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بحثی را که پل هایدمن و جونا برچ دربارهی مزیتها و محدودیتهای بالقوهی مارکسیسم سیاسی در مجلهی
اینترناسیونال سوسیالیست ریویو (ژوئیه  ،3102شماره  )01آغاز کردند و با مشارکت نایل داویدسون (زمستان
 ،3002-3001شماره  )00و چارلی پُست (بهار  ،3101شماره  )03تداوم یافت ،رخدادی است تحسینبرانگیز.
رابطهی بین نظریهی مارکسیستی و تحلیل تاریخی البته مسألهای است بسیار بااهمیت ـ که از موضوع محدودِ
گذار از فئودالیسم به سرمایهداری فراتر میرود ،موضوعی که مارکسیستهای سیاسی در باب تبیین آن بیشتر
بر کتاب «سرمایه» تکیه میکنند و شهرت خود را مدیون آنند .نایل داویدسون بهرغم تحلیل انتقادی خود از
کاستیهای مارکسیسم سیاسی به آثار بااهمیتی اشاره میکند که مدافعان این نحلهی فکری به نگارش
درآوردهاند؛ که صرفنظر از داوری دربارهی مزایای نظریهی مارکسیسم سیاسی تحقیقات باارزشی به شمار
میروند .از کتاب «بازرگانان و انقالب» اثر برنر گرفته ،تا «راه امریکایی سرمایهداری» اثر چارلی پُست ،و
از «انقالب اکتبر در چشمانداز گذشته و آینده» اثر جان اریک مارو ،تا مشارکت اخیر هانس الچر و بنو
تشکه در «نظریهی روابط بینالملل» ،که همگی آثاری با ارزش ،درخور توجه و از منظر تاریخی تالیفهایی
غنی محسوب میشوند)0(.
این آثار ،همانگونه که در ادامه مشاهده خواهیم کرد ،با وجود جانبداری از اصول نظری و روششناسی
مارکسیسم سیاسی به طور عام ،و از تز برنر بهطور ویژه ،ارزش خود را به اثبات رساندهاند .اما نگارش این آثار
در اردوی مارکسیسم سیاسی چنانکه عنوان این نوشتار نشان میدهد شامل کاستیهای نظری متعددی است که
به شکافی پایدار بین نظریه و تاریخ میانجامد .برای نشان دادن این کاستیها ،نخست به تشریح و نقد تز برنر
میپردازیم ،سپس رویکرد مارکسیسم سیاسی به مسایل کنونی نظیر جنگ و امپریالیسم را مورد واکاوی انتقادی
قرار میدهیم .اما از همین ابتدا باید تأکید کرد که علیرغم نقد شدید از مارکسیسم سیاسی ،همانگونه که
داویدسون یادآوری کرد ما بر این باور نیستیم که این دیدگاه در خصومت با سنت سوسیالیسم انقالبی قرار
دارد ،و حتی در این صورت نیز دشواری خاصی بروز نمیکرد .باری در هر تالش نظری ،بازگشت انتقادی به
پیشفرضهای خود و در صورت لزوم جذب عناصر قابل توجه از سنتهای نظری دیگر امتیازی برجسته
محسوب میشود.
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محدودیتهای زمانی و مکانی تز برنر
رابرت برنر ـ محقق تاریخ اقتصادی دانشگاه کالیفرنیا در لسآنجلس ـ در اواخر دههی هفتاد و اوایل دههی
هشتاد طی یک سلسله مقاالت و در کنفرانسهای متعدد نظریهای را ارائه کرد که بهسرعت به مؤثرترین برداشت
نظری و تاریخی در مورد خاستگاه سرمایهداری در بین مارکسیستها و غیرمارکسیستها شهرت یافت )3(.در
مورد اهمیت مشارکت برنر نمیتوان صرفاً به دلیل رد برخی دیدگاههای تا آن زمان مسلط نظیر پل سوئیزی و
والرشتاین که تجارت را علت اصلی خاستگاه سرمایهداری قلمداد میکردند ،یا دیدگاهی که تحول جمعیتی را
علت عمده میپنداشت ،اغراق کرد .در واقع ،تقریباً چهار دهه بعد از انتشار اولین آثار برنر در مورد خاستگاه
سرمایهداری ،این تز اوست که غالبا بهعنوان تبیین مارکسیستی گذار شهرت یافته است)2(.
بزرگترین دستاورد برنر استفاده از تأکید مارکس بر تغییر مناسبات تولید (که برنر آن را تحت عنوان
مناسبات اجتماعی ـ مالکیتی ” “social property relationsمفهومپردازی میکند) برای بازسازی نظریهی
خاستگاه سرمایهداری از نظر مبارزهی طبقاتی ویژهای بود که در جامعهی فئودالی جریان داشت )1( .بدینسان
بهرغم ایرادهایی که به کل محتوای نظری تحلیل برنر داریم ،او بهخاطر قراردادن مبارزهی طبقاتی در خط مقدم
بحث دربارهی گذار از فئودالیسم به سرمایهداری شایستهی تمجید است.
به نظر برنر ،ریشهی این مبارزات را باید در ویژگی مناسبات اجتماعی ـ مالکیتی فئودالی جستجو کرد که
بر اساس اخذ مازاد از دهقانان از سوی مالکان زمین از طریق اهرمهای فرااقتصادی انجام میگرفت .مالکان زمین
به این طریق با تحمیل جریمههای گوناگون ،طوالنیکردن زمان کار و جذب بخش بزرگتری از مازاد ،سهم
بیشتری از فرآوردههای زمین را طلب میکردند .در قرن پانزدهم این امر موجب حاد شدن مبارزهی طبقاتی
در روستاهای انگلیس شد .سرفها علیه بدتر شدن شرایط قیام کردند و یکرشته امتیازهای صوری به دست
آوردند .آزادی سرفها از قید و بندها و تعهد نسبت به حصهی اربابی ،موجب افزایش شکل اجارهداری زمین
شد و به افزایش وابستگی به بازار انجامید .دهقانان از زمین خود رانده شدند و به کارمزدی همچون وسیلهای
برای تامین معیشت روی آوردند .هر چند راندن اجباری دهقانان با شورشهای بزرگی همراه بود ،اما سرانجام
این وحدت دولت انگلیس با اشراف بود که پیروزی طبقهی زمیندار را تضمین کرد )5(.تمرکز زمین به شکل
مالکیت خصوصی اربابان که آن را به دهقانان آزاد اجاره میدادند ،بهطور ناخواسته به ساختار کالسیک «مالک
زمین ـ سرمایهدار یا اجارهدار ـ کارگر مزدور» تبدیل شد)6(.
