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نقد اقتصاد سیاسی

سمیر امین یکی از متفکران برجستهی چپ روز گذشته (دوازدهم اوت  )2018در
پاریس درگذشت .وی سوم سپتامبر  1931از پدری مصری و مادری فرانسوی در
قاهره زاده شد .کودکی و نوجوانیاش در شهر پورتسعید گذشت و در یک مدرسهی
فرانسهزبان درس خواند .از  1947تا  1957در پاریس دانشجو بود و دیپلم علوم
سیاسی را در  1952گرفت و بعد آمار و اقتصاد خواند .پس از ورود به پاریس امین به
حزب کمونیست فرانسه پیوست ولی طولی نکشید که از مارکسیسم شوروی فاصله
گرفت .در  1957پایاننامهی دکترایش را باراهنمایی فرانسوا پرو تحت عنوان اولیهی
«سرچشمههای عقبماندگی :انباشت سرمایه در مقیاس جهانی» به پایان رساند.
عنوان پایاننامهی وی سپس به «پیآمدهای ساختاری ادغام بینالمللی اقتصادیهای
پیشاسرمایهداری…» تغییر کرد.
پس از اتمام تحصیالت درپاریس به قاهره بازگشت و تا  1960در «مؤسسهی
مدیریت اقتصادی» فعالیت میکرد .در  1960بهعنوان مشاور وزیر به مالی رفت و تا
 1963در این مقام باقی ماند .در  1963انستیتو توسعهی اقتصادی افریقا به او یک
موقعیت پژوهشی داد که تا  1970در این انستیتو باقی ماند .در طول این سالها در
دانشگاه های پواتیر در داکا (سنگال) و پاریس مقام استادی هم داشت .در  1970او را
به ریاست این انستیتو منصوب کردند که تا  1980دراین مقام باقی ماند که در آن
سال از این مقام کناره گرفت و از  1980به عنوان رییس مجمع جهان سوم در داکا
به کارهای پژوهشی خود ادامه داد.
رادیکالیسم سمیر امین در دهههای  1950و  1960شکل گرفته بود .در آن
سال ها کسانی چون قوام نکرومه در غنا ،جولیوس نایرره در تانزانیا و جمال عبدالناصر
در مصر به قدرت رسیده بودند و جنبشهای آزادیبخش در مستعمرهها از افریقای
جنوبی تا الجزایر در جریان بود .در این سالها افریقا با آنچه که بعدها با
خرابکاریهای صندوق بینالمللی پول شد بسیار متفاوت بود و در این سالهاست که
امین بهعنوان یکی ازمنتقدان صاحبنام و سرشناس سرمایهداری موجود و امپراتوری
شناخته میشود و دراین راستا از نقد اسالم سیاسی ـ بهطور کلی هر استفادهی
سیاسی از مذهب ـ و مارکسیسم اروپامحور کوتاهی نکرد .اگر به خالصه کردن دیدگاه
امین مجاز باشیم میتوان گفت که به نظر او سرمایهداری جهانی که در واقع حاکمیت
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اولیگارشی ثر درجهان است موقعیت خود را با ایجاد و حفظ پنج انحصار تداوم
بخشیده است:
 کنترل فناوری
 کنترل منابع طبیعی
 کنترل منابع مالی
 کنترل بر رسانههای گروهی
 کنترل بر ابزارهای تخریب جمعی
از نگاه امین تنها راه رسیدن به توسعه و رفاه انهدام این انحصارهاست .و هر
اقدامی که انحصارهای پنجگانه را به چالش نگیرد موفق نخواهد شد .وی در کنار
همکارانی چون آندره گوندرفرانک فقید ،امین هم دنیا را به «مرکز» و «پیرامون»
تقسیم میکند که کشورهای «پیرامونی» هم همانی است که معموالً تحت عنوان
«کشورهای جنوب» یا «کشورهای توسعهنیافته» مطرح میشوند .نقش کشورهای
پیرامونی تولید برای عرضه به کشورهای «مرکز» و بهطور مشخص امریکای شمالی،
اروپای غربی و ژاپن است .بهره کشی از منابع طبیعی افریقا ،و به قهقرا رفتن نرخ
مبادله در تجارت بین المللی به زیان تولیدکنندگان مواد اولیه و خام امکان توسعه را
از این کشورها میگیرد و تنها شاهد تداوم بهرهکشی خواهیم بود.
دیدگاه امین دربارهی توسعهنیافتگی دقیقاً مخالف دیدگاه رسمی بود که مسائل
افریقا را عمدت ًا به این دلیل میدانست که به اندازهی کافی در اقتصاد جهانی ادغام
نشده است .در حالی که امین معتقد بود که مشکل اتفاق ًا این است که افریقا بهطرز
زیان باری در اقتصاد جهان ادغام شده است .تا زمانی که انحصارهای پنجگانه دست
نخورده باقی بماند ،فرایند کنونی جهانیکردن ادامه مییابد ،کارگاههای قرون
وسطایی در اغلب کشورهای پیرامونی شکل میگیرند و گسترش مییابند چون قدرت
مسلط سرمایهی شمال را به چالش نمیگیرند .درواقع میتوان گفت که با کاستن از
سطح واقعی مزدها و انهدام اساس صنعتی در شماری از کشورها – که درواقع
اتحادیههای کارگری قوی داشتند – این وضعیت انحصاری از همیشه بدتر شده است.

نقد اقتصاد سیاسی

یکی از مهمترین دستآوردهای نظری امین دیدگاه او دربارهی «قطع رابطهی
اقتصادی» است .امین معتقد بود که کشورهای پیرامونی باید از ادغام بهرهکشانهای
که درگیر آن شده اند خود را کنار بکشند ،به عبارت دیگر فرایند جهانیسازی را
معکوس کنند .درعین حال او به انزواطلبی اقتصادی معتقد نبود ـ نکتهای که شماری
از رهبران سوسیالیست افریقا به آن باور داشتند ،بلکه امین معتقد بود که از موضع
ضعف نباید خود را درگیر این نوع ادغامها کرد.
از دیدگاه امین کشورهای درحالتوسعه باید اقتصادشان را با مداخالت مؤثر
دولت ،کنترل ثروت و سرمایهای که به دربرده میشود ،و گسترش مناسبات تجاری با
دیگر کشورهای پیرامونی مدیریت کنند .به نظر او بخش مالی اقتصاد باید ملی شود و
شیوههای استفاده ازمنابع طبیعی هم باید تحتنظارت باشد .رابطه بین قیمتهای
داخلی و قیمت های جهانی باید قطع شود و باید این کشورها برای رهایی خود از
کنترل مؤسسات بینالمللی – برای نمونه سازمان تجارت جهانی ،صندوق بینالمللی
پول و بانک جهانی – به اقدام دست بزنند .هرچه که کمبودهای صنایع ملیشده باشد
ولی به نظر امین کشورهای درحال توسعه راه دیگری برای توسعه ندارند.
در تأیید دیدگاههای امین بد نیست اشاره کنیم که  40سال است که در مقابل
رهنمودهای امین ،ادعا کردند اگر این کشورها صادرات خود را افزایش بدهند،
مشکالتشان تخفیف خواهد یافت .اموال عمومی و حتی منابع طبیعی را به بخش
خصوصی واگذار کردند و تا جایی که میتوانستند از بخش مالی اقتصاد خود
نظارتزدایی کردند .پیآمدها عیان تر از آن هستند که کتمانکردنی باشند .فقر و
نداری و نابرابری در این کشورها بیداد میکند .در سالهای اخیر بهانههای تازهای هم
پیدا کردهاند« .حکمرانی خوب» «فقر» و «جامعهی مدنی» ،ولی سؤالی که اغلب به
آن نمی پردازند این است که این فقر گسترده چرا و چهگونه ایجاد شده است؟
حکمرانی خوب یعنی خوب برای کدام گروه و طبقات اجتماعی؟
در این سالها هم که نظام سرمایهداری گرفتار یکی از سرسختترین بحرانهای
تاریخ خود شده است ،به گفتهی امین مسائل کنونی در درون این نظام راهحل ندارد.
امین سرمایهداری کنونی را «سرمایهداری فرتوت» مینامید .علت اصلی بحران به
گمان امین وابستگی هرچه بیش تر به بخش مالی است ،به سخن دیگر اگر به زبان
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پول بیان کنیم بهطور فزایندهای پول کمتری در پیآمد فعالیتهای مولد ایجاد
میشود و بخش هرروز افزونتری هم به صورت «رانت» درآمده است که در واقع
تازهترین شیوهی سرقت ثروت از بقیهی جهان است .یکی از پیآمدهای این تحوالت
در عرصهی اقتصاد هم این است که دموکراسی غربی به کاریکاتوری از خویش بدل
شده است .سرمایهداری به ضرورت ذات خویش بر یک فرایند ادامهدار سلب مالکیت
برای انباشت و گسترش خویش استوار است .از یک نگاه تاریخی سرمایهداری اروپا
بدون سلطه بر بقیهی جهان که منابع «مازاد» داشتند ،غیرممکن بود .سوپاب
اطمینان هم برای کسانی که درآن دوران در اروپا سلب مالکیت شده بودند امکان
مهاجرت به «دنیای جدید» ـ مشخصاً امریکا و تا حدودی استرالیا ـ بود.
سلب مالکیت از دهقانان در کشورهای جنوب به گمان امین یکی از مسائل
اساسی در قرن کنونی است .از همین روست که نقش دهقانان در جنوب برای تعیین
س رنوشت بشر بسیار اساسی است و باید در راستای رسیدن به امنیت غذایی و
مخالفت با «زمینخواری» و همچنین دفاع از حقوق بومیها کوشید .برای امین
کشاورزی نهفقط فرصتی بسیار طالیی ارایه میدهد بلکه وجود دهقانان ـ حدود نیمی
از جمعیت جهان ـ هم چالش مهمی برای سرمایهداری کنونی است .برای امین راه
رسیدن به سوسیالیسم این است که در سطح ملی و منطقهای سلب مالکیت از
دهقانان متوقف و از تولیدات کشاورزی بومی حمایت شود ،و مطمئن شویم که
کشورها «امنیت» غذایی دارند و رابطهی قیمتهای داخلی با قیمتهای جهانی قطع
شده است .اگر بتوانیم در این مسائل موفق شویم نه فقط سلب مالکیت از دهقانان هم
به پایان می رسد که کوچ آنها به مناطق شهری هم متوقف خواهد شد.
امین با انقالب یکشبه موافق نبود .این که شورشی پیش بیاید و بعد دورهی
سوسیالیسم آغاز شود از نظر امین غیرممکن است .او به جای این که از «سوسیالیسم
در قرن  »21سخن بگوید بر این نکته تأکید میکرد که راه گذار به سوسیالیسم
طوالنی است.
خاطرات سمیر امین با عنوان «خاطرات یک مارکسیست مستقل» در دست
انتشار است و انتشارات مانتلی ریویو آن را در سال جاری منتشر خواهد کرد.
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اگرچه از سمیر امین مقاالت زیادی به فارسی ترجمه شده اما کتابهای
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یادی از سمیر امین
سعید رهنما

