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 (2ضدِّ احاله ) 

  سازی و سمپتوم قومیتمنطق استثنا

 

 پویان صادقی

 

 

پرولتاریای بدون کارخانه، کارگاه و کار، بدون رئیس، گیج و پریشان از 

و  فرورفته  معیشت  اضطرار  در  گردن  تا  غریب،  و  عجیب  مشاغل 

 1گذرد. ست که از میان اخگرهای آتش میاش چونان راهیزندگی

 

تواند  ونِ درونی است که مییا بیر  واره با مستثناکردن بخشی از خود به عنوان یک درونِ بیرونیداری همسرمایه

باشد.   داشته  نیز  وجود  و  اینصیرورت  تنها  منظومه  برقرار میتعادل  که  است  که شود.  گونه  بود  آن  رزا  اشتباه 

عمرش درازا   داشته باشدوجود    و پیشاکاپیتالیستی  رانهداداری چیزی غیرسرمایهپنداشت تا وقتی بیرون سرمایهمی

رزا بصیرتی   مکانیـجغرافیایی  در این اشتباه.  رسد درمیمحتومش    شدن آن سقوط نهاییِمحض گلوبالیزهیابد و بهمی

لزوم   بیرا تشخیص می  "بیرون"نهفته است که  را درونی سرمایهدهد، ولی آن  که . شاهد آنبیند داری نمیرون 

بیرون سرمایه هم بیرون درونیِ کاپیتالیسم مرکانتیلیست ان جوامع پیشاکاپیتالیستیِ  نیز همان  داریِ مدِّنظر رزا 

ی تولید آسیایی به فئودالیسم شد کردوکار آن جوامع را و به ویژه تبدیل جوامع با شیوهزمانی بودند و نمیگلوبالِ آن

 "هلند   یمرکانتیلیست  امپریالیسم مبتنی بر استعمار"ردن کردوکار  را از سر تولید برای بازار جهانی، بدون لحاظ ک

 درک کرد. "مند بریتانیاییامپریالیسم مبتنی بر استعمار نظام"تر و سپس

دارانه خلق ی تولید سرمایهدر شیوهتر پیشزداید که ارزشی را می ̊ داری. بحران سرمایهآورید زدایی را درنظر ارزش

و   است  که  میشده  زدایشدانیم  این  می  ̊ بدون  ملغا  حیاتش  ارزشداراییشود.  شرط  گردهای  مدار  از  ش مند 

ی تر به مدار سرمایه بازگردند. یعنی قاعدههای عظیمشان توسط سرمایهتا در دور بعد با تملک شوند می "بیرونی"
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سازد این استثنا  ی عام را میکه قاعده زمینهرود و با اینستثناسازی است که پیش میمدد منطق ا منطق ارزش به

 است که شرط پایاییِ قاعده است. 

 

موضوعه شیوهاصل  سرمایهی  تولید  هژمونیی  تضمین  جهت  سوژهداری  جادادنِ  انتزاعیاش  در  که هایش  ست 

اند و ست که از آن مستثنا شدهمشمول آحادینای مدنی همیشه  ی مدنی نام دارد. لیکن خود همین جامعهجامعه

دانیم است. لیکن همه میبوده  ی مدنی  برای ورود به این جامعه  هابسا جنبشتاریخ    یدارتاریخ سرمایه  ̊ از وجهی

القصه ترش نخواهد بود.  گاه همان چیز پیشست که هر چه در آن ورود کند دیگر هیچی مدنی مناسکیکه جامعه

 محض دربرگرفتن کل، خودِ مدد مستثنا کردن بخشی از آحاد است که وجود دارد، چه به ی مدنی بهاین جامعه

 افتد.  بخشش ازکار میی هژمونیهویپ

داری را پابرجا ی لیبرالیسم عام سرمایهفاشیسم است که قاعدهدر سطح سیاسی نیز این استثنای فاشیسم و شبه

داری، این استثنای دوران افول هژمونیک  های سینوسیِ سرمایههای کالن فرگشتدارد و در سطح چرخهنگه می

که   هلندیقرناست  طوالنی  است.    آمریکاییـبریتانیاییـهای  کرده  ممکن  سرمایهپویهپس  را  این ی  با  داری 

  2رود. زمانی است که پیش میـزمانی و هماستثنای درــدیالکتیک قاعده

 

 انسانیت مازاد 

  .کند زتولید میاو ب  گذاردداری همیشه چیزی را از درون خود در بیرونش میکه سرمایهمنطق استثناسازی یعنی این

