﯿﮑﯽ  ،PKKدر ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ »دی ﺗﺴﺎﯾﺖ« آﻟﻤﺎن ﻣﯽ-
ﮔﻮﯾﺪ:
» ...در ﻣﻮرد ﻣﺎ ﻗﻀﺎوت ﻏﻠﻄﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ...ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ در ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ وﺟﻮد
ُ
آورد ﮐﻪ ﭼﺸﻢهﺎی زﯾﺎدی ﮔﺸﻮده ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ واﻗﻌﺒﯿﻨﺎﻧەﺗﺮ ﻣﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ...ﮐﺮدهﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺮوﯾﯽ هﺴﺘﻨﺪ
ُ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ داﻋﺶ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ ،و درﻣﯿﺎن ﮐﺮدهﺎ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﻋﻬﺪه اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﺑﯿﺎﯾﺪ  PKKاﺳﺖ ...اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽهﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺎ
هﺴﺘﻨﺪ .آنهﺎ ﻧﯿﺰ هﻤﭽﻮن ﻣﺎ ﺑﺎ داﻋﺶ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ ...اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ هﯿﭻ
ُ
ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ را ﺑﺪون ﮐﺮدهﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد ...اﻣﺮوزه ﮐﺮدهﺎ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
هﺴﺘﻨﺪ ...اﮔﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﭙﺮدازد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ آنهﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه
ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ هﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ را ﻋﻠﯿﻪ داﻋﺶ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده .و اﯾﻦ هﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ُ
ﮐﺮدهﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد ...اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺪون  PKKﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ از داﻋﺶ
ﺧﺎﺗﻤﻪ دهﺪ؟ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺑﺪون  PKKﺑﻪ اهﺪافاش در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮﺳﺪ؟ ...ﺑﺪون ﮐﺮدهﺎ؟ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اروﭘﺎ ﺑﺪون ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﺎز روﺳﯿﻪ ﭘﺎﯾﺎن دهﺪ؟ راه ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﮔﺎز ﺑﻪ درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ از روژآوا ﻣﯽﮔﺬرد .اﮔﺮ
110
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ راه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اروﭘﺎ هﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ راﺣﺘﯽ ﺑﮑﺸﺪ«.
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اﻣﺎ ﻣﻼﻗﺎتهﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و  PYDﮐﻪ از ﺳﺎل  ٢٠١٢در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد ،ﮐﻤﯽ
ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ راﺑﺮت ﻓﻮرد  Robert Fordﺳﻔﯿﺮﺳﺎﺑﻖ اﻣﺮﯾﮑﺎ در دﻣﺸﻖ اﻓﺸﺎ ﺷﺪ .او
ﮔﻔﺖ:
» ﻣﺎ )اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽهﺎ و  (PYDاز ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ واﺳﻄﻪ ﻣﻼﻗﺎتهﺎﯾﯽ داﺷﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻓﻌﻪ
هﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺧﻮد ﻣﻦ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻢ و در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻼﻗﺎتهﺎ ،دﯾﭙﻠﻤﺎتهﺎی
دﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ) ...اﯾﻦ دﯾﺪارهﺎ( هﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ  ...ﺑﺎ واﺳﻄﻪﮔﯽ ﯾﮏ
111
ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺳﻮری ﺳﺎﮐﻦ آﻟﻤﺎن« .
اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎتهﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﯿﻞ ﺑﺎﯾﮏ هﻢ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ:
»هﻤﮑﺎری و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوهﺎی اﺋﺘﻼف و  PKKﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮد و از ﻃﺮﯾﻖ واﺳﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ-
ﺷﺪ«.

112

ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﯿﻠﯽ زود از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻏﯿﺐ
ﺷﺪ! 113ﻣﺴﻠﻤﺎ ﮐﺴﯽ از ﺗﻮاﻓﻘﺎت و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎتهﺎ ردوﺑﺪل ﺷﺪه،
ﺧﺒﺮی ﻧﺪارد.
وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ،رﮐﺲ ﺗﯿﻠﺮﺳﻮن  ،REX TILLERSONرﺋﯿﺲ
هﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ارﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺘﯽ اﮐﺴﺎن  ،Exxonﺷﺸﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮫﺎن و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﻔﺖ اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﻧﯿﺰ در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ:
»ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺋﺘﻼفﻣﺎن را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﻨﯿﻢ؛ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮدهﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺎ
در ﻧﺒﺮد زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ...رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ و دوﺳﺘﺎنﻣﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ( ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
114
ﺛﺒﺎت ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﯽ در ﻗﺒﻞ ﺷﺪه ،ﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺟﺮایﺷﺎن هﺴﺘﯿﻢ«.
آﻧﭽﻪ در روژآو و در ﻣﺘﻦ ﻣﻼﻗﺎتهﺎ و هﻤﮑﺎریهﺎ ﺑﯿﻦ  PYDو آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﮔﺬرد ،از
ﺟﻨﺒﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﮐﺎدﻣﯿﮑﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص
ﮔﻠﻮﺑﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری
در ﺟﮫﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﯾﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﮫﺎد دوﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود .ﺑﻌﻼوه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روی ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﺳﺎﺑﻖ و ﻗﻔﻘﺎز ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺸﻮرهﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ اﯾﺎﻻت
ﻓﺪراﺗﯿﻮ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺎﯾﮑﻞ اوهﺎﻧﻠﻮن  Michael O'Hanlonدر ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﭼﺮا ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن
در ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﮐﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ« ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻌﻤﻞ

kandokav.com

دفترھاى ويژه

133

روژآوا در نزاع کار -سرماﯾه

آﻣﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮای ﺳﻮرﯾﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ:
» ...هﺪفﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮﺳﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ...هﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دوﻟﺖ ،ﻧﯿﺮوهﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ...
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻞ ﺑﺤﺮان ﺳﻮرﯾﻪ رﺳﯿﺪه-
115
اﻧﺪ«...
اوﺟﻼن ﻧﯿﺰﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
» ...ﺗﺤﻮﻻت دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺗﺸﻮﯾﻖهﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺟﻬﺖ
هﻤﺎهﻨﮕﯽ ،ﮔﺮاﯾﺶ رﺳﺎﻧﻪهﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ُ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺮدهﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺷﺎﻧﺲ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﭼﺎرهﯾﺎﺑﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
116

را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ«.

ﺑﻪ هﺮ رو ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ ﻧﻘﺶﺑﺎزی در ﺳﻮرﯾﻪ آﻏﺎز ﻧﺸﺪ .ﭘﯿﺶ از
ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮاﻧﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺳﻮرﯾﻪ
ﻣﺸﮫﻮد ﺑﻮد .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ) ،(٢٠١١ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ از ﮔﺮوههﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﺳﺪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد .از ﺳﺎل  ٢٠١۴اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ اﺋﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ داﻋﺶ و ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ رهﺒﺮی آن ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ
117
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﯾﻪ )روژاوا( ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ و در ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد.
اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﯾﮏ ﻃﺮف در اﺋﺘﻼف ﺑﺎ  PKKو  PYDاﺳﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در اﺋﺘﻼف

ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺟﮫﺎدﯾﺴﺖهﺎ و اﺳﻼﻣﯿﺴﺖهﺎ هﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
هﻤﯿﺸﮕﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻏﺎرت و ﺟﻨﺎﯾﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﺠﯿﻦ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﺮزهﺎی
ﻗﺮاردادی ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ؛ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻣﺮدﻣﯽ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮده و
رژﯾﻢهﺎی دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ،ﻣﺴﺘﺒﺪ و ﻓﺎﺳﺪ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﺷﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ اﺳﻼﻣﯿﺴﺖهﺎ و
ﺟﮫﺎدﯾﺴﺖهﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮏ را ﭘﺮوراﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﺮدم اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ 118.واﻗﻌﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﺧﻮد را ﺑﺴﺎدﮔﯽ زد ،ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش را ﺑﺮ ﺟﮫﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺴﺖ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

اﻗﺘﺼﺎد ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد .اﺗﺤﺎد ،اﺋﺘﻼف و هﻤﮑﺎری  PKKو  PYDﺑﺎ
دوﻟﺖ هﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﺎزی ﻧﻔﺮتاﻧﮕﯿﺰ و ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺳﻮرﯾﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺎ هﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻤﯽﺷﻮد
ُ
ﺮد ﭘﺮواﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و
ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﭘﻨﮫﺎن ﺑﺎ اﺳﺪ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﮐ ِ
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ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت داﺷﺖ ،ﺑﺎ رهﺒﺮان هﺎرﺗﺮﯾﻦ رژﯾﻢهﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ  -ﻣﺜﻞ ﺟﻤﮫﻮری
اﺳﻼﻣﯽ -دﯾﺪار و ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در داﻧﺸﮕﺎههﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﭼﭗ و ﺗﺮﻗﯽ
ﺧﻮاه اروﭘﺎ ﺑﺎ ژﺳﺖهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻇﺎهﺮ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﺟﻤﻼت اوﺟﻼن را درﺳﺘﺎﯾﺶ اﻣﺮﯾﮑﺎ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اش آوردﯾﻢ .اﯾﻦ را هﻢ
ﺑﺮای ﺣﺴﻦ ﺧﺘﺎم ﻣﯽ آورﯾﻢ:
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ »اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی واﺷﻨﮕﺘﻦ ﮐﺮدﺳﺘﺎن« ﺑﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺴﻠﻢ رهﺒﺮ ) PYDدر  ٢ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
 (٢٠١۵در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻦ اﺳﺖ:
»)...ﻣﺮدم روژاوا( ﻗﺎدر ﺷﺪﻧﺪ رژﯾﻢ را از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎن ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ را ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪﺷﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ دهﻨﺪ .آنهﺎ رهﺒﺮی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻌﻬﺪه دارﻧﺪ ...ﻣﺎ راﺑﻄﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ هﻤﻪ اﺣﺰاب ﮐﺮدی ﻋﺮاﻗﯽ دارﯾﻢ .رژﯾﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق
ﺑﻪ ﻣﺎ در ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺖهﺎ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد و هﻢ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺮوهﺎی ﭘﯿﺸﻤﺮﮔﻪ در دﻓﺎع از ﮐﻮﺑﺎﻧﻪ .ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺎق رواﺑﻂ ﺧﻮب ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺣﺰاب
ُ
ﮐﺮدی هﺴﺘﯿﻢ ...ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ هﺴﺘﯿﻢ و
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﻢ ...اﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را در
119
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻌﯽ در اﯾﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش آن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن دارد«.