از چپ به راست ،تاماش کراوس ،استاد ،مورخ و از رهبران مارکسیست مجارستان،
سمیر امین ،سعید رهنما ،لوچیانا کاستلینا رهبر حزب سینیسترا ایتالیانا و از پایه
گذاران نشریه مارکسیست ایل مانیفستو ،و دیوید لِین ،مارکسیست روسشناس
دانشگاه کمبریج ،در کنفرانس صد سالگی انقالب اکتبر ،مسکو ،نوامبر .2017

سعید رهنما

سمیر امین از سرشناسترین نظریهپردازان توسعهی اقتصادی و از نویسندگان
برجستهی سوسیالیست ،ضد امپریالیست و ضد سرمایهداری بود ،و سهم بزرگی در
توضیح ،تشریح و افشای سیاستهای مخرب امپریالیستی و سرمایه در جهان ،بهویژه
در کشورهای به اصطالح «جهان سوم» داشت .در سالهای اخیر نیز در سازماندهی
«فورومهای اجتماعی» ،و تالش برای ایجاد بینالملل جدیدی ،بهطور خستگیناپذیری
فعال بود.
انبوه نوشتهها و سخنرانیهای او در پهنهی زمانی بیش از نیم قرن به مسائل
گوناگون اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در زمینهی کشورهای پیشرفته سرمایهداری و
کشورهای متعدد آسیایی ،افریقایی و امریکای التین و خاورمیانه ،طبیعتاً عاری از
تناقض ،و گاه تناقضهای عمده ،نیست .در طول این دههها در پارهای از نظریههای
اولیهی خود تجدیدنظر کرد و در پارهای موارد بر سر همان باورهای اولیهی خود باقی
ماند .بنیان تفکر او مارکسیستی بود .هم به مارکس و هم به لنین باور داشت ،اما با
برداشتهای خاص ،و گاه نه چندان بیمسئله .البته ،خود را نیز به نظرات آنها
محدود نمیکرد.
از میان مقولههای گوناگونی که امین به آنها پرداخته ،به چند جنبهی مرتبط
بههم میتوان اشاره کرد :توسعهنیافتگی ،امپریالیسم و جهانیشدن سرمایه ،و دورنمای
سوسیالیستی.
توسعهنیافتگی
نظریهی توسعهی اقتصادی او که در چارچوب نظریههای «وابستگی» قرار داشت
با تغییراتی بسیار محدود در طول زمان تغییری نکرد .ازقضا برای نوشتن این
یادداشت از جمله به کتابچهای که درست چهل سال قبل در زمان انقالب بهمن
دربارهی نظریههای وابستگی و ازجمله نظرات سمیر امین نوشته بودم ]1[،مراجعه
کردم ،و تفاوت چندانی میان نظریههای قدیم و بَعدش قابلمشاهده نبود .اساس
نظریهی امین ،نظیر دیدگاه دیگر نظریهپردازان «مکتب جدید وابستگی» (در مقابل
«مکتب قدیم وابستگی» که پیروانش ضمن درک اثرات سلطهی امپریالیستی ،امکان
توسعهی کشورهای زیرسلطه را ممکن میدیدند) بر نقش بازدارنده و منحرفکنندهی
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سرمایهی خارجی ،رابطهی سلطه میان مرکز و پیرامون (متروپل و قمر) ،و تصاحب
«مازاد اقتصادی» استوار بود.
امین نتیجهی رابطهی سلطه را استقرار نظامی جدید تحت عنوان «سرمایهداری
اقماری» در کشورهای تحت سلطه میدید که تفاوت بسیاری با تحول «سرمایهداریِ
مرکز» دارند .به نظر امین این الگوی توسعه که با «پسرفت»های متنوعی در پیرامون
همراه بود ،در رابطه با تخصصیشدن بینالمللی به شکل نابرابر ،سبب سه «انحراف»
در این کشورها شد :انحراف بهسوی فعالیتهای صادراتی ،رشد بیش از حد بخش
خدمات ،و فعالیت در بخش صنایع سبک .جزئیات بسیاری در این الگو و دیگر نظرات
امین در زمینهی توسعهی اقتصادی هست که امکان پرداختن به آنها در این مختصر
نیست.
بهطور خالصه نظریهی توسعهنیافتگی و یا توسعهی انحرافی ،ضمن طرح بسیاری
از واقعیتها در فرایند توسعهی کشورهای تحت سلطه و موانعی که سرمایهی خارجی
در راه پیشرفت و توسعه بهوجود آورده ،با تأکید یکجانبه بر عامل خارجی ،به موانع
درونی توسعهی این کشورها بیتوجه یا کمتوجه ماند .بهعالوه همهی جنبههای عامل
خارجی را منفی و مخرب قلمداد میکرد« .تخریب» هم جنبههای منفی و هم
جنبههای مثبت دارد .چنانچه مارکس ،ضمن اشاره به سیاستهای «خوکصفتانه»ی
حکومت بریتانیا در هند ،شکستن ساختار سنتی دِه هندی ،و یا حتی نابودی صنایع
بومیِ پیشاسرمایهداری را ،که موانعی در راه توسعهی اجتماعی هند بودند ،اقداماتی
«انقالبی» میدید .عالوه بر این ،تعمیم این نظریهی توسعه به تمامی کشورهای
«پیرامون» بیتوجه به تفاوتهای آنها و سیاستهای صنعتی که هر یک از این
کشورها در پیش گرفتند ،نیز خالی از مسئله نبود.
امپریالیسم و جهانیشدن سرمایه