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در فرانسه برعکس ،توانایی دهقانان آزادشده برای حفظ زمینهای خود ،با تکامل دولت سلطنتی متمرکز
همراه بود ،دولتی که از طریق اخذ مالیات بر زمین بهعنوان عامل مستقلِ اخذ مازاد زمین خصلت شبه طبقاتی
پیدا کرد .بدینسان ،دولت مطلقه در فرانسه در برابر دستاندازی دوباره اشراف زمیندار ،در حفظ و تضمین
مالکیت دهقانی بهعنوان منبع درآمد مالیاتی دارای منفعت خاصی بود .توانایی دهقانان برای حفظ زمین
بهنوبهیخود از ظهور نظامیافتهی کارمزدی ،و بدینسان ،گذار به سرمایهداری در فرانسه پیشگیری میکرد)7(.
بنابراین ،بهنظر برنر نتایج متفاوت مبارزهی طبقاتی در انگلیس و فرانسه از طریق تکامل کامالً متفاوت دولتهای
این دو کشور تبیین میشود .این تمایز هم انسجام و وحدت اشراف زمیندار و هم رابطهی آنها را با دولت در
انگلیس و فرانسه توضیح میدهد.
اما بهرغم توضیح تاریخی گسترده و مشحون از اطالعاتی که برنر ارائه میکند ،صورتبندی باال از لحاظ
مفهومی بسی محدود و ساده است .برنر تالش میکند که با مفاهیمی بسیار محدود موضوع بسیار گستردهای را
تشریح کند .در طرح سادهی برنر مفهوم استادانهی شیوهی تولید به روایت مارکس ـ بهعنوان کلیتی که روابط
اقتصادی ،حقوقی ـ ایدئولوژیک و سیاسی را دربر میگیرد ـ به مفهوم بسیار سادهی رابطهی اجتماعی ـ مالکیتی،
و این به نوبهی خود بهشکلی از استثمار تقلیل یافته است .خطای برنر این است که رابطهی واحد استثمار بین
مالک زمین و دهقان را ،بهعنوان اساسیترین یا اصل بنیادی شیوهی تولید در نظر میگیرد ،که به سهم خود
هستیشناسی بنیادی و مبنای تحلیلی تحقیقات تاریخی را تشکیل میدهد .اما این اقدام اساساً مفهوم رابطهی تولید
را تا حدی گسترش میدهد که تحت عنوان منطق مبارزهی طبقاتی تمام عوامل نظامی ،سیاسی و اقتصادی را
دربر میگیرد .و در عین حال مناسبات نظامی ،سیاسی و حقوقی را که ـ برنر آن را انباشت سیاسی مینامد ـ به
کارکردهای این رابطهی واحد تقلیل میدهد)8(.
تالش برنر برای تقلیل این علل متعدد به شکل بروز مبارزهی طبقاتی ،میدان مشاهدهی تجربی ،و تحقیق ما
را از حیث زمانی ـ مکانی محدود میکند .تاریخ خاستگاه سرمایهداری از لحاظ زمانی به تجلی تاریخی یک
لحظهی مفهومی ـ یعنی آزاد شدن کار ـ تقلیل مییابد و به وسیلهی آن توضیح داده میشود .و پیدایش
سرمایهداری از جهت مکانی به یک منطقهی واحد جغرافیایی ـ یعنی روستای انگلیس ـ محدود میشود که از
تحوالت گستردهتر بین جوامع مختلف تأثیر نمیپذیرد .اما چنین دیدگاه محدودی نمیتواند پاسخگوی این
پرسش باشد که چرا حضور گستردهی کارمزدی قانوناً آزاد پیش از قرن شانزدهم (در داخل و بیرون از
انگلستان) به روابط سرمایهداری در نقاط دیگر منجر نشده است )0(.این دیدگاه تحوالت اجتماعی بعدی را نیز
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نمیتواند توضیح دهد :برنر با نادیده گرفتن استعمار ،بردهداری و امپریالیسم ،تاریخ سرمایهداری را از حرکت
باز میدارد )01(.این شیوهی درک منسجمتر مارکس از روند بهاصطالح انباشت بدوی سرمایه را بهطور اساسی
محدود میکند ،که برنر و شاگردانش در توضیح خاستگاه سرمایهداری برای آن اهمیت تحلیلی وافری قایلاند.
مارکس در فرازی مشهور چنین مینویسد:
«کشف طال و نقره در امریکا ،براندازی ،بردهسازی و به گورسپاری بومیان آن قاره در معدن ،آغاز تسخیر
و چپاول هندوستان ،تبدیل افریقا به شکارگاهی برای شکار تجاری سیاهپوستان ،همه مبشر سپیده دم سرخ فام
عصر تولید سرمایهداری است .این روندهای سرشار از صلح و صفا واالترین فرازهای انباشت بدوی اند...فرازهای
متفاوت انباشت بدوی را میتوان در یک توالی کموبیش زمانی به طور خاص به اسپانیا ،پرتقال ،هلند ،فرانسه و
انگلستان نسبت داد .در انگلستان ،این فرازهای متفاوت در پایان سدهی هفدهم در مستعمرهها ،قرضهی ملی،
نظام جدید مالیاتی و نظام حمایتی گمرکی زیادی درهم ادغام میشوند)00( ».
مارکس در این فراز ،مفهوم پیدایش سرمایهداری را در چشمانداز زمانی و مکانی گستردهتری ارائه میدهد.
داستان ظهور سرمایهداری نه یک پدیدهی ملی ،بلکه بیشتر نتیجهی تعامل بین جوامع مختلف بود .بنابراین،
بامعناتر این است که به سیاق پری اندرسون خاستگاه سرمایهداری را بهعنوان "روندی چندجانبه که با حرکت
در طول زنجیرهای از مکانهایی که به یکدیگر وابستگی متقابل دارند [و عین حال] پیچیدهتر میشود" تلقی
کنیم)03(.
برنر ،برعکس شکلگیری سرمایهداری را از لحاظ مکانی به روندی فرو میکاهد که صرفاً در روستای
انگلیس رخ داده است .در این روایت ،شهرها و شهرهای کوچک حذف میشوند )02(.پویایی در سطح اروپا،
از حیث تحلیلی صرفاً بهعنوان نمونههای مورد مقایسه درنظر گرفته میشود ،و بدون اینکه دنیای خارج از اروپا
مورد توجه قرار گیرند .همینطور بسیاری از اکتشافات فنی ،فرهنگی ،نهادی و روابط اجتماعی که خارج از
اروپا شکل گرفته بودند ،و در جریان تحول سرمایهداری مورد استفاده اروپاییها قرار گرفتند مورد مسامحه قرار
میگیرد )01(.بهطور خالصه ،برنر تعینها و شرایطی را نادیده میگیرد که از تعامل اجتماعی بین جوامع
برمیخیزد ،چون جماعت سیاسی تابع طبقه است در حالی که طبقات خود در چارچوب محدودیتهای مکانی
جماعت مورد مطالعه مفهومپردازی میشوند)05(.