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
 -١روژاوا  -ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت درﺳﺖﺗﺮ »ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﯾﻪ« -ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ُ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻮرژوازی ﮐﺮد اﺳﺖ.
اﻋﺘﺒﺎری
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎﺗﻮ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ﺳﺎﺑﻖ ،ﺷﮑﺴﺖ و ﺑﯽ
ﺗﻀﻌﯿﻒ
ِ
ِ
ِ
ﺟﮫﺎﻧﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻟﯿﺒﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﯽآﺑﺮوﯾﯽ
ِ
ِ
ﺟﮫﺎﻧﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺲ از ﻟﻮرﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ﭘﺸﺖﭘﺮده آن ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرهﺎ
ِ
و ﻧﯿﺮوهﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ -ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ )ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﯾﮑﯽﻟﯿﮑﺰ و اﺳﻨﻮدن اﻓﺸﺎ ﺷﺪﻧﺪ( ﻋﻤﻼ
دﻻﯾﻞ
ﮐﻨﺎر
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ هﮋﻣﻮﻧﯿﮏ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮد .اﯾﻦهﺎ در
ِ
ِ
ِ
ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮ ،روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻋﺎﺟﻞ و ﻓﻌﺎل
اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺿﺮورت ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .دﻓﺎع از ﻣﺮدم ﺑﯽدﻓﺎع ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ و ﺑﮫﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه
ﻋﻠﯿﻪ داﻋﺶ ،زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺿﺮورت را ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮد.
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اوﺟﻼن ،ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان
اﻧﻘﻼب
در آن ﺳﻮ PKK ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺳﺎﯾﻪ
ِ
ِ
ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن دﻣﻮﮐﺮات ،ﺳﮑﻮﻻر ،ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﺖ و ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ.
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ﺑﻮرژوازی ﻏﺮب ﮐﻪ ﺧﻮد را ﭘﺮﭼﻤﺪار اﯾﻦ ارزشهﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺪاری
از آنهﺎ ،ﺑﻪ اﺋﺘﻼف ﺑﺎ  PYDو  PKKراﺿﯽ ﺷﺪ ،هﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ  PKKهﻤﭽﻨﺎن در ﻟﯿﺴﺖ
ﺗﺮورﯾﺴﺖهﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد! اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﭘﮫﻠﻮ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ،
 PKKرا ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد ﺗﺎ در هﻤﺴﻮﯾﯽ و هﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و ﻓﺪاﮐﺎری
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺨﺮج دهﺪ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،ﺑﻌﻼوه اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽدهﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ
از ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف  ،PKKآن را ﺑﺴﮫﻮﻟﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺿﻤﻦ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ  PKKو ﺧﻮشﻧﺎﻣﯽ آن در ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم و
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺎﯾﮕﺎههﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﺳﻮرﯾﻪ و ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺮوهﺎﯾﺶ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻘﻮل رهﺒﺮ ﻋﻤﻠﯽ ،PKK
ﺟﻤﯿﻞ ﺑﺎﯾﮏ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺪون ﻣﺴﺎﻋﺪت  PKKاﺑﺪا اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد .ﺑﻌﻼوه ﻧﯿﺎز اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم رزﻣﻨﺪه از ﯾﮏ ﺳﻮ و اﺷﺘﯿﺎق ﺟﺪی  PKKﺑﺮای هﻤﮑﺎری ﺑﺎ
اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﻼﻗﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻓﺮاهﻢﺗﺮ ﮐﺮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای هﺮ دو ﻃﺮف رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ ﺑﻮد! اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﭼﮫﺮه اﻧﺴﺎندوﺳﺘﺎﻧﻪاش در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ؛  PKKﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ  PYDﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎل اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪ و ﺗﻀﺎد ﮐﺎر -ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻪ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻢ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﺎزﻧﺪه اﺻﻠﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﻋﺪه  PYDدال ﺑﺮ »ﻧﻪ ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ،ﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« ﺗﺎ ﭘﺎی ﯾﮏ اﺋﺘﻼف ﺳﯿﺎه )اﻣﺮﯾﮑﺎ-اروﭘﺎ-
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯽ-ﺑﺎرزاﻧﯽ-ارﺗﺶ آزاد ﺳﻮرﯾﻪ( ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم اﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﺟﺒﮫﻪهﺎی ﺟﻨﮓ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻮاﻗﻊ ﺣﻤﻠﻪ داﻋﺶ ﺑﺮای اﻣﺮﯾﮑﺎ و  PKKﯾﮏ ﺑﺮﮐﺖ
120
ﺑﻮد؛ هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺻﺪام ﺑﺮای ﺧﻤﯿﻨﯽ!
اداﻣﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد داﻋﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﺶ
را از ﺗﻮده هﺎی ﻣﺤﺮوم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
 -٢روژاوا ﻣﺤﺼﻮل دﯾﻨﺎﻣﯿﺴﻢ ﺑﺤﺮان اﺳﺖ ،ﻧﻪ راه ﺣﻞ ﺑﺤﺮان.
ُرﺧﺪاد روژاوا ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻔﮑﺮ اوﺟﻼن در زﻧﺪان ﻧﺒﻮد ،هﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ از
آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮدهای ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ،
دﯾﻨﺎﻣﯿﺴﻢ
ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد 121ﮐﻪ در
ِ
ِ
ژﺋﻮﭘﻮﻟﯿﺘﯿﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻣﻌﺎدﻻت و ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺖهﺎ ،ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﺮﮔﺒﺎر
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ِ

کندو کاو  ،٦فروردين ١٣٩٧
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ُ
داﻋﺶ ،ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوهﺎی رژﯾﻢ اﺳﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ ،ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﻣﺒﺎرزات ﺗﻮدهای اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﭘﺮوژه ﻣﺸﺎﺑﻪ »ﮐﻨﻔﺪراﻟﯿﺴﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« ،ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮﮐﭽﯿﻦ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه ﺑﻮد؛ اﻣﺎ هﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﺮﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺣﺘﯽ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ
ﮐﻪ  PKKﻗﺪرت و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ داﺷﺖ و از ﭘﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﻗﻮﯾﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻧﯿﺎﻣﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﻃﺮح و ﺗﺤﻘﻖ آن ﻓﺮاهﻢ ﻧﺒﻮد.
روژاوا در ﮐﺎﻧﻮن ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺴﻮز داﺧﻠﯽ و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻏﺎرت ﻧﻔﺖ ،ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
اﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ،ﻇﮫﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺗﻼشهﺎی زﯾﺎدی در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻇﺎهﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﻪ رهﺒﺮی اوﺟﻼن ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﻮد .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت زﯾﺎدی ﺻﺮف
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ از اوﺟﻼن ﯾﮏ ﻣﺘﻔﮑﺮ ،اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺴﺎزد؛ ﺗﺎ ﺳﯿﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﮐﻪ
از اراده و اﺗﺤﺎد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﻨﮓ ،ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎنهﺎ ،آوارﮔﺎن و ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن و ...ﺑﺮﺧﻮاهﺪ
ﺧﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺑﯽراهﻪ ﺑﺒﺮد .در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﭘﺮوژه ﮐﻨﻔﺪراﻟﯿﺴﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﻋﺪل ﻋﻠﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪی و ﺟﻤﮫﻮری
هﻤﺎﻧﻘﺪر ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ِ
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺑﻮد!
ﺣﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖهﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ
روژاوا راه ِ
اردوی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ؛ ﻧﻪ راه ﺣﻞ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن اردوی ﮐﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻇﮫﻮر روژاوا ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ رﻗﻢ ﺧﻮرد ،اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت روژاوا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺗﻮازن ﻗﻮای ﻧﯿﺮوهﺎی رﻗﯿﺐ و درﮔﯿﺮ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ.
ُ
 -٢آرﻣﺎﻧﺸﮫﺮ روژاوا ،ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺮدی ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس اﺳﺖ.
ُ
اﯾﺪه ﺗﺎﺳﯿﺲ آرﻣﺎﻧﺸﮫﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮده و ﺑﺪﻓﻌﺎت آزﻣﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻮاﻣﻊ اوﻧﯽ
)ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  ،(New Harmonyﻓﺎﻻﻧﺴﺘﺮ ، 122اﯾﮑﺎری ،123هﻮم ﮐﻠﻨﯽ 124،راﭼﺪﯾﻞ...،125
ﮐﯿﺒﻮﺗﺺ ،ﭼﯿﺎﭘﺎس 126و ﻣﺎرﯾﻨﺎﻟﺪا 127ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن،
ﺳﻮﺋﯿﺲ ،ﺑﻠﮋﯾﮏ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ...وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﻀﺎ دارﻧﺪ .در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
128
ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎی زﯾﺎدی را ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﺎهﺪ ﺑﻮده و هﺴﺘﯿﻢ.
آرﻣﺎﻧﺸﮫﺮی هﺎ -ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم -و رهﺒﺮان روژآوا -ﺑﻄﻮر اﺧﺺ -ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺮدم ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻓﺮاﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،هﻤﻪ را هﻢﮐﺎﺳﻪ و هﻢﻣﻨﻔﻌﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺧﯿﺎل ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻪ راه را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﺰات ﻣﻠﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﺬهﺒﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ .ﻓﺎرغ
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از آن ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت ﺑﻮرژوازی» ،ﻣﺮدم« هﻤﺎن »ﻣﻠﺖ« اﺳﺖ! ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ هﻢ
هﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را »ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم« و »ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ« ﺟﺎ ﻣﯽزﻧﺪ! ﺑﻪ ﺗﺒﻊ
هﻤﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﯿﺰ هﺴﺖ ﮐﻪ رهﺒﺮان روژاوا ﭼﺸﻢ و ﮔﻮشﺷﺎن را ﺑﺮ ﺣﻮادث ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺠﺎی اﺗﺤﺎد و هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ هﺮ ﻧﯿﺮوی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ »ﻣﺮدم« و »وﻃﻦ«ﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻦ -
دادهاﻧﺪ :ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﺪ ،129هﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﯿﺮوهﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ 130ـ
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ﻏﺮﺑﯽ ،روﺳﯽ ،و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان.
ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮک روژاوا ﺑﺎ هﻤﻪ آرﻣﺎﻧﺸﮫﺮیهﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ:
»ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ وﻗﻌﯽ ﻧﻤﯽﻧﻬﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﭘﯽ آﺷﺘﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ .رهﺒﺮان روژاوا
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎرﻣﺰدی و ﺳﻮد را ﺳﺪ راه ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ،
از اﯾﻦ رو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای هﻢ ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎتاش ﻧﺪارﻧﺪ و در ﻗﺮارداد
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روژاوا ،ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ و اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ.
ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ آن ﮐﻪ ،از رﺷﺪ هﻤﺰﻣﺎن و ﺗﻮاﻣﺎن ﺷﮑﺎف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ
ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ،ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت )ﻣﯿﻨﯽﻣﺎﻟﯿﺴﻢ(،
درﺻﻨﺪ ﺗﺎ آرﻣﺎﻧﺸﻬﺮ ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺑﻌﻼوه ،درﺻﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪهﺎی اﺧﻼﻗﯽ راه را ﺑﺮ هﻤﮕﺮاﯾﯽ
ُ
و هﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﯿﺤﺎﯾﯽ ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﮐﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻀﺎدهﺎ را آﺷﺘﯽ دهﻨﺪ و در اﯾﻦ
راه ﺑﻪ ﻧﻮعدوﺳﺘﯽ ،دلرﺣﻤﯽ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻗﻠﺐهﺎی ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﺳﮑﻪهﺎی ﭘﻮل ﺷﺎن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ُ
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ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ ﺧﺮده آزﻣﻮنهﺎ ،در ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﻪ وﻓﻮر و ﺑﻪ ﮐﺮات ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ«.