در زمینهی امپریالیسم ،برخالف نظر لنین ،امین امپریالیسم را یک «مرحله»،
حتی «باالترین مرحلهی سرمایهداری» نمیبیند ]2[.او میگوید که گستردهشدن در
ذات نظام سرمایهداری است و این نظام از همان آغاز جهانی و بینالمللی بوده است.
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در اینکه سرمایه از آغاز گرایشی جهانی و بینالمللی داشته تردیدی نیست ،اما اینکه
جهانیشدن امروز را با بینالمللی شدن عصر مرکانتیلیسم بهنوعی همسان ببینیم
بسیار مشکلزا است .بین خروج سرمایهی تجاری از مرزهای ملی ،و سرمایهداری
بهمثابه یک نظام و شیوهی تولیدی تفاوت اساسی وجود دارد .مارکس در جلد سوم
سرمایه فصل بیستم در تشریح «واقعیتهای تاریخی سرمایهی تجاری» اشاره میکند
که سرمایهی تجاری در حوزهی گردش و مبادله است و نه تولید ،و کهنسالتر از
شیوهی تولید سرمایهداری است ،شیوهای که دو مشخصهی آن عبارتاند از تولید
محصول بهعنوان کاال و تولید ارزش اضافی – و درنتیجه مبتنی است بر رابطهی بین
سرمایه و کار ]3[.تجارت و مبادله مستقل از شیوهی تولید در شیوههای
پیشاسرمایهداری ،در بردهداری و فئودالیسم نیز وجود داشت .جهانیشدن یا
جهانیکردنِ امروز مبتنی بر شیوهی تولید سرمایهداری و جهانیشدن تمامی مدارهای
سرمایههای تجاری ،تولیدی ،و مالی و تحت سلطهی سرمایهی مالی است.
از نظر امین ،فرایند امپریالیسم و گستردهشدن سرمایهداری از دو «فاز» گذر
کرده ،و بهنوعی فاز سوم نیز آغاز شده است .فاز اول با فتح قارهی امریکا و نابود کردن
تمدنهای بومی آن قاره همراه بود و بهنام مذهب ،اما در رابطهی بسیار واضح با منافع
سرمایه ی تجاری این جنایات باورنکردنی به پیش برده شد .در همین فاز ،مشابه
همین جنایات در استرالیا ،نیوزیلند و تاسمانی نیز به انجام رسید .بعد از آن
استعمارگرانِ مستقر در این مناطق در مقابل کشور متروپلِ خود «انقالب» کردند و
همان سیاستها را بدون دادن سهم متروپل ادامه دادند .این تحوالت خود زمینهسازِ
جنبشهای رهاییبخش ازجمله در هاییتی ،مکزیک و سالها بعد در کوبا شدند.
فاز دوم تخریب امپریالیستی برپایهی انقالب صنعتی در آسیا و افریقا برای باز
کردن بازارها و غارت منابع طبیعی بهراه افتاد؛ ازجمله بازار تحمیلیِ تریاک به چین.
امین این فاز دوم را منشاء بزرگترین مسئلهی بشری یعنی قطبیشدن و تشدید
نابرابریها میداند .فاز دوم همراه بود با انقالبهای بزرگ در اقمار ازجمله در روسیه و
در چین ،و جنبشهای وسیع رهایی ملی .امین میگوید که این انقالبها فضای
تنفسیای ایجاد کردند و این توهم را نیز بهوجود آوردند که سرمایهداری خود را با
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واقعیتها وفق داده و متمدن شده است .این فاز نقطهی پایانی بود بر چهارونیم قرن
توسعهطلبی و کشورگشاییهای اروپا.
سمیر امین اشاره میکند که اما متروپل بدون مستعمرات راههای جدیدی را برای
ادامهی انباشت سرمایه در سطح جهانی پیگیری کرد و جهانیشدن جدیدی را
مستقر ساخت .از نظر امین فاز سوم تخریب جهانی توسط امپریالیسم با فروپاشی
نظام شوروی و ناسیونالیسم پوپولیستی در جهان سوم همراه بود و تأکید میکند که
هدف سرمایه ی مسلط ،هرچند در شرایط وبا شیوههای متفاوت ،کماکان همان است
که بوده ،یعنی کنترل و بسط بازارها ،غارت منابع طبیعی ،و ابَر -استثمار نیروی کار
در اقمار.
امین در همین زمینه در جای دیگری ،در مصاحبهی بسیار جذابی که سالها
پیش با روزنامه اومانیته داشته[ ]4فرایند تحول سرمایهداری را در قالب استعارهی
«موج» تشریح میکند .او میگوید سرمایهداری بهمثابه یک نظام تاریخی ،در یک
فرایند طوالنی به بلوغ رسیده است .اما از نظر او نقطهی اوج آن کوتاه بوده و معتقد
است که پایان اوج سرمایهداری از  1۸۷1کمون پاریس و در مدت کوتاهی پس از آن
توسط انقالب روس ،رقم خو رد .معتقد است که از آن زمان برخالف تصور حاکم افول
سرمایهداری آغاز شده است .این دوران انقالبهای اقماری را در چین ،ویتنام ،و کوبا
شاهد بود ،اما این موج فرو افتاد.
امین وعده می دهد که موج جدیدی در راه است و می گوید که ما در حال حاضر
در دورهی «میان – موجی» هستیم .او به سخنِ معروف گرامشی اشاره میکند که
«جهان قدیم در حال مرگ است ،جهان نو در تقالی زایش است ،و هیوالها از خاللِ
سایه روشنها پدیدار میشوند» و میگوید در این دورانِ سکونِ میان – موجی
هیوالها در شکل و شمایل شخصیتهای سیاسی و تاریخی ظهور میکنند.
(مثالهایش ،بوش ،سارکوزی ،برلوسکونی از یک طرف و بن الدن از سوی دیگر است.
واضح است که این فهرست کامل نیست ،میتوان آن را به روز درآورد و نامهای
بسیاری به آن افزود).
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نکتهی جالب توجهی که او طرح میکند این است که این سایهروشنها در دورانِ
سکونِ بین دو موج« ،توهم»های گوناگونی را دامن میزنند ،و این توهمها را در سه
مقوله طرح میکند.
اولینِ آنها توهم «سوسیالدموکراتیک» است .یعنی این توهم که میتوان
سرمایهداری با چهرهی انسانی داشت .در مقاطعی هم که شرایط کمتر بر علیه
طبقهی کارگر بود ،این توهم به پروژهی سیاسی و دولت رفاه بدل شد .میگوید اما
نباید فراموش کرد که دستاوردهای دولت رفاه (که امین آنها انکار نمیکند) ،هرگز
بدون وجود «خطر کمونیسم» عملی نبودند .او بهدرستی اشاره میکند که
سرمایهداری هر زمان که قدرت کافی داشته باشد – نظیر آنچه که امروز میبینیم –
چهرهی واقعی خود را نشان میدهد.
توهم دیگر بهاصطالح «اقتصادهای در حال ظهور» را دربر میگیرد ،و این تصور
که کشورهایی چون چین ،برزیل ،و هند میتوانند در مقابل مرکزِ قدرت قد علم کنند.
(این نکته ی امین نیز کامالً درست است ،اما با نظرات دیگرش از جمله توصیهی ایجاد
ی امپریالیسم یعنی امریکا
قطب بندی جدیدی بین این کشورها و اروپا بر علیه هژمون ِ
در تناقض قراردارد ]5[.اینکه امین در توصیه سالهای اخیرش بر وحدت آسیا-اروپا
به مسئلهی همپیوندیهای سرمایهی جهانی و جهانیشدن تمامی مدارهای آن
بیتوجه میماند ،موضوع جداگانهای است که در جای دیگر باید به آن پرداخت).
امین در تشریح توهمِ سوم که آن را بدترین این توهمها میداند ،به گرایشی در
پارهای کشور ها ازجمله کشورهای خاورمیانه و کشورهای افریقای جنوب صحرا اشاره
دارد که در جستجوی «ریشه»های تاریخی خود و ساختن یک گذشتهی موهومِ
اساطیری با پوششهای مختلفی ازجمله تفاوتهای مذهبی ،قومی و قبیلهایاند( .در
همین زمینه است که امین وقت و انرژی زیادی صرف افشای بنیادگرایی اسالمی،
ازجمله وهابیگری کرد).
امین با اعتقاد به آینده ای متفاوت و بهتر و با امید به برخاستن موجی جدید،
دوران سکونِ میانموجی را رو به پایان میدید.
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سوسیالیسم و آینده