ی کار است. مارکس در جلد یک سرمایه این موضوع را قانون عام و مطلق انباشت  ی گویای آن ارتش ذخیرهنمونه

 ̊ داری اشتغال کامل محال است. خیل عظیم انسانیت مازاد ماندگار آن. یعنی در سرمایهداری دانسته و درونسرمایه

وی  ̊ فرآیند انباشت بد شان دوخته شده است.  نوایی برتنسرمایه رخت بیدوشی هستند که در چنگال  بهعازمان خانه

ست  که فرآیندیداری بلسرمایه   ی خونین بار و در طلیعهست که نه یکآرید. این فرآیندی  یادو پرولتریزاسیون را به

ی تنها مایملکش یعنی کاالی  فروشندهبه  با برکندن از متعلقاتش، بالقوه  آحاد اجتماع را    ه کهد نشو تکرارهمواره

را کاالیینیروی کارش بدل می امر مشاع  نیز  و  پرولتریزاسیونسازی میکند  فرآیند  و   ̊ کند. در  از گذشته  آحاد 

های درونیِ همان بیرونی  ̊ مازاد  شوند. این آحادِشوند لیکن همه پرولترِ مشغول به کار نمیهایش کنده میوابسته

 
تواند از هم بگسلد.  ی استثنا می که قاعده دقیقاً در آن وهله پویاند، بل تنها قاعده را می ست که نه ایست قید شود که فرصت استثنا ژانوسی است، فرجه ضروری   -2

کثرت آحاد پرولتاریا  تثنا مشمول  کارافتادن و اساش در حال از ی مدنی در حال گسست است و لذا پویه ست که منطق انتزاع جامعه شرایط انقالبی، شرایطی

 شود.  می
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ق داری و طبماندگار سرمایهدرون ̊ ند. این فرآیند مازادسازیاَکه زاییده آن و زائده و زیادیِ وضعیتاند داریسرمایه

کردن فرد از کنساز است: بُنهمنطق استثناسازی منطق انسانیتِ مازاد  رود.منطق استثناسازی است که پیش می

سرمایه. منطق استثناسازی منطق پردازش اش در برهوت امرواقع  ی بازتولید پیشینش و رها کردنهستی و شیوه

ست که حتا شانس پرولترشدن را هم ندارد؛ غرق در فالکت و بدون هیچ منظری برای ای غیررسمیپرولتاریایی

  3آینده.

ی کاپیتالیستی اصل دیگر توسعه  و ... است؛ی دیالکتیک کار و سرمایه، نعمت و مسکنت،  منطق استثناسازی ادامه

  همان   یاو    کند جهان اول و جهان سوم  وقتی در سطح جهانی کار می  که  است  ی مرکب و ناموزونی توسعهبطهضا

مناطقی که   نیافته را؛یافته و توسعهق توسعهکند مناطسازد و وقتی در سطح ملی کار میمیرا بر  شمال و جنوب

گی از  اند. این رهاشدهواقع رهاشدهبهشود و مناطقی که  ی سرمایه میتر دوبارهبیشثقل سرمایه باعث جذب هرچه

 عوامل موجد همان انسانیت مازاد است. 

دوره  در  استثناساز  پیشینمنطق  مقابله  ی  و  بود  استعمارساز  به  امپریالیسم،  آن  جنبشعلیه  های  صورت 

ملیاستقالل و  میـطلبانه  نمودار  را  خود  میانجیانقالبی  که  امپریالیسم،  فعلی  عصر  در  لیکن  اش  ساخت، 

قومی ـها خود را به صورت امر محلیملتـهای ملی هستند، سمپتوم این منطق استثناساز در درون دولتبورژوازی

قومی  ـداری و با توجه به ترکیب محلییعنی در صورت عدم شناخت پیوستگی آن با سرمایه  4تواند نشان دهد. می

انگارانه گرایی و برساخت عنصر جزئیِ هویت، به صورت قومیتملت، که تاریخاً از پیش موجودند ـدر درون هر دولت

ارتجاع درمیمی از  یابد که سر  بروز  این هویتتواند  بر  تبیین  آورد. غلبه  و  با    و انگاری  استثنا  پیوستگی  تصریح 

 کمونیستی است.ـکاپیتالیسم و پراتیک در این راستا از رئوس خطوط پراتیکی پرولتری

 

 خط پرولتریمؤخره: 

آمریکا  امپریالیسم  و  ج.ا.ا  بین  به شکاف  توجه  این  ـبروزات جنبشیطلبی،  و وجود جنبش سرنگونی  5با  سیاسی 