ﻓﺮوردﯾﻦ ١٣٩٦

1ـ روژاوا يک کلمه کردی است که معنايش »مغرب« است .در گفتمان سياسی ،روژاوا به
مناطقی در شمال ترکيه )سه کانتون جزيره ،کوبانه و عفرين( اشاره دارد که از سال ٢٠١٢
به تصرف نيروھای  PYDدرآمدند و به صورت خودمديريتی اداره می شوند.
 2لينک دسترسی
3

 PYDدر سال  ٢٠٠٣اعالم موجوديت کرد تا ضمن نفی ساختار دولت-ملت و
تمرکزگرايی ،برای نيل به برابری حقوقی ،عدالت ،آزادی عقيده ،کثرت گرايی )پلوراليسم(،
آزادی سياسی ،حق تشکل و بھبود محيط زيست مبارزه کند .در سال » ٢٠١٠صالح مسلم
محمد«  Saleh Muslim Muhammadو در سال » ٢٠١٢آسيا عبدﷲ« Asiyah
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 ،Abdullahمشترکا به رھبری اين حزب انتخاب شدند .بازوی نظامی حزب "يگان ھای
مدافع خلق"  YPG/YPJنام دارند .صالح مسلم ،در تابستان سال  ٢٠٠۴دستگير و پس از
يکسال آزاد شد .در سال  ، ٢٠٠۶وی مجددا دستگير و پس از چند ماه ،آزاد گرديد .در سال
 ٢٠٠٩نيروھای امنيتی رژيم اسد ،به خانه اش ريختند و در غياب او ،ھمسرش عايشه افندی
)  (Ayşe Efendiرا دستگير و بمدت  ٩ماه زندانی کردند .لينک دسترسی بدنبال اين
رخداد ،صالح مسلم به اقليم کردستان گريخت و رژيم اسد ،او را ـ غياباـ به زندان ابد محکوم
کرد .با آغاز جنگ داخلی در سوريه ) ،(٢٠١١صالح مسلم به سوريه بازگشت و سازماندھی
حزب را با جديت بيشتر آغاز نمود.
 4درويش چيمن ،از روزنامهنگاران و اعضای مرکز روابط عمومی کردھا ،مینويسد که
فعاليتھای  PYDپيش از ھرچيز برای حفظ مناطق روژآوا از گزند گروەھای مسلح ديگر
است...تا در اين مناطق سيستم آلترناتيو خود را بنيان بگذارد .راە سوم به اين معنا است که
آنھا نه در جبھه رژيم ديکتاتور و غيردمکراتيک بشار اسد باشند ،نه جبھه ارتش آزاد را
بگيرند که از سوی کشورھا و قدرتھای منطقهای ھمچون عربستان سعودی ،ترکيه وقطر
حمايت میشوند ،و نه طرف اسالمگراھا بايستند .راە سوم يعنی حمايت کردن از يک تغيير
دمکراتيک که توسط خود مردم سوريه بنا نھادە شود «.لينک دسترسی
 5کانتون ) (Cantonيک کلمه فرانسوی ،به معنی گوشه يا منطقه است .از نظر سياسی،
کانتون يک واحد کوچک ،در تقسيمات کشوری است .اولين کانتونھا در سوئيس به ثبت
رسيدند .ھر کانتون -در سوئيس -جزيی از کنفدراسيون سوئيس است که بمثابه يک بخش
مستقل ـو درعين حال وابسته به فدراسيون سوئيس ـ عمل می کند.
 6قرارداد اجتماعی يا قانون اساسی روژآوا چند بار تغيير يافته و به ھمين خاطر نسخه ھای
مختلفی از آن در دسترس است .نسخه رايج آن شامل يک مقدمه ٩ ،فصل و  ٩۶ماده قانونی
است که برای  ٢٢وزارتخانه وظيفه تعيين کرده است .لينک دسترسی به قرارداد اجتماعی
روژاوا .ترجمه فارسی اين قرارداد در نشريه نگاه ،شماره  ، ٢٩صفحه  ۵٨آورده شده است.
با اين توضيح که پيشگفتار ترجمه فارسی بنظر قديمی می آيد و تنھا  ۴فصل از اين قرارداد
)يعنی تا ماده  (۵٢ترجمه شده است .لينک دسترسی نسخه موجهتری ھم به ضميمه گزارش
ديده بان حقوق بشر ) (٢٠١۴آمده که از صفحه  ۶١لينک حاضر قابل دسترس است .يک
نسخه جديدتر ) (٢٠١۶ھم اخيرا ،بعد از اعالم تاسيس »فدراسيون شمال سوريه« منتشرشده
که در سايت حاضر موجود میباشد.
 7فرق ھست بين استقالل  ،Independenceخودمختاری  Autonomyو خودمديريتی
)خودگردانی(  .Self-goveringاستقالل به معنی جدايی کامل و اعالم يک کشور جديد است.
خودمختاری ،به معنی باقی ماندن در چھارچوب يک کشور ،متابعت از قانون اساسی،
مصوبات سراسری و قدرت مرکزی است؛ با اين توضيح که می توان در چارچوب مسايل
منطقه ای مستقال تصميم گيری نمود .خودگردانی يا خودميديريتی ،اختيارات بمراتب کمتری
از خودمختاری دارد.
 8لينک دسترسی
 9در جامعه شناسی اتونومی ) (Autonomyيا خودمختاری ،در برابر کلمه اقتدار و سلطه
) (Authorityبکار می رود ولی در سياست ،در مقابل کلمه قانونگرايی Heteronomy
بکار گرفته می شود .واژه ای که برای روژاوا استفاده می شود» ،خودمختاری دوفاکتو«
است .در التين  de factoبه معنی »بواقع« ) (Actuallyاست .يعنی آنچه که بطور واقعی
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وجود دارد .اين اصطالح عموما در مقابل دوژور  de jureقرار می گيرد که به معنی
»مطابق قانون« است.
 10يکی از رھبران روژاوا در مصاحبه با  Israel Defenseمی گويد» :اولين نخست وزير
دنيا که از استقالل کردی دفاع کرد ،بنيامين نتانياھو  Benjamin Netanyahuنخست وزير
اسراييل بود .ما از اظھارات وی و کارھای اسراييل سپاسگزاريم ...کردھا در خاورميانه
رفيق ديگری بجز اسراييل ندارند .ما واقفيم که بخاطر امنيت نسل آينده ،ما بايد ھمکاری کنيم
و متحدا عليه تروريسم اقدام نماييم ...تعداد قابل توجھی از برادران کرد ما در اسراييل بسر
می برند و در دموکراسی و صلح زندگی می کنند ...ما انتظار داريم که اسراييل رابطه اش را
با کردھا تحکيم کند و در منطقه خاورميانه فعالتر باشد ...فکر می کنيم کمک اسراييل به
کردھای سوريه ،فرمولی برای آينده بھتر برای ھر دو طرف خواھد بود «.لينک دسترسی
برای اطالع بيشتر از مواضع اسرائيل نسبت به روژاوا به لينک حاضر مراجعه کنيد.
 11برای اطالع بيشتر به لينک حاضر مراجعه کنيد.
 12برای اطالع بيشتر به لينک حاضر مراجعه کنيد.
 13برای اطالع بيشتر به لينک حاضر مراجعه کنيد.
14

David Graeber: Why is the world ignoring the revolutionary Kurds in Syria?,
The Guardian, October 2014