امین بهدرستی راهحل مقابله با سرمایهداری و سلطهی امریکا را تالش برای کشف
راههای نیل به سوسیالیسم میداند .او با آن که پیشنهاد مشخصی در چگونگیِ گذار از
سرمایهداری ارایه نمی دهد ،نکات بسیار مهمی را در این زمینه باشهامت عرضه
میکند .اولین نکتهی قابلتوجه او اشاره به نوعِ سوسیالیسم مورد نظرش است که
«سوسیالیسمی دموکراتیک و متفاوت از سوسیالیسم قبلی» است .نکتهی مهم دیگر
چگونگی نیل به سوسیالیسم است .در این دو مورد (یعنی نوع سوسیالیسم و نحوهی
رسیدن به آن) است که امین بسیاری از طرفدارانی را که همیشه حرفها و
نوشتههای قاطعانه ی او را در مورد پایان کار و آغاز زوال سرمایهداری تحسین کرده و
می کنند ،و به استقرار بالفاصله و سریع سوسیالیسم و دولت کارگری باور دارند،
سخت دلسرد میکند .او در نوشتههای مختلف اشاره میکند که فرایند طوالنی افول
سرمایهداری باید از «چند موج طیِ چند قرن» عبور کند .در همان مصاحبه با
اومانیته میگوید در سنت کمونیستی تصور این بود که انقالب و ساختن سوسیالیسم
طی یک فرایند تاریخیِ کوتاه عملی میشود؛ طی چند سال یا چند دهه .او اشاره
میکند که از کاربرد واژهی «انقالب» پرهیز میکند و بهجای آن «پیشرَوی انقالبی»
( )revolutionary breakthroughرا ترجیح میدهد و میگوید واژهی انقالب
این توهم را به وجود میآورد که مسائل میتوانند یکشبه حل شوند .برعکس
«پیشرفتهای انقالبی» به گامهایی اشاره دارد که طی آن منطق دیگری جز
سرمایهداری مطرح میشود ،که خود زمینهساز پیشرفتهای دیگر و «امواج»
جدیدتری میشود  .جالب آنکه اوهیچ گونه «دترمینیسم» و غایت گرایی را در این
فرایند نمیبیند ،و گذار بهسوی سوسیالیسم را مشروط به شرایطی میداند ،که در
غیاب آن اگر گذار به سوسیالیسم رخ ندهد ،گذار طوالنیتری به بربریتهای دیگر در
راه خواهد بود.
در جای دیگری از ضرورت «همگرایی» ( )convergenceدر سطوح ملی،
منطقه ای و جهانی ،با تأکید بر دورنمای آینده که آن را «سوسیالیسم برای قرن »21
مینامد ،صحبت به میان میآورد ،و در این راه عبور از «مراحل» گوناگون را ضروری
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میشمارد ]6[.امین می گوید بسیاری تحمل شنیدن واژهی «مراحل» را ندارند و آن
را معادل سازش و فرصتطلبی میدانند.
برای عبور از این مراحل ،امین مبارزهی رادیکال در دو جنبه را طرح میکند .یکی
مبارزه در جهت دموکراتیزهکردن جامعه است؛ نهتنها دموکراسی محدود به انتخابات و
وجود نظام چندحزبی ،بلکه دموکراسیای که قاطعانه با «مسئلهی اجتماعی» و
پیشرفت اجتماعی پیوند داشته باشد .دربارهی رابطهی تنگاتنگ بین سوسیالیسم و
دموکراسی میگوید ،بدون دموکراسی سوسیالیسم ممکن نیست ،و بدون تغییرات
سوسیالیستی فرایند دموکراتیزاسیون عملی نخواهد بود .تأکید دوم بر حق حاکمیت
ملی ،دولتها و مردمان در شکلی از جهانیشدن است که بهطور یک طرفه تحمیل
نشده باشد .در نوشتههای دیگرش از ضرورت قطعِ اتصال ( )delinkبا امپریالیسم
صحبت به میان آورد .در مورد مفهوم ملت و استقالل ملی نیز میگوید ،بسیاری
تحمل شنیدن آن را ندارند و باور دارند که این مفاهیم به گذشته تعلق دارند و در
دنیای جهانیشدهی امروز این مفاهیم منسوخ شدهاند .امین چنین دیدی را رد
میکند ،و بهدرستی تأکید دارد که همگرایی در سطح جهانی و منطقهای بدون آنکه
این همگراییها در سطح ملی رخ دهد ،عملی نیست .تردیدی نیست که این عرصهی
محلی و ملی است که مبنای مبارزات سیاسی و طبقاتی است( .تاکید ها از من است).
با توجه به قدرت سرمایه در کشورهای متروپلِ «شمال» و دلسردی از سطح
مبارزات ضد امپریالیستی در این کشورها ،امین به جنبش در کشورهای اقماری
«جنوب» امید بیشتری داشت .نمونهی برجستهی آن عکسالعمل امین به
جنبشهای «بهار عربی» بود ،و این جنبش را بخشی از ظهور و بیداریِ دوبارهی
مردمان «جنوب» دانست .او از یکسو بهدرستی اشاره میکرد که مبارزهی این
مردمان در جهت استقرار دموکراسی ،امری است که امپریالیسم امریکا از آن بسیار
وحشت دارد .اما نتیجهگیری عجوالنهای ارائه میدهد؛ این که خود-حکومتیِ واقعی
ملت های مستقل در عمل به معنی پایان امپراتوری امریکا است ،حرکتی که نه تنها
امپریالیسم ،بلکه نظام سرمایهداری را هدف قرار میدهد]۷[.
سمیر امین از نظر سازمانی نیاز به یک بینالملل جدید ،یک «بینالملل مردمی»
یا بینالملل پنجم را طرح میکند .او با همهی انتقاداتی که به «فورومهای اجتماعی»،
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بهویژه ان.جی.اوهای غیر سیاسی و پارهای ان.جی.اوهای سیاسی اروپاییِ عضو فوروم
اجتماعی جهانی دارد ،بر نقش مثبت و سازندهی این فورومها در آگاهیرسانی و
مقابله با امپریالیسم و نئولیبرالیسم تأیید میکند ،و خودش هم سالها در رأس فوروم
اجتماعی افریقا قرار داشت.
در زمینه ی سازماندهی نیز امین عاری از تناقض نبود .از جمله میگفت فرهنگ
سیاسی چپ در قرون  1۹و  2۰متکی به احزاب و اتحادیههای سلسلهمراتبی و
عمودی بود ،و بهرغم آن که این تشکلها موفقیتهایی هم در زمینهی منافع طبقهی
کارگر کسب کرده بودند ،محدودیتهای بسیاری داشتند که بهتدریج آشکار شدند.
امین با توجه به تجربهی فورومهای اجتماعی اشاره دارد که «نیروهای جدید» با
تأکید بر دموکراسی ،شکلهای «همکاری افقی» ،سازمانهای غیر سلسلهمراتبی و
افقی را در پیش گرفتند ]۸[.این درکی است که با توجه به ساختارهای
غیردموکراتیک و بوروکراتیک احزاب و اتحادیههای کارگری ،کلیت این تشکلها را
زیر سؤال میبرند .هیچ تشکیالت بزرگی نیست که فارغ از تقسیم کار افقی
(تخصصی) ،و تقسیم کار عمودی (سلسله مراتبی) باشد .امروزه پیشرفتهای طراحی
سازمانی امکانات فراوانی را برای دموکراتیک و مشارکتیکردن سازمانهای
سلسلهمراتبی بهوجود آوردهاند ،که از آنها باید آموخت و آنها را به کار گرفت.
در نوشتهها و گفتههای سمیر امین تناقضهای دیگری نیز وجود داشت .در مورد
روسیه از یکسو سیاست بلشویکها را در انقالب اکتبر مورد تأیید قرار میداد ،اما به
سیاستهای بعدی و جامعهای که به وجود آوردند انتقاد داشت .در مورد سیاست
اقتصادی بیشتر با نظر بوخارین و ضرورت ادامهی برنامهی «نپ» ،ترکیب اقتصاد
دولتی و بازار ،و گذار گامبهگام به سوسیالسیسم ،موافق بود .اما سیاستهای اقتصادی
استالین را نیز عمدتاً در رابطه با عکسالعمل به توطئههای امپریالیستی ،که ضرورت
صنعتیشدن سریع ،و کلکتیویزه کردن کشاورزی را ایجاب میکرد ،تعریف
میکرد ]۹[.او نظام شوروی را با مفاهیم مختلفی تحلیل میکرد ،از جملهی «شیوهی
تولید سوویت» ،یا «سوسیالیسم بدوی».
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در کنفرانس یکصدمین سال انقالب اکتبر در مسکو ،همانطور که در گزارش
کنفرانس نوشتم ]1۰[،سمیر امین در بحث با یک مورخ روس ،آلکسی استانیسالویچ،
بهتفصیل تأکید کرد که انقالب اکتبر هیچ بدیلی نداشت .پاسخ من به او این بود که
بدون اشارهی مشخص به مقطع تاریخی نمیتوانیم چنین ادعایی کنیم ،و اشاره کردم
که درست است که از ماه ژوییه به بعد اگر بلشویکها اقدام نمیکردند ،قطعاً یک
کودتای دست راستی قدرت را در دست میگرفت .اما نمیتوانیم ادعا کنیم که از
همان آغازِ انقالب فوریه هیچ بدیل دیگری وجود نمیداشت .هیچکس نمیداند که
اتحاد عمل بلشویکها ،منشویکهای انترناسیونالیست ،اس .آر.های چپ ،و حتی
منشویکهای میانهرو ،و پارهای لیبرالها چه نتایجی میتوانست داشته باشد .امین در
طول کنفرانس از بسیاری از سیاستهای استالین نیز دفاع کرد .بیمناسبت نبود که
در مراسم اختتامیه ی کنفرانس در ابتکار جالبی که ترتیب داده شده بود و به شکل
تئاتر مانند ،چند شرکتکنندهی سرشناس نقش شخصیتهای مهم دوران انقالب را
به عهده گرفتند ،سمیر امین نقش استالین را بازی کرد.
سمیر امین شخصیتِ چپ مبا رز و با شهامتی بود که تا آخر عمر پربارش برعلیه
امپریالیسم و سرمایهداری مبارزه کرد و نسلهای مختلفی از نیروهای مترقی را در
کشورهای مختلف جهان ،مستقیم و غیر مستقیم ،پرورش داد .یادش گرامی باد!
پینوشتها
[ ]1سعید رهنما ،نظریههای وابستگی :صنعتیشدن وابسته ،و وابستگی
تکنولوژیک ،تهران ،135۷ ،انتشارات بهاران و انتشارات پیمان.
]2[ Samir Amin, Imperialism and Globalization ,Monthly
Review ,Jan 01, 2001.
]3[ Karl Marx ,Capital ,Vol III, pp. 323-337, Progress
Publishers, Moscow, 1984.
]4[ Interview with Samir Amin, L’Humanite ,
http://www.humaniteinenglish.com/article826.html
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]5[ Samir Amin ,Beyond US Hegemony :Assessing the
Prospect for a Multipolar World ,Unive. of Chicago Press,
2006.
]6[ https://socialistproject.ca/2013/02/b770/
]۷[ Samir Amin ,The Reawakening of the Arab World:
Challenge and Change in the Aftermath of the Arab Spring ,
Monthly Review Press, 2016.
]۸[ https://socialistproject.ca/2013/02/b770/
]۹[ Samir Amin ,Russia and the Long Transition from
Capitalism to Socialism ,Monthly Review Press, 2016.
 کنفرانسهای بینالمللی پکن و مسکو به مناسبت یکصدمین،]سعید رهنما1۰[
 نقد اقتصاد سیاسی،سالگرد انقالب اکتبر
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تاریخ و تاریخنگاری کار و طبقهی کارگر در ایران