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وانگهی ،یک جنبهی بسیار اساسی دیگر از تحول اجتماعی-تاریخی در تحلیل برنر غایب است :یعنی روابط
بینالملل یا در معنای وسیعتر روابط بین جوامع .در نتیجه ،از این منظر زمانی و مکانی معین شکل خاصی از
معضل اروپامداری خودنمایی میکند .محدود کردن چارچوب مکانی در مسألهی گذار در دیدگاه برنر ،از لحاظ
روششناسی به یک تحلیل درونگرا میانجامد .بهویژه هنگامی که او خاستگاه مدرنیتهی سرمایهداری را مقدمتاً
نتیجهی تحوالت درونی انگلستان قلمداد میکند .این امر یک مدل «درونی ـ بیرونی» از علیت اجتماعی (یا
درونگرایی روششناختی) را طرح میکند که از طریق آن تحول انگلیسی ـ اروپایی همچون تحولی درونزا
وخودپو مفهومپردازی میشود .از سوی دیگر ،محدود کردن چارچوب زمانی گذار نیز به نوبهی خود به مفهوم
تقدم تاریخی میانجامد ،بدین معنا که اروپا بهعنوان محرک اولیه و مرکز دایمی تاریخ معرفی میشود .برای
پیروان برنر این دشواریها در بررسی تحول سرمایهداری در خارج از روستای انگلیس پیچیدهتر میشود ،و
آنچه را که برنر در تحلیل خود میپذیرد ،مدافعان او رد میکنند )06(.بدینسان ،مفهوم خاستگاه «سرمایهداری
در یک کشور» معنایی جدی پیدا میکند.
برنر ،در توضیح مسألهی سرمایهداری کشاورزی که نخست در انگلستان تحول یافت از عوامل تعیینکننده
«بین جوامع» بهره میگیرد که کامالً برخالف درونگرایی روششناسانه است .برنر بهشکل جالبی به جنبهی
ژئوپولیتیک مشخصی ـ پیروزیهای نورمنها در قرن یازدهم ـ بهعنوان علت اصلی در انسجام درونی اشراف
زمیندار جامعه انگلستان اشاره میکند؛ که به نوبهی خود توضیح میدهد که چرا این اشراف قادر شدند پیروزی
خود را بر شورشهای دهقانی تثبیت کنند ،و از این طریق در جهت ظهور «ساختار کالسیک زمیندار ـ
سرمایهدارِ اجارهنشین ـ کارگرمزدبگیر» گام بر دارند)07( .
اما ظهور نورمنها به این شکل کامالً مسألهساز است .چون شیوهی تحلیل برنر این تعین بیرونی را هیچگاه
در نظریهپردازی از تحول سرمایهداری کشاورزی بهکار نمیگیرد .در عوض حملهی نورمنها بهعنوان یک
افزودهی خلقالساعهی بینالمللی بر یک تحلیل نظری کامالً درونگرا ظاهر میشود )08(.به سخن دیگر ،در
پیشفرضهای نظری برنر ،هیچگاه عوامل بینالمللی وارد تحلیل نمیشوند ،پیشفرضهایی که حول مفهوم
رابطهی اجتماعی -مالکیتی متمرکز شدهاند .به همین دلیل نایل داویدسون اشاره میکند که "مارکسیستهای
سیاسی با تأکید کامالً انحصاری بر روابط اجتماعی -مالکیتی ،اصطالحی برای توضیح حوادثی بیرون از این
روابط ندارند" )00(.این امر ،برای برنر و پیروان او که به صراحت هر درکی از منشاء سرمایهداری را که بر
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تحول تضادهای درونی جامعه فئودالی استوار است ،رد میکنند بهویژه مشکلآفرین است« .فئودالیسم بیشتر
بهعنوان نظامی در خودمحصور و خودماندگار مفهومپردازی میشود که از طریق تضادهای درونیاش زوال
نمییابد)31(».
برنر ،در انتساب روابط اشراف و دولت در انگلیس در قرن شانزدهم به حادثهای در قرن یازدهم بدون
نظریهپردازی در گسترهی روابط بینالملل ،دشواری و نقصانی نمیبیند .بدینسان ،محدودیت گسترهی مکانی
در نظریه به محدودیت چارچوب زمانی در تاریخ منجر نمیشود ،جایی که حوادث تاریخی با پدیدههایی توضیح
داده میشود که پانصد سال با یک دیگر فاصله دارند .تصویر وحدت بین اشراف در قرن یازدهم تا چه حد
میتواند در برابر آزمون سالهای بینابینی مقاومت کند ،این تصویر پرسشهای متعددی را باقی میگذارد.
بهعنوان نمونه ،چه چیز دورههای مبارزه در درون اشراف انگلیس طی جنگ صدساله و جنگ گل سرخ را
توضیح میدهد؟ اثر ما در مورد خاستگاه سرمایهداری تالش میکند این کمبود را جبران کند ،با نگاه به اینکه
چهگونه وحدت درونی طبقه حاکم انگلیس نتیجهی انزوای نسبی از تب و تاب ژئوپولیتیکی بود ،که بعد از
مرگ سیاه دامن اروپا را در بر گرفته بود .از این رهگذر ،رشد سرمایهداری در انگلیس از حیث ساختاری به
مسألهی ژئوپولیتیک اروپا مشروط میشود ،و بدون مراجعه به این محیط وسیعتر بین جوامع نمیتوان درک
کرد ،محیطی که جامعه انگلیس بخشی از آن است)30(.

برداشت مارکسیسم سیاسی از سرمایهداری
ناتوانی در درک این مسأله که سرمایهداری میتواند در خارج از روستای انگلیس نیز ظهور یابد ،تا اندازهای در
برداشت شبهافالطونی مارکسیسم سیاسی از این نظام ریشه دارد .برداشتی همچون یک تجرید نظری که واقعیت
تجربی یا باید با آن همساز شود ،یا خارج از حیطهی آن قرار گیرد .اگر والرشتاین و نظریهپردازان نظامهای
جهانی مفاهیمی بسیار گسترده از سرمایهداری دارند ،مارکسیستهای سیاسی از مفاهیم بسیار تنگ و محدود
بهره میگیرند .به نظر برنر و مدافعان او همانگونه که مشاهده کردیم خاستگاه سرمایهداری در روستاهای
انگلیس نتیجهی ناخواسته و احتمالی مبارزهی طبقاتی است .از منظر مارکسیستهای سیاسی سرمایهداری تنها
هنگامی سر بر میآورد که مولدین مستقیم وسایل معیشت و تولید خود را از دست داده و کامالً به بازار وابسته
شده باشند )33(.وابستگی به بازار شرط الزم و ضروری سرمایهداری محسوب میشود)32(.