داويد گربر روژاوا را با انقالب اسپانيا مقايسه کرد و نوشت » :تفاوتھای بسيار زيادی بين
رخداد  1936اسپانيا و رويداد حاضر رژاوا  ...ھست .اما شباھتھا بقدری قابل توجه و
ناراحت کننده است که  ...نمیتوانيم اجازه دھيم به ھمان سرانجام دچار شود ...شوراھا،
انجمنھا و بازوی مسلح خلقی تشکل شده اند ،داراييھاي رژيم حاکم به تعاونيھای تحت
مديريت کارگران واگذار شده ــ و اينھا تحت حمالت دايمی  ...داعش صورت پذيرفته است.
اين نتايج با ھر تعريفی که از انقالب اجتماعی داريم ،سازگاری دارد ...آيا جھان ــ و اينبار،
رسواتر از ھمه ،چپ بينالملل ــ براستی اجازه خواھد داد تا تاريخ بار ديگر خود را تکرار
کند؟« لينک دسترسی به مقاله گربر در گاردين.
 15در بيانيهای که به امضای عده ای از دانشگاھيان ،نويسندگان ،روشنفکران و فعالين
سياسی -مدنی ايران ،تحت عنوان »ما بخشی از اين جنايت نخواھيم شد!« آمده» :فرشته
تاريخ بر ويرانه ھای روژاوا ،نقش ھمان توحش فاشيزم را ديد که پيشتر پاريس ،مادريد و
استالينگراد را با خاک يکسان کردە بود .اما اين تنھا آغازگر تاريخی نوين بود .بالندگی
دمکراسی راديکال و کمونال در کانتون ھای روژاوا نشان داد که جھان بدون سرمايه ساالری
لجام گسيخته ،بدون دولت ـ ملت مرکزگرا و ھيرارشيک و بدون صنعت گرايی سودمحور و
آنتی اکولوژيک يک ايدەی اتوپيک برای آيندە نيست بلکه يک پروژەی عملی برای امروز
ماست«...
» 16نيک براونز« روژاوا را با کمون پاريس مقايسه نمود و نوشت» :توطئه بين المللی عليه
کوبانی ،با آنچه که در  ١٨٧١عليه کمون پاريس رخ داد ،قابل مقايسه است «.لينک دسترسی
 A Road Unforeseen: Women Fight the Islamic State 17در اين کتاب مرديت
تاکس بر نقش پيشرو زنان در روژاوا اشاره می کند و از آن به عنوان يک انقالب زنانه اسم
می برد.
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 18آنھا با اتکا به اسنادی مثل عکس ھای زير ،نشان میدھند که روژاوا دربرگيرنده بخش
بسيار کوچکی از شمال کردستان است .مثال در عکس شھر قاميشلو ديده می شود که تنھا
بخش کوچکی از اين شھر -بعالوه بيابانھای اطراف آن -زير کنترل ُکردھا است .با زوم
کردن روی عکس ھا حتی می توان ديد که بخش مرکزی شھر دست قوای دولتی سوريه
است .لينک  ١و .٢
Rojava: Ein Projekt auf dünnem Eis Von Jürgen Ehlers und Yaak 19
 Pabstاين مطلب در ويژه نامه مجله  Marx21شماره  ٣٨در دسامبر  ٢٠١۴چاپ شد:
https://www.marx21.de/neues-magazin-freiheit-fuer-kurdistan-aber-wie/
ترجمه اين مطلب را می توانيد در لينک حاضر بخوانيد.
در اين مقاله ،نويسنده به  PYDھشدار می دھد تا با نيروھای اسد و امريکا ھمکاری نکنند.
در اين مقاله ،نويسنده از اين احتمال می گويد که  PYDدر ادامه به برگ بازی امريکا بدل
شود.
 20متن کامل اين گزارش  ١١۶صفحه ای در لينک حاضر در دسترس است .ھمانطور که در
جوابيه ھای ) PYDدر ضميمه اين گزارش( آمده و بنا به اظھارات "ريدور خليل" سخنگوی
ی.پ.گ ،چنين مواردی از نقض حقوق بشر در روژاوا رخ داده است .لينک دسترسی
 21لينک دسترسی به گزارش ھای سازمان عفو بين الملل .لينک دوم.
 22عکس و گزارشاتی از اعتراضات جنبش جوانان کرد عليه  .PYDلينک  ١و ٢
" 23کنفدراليسم دمکراتيک" نظريه عبدﷲ اوجالن است که بر خودمديريتی دموکراتيک،
تمرکززدايی ،نفی ھيرارشی قدرت ،نفی ساختار دولت -ملت ،ھمزيستی اقليت ھای زبانی،
قومی و مذھبی ،برابری زن و مرد و جامعه زيست-محيطی استوار است .برای اطالعات
بيشتر به کتاب »کنفدراليسم دموکراتيک« و نوشته ھای مربوطه که در سايت
 pkkonline.comموجودند مراجعه کنيد.
;Democratic Confederalism; by Abdullah Ocalan; first edition 2011
;Published by: Transmedia Publishing Ltd. – London, Cologne
 Translation: International Initiativeترجمه فارسی
 24در اين مقاله مقايسه ای بين جنبش زاپاتيسم در چياپاس و روژاوا شده که شايد برای
عالقمندان جالب باشد.
 25در زبان عبری) ،زبان رسمی اسرائيل( ،کيبوتص بمعنی »کمون اشتراکی« است.
کيبوتص ،اولين بار در سال  1910در منطقهً درياچه "کينرت" آغاز شد .ھم اکنون چندصد
کيبوتص در اسراييل وجود دارد .اعضای ھر کيبوتص بين  ۴٠تا  ١٠٠٠نفر است .در
کيبوتص ھا مالکيت جمعی است .ھمه با ھم کار می کنند و از درآمد حاصله بطور مشترک
استفاده می کنند .برای آشنايی بيشتر با کيبوتص ھا به لينک حاضر مراجعه کنيد.
 26به نقل از ويکی زر که بنوبه خود از خبرگزاری ُکردپرس ٢٨ ،اسفند ١٣٩۴نقل کرد
صالح مسلم ،سخنگوی  PYDدر گفتگو با روزنامهٔ الشرقاالوسط گفت» :کردھای سوريه
قصد ندارند تجربه و آزمون اقليم کردستان عراق را تکرار کنند «.لينک دسترسی
ويکی پديا به نقل از ھمين خبرگزاری نقل کرد که ادريس نسان ،معاون رئيس کانتون کوبانه
نيز در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنيک اعالم کرد» :ما قصد تجزيه سوريه را نداريم و حتی
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نام فدراليسمی که تعيين کردهايم نيز کردستان نبوده ،بلکه کنفدراسيون شمال سوريه است .در
اين فدراليسم تنھا کردھا حضور ندارند بلکه تمام ملت شمال سوريه حاضر ھستند «.لينک
دسترسی بعالوه بنظر می رسد که شرايط سوريه و توازن قوای درگير در اين جدال با دوره
ای که منتج به روی کارآمدن اقليم کردستان شد ،فرق می کند .مواضع و سياستھای حزب
دموکرات کردستان ھم با  PYDتفاوت دارد .عالقمندان به اين بحث می توانند به لينک
حاضر مراجعه کنند.
27

در سال  PKK ٢٠٠٣به »کنگرۀ آزادی و دمکراسی کردستان« KADEK
)  (Kürdistan Demokratik ve Özgürlük Kongresiتغيير نام داد .در سال ٢٠٠۵
اين نام به »اتحاديه جوامع کردستان«  (Koma Komalên Kurdistan) KKKو در سال
 ٢٠٠٨به »کنفدراسيون دمکراتيک جوامع کردستان« Koma Civakên ) KCK
 (Kurdistan,تغيير کرد .در حال حاضر  KCKشامل چھار حزب PKK :سابق )در
ترکيه( ،حزب حيات آزاد کردستان ـ پژاک )در ايران( (Partiya Jiyana Azad a PJAK
) ،Kurdistanêحزب راه حل دموکراتيک کردستان )در عراق( (The KDSP
) Kurdistan Democratic Solution Partyو حزب اتحاد دموکراتيک )در سوريه(
 (Democratic Union Party) PYDمی باشد.
البته اين اسامی نتوانستند در رسانه ھا جايی بازکنند .ھنوز ھم اکثر خبرگزاريھا از اسم PKK
برای معرفی اين تشکيالت استفاده می کنند.
Amil Kemal Özcan, Turkey’s Kurds: A Theoretical Analysis of the PKK 28
and Abdullah Öcalan (New York: Routledge, 2006), p. 87

 übersetzt aus der englischen Ausgabe, Köln 1983 29اين مرجع از متن اصلی مقاله
که به آلمانی است ،برداشت شده .لينک مقاله به آلمانی و انگليسی جھت اظالع آورده می
شود.
 30مراجعه شود به کتاب The Kurds of Syria: Political Parties and Identity in
the Middle East by Harriet Allsopp
 31مراجعه شود به گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر.
Abdullah Öcalan, Declaration on the Democratic Solution of the 32
Kurdish Question, 1999, trans. Kurdistan Information Centre (London:
Mespotamian Publishers, 1999); hereafter Defense; p. 106.
 33انتقادھای اوجالن به مبارزه مسلحانه در دو کتاب »دفاع از يک خلق« و »خط مشی دفاع
مشروع« به تفصيل آورده شده اند .مثال در کتاب )دفاع از يک خلق ،(٢٠٠۴ ،ص  ٣۶١می
نويسد» :اگر ُکردھا در زير لوای ھمان دولت و در وطنی مشترک ،به عنوان گروه ملی
آزادی ،در دولت-ملت ترکيه و تماميت ارضی آن ،ھمچنانکه در جھت يکپارچگی وطن ،خود
را به عنوان عضوی استراتژيک و غيرقابل انکار به اثبات رسانده ،به سياست می پرداختند و
حتی عمليات نيز در اين راستا انجام می شدند ،نتايجی که بدست می آمد برای طرفين سازنده
تر و مفيدتر واقع می گشت«.
اوجالن» :ھمزمان با جايگزينی ھژمونی اياالت متحده امريکا در عراق ...زمينه تداوم
متدھای کنتراگرياليی ،به شکل سابق ،به ميزان زيادی تضعيف شد .تنش بين جمھوری ترکيه
و اياالت متحده امريکا که ناشی از موضع گيری در برابر  PKKو دولت فدرال ُکرد )عراق(
بود در سال  ٢٠٠٧و ھمزمان با توافق واشنگتن وارد مرحله ای نوين شد .می توان درک

کندو کاو  ،٦فروردين ١٣٩٧

Kandokav.com

142

نقد آنارشيسم

کرد که در برابر دست کشيدن  PKKاز مبارزه مسلحانه ،توافقی کلی در ساختار دولت-ملت،
بر مبنای راه حل ھای اجتماعی ،اقتصادی ،سياسی ،فرھنگی –که در آنھا راه حل ھای نظامی
نقش اساسی را برعھده ندارد -حاصل شد «.اوجالن ،کتاب نقشه راه ،برگردان باران .ر.
بريتان ،ص  ١٠٢و ١٠٣
 34اوجالن... » :اخالق را می توان به عنوان بھترين راه تامين اقتصاد و  ...تامين نيازھای
بنيادين زندگی تعريف نمود )ص ) ... (١٩٢تصور( جامعه بدون حقوق )قوانين اجتماعی(
امکانپذير است اما بدون اخالق ممکن نيست )ص  ...(٩٣چيزی که اساسا جامعه را پابرجا
نگه می دارد و تداوم می بخشد ،نه نظم حقوقی دولت ،بلکه عنصر اخالقی است ...ژرفای
بحران در يک جامعه ،با پايين آمدن سطح اخالق در ارتباط می باشد .اخالق ،بايد نه تنھا
جھت برون رفت از بحران نقش آفرينی کند ،بلکه  ...بايستی ...در امر تداوم پذير شدن
سعادتمندانه جامعه نيز ايفای نقش نمايد) .ص  ...(١٩۵لزوم تحليل رابطه بين اخالق و دين،
مسئلهای مھم است« ...
برداشت از »مانيفست تمدن دموکراتيک« آزمونی در باب جامعه شناسی آزادی ،کتاب سوم،
برگردان آراس ماردوخ .٢٠٠٩ ،لينک دسترسی.
يا در جای ديگر می نويسد » :جامعه شناسی غرب اصل وجدان را نمی شناسد ...حال آنکه
وجدان در رأس اصولی است که اجتماع بر مبنای )آن( بوجود می آيد .می توان وجدان را
جوھره دين و اخالق ھم برشمرد) .ص  ... (٣٢ھيچ مسئله ی اجتماعی بدون بازگشت به
اخالق و وجدان به صورتی سالم چاره يابی نخواھد داشت) .ص  (١٠٨بازگشت به عدالت و
وجدان در چاره يابی دموکراتيک معضالت اجتماعی ،که به ابعادی غول آسا رسيده اند در
حکم ارزشی اجتناب ناپذير است ...متمدن شدن اساسی پروتُرک ھا پس از ايجاد ارتباط جدی
با اسالم و در سده  ٩که آغاز به پذيرش اسالم نمودند ،تحقق يافت) .ص  «(٣٨اوجالن ،نقشه
راه ،برگردان باران .ر .بريتان.٢٠١٠ ،
 35اوجالن بعدھا در يادداشتھای زندان نوشت» :اروپا ،زادگاه دموکراسی ،پس از پشت
سرگذاشتن جنگھای قرن بيستم ،به مقدار زيادی از ناسيوناليسم فاصله گرفت و نظام سياسی
ای که ضامن ھنجارھای دموکراتيک باشد ،بنا نھاد .اين نظام سياسی تاکنون مزايايش را بر
ساير نظام ھا – از جمله سوسياليسم واقعا موجود -برمال کرده و ھم اکنون تنھا سيستم قابل
پذيرش در تمام دنياست«.
Abdullah Ocalan, the PKK and the Kurdish struggle, translated and edited by
Klaus Heppel; London, 2011 , p. 91