دیباچه
نزد مورخان و دانشمندان علوم اجتماعی عالقهمند به مطالعهی ظهور و گسترش
سرمایهداری در ایران ،شکلگیری امپراتوری صفویه ( 907-1135 /1501-1722ق).
نقطهی عطف بهشمار میآید .صفویان بخش عمده ی نجد ایران را زیر پرچم حکومت
متمرکز واحدی درآوردند و ساختار اساساً قبایلی و کوچنشینانه را به جامعهای بیشتر
یکجانشین و شهریّتیافته تبدیل کردند ***.وانگهی ،حاکمان صفوی با اعالم اسالم
شیعی بهعنوان مذه ب رسمی ،نه فقط به هویت جمعی اتباع امپراتوری در مقابل
خالفت سنیمذهب همسایه در امپراتوری عثمانی شکل دادند بلکه جمعیت
متجانستر و یکدستتری را نیز تدارک دیدند که آسانتر به حاکمیت حکومت
استبدادی و پدرساالر صفوی تن میداد .دورهی نسبتاً طوالنی ثبات سیاسی ،پایداری
اجتماعی و اقتصادی را در امپراتوری صفوی به دنبال آورد .افزون بر این ،فرایند
یکجانشین کردن عشایر ،در کنار ثبات سیاسی باعث شد دودمان صفوی بیشتر
درآمدش را از کشاورزی و تجارت حاصل کند.
آن چه به ایران عصر صفوی در عصر تعامل جهانی ( )1450-1750جایگاهی
پراهمیت میبخشید ،اگر نگوییم ادغام بازار ملی بالندهاش در بازار گسترشیابندهی
جهانی تحت حاکمیت پادشاهیهای اروپایی بود ،دستکم پیوند میان آن دو بازار بود.
در اینجا تاجران دریانورد ،خاصه کمپانیهای هند شرقی بریتانیا و هلند ،نقش
کارگزاران تجاری را ایفا میکردند و تهمیدات الزم برای کشاندن ایران به نظم
درحالظهور سرمایهداری تجاری را فراهم میآوردند .بنا بر گزارش شاهدی عینی،
«هلندیها و انگلیسیها با پول نقد و کاالهایی که یا از اروپا آوردهاند یا از هندوستان،
به ایران میآیند و کاالهایشان را در اینجا با سود عالی میفروشند» و در بازگشت
«تمثال قدیسان ایرانی که با زر و سیم حاشیهدوزی شده ،ابریشم ،کتان ،و پردههای
نگارین ایرانی [و غیره] را با خود میبرند»1.
در این دوره کاالهای ساخت ایران که به بازار جهانی راه مییافتند عبارت بودند از
انواع ابریشم ،پارچههای زبر کتانی ،فرش ،میناکاریهای طالیی و نقرهای ،جنگافزار
[شمشیر ،خنجر ،و مانند این ها] و اشیای فلزی ،چرم ،و بلور .این کاالها در کارگاههای
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شهرهایی همچون اصفهان ،شیراز ،یزد ،همدان ،قزوین ،و رشت تولید میشدند که
برخی از آنها بالغ بر یکصد کارگر را با تقسیم کاری مشخص در استخدام داشتند2.
افول امپراتوری صفوی در اوایل سدهی هجدهم ،در آستانهی عصر جدید انقالب
صنعتی ( )1750-1900که در نتیجهی صنعتیشدن و ادغام جهانی از راه میرسید،
راه را برای رجعت سیاست قبیلهای هموار کرد و در توسعهی سرمایهداری در ایران
اخالل پیش آورد .فروپاشی سیاسی و انحطاط اقتصادی کموبیش یک سده ادامه پیدا
کرد .در آستانهی سدهی نوزدهم با تأسیس امپراتوری قاجار (-1304 / 1796-1925
 1161خ ).ایران به مرزبندی سیاسی عصر صفوی بازگشت .با وجود این ،مرزهای
امپراتوری تازهتأسیس قاجار ،در عصری که قدرتهای استعماری درحالظهور همواره
مشغول گسترش دامنهی نفوذ سرزمینیشان بودند ،دیر نپایید.
عهدنامههای  1813و [ 1828گلستان و ترکمنچای 1228 ،و  1243ق ،].که
پیامد دو رویارویی نظامی طوالنی با امپراتوری تزاری بود ،نهفقط واگذاری کامل خاک
ایران در قفقاز را سبب شدند بلکه دگرگونی سیاسی و اجتماعی ـ اقتصادی تدریجی
اما مهمی را نیز رقم زدند .امتیازدهیهای سیاسی ،توافقنامههای تجاری ،و رخنهی
اقتصادی که پیامدهای مستقیم شکستهای نظامی بودند به وابستگی بیشتر اقتصاد
کشور به بازار بین المللی و نوسانات آن انجامید .سقوط ارزش داخلی و خارجی پول
ایران ،از رونق افتادن محصوالت کشاورزی غیر قابل صادرات و پیشههای سنتی و
صنایع محلی ،افزایش سطح تجارت خارجی کشور ،تجاریسازی کشاورزی ،و افزایش
تولید محصوالتی که برای فروش در بازار تولید میشدند ،جملگی از پیامدهای
مستقیم پیوند اقتصاد ایران با بازار جهانی بودند 3.از تبعات این پیوند عبارت بود از
جابه جایی طبقاتی و جمعیتی که افزایش تدریجی جمعیت کشور از پنج یا شش
میلیون نفر در  1800به حدود دهمیلیون نفر در  ،1914بر شدت آن افزود 4.چنین
تحوالتی نوعی الگوی مصرف جدید پدید آورد و متعاقباً هنجارهای اجتماعی،
قشربن دی اجتماعی ،و ساختار قدرت سنتی را دستخوش تغییر کرد .در  1869با حفر
کانال سوئز که موجب دسترسی سهلتر کشتیهای اروپایی به اقیانوس هند شد
انحطاط اقتصادی ایران عمق بیشتری پیدا کرد .در عین حال ،اهمیت راه تبریز-
طرابوزان رو به کاهش گذاشت .مسدودشدن این راه که در طول سدهها مهمترین
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مسیری بود که اروپا را به شبهقارهی هند پیوند میزد ،بار دیگری بود بر دوش اقتصاد
ایران که بهخودیخود نیز انحطاط اقتصادی فرسایندهای را از سر میگذراند.
ایران با وضعیتی نیمهاستعماری به سدهی بیستم پا نهاد .بریتانیا و روسیهی
تزاری دو قدرت بزرگ بودند که ایران را حیاطخلوت منافع سیاسی و اقتصادی خود
میانگاشتند .واکنش به این وضعیت نیمهاستعماری ،سدهی بیستم را به قرنی
انقالب خیز برای ایران بدل ساخت .نخستین انقالب ،یعنی انقالب مشروطه (-1909
 1284-1288 / 1905خ ،).تحوالت ژرفی در شرایط اجتماعی ـ اقتصادی و اجتماعی
ـ فرهنگی رقم زد ،تحوالتی معطوف به تدارک نظم سیاسی جدید برای کشور ،الغای
نظام سلطنت مطلقه ،استقرار نظم و قانون ،پاسخگویی در اعمال قدرت سیاسی و
اقتصادی ،و برابرانگاری همه ی شهروندان (در این برهه فقط مردان) در پیشگاه قانون.
نوسازی جامعه از طریق صنعتیسازی اقتصاد کشور یکی از هدفهای دیگر انقالب
مشروطه بود .ولی انقالب مشروطه خیلی زود با موانع جدی روبهرو شد؛ نخست به
علت فقدان حکومت مرکزی مقتدر ،سپس بر اثر سیاستهای قهرآمیز روسیهی
تزاری ،و بعدتر نیز به خاطر درگرفتن جنگ جهانی اول .اکتشاف نفت در جنوب ایران
در  1287[ 1908خ ].با انقالب مشروطه مصادف شد و اهمیت ژئواستراتژیک کشور را
ارتقا بخشید .هنگامی که آغاز جنگ جهانی اول نقطهی پایانی بر «صلح صدساله»ی
اروپا (به تعبیر پوالنی )5گذاشت ،انتقال جهانی از زغالسنگ به نفت در حوزههای
فنّاوری ،نظامی ،و صنعت ،تبعات عظیمی برای اهمیت استراتژیک ایران و خلیج فارس
بهعنوان بزرگترین دارنده ی ذخایر نفت جهان دربرداشت .نفت کاالی استراتژیک
تأثیرگذاری بود که بهگونهای اجتماعی تولید میشد ،و سرمایهداری نفتی در جهان
جای سرمایهداری مالی سدهی نوزدهم را گرفت که این در سراسر سدهی بیستم نیز
به نوعی استمرار داشت.
موقعیت محوری نفت ایران در جنگ جهانی اول به تقدیر این کشور در سراسر
سدهی بیستم شکل داد .دو کودتا در  1299[ 1921خ ].و  ]1332[ 1953و دومین
انقالب در  ]1357[ 1979جملگی به گونهای به نفت ارتباط داشتند .با اینهمه،
اگرچه صنعت نفت در سراسر سدهی بیستم همچنان صنعتی اصلی و نماد صنعتی
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شدن و شهری شدن برای ایران بود ،اما سدهی بیستم برای ایران چیزی بیش از نفت
بود .اگر جنگ جهانی اول ایران را به میدان جنگ قدرتهای بزرگ تبدیل کرد و در
فرایند توسعهی اقتصادی و مشروطیت انقطاع پدید آورد ،در جهانی که از ویرانههای
جنگ جهانی اول سر برآورد ایران مانند همسایههایش ،روسیهی تزاری و ترکیهی
عثمانی ،بهگونهای نو ظاهر شد .کودتای  1921صحنه را برای برآمدن سلسلهی
پهلوی ( )1925-1979مهیا کرد و مجموعهی گستردهای از سیاستهای نوسازی
آمرانه ی اقتصادی و سیاسی در ایران به اجرا درآمد .دولت مدرن پهلوی بسیاری از
مطالبههای مشروطهخواهان ،به استثنای اجتناب از خودکامگی ،را برآورد.
در میان مورخان اقتصادیِ ایران معاصر بر سر تلقی آغاز جنگ جهانی اول به
عنوان نقطهی پایان گسترش اولیهی سرمایهداری در ایران اجماع وجود دارد6،
اجماعی که دورهی پنجاهوچهارساله ی حکومت پهلوی را که از پی آن آمد به دو
دورهی تکوینیابی سرمایهداری صنعتی ( )1304-1342 / 1925-1963و دورهی
گسترش مناسبات سرمایهدارانه ( )1342-1357 / 1963-1978بخش میکند7.
تاریخ و تاریخنگاری کار و طبقهی کارگر