7

بدینسان ،مارکسیستهای سیاسی بین اشکال فرااقتصادی اخذ مازاد (غیرسرمایهداری) و اشکال غیراجباری
آن از طریق بازار ،تمایز برجستهای قایل میشوند .هر شیوهی تولیدی که با وابستگی به بازار منطبق نباشد،
بهمثابهی [نظامی] غیرسرمایهداری دریافت میشود .آنها مفهوم استوارتر شیوهی تولید مارکس را به مفهوم
"شیوهی استثمار" ( )31فرو میکاهند ،و هر شکلبندی اجتماعی را که مشخصهی آن اخذ مازاد در اشکال
فرااقتصادی است بهعنوان [نظامی] غیرسرمایهداری درنظر میگیرند.
اما فروکاستن شیوهی تولید به شکل بیواسطهی استثمار این خطر را دربردارد که مفهومپردازی سرمایهداری
همچون «نمونهی مفهومی» بسیاری «از سایهروشنها و پیوندها بین کار آزاد و اجباری که روابط اجتماعی و
رژیمهای کار در سرمایهداری واقعاً موجود را مشخص میکنند» ( )35نادیده بگیرد .بهعنوان نمونه ،در آثار
مارکس دربارهی بردهداری در ایاالت متحده و جزایر کارائیب بهروشنی این اشکال فرااقتصادی استثمار دستکم
بهطور محدود سرمایهدارانه معرفی میشوند .او در این باره میگوید:
«این واقعیت که ما صاحبان مزارع بزرگ در امریکا را نه فقط سرمایهدار مینامیم ،بلکه آنها بهطور واقعی
نیز سرمایهدارند ،به حضورشان بهمثابهی ناهنجاریهای یک بازار جهانی مبتنی بر کار آزاد بستگی دارد)36(».
پس آنچه که بردهداری امریکا و جزایر کارائیب را به سرمایهداری بدل میکند ،جایگاه کارکردی آنها در
مجموعهی وسیعتر روابط اقتصاد بینالمللی تحت سلطهی سرمایهداری است .گسترش بردهداری در مستعمرات
و کارمزدی آزاد در مراکز امپراتوری دو روی یک سکه اند .آنچه را که پافشاری بیش از حد مارکسیستهای
سیاسی دربارهی مفهوم سرمایهداری از صحنه محو میکند ،اشکال انتقالیِ گوناگون از رژیم و مناسبات کار
است ،که ترکیبهای گوناگونی از شیوهی تولید را در بر میگیرند ،که قادر است در راستای سلطهی بیشتر
سرمایهداری گام بردارد .درک تروتسکی از مفهوم تکامل مرکب بهعنوان تلفیقی از شیوههای تولید ناهمگون
در چارچوب یک شکلبندی اجتماعی بیش از تعامل ژئوپولیتیک ،کامالً در گفتمان مارکسیستهای سیاسی
غایب است )37(.این تجرید نامناسبی است از واقعیت متناقض و تودرتوی سرمایهداری واقعاً موجود.
این مفهومپردازی از لحاظ سیاسی با مشکالت بیشتری روبهرو است .بیرون انگاشتن اشکال فرااقتصادی
استثمار و ستم از سرمایهداری ،در نهایت ،مارکسیستهای سیاسی را مجبور میکند که استعمار و بردهداری را
از کارکردهای درونی شیوهی تولید سرمایهداری حذف کنند .و در عوض ،ریشهی این کارکردها را در منطق
فئودالی انباشت ژئوپولیتیک جستجو کنند )38(.هر چند ما تا آن حد پیش نمیرویم که اعالم کنیم مارکسیسم
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سیاسی استعمار و بردهداری را فی نفسه نادیده میگیرد ،اما در واقع آنها سرمایهداری را از هر گونه مسئولیت
در قبال این رخدادها تبرئه میکنند.
همینطور ممکن است به تداوم غلبهی سلسله مراتب نژادی ،جنسیتی و جنسی اشاره کرد که غالبا از طریق
سازوکاری غیر از بازار(همین طور بازار) بازتولید میشوند و پرسید که نقد مارکسیسم سیاسی از سرمایهداری،
تا کجا میتواند این اشکال ستم را دربر بگیرد .به نظر میرسد پاسخ منفی باشد .الن وود در نقدی بر «گوناگونی»،
«تفاوت» و «کثرتگرایی»( )30استدالل میکند که «برابری جنسی و نژادی در بنیاد خود با سرمایهداری
ناسازگار نیست ...استثمار طبقاتی عنصر سازندهی سرمایهداری است ...اما نابرابری جنسیتی و نژادی نه)21(».
اثبات این مدعا ،در گسترهی تجربی دشوار است .طیفی از مؤلفان از سنتهای گوناگون نظیر
مارکسیسم( ،)20فمینیسم( )23و مطالعات گروههای تحت ستم( )22به شکل متقاعدکنندهای ثابت کردهاند
اشکال قهرآمیز و بدون بازار استثمار ،خاستگاههای سرمایهداری را به شدت احاطه کرده بودند .برخی دیگر
اشاره کردهاند که چهگونه نابرابریهای استوار بر جنسیت( )21و نژاد( )25همچنان در منطق انباشت سرمایهداری
حک شدهاند .اما چون تکوین این نابرابریها به جنبهی انکار شدهی فرااقتصادی سرمایهداری تعلق دارد ضرورتاً
جایگاه تاریخیشان برای مارکسیسم سیاسی جنبهی ثانوی پیدا میکند .این مدعا در پرتو بحثهای اخیر در
میان چپها ،نغمهی ناهماهنگی به نظر میرسد .از انشعاب اخیر در حزب کارگران سوسیالیست تا اتهام «قلعههای
خونآشام»( )26همگی درکهای محدودی از سرمایهداری اند که مشخصهی مارکسیسم سیاسی است ،و خطر
درغلتیدن به یک نزدیکبینی سیاسی را در بر دارد؛ بهشکلی که اشکال ستم چندگانه ،پیچیده ،و بین بخشهای
مختلف که در سرمایهداری بازتولید میشوند ،به جای افشاء ،نقد و نفی ،دچار ابهام ،انکار و به مسألهای خارج
از منطق بدل میشود.
یک نکتهی عمدهی مارکسیسم سیاسی وابستگی واحدهای اقتصادی به بازار است که بهعنوان عنصری
سازنده در مناسبات اجتماعی مالکیت به شمار میروند؛ اما عاملی است که باید از خارج تحمیل شود .مردم تحت
هیچ شرایطی به میل خود سرمایهدار شدن و تابعیت از الزامات نظاممند بازار را انتخاب نمیکنند .این درک از
خاستگاه سرمایهداری از این حُسن بزرگ برخوردار است که پیدایش سرمایهداری را غیرطبیعی جلوه میدهد.