اوجالن» :اختالفات ملی ،فرھنگی ،قومی ،مذھبی و زبانی و بواقع ھمه مشکالت منطقه ،در
سايه بکارگيری وسيع ترين استادنداردھای دموکراتيک حل خواھند شد«.
به نقل ازAbdullah Öcalan, Declaration on the Democratic Solution of the :
Kurdish Question, 1999, trans
Michael M. Gunter, professor of political science at Tennessee 36
Technological University and author of three books on Kurdish issues,
interviewed him in Damascus on March 13-14, 1998
 37متن مصاحبه در لينک حاضر قابل دسترس است.
38

موری بوکچين ) (٢٠٠۶-١٩٢١يکی از صاحبنظران و تئوری پردازان اکوآنارشيسم شد و به نقد
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احزاب مارکسيست-لنينيست ،تروتسکيست و مائوئيست پرداخت .اکوآنارشيستھا معتقدند که
سرمايه با انباشت انبوه اش نابودگر محيطزيست است .نتيجتا مبارزه برای نجات محيط
زيست ،خصلتی ضدسرمايهدارانه دارد .بوکچين با نظريه کموناليسم  Communalismکه
بر »شھرگردانی رھايی بخش«  Libertarian Municipalismاستوار است ،شناخته شد.
ھدف بوکچين عبارت بود از -١ :استقرار يک اقتصاد تعاونی ،مستقل و سازگار با محيط
زيست  -٢برابری زنان و مردان در استفاده از موقعيتھا و فرصتھای برابر  -٣ھمزيستی
مسالمت آميز گروەھای مختلف ملی ،قومی و مذھبی  -۴مشارکت دموکراتيک اعضا در اداره
جامعه ،بدون نياز به دولت و ھرگونه سلسله مراتب قدرت .مھمترين آثار بوکچين عبارتند از
» اکولوژی آزادی«  The Ecology of Freedomو »شھرنشينی بدون شھر«
 Urbanization Without Citiesاست.
اخيرا مطلبی ھم از او به فارسی ترجمه شده است .لينک دسترسی
 39لينک دسترسی
 40در اين مقاله رابطه نظريات اوجالن با نظرات بوکچين مختصرا توضيح داده شده است.
 41لينک دسترسی
 42او می نويسد» :جنبش ھای آنارشيستی -١ ...از چپ ترين ديدگاه ،نظام کاپيتاليستی را
مورد انتقاد قرار می دھند .بھتر درک می کنند که ) نظام کاپيتاليستی ( جامعه اخالقی و
سياسی را دچار ازھم پاشيدگی ساخته است .ھمانند مارکسيست ھا نقش مترفی برايش قائل
نمی شوند .رويکردشان در قبال جوامعی که کاپيتاليسم آن ھا را فرو پاشانده ،مثبت تر است.
اين گونه جوامع را واپسگرا و محکوم به تباھی نمی بينند .پابرجا ماندن آن ھا را اخالقی تر و
سياسی تر می يابند  -٢رويکردشان در قبال قدرت و دولت ،در مقايسه با مارکسيست ھا ھمه
جانبه و واقع گرايانه تر می باشد) ...آنھا( توانسته اند -از پيش -اين نکته را تشخيص دھند که
سوسياليسم متکی بر قدرت و دولت ،قابل برقراری نيست و شايد ھم منتج به کاپيتاليسم
بوروکراتيک خطرناک تری شود  -٣اينکه پيش بينی کرده اند برقراری دولت – ملت مرکزی
برای تمامی طبقات کارگر و جنبش ھای خلقی نوعی بال و آسيب خواھد بود و ضربات
بزرگی را بر اميدھايشان وارد خواھد ساخت ،امری واقع گرايانه می باشد -۴ ...نظرات و
انتقادات شان در مورد بوروکراتيسم  ,صنعت گرايی و شھر نشينی نيز به تناسب مھم و قابل
توجھی مصداق يافته اند -۵ ...انتقاداتی که در باره سوسياليسم رئال به عمل آورده اند نيز با
فروپاشی نظام ،مصداق يافته اند ...جنبش آنارشيستی علی رغم اين نظرات و انتقادات بسيار
مھم و مصداق يافته شان ،در مقايسه با سوسياليسم رئال شانس ھمگانی شدن و اجرای عملی
نيافت «...به نقل از :اوجالن ،مانيفست تمدن دموکراتيک ،آزمونی در باب جامعه شناسی
آزادی ،کتاب سوم ،ويرايش دوم ،مرکز نشر آثار و انديشه ھای عبدﷲ اوجالن٢٠٠٩، ،
برگردان آراس کاردوخ ،ص ١۶٩
برای اطالع بيشتر از تاثير بوکچين بر اوجالن به نوشته جانت بيئل ھمکار و ھمزی بوکچين
مراجعه کنيد.
Times Online, August 10, 2006 43
 44جانت بيل نويسندهی کتابھايی مانن ِد The Politics of Social Ecology:
 Libertarian Municipalismو Ecofascism: Lessons from the German
زندگی موری بوکچين
 Experienceاست .آخرين کتاب او با عنوان اکولوژی يا فاجعه:
ِ
) (٢٠١۵منتشر شده است.
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 45به نقل از مقاله جانت بيئل .لينک دسترسی
 46لينک دسترسی »...شاھد حرکت وسيع تودەای از پايين نبوديم .تجربه روژآوا در نتيجه قيام
مردم محلی برای به زير کشيدن بشار اسد نبود ...حزب اتحاد دمکراتيک از خال قدرت بوجود
آمدە نھايت استفادە را کرد و يک انقالب سياسی را از باال شروع کرد ...پروژە روژآوا يا
کنفدراليسم دمکراتيکی که  PYDاز آن دفاع میکند ،از آرمان آنارشيستھا و سوسياليستھای
 ١٩٣۶بسيار فاصله دارد «.يا نگاه کنيد به مقاله حاضر.
 47به نقل از مصاحبه جانت بيئل .لينک دسترسی يک و لينک دو
 48نگاه کنيد به اين مقاله.
 49به نقل از نسخه انگليسی ص  .١٩٧لينک دسترسی
 50ھمانجا ،ص  . ٢٣٨لينک دسترسی
 51متن فارسی .متن انگليسی.
 52لينک دسترسی شماره  ، ١شماره  ، ٢شماره  ، ٣شماره ۵
 53برای اطالعات بيشتر به لينک حاضر مراجعه کنيد.
 54به نقل از کتاب ھای اوجالن ،از دولت کاھنی سومر بسوی تمدن دموکراتيک ،ترجمه
مرکز انتشارات ارد .٢٠٠١ ،لينک دسترسی .مانيفست تمدن دموکراتيک ،مسايل گذار از
مدرنيته کاپيتاليستی و روند دموکراسی ،کتاب سوم  ٢٠٠٩ ،لينک دسترسی
 55رجوع شود به مقاله رامتين صبا در لينک حاضر.
 56يک نمونه روشن مقاالت ذکريا قادری است .لينک دسترسی.
» 57به ھمگان که رابطه با پدر -مادر را ديده و به تجربه نشسته اند ،توصيه ميکنم که پس از
فروپاشاندن تمامی قالب ھای ذھنی مدرنيته ،بدان روابط بازگردند .می خواھم با ھمان بينش،
به مناسبات روستائی که از عصر نو سنگی به جای ماندەاند ،نظر افکنند)« ...ھمانجا(
» 58تعريف جامعه به صورت دوگانگی ھای :ابتدايی -مدرن ،کاپيتاليست -سوسياليست...،
طبقاتی -بی طبقه ...پرده افکنی برحقيقت ...است) -ص  (٨٧اوجالن ،مانيفست تمدن
دموکراتيک ،آزمونی در باب جامعه شناسی آزادی ،کتاب سوم ،برگردان آراس ماردوخ،
 .٢٠٠٩دسترسی از لينک در زيرنويس پيشين.
»  ...چيزی که در تحول ايدئولوژيکی من شفافيت و برجستگی پيدا نمود ،دوری و قطع
رابطه با ھمه اشکال جامعه طبقاتی است) .ص  « (١٧اوجالنُ ،کرد آزاد ،ھويت نوين
خاورميانه ،دفاعيه ارائه شده به دادگاه موتلفه آتن ،مرکز آثار انديشه ھای عبدﷲ اوجالن،
 .٢٠٠٣لينک دسترسی.
»پديده طبقه در نظامھای اجتماعی ،اھميت جامعهشناختی بسيار کمتری از آنچه که تصور
میرود ،دارد .فاکتورھايی که جامعه را عميقا ً تحت تأثير قرار میدھند از ماھيتی
ايدئولوژيک ،سياسی و اتنيکی و گروھی برخوردار میباشند ...طبقه حاکم با طبقه محکوم
رابطه دوگانگی ديالکتيکی دارد .دولت ھم موضع و موقعيت ميان اين دوگانگی میباشد .اگر
يکی از اينھا نباشد ،دولت پابرجا نمیماند .اگر طبقه نباشد دولت ھم نخواھد بود .اصرار بر
طبقاتیبودن ,اصرار بر دولت است .تمجيد و ستايش طبقه تحت سلطه در نھايت تبديل به
ستايش دولت میشود .دولت طبقه کارگر از لحاظ مفھوم اشتباه است .سخنگفتن از"دولت
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طبقه کارگر" به معنای"طبقه بورژوازیام را خودم ايجاد میکنم"،میباشد .نمونه شوروی
مثال بارزی در اين رابطه است .صحيحترين شکل مبارزه طبقاتی اين است که از لحاظ
ايدئولوژيک و عملی طبقه را پشتسر گذاشت .اين نيز به معنی زندگی ھمچون فرد آزاد,
گروه قومی يا ھر نوع اجتماع است .آنچه که از دولت باقی میماند يک کورديناسيون عمومی
تعيينشده توسط اراده مشترک جامعه است که بدان "امنيت عمومی و منافع عمومی"
میگويند «.لينک دسترسی
 59به اندازه کافی روشن شده است که سوسياليسم و يا جامعه شناسی مارکس-انگلس که به
عنوان ديدگاه مخالف )نظام( ظھور کرد نيز خام )عاميانه( ترين تفسيرپردازی در زمينه
جامعه است ...اينھا به رغم تمامی ادعاھای دال بر مخالفت شان ،بيشتر از ليبراليسمی که
ايديولوژی رسمی کاپيتاليستی است ،به کاپيتاليسم خدمت نمودند )ص  ...(١١حيات مارکس و
ساختارھای معرفتی ای که وی بر آنھا متکی بود ،با ھزار و يک بند با اين مدرنيته
کاپيتاليستی در پيوند بود ...به عنوان مثال تصور می کردند که خواھند توانست با درونمايه
ای سوسياليستی ،بر موضوعات کالنی نظير صنعت گرايی و دولت-ملت غالب آيند) .ص
 ...(١۵حتی در نگره سوسياليسم علمی ـ که مارکس و انگلس طاليه داری ان را عھده دار
شدند -اعطای نقش »ابزارھای بنيادين در ساخت سوسياليستی« به دولت و قدرت ،بی آنکه
ملتفت شوند ،به سنگين ترين ضربه ای تبديل شده که بر پيکر آزادی و بنابراين برابری وارد
آمده است ...بيماری گرايش به پوزيتيويسم ،او )مارکس( را نيز به وضعيت نامطلوبی مبتال
نموده است .بيماری علم گرايی مانع از آن گشته که آناليز جامعه تاريخی را به گونه دامنه
دارتری انجام دھد) .ص  ...(۶٣در ارزيابی ھای مربوط به اقتصاد سياسی و از جمله در
کاپيتال مارکس کار چندانی بر روی منشا ملی و اتيکی انباشت سرمايه صورت نگرفته است.
اين ھم يک نقص بسيار جدی است) .ص  ...(١٣۵ارزيابی ھای سطحی در باره سرمايه،
جھت پيشبرد سوسياليسم کفايت نمی کرد .چيزی که ناقص بود ،تجزيه و تحليل ھايی در مورد
مدرنيته بود) ...آنھا( نه تنھا انتقادی بر آن وارد نمی آورند بلکه در اين فکر بودند که آن را
ھر چه بيشتر مکمل گردانند) .ص  ...(١۵۵جامعه آزاد ،برابر و دموکراتيک از طريق
دستگاھھای قدرت و دولت قابل شکل گيری نيست .بلکه برعکس ،با اين دستگاه ھا در تضاد
و چالش به سر می برد ...وقتی پارادايم بنيادين به صورت انقالب-قدرت-سوسياليسم پيش بينی
و طرح ريزی شود ...نتيجتا چيزی جز کاپيتاليسم دولتی پديد نخواھد آمد) .ص « ...(١۶٧
اوجالن ،مانيفست تمدن دموکراتيک ،آزمونی در باب جامعه شناسی آزادی ،کتاب سوم،
برگردان آراس ماردوخ .٢٠٠٩ ،لينک دسترسی به کتاب در زيرنويس پيشين.
 ...» 60انقالب را نمی توان به کنش ھای مبتنی بر بازآفرينی جامعه تعبير نمود .در غير اين
صورت نمی توانند از خداپرستی پوزيتيويستی رھايی يابند .به تناسبی که بار افراطی سرمايه
و قدرت را از جامعه بزدايند ،می توانند به عنوان انقالب اجتماعی تعريف شوند «.اوجالن،
مانيفست تمدن دموکراتيک ،ص ٨٧
 ...» 61اين موضوع به اثبات رسيده است که سوسياليسم دولتگرا نمی تواند وجود داشته باشد.
نقطه ضعف مارکس در اين مورد است .ھرگونه دولت حتی )دولت( ديکتاتوری طبقه
زيردست ،در بطن خويش نابرابری و آزادی ستيزی را دربردارد )ص  ...(١٠۶علت اينکه
سوسياليسم و مبارزات اجتماعی  ١۵٠ساله اخير به نتيجه ای دست نيافتند ،برخورد نادرست
آنھا نسبت به مسئله دولت بوده است) .ص  «(١١۴به نقل از :اوجالنُ ،کرد آزاد ،ھويت نوين
خاورميانه ،دفاعيه ارائه شده به دادگاه موتلفه آتن ،مرکز آثار انديشه ھای عبدﷲ اوجالن،
٢٠٠٣
لينک دريافت کتاب در زيرنويس ھای پيشين.
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»ليبرالھا بھتر متوجه شده اند که »ھر اندازه دولت موجود باشد ،آزادی به ھمان اندازه در
سطح کمينه است« .موفقيت شان را ھم مديون ھمين دورانديشی خويش اند) .ص  «(٢٨به نقل
از مانيفست تمدن دموکراتيک ،آزمونی در باب جامعه شناسی آزادی ،کتاب سوم ،برگردان
آراس ماردوخ.٢٠٠٩ ،
 ... 62زردتشت ...و محمد در مسير حرکت خود وقتی به دولت کاھنی سومر گرايش پيدا
کردند ...نتوانستند از خوراندن انسانھا به شيران فراتر روند .چنين رفتاری باعث فروپاشی
دولت امپرياليستی با ديدگاه لنينيستی و تاسيس ديکتاتوری پرولتاريا شده است .لنينيسم ھم
گرفتار چنين معضلی شده است .حتی مائوئيسم و امثال آن نيز به اين سرنوشت دچار شده اند.
)ص  «(١٠٨اوجالنُ ،کرد آزاد ،ھويت نوين خاورميانه ،دفاعيه ارائه شده به دادگاه موتلفه
آتن ،مرکز آثار انديشه ھای عبدﷲ اوجالن ٢٠٠٣ ،لينک دريافت کتاب در زيرنويس پيشين.
 63اوجالنُ ،کرد آزاد ،ھويت نوين خاورميانه ،دفاعيه ارائه شده به دادگاه موتلفه آتن ،مرکز
آثار انديشه ھای عبدﷲ اوجالن٢٠٠٣ ،
Abdullah Ocalan, the PKK and the Kurdish struggle, translated and edited by 64
Klaus Heppel; London, 2011 , p. 91