بیست سال پس از انتشار کتاب تکوین طبقهی کارگر در انگلستان،
تاریخنگاری ایران سرانجام بهیمن تالش یرواند آبراهامیان با اثر نوآورانهی ای .پی.
تامپسون آشنا شد 8.این آشنایی آغازین با تامپسون ،در  ،1982در نتیجهی انتشار
کتاب ایران بین دو انقالب ،تحلیل طبقاتی تاریخ ایران سدهی بیستم و دو انقالب
 1909-1905و  1357-1356 / 1979-1977حاصل آمد 9.در  1982که کتاب
آبراهامیان منتشر شد ،بهت و حیرت از نتیجهی انقالب [ایران] به کنشگران
مارکسیست ایرانی منحصر نبود .دانشگاهیان مارکسیست نیز ،در تالش برای تشخیص
پایگاه اجتماعی انقالب  1979-1977که روحانیان سیاسی را به قدرت رساند ،روایت
ذاتباورانه ( )essentialistو غایتمندی ( )teleologicalرا ،که نسخههای خامتر
ماتریالیسم تاریخی عرضه میکردند ،مورد تردید قرار دادند .آبراهامیان ،متأثر از
رهیافت نومارکسیستی تامپسون ،افق تازهای گشود که بر اساس آن طبقه میبایست
در بافتار وسیعتر فرهنگ هژمونیک و در ستیز اجتماعی با سایر طبقات فهم میشد.
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کتاب تامپسون نهفقط تاریخنگاری اجتماعی و کارگری در شمال جهانی را
دگرگون کرد ،بلکه در جنوب جهانی نیز تاریخنگاری کارگری جدیدی را پدید آورد که
به گونهای انکارناپذیر از گونهی قدیمیاش متمایز بود .بنا بر توصیفی که مارسل
فاندرلیندن از مسئله ارائه میدهد ،اگر تاریخنگاری قدیمی کارگری «ساختاری و
متمرکز بر شرح تحوالت سازمانی ،مناقشات سیاسی ،رهبران ،و اعتصابها» بود
تاریخنگاری جدید کارگری «میکوشد مبارزات کارگران را در متن بنگرد» آنهم از
رهگذر بازیابی « نه فقط فرایندهای کار و فرهنگ روزمره بلکه جنسیت ،قومیت ،نژاد،
و سن [ ]...بههمراه ساختارهای خانگی ،جنسیتی ،و سیاستهای غیررسمی»10.
در بازنگری تاریخ و تاریخنگاری کار و طبقهی کارگر ایرانی ،دو جریان تاریخنگاری
را میشناسیم که تاریخنگاریهای کارگری قدیمی و جدید را نمایندگی میکنند.
اگرچه در هر یک از این دو جریان رد پاهای جریان دیگر به چشم میخورد ،حضور یا
غیاب تأثیر تامپسون است که عمیقاً یکی را از دیگری متمایز میکند11.
از جریان نخست آغاز کنیم .پیشزمینهی مطالعات کارگری در ایران بهطور کلی
به سدهی نوزدهم و عمدتاً به کارگران صنعتی بازمیگردد .پژوهشها در خصوص
تاریخ نیروی کار کشاورزی انگشتشمار است .یکی از پیشگامان این عرصه ان لمبتن