میقوم  گراییِهویت آسانی  به  وجود  گرایانه  و  باالیش  ظرفیت  به  توجه  با  و  شده  فعال  آن  راستای  در  تواند 

 
  ی امیر خراسانی، نشر مانیا هنر مایک دیویس، ترجمه اثر  ها،  ی زاغه سیاره تواند به کتاب  قصد ازنظر گذراندن شرحی مبسوط خواننده می در این خصوص و به  -3

 رجوع کند.
ر خوزستان را ذیل مسئله ستم ملی درک کرده و برای خالی نبودن عریضه، آموزه  طلب ایران همان بس که این شورش تیگی چپ سرنگونی بارهدر بالهت   -4

می آن دیکته  زمان  این  در  را  لنین  ملل«  سرنوشت  تعیین  یا چپزمانیِ »حق  و  خارج کشوری  احزاب  الطائالت  داخلی کردند.  جلیل شکری،  های  ای چون 

 گی بودند. بارهخیل کثیر دیگری از این اوباش، گویای این بالهت  زاده ویاشاردارالشفا )هر دو در سایت نقد( و یا لیال حسین
 ها رجوع کند. تواند بدانبررسی شده است و خواننده می   نگارنده این موضوع در مقاالت پیشین -5
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دارد که  های عمیق،  نارضایتی  را  این  آستانهتوانش  به  را  و مسلحانهجامعه  ی دهشتناک های زدوخورد خیابانی 

   خوانیم، بدل شود.می  "اعیمعنای اجتمانهدام بی"چه که آن موازاتبهافزاری آخر به دستو دستبکشاند 

این تحلیل، آن ابتدابهذیل  نامیده شد، سرریز همان توسعهچه که در خوزستان  ی مرکب در ساکن شورش آب 

پرولتریخطه از آن  ،کمونیستیـای ویژه چون خوزستان است که در غیاب خط  نباید: درست  جا سردرآورد که 

چنان گرایانه. تبعات سیاسی و خطرات در کمین این وضعیت آنگرایی قومسرریز سمپتوم قومیت و فوران هویت

گذاشته شود: موضع و باید  تأکید بر سوی دیگر آن  هویداست که نیازی به تأکید از سوی نویسنده ندارد. لیکن  

از همین سر   98  ماه  و آبان  96  ماه  تفاوت شورش آب خوزستان نیز با دی کمونیستی.  ـپرولتری   "چه باید کرد "

ست: در دی ماه و آبان ماه ما با سرریز تروماتیک شکاف طبقاتیِ برآمده از منطق ارزش طرف بودیم  قابل بررسی

بیان سیاسی بیانش را در هویتکه  از آن خود نداشت، درست در مقابل شورش آب که  از گرایی قومای  گرایانه 

ی طبقاتی را پس از خودشان بتوان گفت دی ماه و آبان ماه مبارزهی این است که  ترها یافته بود و همین مایه پیش

ی به مداخلهست که آن را ارتجاعی و الزم  ی شورش آب همان چیزیگرایانهلیکن بیان قومیتکنند،  می  ترممکن

این اقشار ی کارگر ایران بدون اتحاد با  کاپیتالیسم است و طبقه  "بیرون درونی"  ̊ انسانیت مازاد  کند.می  کمونیستی

اتحاد و هم با آنو جلب  از رموز پیروزی افق ها تکهبستگی  بیرون خواهد گذاشت. یکی  را  از خودش  بزرگ  ای 

های یعنی کارگر پاالیشگاه آبادان و پتروشیمی  ست.تبیین و تأکید و پراتیک این پیوستگی  و جهان  پرولتری در ایران

های عسلویه و ... باید خود را به انسانیت مازادی که در پتروشیمی  ها وماهشهر و اماکن صنعتی اهواز و پاالیشگاه

یعنی کمونیست باید بداند که اغماض از این انسانیت   کند، نزدیک کند.کنار گوشش در همان بغل دارد زیست می

ای که دیگر. در زمانه  هیوالهایها به دست وحوشی چون االحواز و داعش و انواع و اقسام  مازاد یعنی سپردن آن

اگر این انسانیت   گرایی که دیگر جای خود دارد.جنبش علیه ستم ملی، پروامپریالیستی است، قومیتاصطالح  به

افقی و مودت با ایشان الزام استراتژیک  ها و ایجاد همداری است، حرکت به سمت آنی ضروری سرمایهزائده  ̊ مازاد

 پرولتری است. 