 65به نقل از مانيفست تمدن دموکراتيک ،مسايل گذار از مدرنيته کاپيتاليستی و روند
دموکراسی٢٠٠٩ ،
 ...» 66در دموکراسی مشکل تابو وجود ندارد .حتی پادزھر تابوترين مسايل ،دموکراسی
است) .ص «(١١۵
»اروپا ،زادگاه دموکراسی ،پس از پشت سرگذاشتن جنگھای قرن بيستم ،به مقدار زيادی از
ناسيوناليسم فاصله گرفت و نظام سياسی ای که ضامن ھنجارھای دموکراتيک باشد ،بنا نھاد.
«
»در کشورھايی که دموکراسی واقعی برقرار است نه نيازی به ھيچ نوع فشار و سرکوب
وجود دارد و نه به استفاده ابزاری از آن اجازه داده می شود .به جای ملی گرايی ستمگر-
ستمديده ،يکپارچگی و تماميت دموکراتيک اساس است«.
 67شايد نقد نظری حاضر برای عالقمندان جالب باشد.
 68به نقل از کتاب دفاع از يک خلق .لينک در زيرنويس پيشين.
 69در مانيفست حزب آمده” :ما دستان دولت را از مذھب و حوزه ايمان کوتاه خواھيم کرد“.
ترجمه فارسی مانيفست اين حزب در لينک حاضر.
 70در ماده  ۴١قرارداد اجتماعی روژاوا آمده» :حق مالکيت خصوصی محفوظ است« .دارا
کردخوێن ،اقتصاددان و نمايندە کميته توسعه اقتصادی کانتون عفرين میگويد" :مدل روژآوا
را نبايد در ...له يا عليه بودن با مالکيت خصوصی قضاوت کرد .بلکه اين مدل درصدد است
که مالکيت خصوصی را به خدمت تمام گروەھای جمعيتی که در روژآوا زندگی میکنند،
درآورد".
 71يورگن الرزو ياک پابست ) (Jürgen Ehlers und Yaak Pabstنوشتند » :اقتصاد
روژاوا به کشاورزی وابسته است .يکی از گامھای درست  ،PYDتقسيم رايگان اراضی
کشاورزی ميان دھقانان فقير بود .اين اراضی پيشتر  ...در انحصار حکومت بودند...
زمينداران ثروتمند ھم در روژآوا کم نبودە و نزديک به بيست درصد زمينھا را صاحب
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اند ...آسيا عبدﷲ ،رھبر  ،PYDدر يکی از مصاحبهھای خود اظھار داشته است که اگرچه
مردم برای تشکيل تعاونیھا تشويق شدە اند ،اما حزبشان به مالکيت خصوصی احترام
میگذارد و تعرضی به آن نخواھيم کرد .نخستوزير حزبی کانتون جزيرە يکی از زمينداران
ثروتمند و کارخانهداران سوری است « .اين مطلب در ويژه نامه مجله  Marx21شماره ٣٨
در دسامبر  ٢٠١۴چاپ شد و ترجمه آن در لينک حاضر موجود است.
 72اما بنا به ماده  ۴٠قرارداد اجتماعی ،اقتصاد مالی و انحصاری ممنوع است.
 73توضيح آسيا عبدﷲ ،از رھبری  ،PYDبسيار روشنگرانه است» :چه کسی بايد صاحب
ابزار توليد باشد؟ دولت ،کانتون ھا يا سرمايه داران؟ در شکل عام ،ما بايد از مالکيت
خصوصی حمايت کنيم ،ھرچند که مالکيت مردم نيز بايد مورد حمايت قرارگيرد 73«.به نقل
از مصاحبه آسيا عبدﷲ در فوريه  ٢٠١۴برداشت ازThomas Schmidinger, Krieg :
und Revolution in Syrisch-Kurdistan. Analysen und Stimmen aus
Rojava, Vienna 2014.
 74جھت اطالع بيشتر به مقاله حاضر مراجعه کنيد.
 75لينک دسترسی
 76برای اطالع بيشتر به مقاله حاضر مراجعه کنيد.
 77مراجعه شود به تئوری گرايش نزولی نرخ سود از مارکس .لينک دسترسی
 78در سال  ١٩١۶بريتانيا و فرانسه سرزمينھای عرب امپراتوری عثمانی را –در توافق با
روسيه تزاری -بطور محرمانه بين خود تقسيم کردند .اين قرارداد بين »مايک سايکس« و
»فرانسوا ژرژ پيکو« وزيران خارجه بريتانيا و فرانسه بسته شد و به ھمين خاطر ،به
سايکس– پيکو معروف گرديد .با اين قرارداد ،کشورھايی با مرزھای ساختگی ،روی نقشه
خاورميانه ترسيم شدند .پس از روی کارآمدن دولت بلشويکھا ،متن اين قرارداد محرمانه
منتشر شد .در سال  ١٩١٩بريتانيا و فرانسه مصوبه ای را به تصويب جامعه ملل )که بعد از
جنگ جھانی دوم،به سازمان ملل متحد تغيير نام داد( رساندند که »نظام قيموميتی«
) (Mandate Systemنام داشت .بر اساس اين مصوبه ،کشورھای عرب خاورميانه به دليل
»توحش ،فرو دست بودن و عدم بلوغ کافی برای اداره سرزمينھای خود« تحت سرپرستی
بريتانيا و فرانسه باقی ماندند.
 Pax Americana 79نامی که بر سيستم جھانی اقتصادی-سياسی حاضر –که زير سيطره
امريکاست -نھاده اند .بنای اين نظام در فردای خاتمه جنگ دوم جھانی -از جمله از طريق
بستن قرارداد با عربستان که صاحب يک-سوم منابع نفت جھان است -گذاشته شد .دسترسی
امريکا به نفت ،آن ھم در شرايطی که اروپای بعد از جنگ ،شديدا به نفت –بمثابه يکی از
بھترين منبع انرژی -محتاج بود ،در ارتقای موقعيت اقتصادی-سياسی امريکا نقش بسزايی
داشت .موقعيت برتر نظامی امريکا نيز به تشديد و تحکيم سيطره جھانی امريکا کمک نمود.
 80اين يک پروژه توطئه است که ھدف نھايیاش تغيير جغرافيای سياسی خاورميانه ،از
طريق تقسيم کشورھايی چون ايران ،عربستان ،عراق ،افغانستان و  ...به ايالتھای کوچک و
مستقل میباشد .بواقع ،درنظر است تا با اجرای اين پروژه ،رفرم ھايی در ساختار مناسبات
اجتماعیـسياسی قدرتھای منطقه داده شود که با تکامل توليد و توزيع جھانی سرمايه
سازگارتر می باشند .بعبارت بھتر ،قرار است تا با اجرای اين طرح ،منافع بورژوازی ،بھتر
و بيشتر تامين و تضمين شود؛ و از رشد جنبشھای کارگریـکمونيستی پيشگيری گردد .اين
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پروژه ،برای اولينبار ،به صورت رسمی ،توسط »کاندوليزا رايس« Condoleezza Rice
در سال  2005مطرح شد .لينک دسترسی به اطالعات بيشتر.
 81استراتژی ھرج و مرج خالق ) ،(creative chaosراه حلی بود که امريکا و قدرتھای
استعماری برای حفظ نظم دلخواه خود اتخاذ کرده بودند .اين استراتژی بر قھر ،خشونت و
اشکال باثبات می تواند
ب
سلطه انحصاری استوار بود و اصل بنيادين اش اين بود که تخري ِ
ِ
سازندگی و خالقيت را بھمراه داشته باشد .بسياری از صاحبنظران سياسی ترجيج می دھند تا
آن را ھرج و مرج سازنده ) (constructive chaosبنامند .لينک دسترسی به اطالعات
بيشتر.
 82قرارداد لوله نفت-گاز مابين ايران-عراق-سوريه و روسيه عمال تھديدی برای منافع
امريکاست .اين قرارداد در سال  ٢٠١٠بسته شد .برای اطالعات بيشتر به گزارش گاردين
توجه کنيد .لينک دسترسی به اطالعات بيشتر.
 83لينک دسترسی.
 84به نقل از United Nations (2011), “Report of the Special Rapporteur on the
 Right to Food, Olivier De Schutter”, p. 5.لينک دسترسی