برخالف روایت اسمیت سرمایهداری نه اجتنابناپذیر است ،و نه از سرشت ذاتی و از پیش موجود انسان بر
میخیزد« .در طبیعت انسان گرایش معینی برای رد و بدل کردن ،معاملهی پایاپای و مبادله )27(»...وجود دارد.
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اما بهنظر میرسد که شواهد تاریخی این مدعا را مورد تأیید قرار میدهد که در برخی از شرایط مردم با
ارادهی خود به بازار وارد میشوند که در طی زمان به شکل غیرقابل پیشبینی آنها را به بازار وابسته میکند.
بهعنوان نمونه ،جیم ویتلی در مطالعهی درخشان خود از رشد سرمایهداری در نورد فولک انگلستان به این نتیجه
دست مییابد که دهقانان به جای پاپس کشیدن از بازار ،برای فرار از دست سرواژ از بازار استفاده
میکردند )28(».همینطور استفن هیپکین تاریخنگار در مورد فعالیت در بازارهای دهقانی نشان داده است که
چهگونه در منطقهی رومنی مارش در بخش کنت و ساسکس ،دهقانانِ اجارهدار با ابتکار خود از طریق بازار،
تعدادی از زمینهای بزرگ را تصاحب کردهاند )20(.تمام این تحوالت اجزای روند طوالنی الیهبندی طبقاتی
بین دهقانان است که برنر به صراحت آن را رد میکند )11(.این نکته از این نظر حایز اهمیت است که تأکید
برنر و الن وود بر خودتحولی زمینداران فئودال به زمینداران سرمایهدار ،بدون وجود طبقهای از دهقانان نسبتاً
مرفه غیرممکن است که هم اجارهداری تجاری را طلب میکردند ،و هم از توانایی آن برخوردار بودند .این
طبقه از کجا برخاسته است؟ از روند طوالنی الیهبندی در دهقانان.
این روند الیهبندی دهقانان به خوبی از سوی ترانس بایرس در مدل گذار از فئودالی به سرمایهداری برنر
مورد بررسی قرار گرفته است .آن گونه که بایرس اشاره میکند «این امکان وجود دارد ...که دهقانان و چه
بهطور تصادفی و چه بهطور هدفمند بیش از نیاز خود تولید کرده و این مازاد را به بازار عرضه کنند ».این راهی
بود برای ثروتمند شدن دهقانان که طی یک دورهبندی پیشین شکل گرفته بودند ،چون آنها نسبت به دهقانان
متوسط و فقیر از منابع نسبتاً بیشتر ،قطعهی زمین بزرگتر و امکانات مالی بهتر برخوردار بودند .و بنابراین
بهتر میتوانستند بیش از نیاز خود تولید کنند و با خطرات رویارو شوند )10(».بایرس در مطالعهی بعدی از روند
الیهبندی دهقانان در روستای انگلیس ،به این نتیجه میرسد که «فرایند طوالنی» الیهبندی پیشین «به شکلگیری
طبقهی قدرتمندی از دهقانان ثروتمند انجامید .دهقانان اگر فرصت بهدست میآوردند از انگیزه ،وسایل و توانایی
انباشت و گسترش آن برخوردار بودند )13(».ظهور این دهقانان اجارهدار بزرگتر و ثروتمندتر بود که در
وسیعتر شدن زمین نقش داشت ،که برخالف نظر برنر ،صرفاً به فعالیت طبقهی زمیندار محدود نمیشد)12(.
ناتوانی برنر در مشاهدهی فرآیند الیهبندی طبقاتی پیشین ،به این نتیجه میانجامد که «وجود یک طبقه با توانایی
و قدرت اجاره دادن تجاری زمین ،مقابله و واکنش به وابستگی به بازار ،رقابت در تولید و سرانجام تبدیل شدن
به طبقهای از مزرعهداران سرمایهدار را بدون توضیح» بپذیریم)11(.
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جنبهی دیگر مبادلهی الیهبندی دهقانان رشد الیهای از دهقانان مزدبگیر بود که مجبور به کار برای
مزرعهداران اجارهنشین بودند .همانگونه که کولین موئرس یک منتقد همدل با برنر مینویسد« :توانایی
زمینداران انگلیسی برای حمله به حقوق دهقانان در قرن هفدهم ،تنها با توضیح ضعف پیشین جماعت دهقانی
بر اثر الیهبندی اقتصادی امکانپذیر است« ».راهگشایی از پایین از سوی یئومنها بر بنیاد انباشت سرمایهداری
کوچک ،یک مرحلهی بینابینی تعیینکننده در رشد بعدی مزرعهداری سرمایهداری در سطح گسترده بود .وگرنه
الگوی بینظیر سهگانهی سرمایهداری کشاورزی در انگلیس را چهگونه میتوان تشریح کرد؟ مزرعهداران
اجارهنشین که در مزراع بزرگ سرمایهداری در قرن هیجدهم بر مبنای کارمزدی کار میکردند باید از جایی
برخاسته باشند)15(».
فرایند الیهبندی در درون طبقات دهقانی که بهطور تنگاتنگ به رشد مراکز شهری وابسته بود در گذار از
فئودالیسم به سرمایهداری نقش تعیینکننده داشت .بنابراین الزم است در نظریهپردازی چگونگی ظهور
سرمایهداری در نظر گرفته شود .بهرغم امتیازهای نظریههای مارکسیسم سیاسی بهطور کل تز برنر «از حیث
تاریخی» غیرقابل دفاع به نظر میرسد)16(.

جدایی سیاست از اقتصاد
مقدمهای الزم برای درک امپریالیسم سرمایهدارانه و جنگ
نایل داویدسون در مشارکت خود در این بحث ،به یک کاستی در مارکسیسم سیاسی اشاره میکند که دلیل
ناتوانی این جریان در نظریهپردازی امپریالیسم و جنگ ( )17سرمایهدارانه محسوب میشود که چیزی جز این
واقعیت نیست که سرمایهداری به شکل دولتهای متعدد وجود دارد .این ناتوانی از درک مارکسیسم سیاسی از
سرمایهداری ناشی میشود ،که این نظام را محصول جدایی نهادی و ذاتی ـ نه صوری ـ سپهر سیاسی از سپهر
اقتصادی میداند .چارلی پُست در پاسخ به انتقاد داویدسون در این خصوص چنین میگوید:
«تأکید مارکسیسم سیاسی بر جدایی نهادی دولت سرمایهداری همچون سپهر "عمومی" و "اقتدار
غیرشخصی" از تولید طبقاتی بر پایهی استثمار از تحلیل مارکس از سرمایهداری در کتاب "سرمایه" نتیجه
میشود .بهنظر مارکس ،سرمایهداری اولین شیوهی تولید در تاریخ بشری است که برای تضمین تولید و اخذ
کار اضافی به قهر«فرااقتصادی» (غیر از سازوکار بازار) ،یا توزیع کار و وسایل تولید میان شاخههای تولید نیاز
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ندارد ...ویژگی دولت سرمایهداری اینست ...که همچون قدرتی عمومی و غیرشخصی جدا از روند انباشت و
استثمار ظاهر میشود ،و برای تضمین شرایط بازتولید روابط اجتماعی ـ مالکیتی سرمایهداری تالش
میکند»)18(.