است که دو کتاب تأثیرگذار دربارهی مالکیت ارضی منتشر کرد :مالک و زارع در
ایران ( ،1953ویراست مبسوط )1991 ،و اصالحات ارضی در ایران 1966-1962
( 12.)1969اما این موضوع در سالهای بعد عمدتاً مغفول ماند ،بهاستثنای پژوهش
فرهاد کاظمی و یرواند آبراهامیان که دهقانان غیرانقالبی در ایران معاصر را مورد
بررسی قرار دادند 13.بعدتر ،فرهاد کاظمی مطالعهای تطبیقی را دربارهی دهقانان
انقالبی در ایران ،عراق ،و ترکیه در کتابی مشترک که به موضوع دهقانان و سیاست
در خاورمیانه اختصاص داشت ،منتشر کرد 14.در همان کتاب ،احمد اشرف مقالهای
راجع به مناسبات ارضی در دورهی پیش و پس از انقالب به رشتهی تحریر درآورد که
زمینهای برای درک بهتر ترکیب طبقاتی انقالب  1979-1977ایران فراهم میکرد15.
شکلگیری طبقهی کارگر صنعتی ایران به نیمهی دوم سدهی نوزدهم بازمیگردد
و طرفه آنکه خاستگاه هایش در جایی خارج از مرزهای سیاسی ایران قرار داشت.
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مهاجرت زحمتکشان ایرانی در جستوجوی کار در میانهی سدهی نوزدهم آغاز شد.
روسیه ی تزاری ،هند و امپراتوری عثمانی ،و آفریقای شمالی و غربی مطلوبترین
مقصدهای مهاجرت بهحساب میآمدند .از میان این مقصدها روسیهی تزاری با
اقتصادی شکوفا در اواخر سدهی نوزدهم 16بسیاری از زحمتکشان ایرانی را عمدت ًا از
نواحی مرکزی و شمالی ایران به خود جذب میکرد .تا زمان انقالب  1917روسیه،
صدهاهزار کارگر مهاجر ایرانی در آنجا حضور داشتند که عمدت ًا در صنایع معدنی و
نفتی باکو مشغول به کار بودند و در مناطق جنوبی امپراتوری ،قفقاز و آسیای مرکزی
جاده و خط آهن میساختند.
مورخان شوروی در پژوهش دربارهی این کارگران مهاجر پیشگام بودند .بلووا و
استریگونُف با بهره گیری از آرشیو غنی حکومت تزاری در قفقاز گزارش تقویمی
مفصلی از کارگران مهاجر ایرانی در قفقاز فراهم آوردند 17.حسن حکیمیان به تأسی از
این مورخان شوروی بود که مهاجرت نیروی کار ایرانی به جنوب روسیه را در
چارچوب اقتصاد سیاسی ایران اواخر سدهی نوزدهم و اوائل سدهی بیستم بررسی
کرد18.
در آغاز سدهی بیستم ،و در درون مرزهای سیاسی ایران ،صنعتیشدن بهآهستگی
اما با قاطعیت پیش میرفت و مجموعهی نوظهور کارگران صنعتی را در کشور ایجاد
میکرد« .توسعهی بطئی صنعت بزرگمقیاس ،در شرایط عدم ادغام در اقتصاد جهانی
و سطح عموماً پایین تعرفههای گمرکی (حدود  5-4درصد) بر اجناس وارداتی ،و صد
البته سلسلهای از تحوالت سیاسی ،اتفاق افتاد» 19.عبداهللیف با پیروی از مسیر
مورخان کارگری متقدم شوروی ،در سال  1963کتابی در خصوص صنعتی شدن و
ظهور طبقهی کارگر ایران در اواخر سدهی نوزدهم و اوایل سدهی بیستم منتشر
کرد 20.اگرچه چارچوبهای تحلیلی عبداهللیف ملهم از ذاتباوری شوروی ،و بیش از
هر چیز دیگر ،در درک شوروی ـ استالینیستی از ماتریالیسم تاریخی جلوهگر بود ،با
این حال ،نباید سهم مهم او را در فهم بهتر شکلگیری طبقهی کارگر در ایران
دستکم گرفت ،خاصه زمانی که با واقعیتها و آمار و ارقام سروکار داریم .اثر وی
همچنان مرجعی اصلی برای مورخان کارگری بهشمار میآید.
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ویلم فلور مورخ دیگری است که اندازه ،ترکیب ،و شرایط کاری طبقهی کارگر
ایران را در طول واپسین دو دههی سدهی نوزدهم بررسی کرده است 21.اگر ارجاعات
اصلی عبداهللیف برگرفته از آمارها و گزارشهای روسیهی تزاری است ،در کار فلور
این گزارشها و روایتهای مسافران اروپایی و همچنین منابع دیپلماتیک عمدتاً
بریتانیایی هستند که تاریخنگاریاش را شکل میدهند .وجه مشترک در کار هر دو
عبارت است از غیاب منابع فارسی ،عمدت ًا اسنادی برآمده از آرشیوهای مرکزی و
محلی ،یا از آنهم مهمتر ،عریضه هایی که کارگران به شاه ،مقامات محلی ،و مؤسسات
ارسال میکردند .عالوه بر این ،اگر در روایت عبداهللیف از بود و باش کارگری،
شکلگیری طبقهی کارگر ،و ساخت آگاهیاش را گسترش سرمایهداری و فرایند تضاد
طبقاتی و مبارزهی طبقاتی شکل میدهد ،فلور اصوالً نیروی کار ایرانی در این دوره را
نه یک طبقه ،بلکه صرفاً دستهای از مردم تحت حکومت یا رعایا قلمداد میکند:
«کارگران دربارهی سرنوشت خویش ،سمتوسوی مسیری که در آن گام مینهادند ،و
همینطور شتابی که باید به گامهایشان میدادند ،فاقد هرگونه حق نظارت و
تصمیمگیری بودند22».
جنبش جهانی و منطقهای پایبند به پیشرفت اجتماعی ،تجدد ،و نهایت ًا
مشروطیت که از میانهی سدهی نوزدهم پا گرفته بود ،در سلسلهای از انقالبها در
روسیهی تزاری ( ،)1906ایران ( )1905-1909و ترکیهی عثمانی ( )1908به اوج
رسید .در جنبش مشروطیتی که در همهی این کشورها جاری بود ،هستهای از
کنشگران سیاسی رادیکال وجود داشت که خوانش آنان از مشروطیت ،فراتر از
توانمندسازی استقالل فردی ،عاملیت انسانی ،و مقیدسازی اقتدار دولت در زمینهی
کاربست قانون بود .آنها خواهان نظام حقوقی منسجم بودند 23.سوسیالیستهایی
ایرانی که با نام اجتماعیون ـ عامیون شناخته میشدند ،با خط مشی صراحتاً سوسیال
دموکراتیک ،و ارتباطاتی با بینالملل دوم احزاب سوسیالیستی و کارگری (-1916
 ) 1889حزب خود را به نام حزب سوسیال دموکراتیک (اجتماعیون ـ عامیون) پیش
از انقالب مشروطه بنیاد گذاشتند .از پی انقالب ،آنها حزب دموکرات ایران را تأسیس
کردند و فعالیتهایشان را در مجلس [شورای ملی] پی گرفتند 24.آغاز جنگ جهانی
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اول و انقالب روسیه باعث رادیکالیزه شدن این سوسیال دموکراتها شد و عاقبت در
ژوئن  1920گروهی از اینان حزب کمونیست ایران را بنیاد نهادند25.
با تولد حزب کمونیست ایران ،حزبی همبسته با بینالملل سوم (کمینترن)،
بهتدریج مکتب جدیدی حول مطالعات کار و تاریخنگاری کارگری در ایران پا گرفت.
تحت تأثیر مارکسیسم ـ لنینیسم و با بازنگری تاریخ ایران اواخر سدهی نوزدهم و
اوایل سدهی بیستم ،بر عاملیت طبقهی کارگر از دریچهی طبقه و تضاد طبقاتی در
تاریخ ایران معاصر تأکید شد .سلطانزاده ،یکی از بنیادگذاران حزب کمونیست ایران و
عضو فعال نخستین سالهای کمینترن ،در این تاریخنگاری سهمی چشمگیر داشت26.
وی در نخستین کتاب تحقیقیاش با عنوان ایران معاصر ،منتشرشده به سال ،1922
که بر پایهی کار میدانی استوار بود ،تحلیلی از اقتصاد ارضی ایران و همچنین
گسترش سرمایهداری در این کشور بهدست داد .در کنار این تحلیل ،او دربارهی
جایگاه اجتماعی کارگران کشاورزی و کارگران شهری در اقتصاد کشور از اواخر سدهی
نوزدهم بحث کرد 27.سلطانزاده در کتابی دیگر ،منتشرشده به سال  ،1924بار دیگر
گسترش طبقه ی کارگر ایران را مورد مطالعه قرار داد و آن را به تحوالت سیاسی در
ایران ،که از پی جنگ جهانی اول و قدرتگیری رضاخان شکل گرفته بود ،پیوند زد.
سلطانزاده رضاخان را بهعنوان نمایندهی بورژوازی ملی میستود ،و این با موضعی که
کمینترن و شوروی در آن زمان نسبت به ایران و ترکیهی رضاخان و آتاتُرک داشتند،
همخوانی داشت28.
پیش از آنکه این پژوهش را دربارهی تاریخ و تاریخنگاریهای کار در ایران
سدهی بیستم پیش از جنگ جهانی اول و در دورهی بین دو جنگ ادامه دهیم ،شاید
جالب باشد که به نخستین رمان کارگری که در ایران منتشر شده نیز اشاره کنیم.
روز سیاه کارگر ،نوشته شده در فاصلهی سالهای  1925-1923به قلم احمدعلی
خداداده ،روایتی است از کارگر کشاورزی فقیری که در گریز از شرایط زیستی و کاری
تحملناپذیر روستا به دنبال کار روانهی شهر میشود .این روایت که قالب سفرنامهی
ادبی ،ژانری متداول در ادبیات فارسی در آن زمان ،به خود میگیرد ،زیست روزمرهی
رنجبران را موشکافانه وصف میکند که ،به ادعای نویسنده ،از کارگران ،و حتی کارگر
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رنجبر ،متمایز است .این گروه آخری ،یعنی کارگر رنجبر را نویسنده در شمار بردگان
میخواند29 .
تاریخهای کار و طبقه ی کارگر در دوران بین دو جنگ جهانی را دیگرانی،
مارکسیست و غیرمارکسیست ،گردآوری کردهاند .جانمایهی تمامی این تاریخها،
بدون استثنا ،نیروی کار سازمانیافته و روایتهای جنبش متشکل کارگری است.
تاریخچهی نهضت کارگری در ایران به قلم شکراهلل مانی نمونهی برجستهای است
از ایندست روایتها .این اثر حتی امروز نیز گزارش دست اول مهمی از جنبش
سندیکایی در ایران بهحساب میآید30.
در دهههای  1960و  1970میالدی مورخان حزب توده در تبعید 31با ارجاع به
نوشتههایی نظیر روایت شکراهلل مانی و سایر گزارشهای برگرفته از حزب کمونیست
ایران و آرشیو کمینترن ،پژوهشهایی در زمینهی تاریخ جنبشهای کمونیستی و
طبقه ی کارگر در ایران انجام دادند .وجه تمایز این مطالعات ،فهم مورخان حزب توده
درباره ی تاریخ کار است .نزد این مورخان ،تاریخ کار عبارت است از تاریخ نیروی کار
سازمانیافته ی مستقر در کارخانه که با جنبش کمونیستی در ارتباط است .اردشیر
آوان سیان ،از اعضای اصلی حزب کمونیست و سپس حزب توده ،در متن زیر به این
ارتباط اشاره میکند:
از تاریخ تأسیس حزب کمونیست ایران اتحادیههای کارگری* به دست
کمونیستها بهوجود آمده و رهبری میشدند .از اینرو اتحادیههای کارگری ایران روح
و سنت انقالبی داشتهاند .سندیکاهای کارگری ایران ،در عمل ،عاری از شیوهها و سنن
تردیونیونیسم [اتحادیهگرایی] مرسوم در اروپای باختری بودهاند .به دیگر سخن،
بهطورکلی حزب کمونیست از نهضت اتحادیهای بهوجود نیامده ،بلکه حزب است که
پایهی اتحادیهها را گذاشته است33.
در نقدی بر این ادعا ،صاحب این قلم رابطهی میان سندیکا و حزب در تاریخ کار
ایران را ،آنگونه که آوانسیان روایت میکند ،مورد تردید قرار دادم و آوردم که چگونه
از نخستین روزهای شکلگیری کمینترن و در تاریخنگاری کارگری استالینیستی،
حزب و سندیکا را یکی میگرفتهاند .همانجا نیز آوردم که در آن مکتب تاریخنگاری،
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فراموشی گزینشی سبب شده تا حضور و حیات سندیکاهای مستقل کارگری که با
احزاب سیاسی در پیوند نبودند نادیده انگاشته شوند 34.جلیل محمودی و ناصر
سعیدی نیز در کار مشترکشان دربارهی جنبش کارگری پیش از جنگ جهانی دوم با
من همعقیدهاند35.
تاریخنگاری کار در ایران برای دههها ملک طلق مورخان کمونیست تلقی میشد.
با این حال ،با انتشار کتاب اتحادیههای کارگری و خودکامگی در ایران ،اثر
حبیب الجوردی ،به  ،1985تاریخنگاری کار و طبقهی کارگر در ایران با کار پژوهشگر
غیرمارکسیست جدیدی غنا یافت 36.اگرچه جانمایهی کتاب الجوردی سالهای
 1941تا  1953را دربر میگیرد ،نویسنده در مقدمه و مؤخرهی کتاب ،دامنهی کارش
را ،با مسامحه ،تا انقالب مشروطه و انتهای عصر پهلوی بسط میدهد .الجوردی در
ردیابی کارگران ،تحلیلش را به نیروی کار متشکل ،عمدتاً در دورهی بروز شکلهای
چشمگیرتر و تقابلگرانهتر کنش ،متمرکز و محدود میکند .دشوار بتوان در مطالعهی
الجوردی گزارشی از نیروی کار غیرمتشکل یا سایر شکلهای اعتراضهای کارگری،
همچون عریضه فرستادن ،یا شکلهای دیگری از اعتراضهای صلحآمیز یافت .با وجود
این ،نمیتوان دو دستاورد شایان ذکر کار الجوردی را دستکم گرفت .نخست آنکه
رهیافتی متمایز اتخاذ میکند و جنبش کارگری را تابع و دنبالهرو امر سیاسی
نمی انگارد؛ در عوض ،عاملیت نسبتاً مستقلی را به جنبش کارگری نسبت میدهد .و
دوم آنکه از منابع درخور اعتنا و متنوعی بهره میگیرد؛ فارسی و غیرفارسی ،عمدت ًا
گزارش های دیپلماتیک آرشیوهای ایاالت متحد و بریتانیا .البته در کار او از منابع
اصلی موجود در آرشیوهای شوروی دربارهی ایران خبری نیست.
درباره ی تاریخ کار ایران پیش از جنگ جهانی دوم ،دو اثر دیگر در دههی 1980