 85سابقه تاريخی بی حقوقی ھا و تبعيضاتی که عليه ُکردھا در مناطق ُکردنشين سوريه
اعمال می شد ،نياز به بازگويی ندارد .پس از استقالل سوريه ) ،(١٩۴۶ناسيوناليسم عرب
شروع به رشد کرد .سياستھای ُکردستيزانه دولت بعث ،با ھدف تعريب -به صورت تصرف
زمين و اسکان اعراب در آنھا ،تغيير نام روستاھا ،ممنوعيت زبان ُکردی و سلب تابعيت
سوری از ُکردھاـ اعمال گرديد .به اين ترتيب ،صدھا ھزار ُکرد از بديھیترين حقوق
شھروندی ھمچون ،خريد و فروش زمين و خانه ،اشتغال در ادارات دولتی ،داشتن پاسپورت،
تحصيل و درمان بی بھره ماندند.به ھمين خاطر ،بی اعتمادی به حکومت مرکزی و مبارزه
عليه حقوق برابر شھروندی و انسانی ،بخش الينفکی از تاريخ اين جغرافيای سياسی است.
يک نمونه عملی ـ اجرايی اين سياست ،قانونی بود که در سال  ٢٠٠٨تصويب شد که خريد و
تملک امالک برای کردھا را دشوار و برای اعراب تسھيل می کرد.
 86از کتاب »کشوری که می سوزد :سوری ھا در انقالب و جنگ« به قلم رابين ياسين-کساب
و ليال الشامی ،انتشارات پلوتو
Burning Country: Syrians in Revolution and War, Robin Yassin-Kassab .
and Leila Al-Shami, 2016

 87لينک دسترسی.
 88ھيالری کلينتون کانديد رياست جمھوری در  ١٩نوامبر سال گذشته گفت» :ما بايد ترکيه
را وادار کنيم از بمباران رزمندگان ُکرد سوريه که با ما عليه داعش می جنگند ،دست بردارد
و يک شريک تمام عيار در ائتالف ما عليه داعش باشد «.لينک دسترسی
 89به نقل از » نبرد ديرينه کردھای سوريه با خاندان اسد در انقالب جاری تازه شد « ،به
نقل از العربيه فارسی ٢٧ ،فوريه  .٢٠١٢لينک دسترسی
 90به نقل ازSchmidinger – Krieg und Revolution in Syrisch-Kurdistan, :
Seite 120, Wien 2014
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Flach, Ayboğa, Knapp – Revolution in Rojava, p. 194ff, Hamburg 91
2015
 92از مقاله »روژآوا ،مدلی بر يخھای نازک« ٨ ،اکتبر » .٢٠١۵جنبش جوانان کرد«
 Kurdish Youth Movementاز جمله جرياناتی است که  PYDرا به ھمکاری با اسد
محکوم می کند .تظاھرات اعتراضی اين جنبش را می توانيد در لينک حاضر تعقيب کنيد.
جريان ديگری که بر ھمکاری حزب با اسد تاکيد می ورزد» ،جنبش آينده کردی« Kurdish
Future Movementاست .اين جريان ادعا دارد که  PYDدر قتل بنيانگزار اين جريان،
ماشال تامو  Mashaal Tammoدر اکتبر  ٢٠١١دست داشته اشت .به لينک حاضر مراجعه
کنيد.
البته ،مدارکی را تلويزيون العربيه عربستان افشا کرده که بر دخالت رژيم اسد در اين قتل
داللت دارد .اما صحت و سقم اين مدارک مورد ترديد است .نويسنده کتاب Burning
Country, Syrians in Revolution and War, by Robin Yassin-Kassab, Leila
Al-Shamiنوشت» :بھرتقدير ،سياستھای  PYDدر قبال رژيم ،در ھاله ای از ابھام و ترديد
بوده است«.
بعالوه ،در يکی از مدارک ) ٢٠مارس  (٢٠١٢که ادعا می شود از درون رژيم اسد به
بيرون درزکرده )معروف به مدارک دمشق ) The Damascus Documentsو دراختيار
خبرگزاری »الجزيره« قرار گرفته ،آمده که رژيم اسد در ابتدا ،در نظر داشت تا بجای حمله
به شمال سوريه ،از  PYDبعنوان نماينده محلی اش سود جويد .در اين سند ،ھمچنين آمده :که
مناطق کردنشين بايد تحت کنترل و نظارت باشند و سرکوب اعتراضات و تظاھرات در
ھماھنگی مخفی با  PYDبه پيش برده شوند و حتی المقدور از دخالت مستقيم نيروھای نظامی
اجتناب گردد .
برای ديدن و خواندن مدارک دمشق به لينک حاضر مراجعه کنيد .ياسين الحاج صالح ،از
فعالين سرشناس چپ سوريه در گفتوگو با فريدا آفاری گفت» :من نمیفھمم  ...جانبداری از
رژيمی  ...که ھرگز وجود خارجی جمعيت ُکرد ) ٨تا  ١٠درصد سوریھا( را به رسميت
نشناخته ،چه رسد به حقوق آنھا .متاسفانه حزب اتحاد دمکراتيک کردستان سوريه ،انقالب
سوريه را از منظر به عاريت گرفته شده از حزب کارگران کردستان )پ ک ک ( در ترکيه
مشاھده میکند .اين کار شديدا نادرست است «...متن اصلی مصاحبه و ترجمه فارسی .يکی
از داليلی که در تاييد ھمکاری  PYDبا اسد بکار برده می شود ،بازگشت صالح مسلم به
سوريه )آنھم در حاليکه تحت تعقيب نيروھای سوری بود( در سال  ٢٠١١است؛ که بدنبالش
خروج نيروھای اسد از منطقه شمال کردستان صورت می گيرد.
Special Report: Amid Syria's violence, Kurds carve By Erika Solomon 93
 ،out autonomyلينک دسترسی
 94لينک دسترسی
 95اين اتھامات از طرف  PYDرد شده اند .آنھا خود را نيروی مخالف رژيم می دانند و
درگيريھای نظامی نيروھای نظامی رژيم اسد با نيروھای خود را دليلی بر عدم ھمکاری با
اسد و رژيم بعث ذکر می کنند .به مصاحبه صالح مسلم ،دبير و سخنگوی حاضر حزب با
 BBCگوش کنيد .لينک دسترسی
 96لينک دسترسی
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"To be an enemy of America can be dangerous, but to be a friend is 97
”Henry Kissinger: fatal
 98به گزارش مبسوط فاينانشال تايمز توجه کنيد.
 99لينک دسترسی
 100لينک شماره ٣، ٢، ١،
 101به نقل از گزارش مفصل نيوزويک.
 102لينک شماره  ۵، ٣، ٢، ١،و ۵
 103لينک دسترسی و متن اصلی مصاحبه در لينک حاضر قابل دسترس است.
 104لينک دسترسی ٣ ، ٢ ، ١
105