او بعداً اشاره میکند که این جدایی سیاست از اقتصاد در سرمایهداری به این معنا است که قهر و اجبار
برای استثمار کارمزدی و اخذ ارزش اضافی امری ضروری محسوب نمیشود .چارلی پُست در حالی که «امکان
کار مزدی با اجبار قانونی و مداخلهی محدود دولت سرمایهداری در حیات اقتصادی در شرایط تاریخی معین را»
در نظر میگیرد ،در ادامه اشاره میکند استفاده از قهر و اجبار «برای حفظ شرایط عام تولید سرمایهداری» امری
الزم است .در نتیجه ،پُست مینویسد« :قهر دولتی برای درهم شکستن هرگونه مقاومت در برابر امپریالیسم
سرمایهدارانهی مدرن ،بهویژه در جنوب جهانی امری الزم بهشمار میرود)10(».
در این جا بالفاصله میتوان به دو نکته اشاره کرد .نخست ،اظهارنظر محتاطانهی پُست تا حدودی راه را در
مورد «امکان اجبار قانونی کار یا مداخلهی محدود دولت سرمایهداری در حیات اقتصادی در برخی شرایط
تاریخی» میگشاید .چون ظهور «سرمایهداری انحصاری» یا شرکتی از لحاظ تاریخی در اواخر قرن نوزدهم ،به
مداخلهی نظامیافته و مداوم دولت برای رفع کاستی در سازماندهی جامعهی سرمایهداری نیاز داشت .این
مداخلهای نبود که بهشکلی محدود و ویژه برای شرایط تاریخی معین اِعمال شود .چند دهه پیش از جنگ جهانی
اول سازماندهی حیات اقتصادی از سوی دولت افزایش یافت که در جنگ اول شدت بیشتری نیز پیدا کرد
که به شکلهای متفاوت به «سرمایهداری دولتی» انجامید )51(.این شیوه از رشد سرمایهداری تا دههی 0081
ادامه یافت ،اما پس از آن ،دولت لیبرال که فعالیتاش کمتر مشهود بود .اما حتی در شرایط نولیبرالی که شاهد
ملیتزدایی از صنایح مختلف بودهایم ،مداخلهی دولت به شکلهایی کمتر قابل مشاهده همچنان ادامه دارد)50(.
نکته این است که اشکال دولتگرایانهی رشد سرمایهداری مانند چین معاصر استثناء نیستند و به قاعده تبدیل
شدهاند.
این دشواریها از شکاف قابل توجه بین درکِ مجرد مارکسیستهای سیاسی از سرمایهداری و عملکرد
واقعی این نظام در تاریخ برمیخیزد .عملکردی که صاحبنظران متعددی آنرا طرح کردهاند ،از جمله
داویدسون که پیرو نظریهی «سرمایهداری دولتی دیوانساالرارانه»ی تونی کلیف است )53(.همانگونه که
میدانیم دولتهای بلوک شوروی نیز معرف اشکال خاصی از سرمایهداری بودند )52(.اما بهرغم باور به این
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نظریه ،درک مارکسیسم سیاسی از سرمایهداری ،بهطور غیرضروری محدودکننده است .با طرح جدایی سیاست
از اقتصاد بهعنوان یک مشخصهی ذاتی و تعریفکنندهی سرمایهداری ،درک تاریخ «سرمایهداری واقعاً موجود»،
هم برای شرایط سرمایهداری پیشرفته و هم برای دولتهای در حال رشد بسیار دشوار میشود .و این ما را به
مسأله دوم هدایت میکند :درک بسیار محدودِ مارکسیسم سیاسی از امپریالیسم.
این دشواری در پاسخ پُست به داویدسون نیز قابل مشاهده است .،جایی که مینویسد« :قهر دولتی برای
درهم شکستن هرگونه مقاومت در برابر امپریالیسم سرمایهداران مدرن ،بهویژه در جنوب جهانی امری الزم
بهشمار میرود».
اما این رویکرد ،صرفاً با نتایج امپریالیسم سرمایهدارانه سروکار دارد ،نه علل آن .و به پرسش رقابت بین
امپریالیستی نیز نمیپردازد که محور مرکزی نقد داویدسون بهشمار میرود .در واقع داویدسون به صراحت
این پرسش را مطرح میکند که مارکسیستهای سیاسی چهگونه میتوانند منشاء دو جنگ جهانی را توضیح
دهند .او اشاره میکند به این که مارکسیستهای سیاسی ،دورهی  0001-15را همچون «مخاصماتی میان
قدرتهای پیشسرمایهداری با سرمایهداری» مینگرند ،و بنابراین این گونه منازعات را «نتیجهی الزامات ناب
خودِ نظام سرمایهداری» نمیدانند )51(.برنر در خصوص جنگ جهانی اول توضیح دیگری ارائه میکند که با
دشواریهای بیشتری روبهرو است .رابرت برنر در مورد علل جنگ اول مینویسد« :عمل هر دولتی ،بهسادگی
واکنش دولتهای دیگر را در پی دارد که به آتش کنشهای زنجیرهای منجر میشود که از کنترل هر یک از
آنها خارج میشود .این نوع واکنشهای زنجیرهای ،موضوع بررسی تاریخ روابط بینالملل به شمار میرود ،که
اگرچه با پیشفرضهای ماتریالیسم تاریخی متعارف در تضاد قرار ندارد ...اما یکسر هم به وسیلهی آنها تبیین
نمیشود ،و به تحلیل ویژهی خود نیاز دارد )55(».این برداشت نه تنها از حیث تاریخی مسألهآفرین است)56(،
بلکه بار دیگر موضوع غیرقابل دفاع جدایی نظریه از تاریخ را جلوهگر میسازد .خصلت رشد سرمایهداری که
به شکل بینالمللی تکوین مییابد («معضل امنیتی» کالسیک که برنر آن را برجسته میکند) بدون این که
توضیح داده شود ،مفروض گرفته میشود .اما پرسش این است که چرا پرداختن به شرایط جنگ ،نه موضوعی
برای نظریهی مارکسیستی ،بلکه صرفاً برای تاریخ مطرح میشود؟( )57شاید دشوارتر از این ،نتیجهی تجربی
این برداشت باشد ،که جنگ در واقع «بقایا»ی دورهای است که سرمایهداری در آن رشد نیافته بود ،یا برنر
نمیتواند از طریق «قوانین حرکت» خودِ سرمایهداری آن را تبیین کند .این جا پُست به قلب مسأله نزدیک
میشود ،هنگامی که در تضاد با دیدگاه برنر مینویسد« :از لحاظ نظری باید رقابت بین دولتها را از پویایی
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رقابت سرمایهدارانه واقعی استنتاج کرد )58(».ما با این موضع توافق کامل داریم و در واقع چنین دیدگاهی را
به دقت پی میگیریم .یعنی استنتاج منطقی (نه تاریخی) نظام رقابت دولتها از قوانین درونذاتی حرکت
سرمایهداری )50(.چون پُست به درستی [از یک سو] نظریههای کالسیک مارکسیستی امپریالیسم را رد میکند،
و [از سوی دیگر] گزاره باال را تأیید میکند .این امر کامالً ناروشن است که مارکسیسم سیاسی چهگونه میتواند
این استنتاج منطقی را ارائه دهد ،در حالی که برخی از پیروان خستگیناپذیر آن از نظری کامالً مخالف دفاع
میکنند)61(.