لينک دسترسی

 106برای آگاھی بيشتر به لينک حاضر مراجعه کنيد.
 107ليست عمليات نظامی مشترک  SDFو نيروھای امريکايی ،به تفصيل در لينک حاضر،
زير تيتر Support by the United States, France and other Western nations
آورده شده است.
 108لينک دسترسی
 109لينک دسترسی
110

»موفقيت کردھا در مبارزه با داعش ،آنھا را برای غرب غيرقابل چشم پوشی کرد«،

مصاحبه روزنامه دی تسايت با جميل بايک ،برگردان از آلمانی :ياسر گلی .لينک دسترسی
فارسی ٢ ، ١
 111لينک دسترسی
 112به نقل از گاردين .لينک دسترسی
113

http://nnsroj.com/fa/article.aspx?id=7881&ID_map=29&outhorID=14
 114لينک دسترسی به فيلم ويدئويی و متن.
 ... 115برای امريکا بسياری از گزينه ھای موجود مثل مناطق پرواز ممنوع ،تسليح چريکھا،
افزايش تعداد کماندوھای آمريکايی ،فقط به دستاوردھای تدريجی و جزئی از جنگ می
انجامند .بعيد بنظر می رسد که اينھا برای دستيابی به اھداف اياالت متحده که ھمانا شکست
دولت اسالمی ،ISIS ،و بطور ھمزمان تعويض بشار اسد با يک دولت وحدت مل ِی چند فرقه
ای  multisectarianاست کافی باشند ...خوشبختانه ،يک راه حل احتماال مناسب برای اين
معما وجود دارد .به جای پرداختن به دعوای فرقه ای )حيدری-نعمتی( و متحد کردن مجدد
نيروھای درگير ،بمنظور تاسيس يک دولت مرکزی قوی ،بعنوان جانشين اسد ...ھدف مان
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می تواند تشکيل يک کنفدراسيون مشابه بوسنی باشد؛ با نيم دوجين مناطق خودمختار بجای
سه تا .ھر کدام از اين مناطق می توانند دولت ،نيروھای امنيتی محلی و برنامه بازسازی
اقتصادی خود را داشته باشند ...بسياری از محققان و دست اندرکاران به نتايج مشابھی در
رابطه با حل بحران سوريه رسيده اند ...مطمئنا ،مشکالت عملی ای که بر سر مذاکره و تحقق
کنفدراليسم سوريايی وجود دارد ،بسيار است .اما تک تک آنھا قابل حل ھستند ...کنفدراسيون
می تواند ضامن حقوق اقليت ھا باشد ...واقعا نمی شود مناطقی را که در آن يک قوم خالص و
يا فقط يک گروه مذھبی خاص زندگی می کند ،ايجاد نمود .در مناطق خودمختار ،دولتھا نيز
بايد ھمچون پليس و دادگاه ،خصلت چندقومی داشته باشند .متن کامل مقاله در لينک حاضر
موجود است.
حتی گفته می شود که کتابھای بوکچين عمدا و با برنامه قبلی در اختيار اوجالن گذاشته شد تا
او را در مسير مورد رضايت امريکا ھدايت کنند.
 116اوجالن ،نقشه راه ،برگردان باران.ر.بريتان ،ص ١٢۴
 117در اينجا جا دارد خاطرنشان شود که حمله داعش به مردم بيدفاع کوبانی ،بايد در دل
مجموعه تحرکاتی تحليل شود که به عروج فاشيسم اسالمی در خاورميانه انجاميد .اين ماجرا ـ
در دھه ھای معاصرـ با حمايت نيروھای غربی از طالبان و القاعده در افغانستان  -برای
مقابله با نيروھای شوروی سابق -شروع شد و با حمايت از جمھوری اسالمی در ايران،
حزب ﷲ در لبنان ،حماس در فلسيطين ،اخوان المسلمين در مصر ،داعش در عراق ،جبھه
النصره و احرارالشام در سوريه و ...ادامه پيدا کرد .به گواھی تاريخ و با اتکا به مدارک
مستندی که تاکنون افشا شده جھاديست ھا ،اسالميست ھا و ناسيوناليست ھای منطقه به نيابت
از يک  -يا حتی چند -دولت و قدرت منطقه ای يا جھانی می جنگند؛ قدرتھايی که ھدف شان
بيرون کردن رقبا و حريفان از ميدان و سھم بردن بيشتر از منابع و ذخاير منطقه و استثمار
نيروی کار است .بيگمان تشکالت ،جريانات و انسانھای زحمتکش و اميدواری ھم بوده و
ھستند که مقاومت و مبارزه می کنند و يا حتی ناآگاھانه در جھت منافع اين يا آن ھدايت می
شوند که حساب آنھا از خيل غارتگران جداست و جای بحث ديگری می طلبد.
 118به کتاب ارزشمند »بازی شيطان« نوشته رابرت دريفوس و ترجمه فريدون گيالنی
مراجعه کنيد .لينک دسترسی به کتاب.
بعالوه خواندن اين مطلب افشاگرانه نيز توصيه می شود.
 119لينک دسترسی .بدنبال انتشار متن فارسی اين مصاحبه در سايت اميد ،اطالعيه ای به
نمايندگی از طرف صالح مسلم منتشر شد که در آن تصريح شده بود که صالح مسلم »چنين
گفتگويی نداشته و چنين نظری ھم ندارد« .سنت مرسوم سياسی و مطبوعاتی اين است که فرد
مصاحبه شونده در صورت مشاھده تغيير يا تحريف اظھاراتش ،شخصا اعتراضيه ای می
نويسد و رسما و علنا آن را با افکار عمومی در ميان می گذارد و با دقت موضع صحيح خود
را بيان می نمايد .عليرغم تالشی که بخرج داديم ،نتوانستيم تکذيب نامه يا بيانيه ای از طرف
صالح مسلم پيداکنيم .در تماس مان با نماينده اين انستيتو ،کتبا پاسخ گرفتيم که اين مصاحبه
توسط ھمين انستيتو انجام شده و آنھا ھيچ اعتراضی را دريافت نکرده اند.
لينک متن فارسی )در سايت اميد( متاسفانه در دسترس نيست .لينک تکذيب نامه بھمراه متن
مصاحبه.
120

برای اطالع بيتشر به لينک حاضر مراجعه کنيد.

کندو کاو  ،٦فروردين ١٣٩٧

Kandokav.com

نقد آنارشيسم

152

 121يورگن الرز و ياک پابست ،در تحليل خود می نويسند » :اگرچه رھبريت سياسی PYD
در روژآوا مستقر شد ،اما شاھد حرکت وسيع تودەای از پايين نبوديم .تجربه روژآوا در نتيجه
قيام مردم محلی برای به زير کشيدن بشار اسد نبود .بلکه حزب از آن لحظه نابی استفادە کرد
که نيروھای نظامی بشار اسد برای مبارزە با ديگر انقالبيون سوريه ،نيروھای خود را از
مناطق روژآوا جابهجا کرد .حزب اتحاد دمکراتيک از خال قدرت بوجود آمدە نھايت استفادە
را کرد و يک انقالب سياسی را از باال شروع کرد «.لينک دسترسی
 122شارل فوريه ) ،(Charles Fourier, 1772-1837بانی سوسياليسم تخيلی بر اين باور
بود که صنعت گرايی و تکنولوژی ،پيشرفت تاريخی محسوب نمیشوند و زندگی اجتماعی را
نابود میسازند .راه حل او تاسيس يک سازمان اجتماعی به نام »فاالنستر« )(phalanstères
بود .فاالنسترھا واحدھايی خودکفا بودند که بر اساس کمترين مقررات ،حداکثر آزادی فردی،
رھايی زن و برابری جنسيتی استوار بودند .لينک دسترسی.
 123اين جوامع توسط کبه بوجود آمد و بعدھا در امريکا محبوبيت زيادی يافت .جھت اطالع
بيشتر به لينک حاضر مراجعه کنيد.
124

ھوم کلنی ) (Home Colonyنامی بود که اوون به جوامع کمونيستی نمونه اش داده

بود.
 125برای اطالع بيشتر ،برای نمونه به مطلب حاضر مراجعه کنيد.
 126برای کسب اطالع بيشتر راجع به جنبش زاپاتيسم می توانيد به متن سخنرانی و يا خود
سخنرانی )بھمراه ترجمه( يکی از فعالين اين جنبش توجه کنيد .لينک دسترسی.
 127برای اطالع بيشتر ،به مطلب حاضر مراجعه کنيد.
 128برای کسب اطالعات بيستر به مقاله حاضر توجه کنيد.
بحث خودگردانی کارخانه حتی در دوره انقالب ايران ھم مطرح بود .برای نمونه به مقاله
خودگردانی ،در شماره ھای  ٢ ، ١و  ٣کتاب جمعه مراجعه کنيد .اين بحث زير عناوين
»سوسياليسم بازار و »خودمديريتی کارگری« ھم در ادبيات سياسی آورده شده است
 129صالح مسلم در مصاحبه با احسان سلطانی در بروکسل ،می گويد» :به دنبال جدايی از
سوريه نيستيم و سيستم سياسی مورد نظر ما در درون کشور سوريه شکل خواھد گرفت .بله
با مقامات دولتی سوری ديدار و گفتگو و حتی در مناطقی ھمکاری داشته ايم و در صورت
نياز خواھيم داشت؛ اساسا برای رسيدن به صلح و کم کردن تنشھا با ھر کسی نياز باشد
ديدار و گفتگو خواھيم کرد .تصور نمیکنم مردم سوريه خواستار ماندن اسد در قدرت باشند
اما اگر مردم سوريه در يک انتخابات آزاد به اسد رای دھند به تصميم آنھا احترام خواھيم
گذاشت «.لينک دسترسی
 130لينک دسترسی
 131مصاحبه احسان ھوشمند با برادر اوجالن جوانبی از رابطه  PKKبا ج.ا.ا را روشن می
کند .لينک دسترسی.
132

برداشت مفھومی از مانيسفت ،مارکس-انگلس ،ترجمه شھاب برھان ،ھمانجا ،ص ۵١-
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