بنو تشکه و هانس الچر با تأکید بسیار در چارچوب روابط بینالملل استدالل کردهاند که رابطهی
سرمایهداری با نظام دولتهای متعدد کامالً تصادفی است .در حالی که میتوان به شکل مشروط رابطهی تاریخی
بین سرمایهداری و نظام مدرن دولتها را مورد تردید قرار میدهد ـ که به ادعای تشکه و الچر نظام دولتها
پیش از سرمایهداری ظهور کرده است ـ این امر به هیچ وجه رابطهی نظاممند بین این دو را بیاعتبار نمیکند،
چون «قوانین حرکت سرمایهداری» با تعمیق نظامیافتگی و ناموزونی در رشد ،تعدد سیاسی را تداوم میبخشد.
به سخن دیگر ،رشد ناموزون باید بهعنوان خصلتی سازنده از سرمایهداری در نظر گرفته شود ،چه سرمایهداری
به شکل مجرد آن ،و چه بهعنوان یک نظام تاریخاً مشخص از روابط اجتماعی .بدینسان ،حتی اگر سرمایهداری
در درون یک امپراتوری جهانگستر سر بر آورده باشد ،با اتکا به منطق فرایند خود ،ضرورتا نظامی از دولتهای
متعدد را به وجود میآورد؛ هر چند شکل دقیق این دولتها پرسشی است که به بررسی بیشتری نیاز دارد)60(.
بدین معنا ،در واقع میتوان از حیث نظری تعدد سیاسی را از خود سرمایهداری استنتاج کرد.
تشکه و الچر برعکس ،ادعای خود را بر احتمالی بودن که روابط اجتماعی سرمایهداری استوار میکنند از
طریق تعدد دولتهای سیاسی وساطت و بیان میشود ،ادعایی که از تعریف سختگیرانه و محدود سرمایهداری
ناشی میشود و با جدایی ذاتی حوزهی سیاست از اقتصاد تکوین مییابد .طبق نظر الچر و تشکه:
سرمایهداری به طور ناموزون رشد کرد نه به علت سرشت خویش -البته از لحاظ مفهومی (یعنی با تجرید
از تاریخ و عاملیت) این عدم توازن در سطح بینالمللی از طریق شکلگیری قیمتهای جهانی و تساوی درازمدت
نرخهای سود توازن پیدا میکند ـ بلکه از این رو که خاستگاه و گسترش تاریخی آن از حیث زمانی -مکانی
متمایز و از آغاز مملو بود از عناصر غیرسرمایهداری (و حتی اغلب ضدسرمایهداری) که بازتولید ناموزونی را
تداوم میبخشید ،ناموزونی که خود را در استراتژیهای متفاوت رشد و سبقتجویی دیررس نشان میداد)63(.
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در نتیجه ،آنها ادعا میکنند که «تصور اینکه سرمایهداری میتواند در چارچوب یک امپراتوری ـ نظیر
امپراتوری روم ـ ظهور کند کامالً ممکن است و در این صورت به قلمروهای سیاسی متعدد تجزیه نمیشد)62(».
پس طبق نظر تشکه و الچر ،بهنظر میرسد که نظام دولتهای حاکم معاصر و رشد ناموزون هر دو «میراث
تاریخی» از یک گذشتهی دورِ دولتهای مطلقهی فئودالی محسوب میشوند .از سوی دیگر آنها بر این نظرند:
ظهور یک نظام بینالمللی کامالً سرمایهدارانه پس از جنگ سرد ،به طور بالقوه طلیعهی نوعی صلح
اولتراامپریالیستی به روایت کائوتسکی را نوید میدهد؛ که برخالف فئودالیسم و دولتهای مطلقه در روند
انباشت ژئوپولیتیکی به ابزار جنگ نیاز ندارد .بنابراین ،تشکه مینویسد« :باید انتظار داشت (از سرمایهداری)
که انباشت ژئوپولیتیکی خارجی تنزل یابد که مشخصهی نظم بینالمللی دوران فئودالی و دولتهای مطلقه بر
بنیاد جنگ بود )61(.او در ادامه سازمانهای بینالمللی را به عنوان"عرصهی حل صلحآمیز منازعات مابین
دولتهای سرمایهداری معرفی میکند» ،و به این نتیجه میرسد که «خطوط عمدهی درگیری نظامی بین
دولتهایی ترسیم شده که از بازار جهانی کنار گذاشته شدهاند ،با دولتهایی که شرایط سیاسی بازار جهانی را
با کمک اصل امنیت جمعی بازتولید میکنند)65(».
به نظر میرسد که این نتیجهی منطقی هر تفسیر سختگیرانه از دیدگاه مناسبات اجتماعی مالکیت باشد
که قدرت قهری را از روابط اقتصادی بهعنوان شرط الزم و کافی مدرنیتهی سرمایهداری در نظر میگیرد ،و
بدین وسیله ،هرگونه شیوهی انباشت سرمایهداری به یاری جنگ را ظاهرا امری غیرمعقول میپندارد )66(.اما،
از این چشمانداز نمی توان حوادث تهاجم امریکا و انگلیس به عراق یا تخاصم امریکا و روسیه را در گرجستان
در  3118دریافت ،چه رسد که بتوان برای آنها پاسخی سیاسی ارائه کرد.
پس از نظر الچر و تشکه ،رقابت بین دولتها ،بخشی از بقایای سلطنت مطلقه است که به سرمایهداری به
ارث رسیده است ـ جنگ کابوسی است که سرمایه تالش به بیدار شدن از آن دارد .ادعای آنها مبنی بر این
که در سرمایهداری یک عنصر ذاتی وجود ندارد که در درجهی اول دولتهای متعدد را به وجود آورد ،تا حدی
در مورد امکان شکلگیری دولتهای فراملی در روندهای جاری ابهام میآفریند .اینجا دیدگاه روابط اجتماعی
« مالکیتی با واقعیت تجربی روبهرو است و دچار موقعیت نامساعدی میشود .همانگونه که الچر و تشکه باور
دارند ،اگر «مفهوم سرمایه متضمن دولتی جهانی است :موضعی که به نظر میرسد برنر نیز آنرا میپذیرد()67
پس ،سرمایه ظاهراً از الزامهای مفهومی خود آگاهی ندارد چون «ایدهی شکلگیری دولت جهانی بهشکل
چارهناپذیری به اغراق آمیخته است ».آنها در عین حال میپذیرند مدرنیتهی سرمایهداری «برخی از عناصر
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رقابت بین دولتها را دربر دارد )68(»،بهنظر میرسد این دیدگاه که بین سرمایه و یک دولت جهانی فرضی
همخوانی طبیعی وجود دارد ،بر درکی از تحول سرمایهداری استوار است که صرفاً با گرایشهای جهانیشدن و
موزون شدن مشخص میشود.
اینها همه ،با یک دشواری سوم در دیدگاه مارکسیسم سیاسی پیوند دارد :عدم انطباق تجرید مفهومی
("سرمایه") با واقعیتهای تجربی (نظامی از دولتها که در مبارزه با یکدیگرند) .این امر بهویژه در دورهی
دو جنگ جهانی مسألهآفرین است ،چون ،برخالف ادعای الچر و الن وود که رقابت بین امپریالیستی را نتیجهی
گذار طوالنی از دورهی سلطنت مطلقه (غیرسرمایهداری) به سرمایهداری میدانند؛ این رقابت در چارچوب
مدرنیتهی سرمایهداری قرار دارد )60(.پس میتوان بهطور موجه این پرسش را مطرح کرد که چه زمان درک
ما از واقعیت به مانعی در برابر درک ما از آن تبدیل میشود .حوزهی اجتماعی بهطور قطع حوزهای است آشفته،
پیچیده ،و مملو از حوادث و پیشامدهای نظریهناپذیر وجود یک نظریهی اعظم دربارهی همه چیز امری نامحتمل
است ،اما دشواریها هنگامی خودنمایی میکنند که موضوعات اصلی نظریهی ما (نظام دولتهای مدرن ،رقابت
ژئوپولیتیک و جنگ) نسبت به تجریدهایی که قرار است آنها را توضیح دهد به شکل تصادفهای محض
جلوه کنند .الن وود زمانی آلتوسریها را مورد انتقاد قرار میداد که رابطهی بین دولت و شیوهی تولید را در
چارچوب شکلبندیهای اجتماعی واقعاً موجود بهشکلی در نظر میگیرند که رابطهای با ساختار منطقی
سرمایهداری ندارد ،و از این رو «تقریباً تصادفی» به نظر میرسد )71(.آیا نمیتوان همین انتقاد را به
مفهومپردازی مارکسیسم سیاسی از رابطهی بین سرمایهداری و نظام دولتها تکرار کرد؟
نتیجه :در دفاع از باز بودن نظریه
کوشیدیم در نوشتار حاضر ثابت کنیم مارکسیسم سیاسی از برخی کاستیهای نظری رنج میبرد که در میان
آنها فقدان ارتباط مداوم بین تجریدهای نظری و تحلیلهای مشخص تاریخی بیش از هر چیز مسألهآفرین است.
این ضرورتا به آن معنا نیست که مارکسیسم سیاسی نمیتواند به برخی از پرسشهای مطرح شده در این مقاله
پاسخ نظری ارائه کند .اما پارهای از کاستیها باقی میمانند که برای ارائهی نوعی تحلیل نظری از سوی
سوسیالیستهای انقالبی باید مورد بررسی قرار گیرد .دو موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است .نخست،
همانگونه که چارلی پُست نیز بدان اشاره کرده ،مارکسیسم سیاسی باید برداشت نظری منسجمتری از رقابت
بین دولتها در گذشته و حال ارائه دهد .دوم ،آنها باید یک تحلیل نظری از خاستگاه تحول سرمایهداری ارائه
06

کنند که از صورتبندی اروپامدار و انگلیس ـ مدار کنونیشان فراتر برود .بهشکلی که در مطالعات تاریخی
مکتب کالیفرنیا و سایر محققان مورد بحث قرار گرفته است)70(.
باید تأکید کنیم با توجه به باورهای مشترکی که با آنها در زمینهی سوسیالیسم از پایین وجود دارد،
هیچیک از انتقادهای ما نباید در برابر همکاری در فعالیتهای سیاسی به مانعی بدل شود .در واقع ،همانگونه
که پُست اشاره میکند بین نظریه و سیاست رابطهی یکبهیکی وجود ندارد ،و هر سنت نظری همواره حداقل
تا اندازهای چارچوب سیاسی بسیار تعیینشدهای ندارد .در واقع حتی هواداران بهترین سنتهای نظری میتوانند
مواضع سیاسی بسیار خطاآمیزی داشته باشند .همانگونه که به شکل اسفبار در حوادث اخیر در چپ رادیکال
بریتانیا مشاهده کردهایم .امیدوارم که نقد ما به مارکسیسم سیاسی به همان شیوهای که قصد ما بود رفیقانه به
نظر برسد ،و به بحثها و گفتگوهای بیشتری برای دقت بخشیدن به نظریه مارکسیسم و پیشبرد فعالیت
سوسیالیستی دامن بزند.

در زمینهی مارکسیسم سیاسی در نقد اقتصاد سیاسی بخوانید:
بحث دربارهی مارکسیسم و تاریخ :اختالف بر سر چیست؟ ،چارلی پست ،ترجمه :حسن آزاد
آیا در مارکسیسم سیاسی چیزی برای دفاع وجود دارد ،نایل دیوید سون ،ترجمه :حسن آزاد
مارکسیسم سیاسی ،نوشتهی پل بلکلج ،ترجمهی بهرنگ نجمی
در دفاع از مارکسیسم سیاسی  /جونه برچ و پل هایدمن  /ترجمه :حسن آزاد
در ستایش الن میکسینز وود
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 همانگونه که مورخان متعدد به شکلی مستند نشان.دولتهایی بود که در نظام آشفته بینالمللی عمل میکردند
 ختم شد سیاستمداران0001  در حوادثی که به بحران ژوئیه،دادهاند و مدارک موجود نیز آن را تأیید میکنند
 چون،آلمانی آگاهانه و فعاالنه به دنبال یک درگیری نظامی و «جنگی پیشگیرانه» در برابر روسیه بودند
 سیاستمداران اتریشی به نوبهی.میترسیدند که روسیه از حیث نظامی طی چند سال آینده از آنها پیشی بگیرد
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