منتشر شد :کتاب فرهنگ قاسمی با عنوان سندیکالیسم در ایران

371320-1284

و سندیکاهای کارگری ،قانون و شرایط در ایران ()1900-1941

38

به قلم ویلم

فلور .هر دوی این آثار رهیافت غیرمارکسی یا غیرمارکسیستی داشتند .همانگونه که
از عناوین این دو مطالعه برمیآید ،نیروی کار متشکل و فعالیتهایشان هستهی اصلی
تحلیلهای نویسندگان را شکل میدهد .با این حال ،آنچه تحلیل قاسمی را از تحلیل
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فلور متمایز می سازد ،رهیافت قاسمی به مفهوم عاملیت کارگری در جنبش کارگری
است .اگرچه وی وابستگی سیاسی جنبش کارگری را عمدتاً در رابطه با گروهها و
احزاب سیاسی سوسیالدموکراتیک و سوسیالیستی و کمونیستی برجسته میسازد،
اما در تحلیلش از پیشزمینهی کنشگران کارگری ،نمونههایی بهدست میدهد از
آنچه شاید بتوان آن را نوعی ابتکار عمل نسبتاً مستقل در این جنبش خواند .از
سوی دیگر ،به زعم فلور ،در تاریخنگاری کارگری ،عاملیت مستقل کارگران جای
تردید دارد ،چرا که «اتحادیههای کارگری را مردانی به راه انداختند و استمرار
بخشیدند که پیشزمینهی مادی و فرهنگیشان آنها را به اعضای طبقهی متوسط
نزدیک میکرد» ،و:
کارگران بهطور معمول از زمان و توان الزم و همینطور درک و توانایی
سازماندهی کنشگران کارگری ــ چه رسد به بهراهانداختن جنبشی کارگری ــ
بیبهره بودند .این اعضای روشنفکر ،که در عینحال مارکسیست هم بودند ،مشکل
کارگران را جزء الینفک نظام اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسیای میانگاشتند که
امپریالیسم و سرمایهداری نیروهای محرکهاش بهشمار میآمدند39.
بداعت کار فلور را نباید دستکم گرفت .نیز ،او از گسترهی وسیعی از منابع دست
اول و دوم که عمدتاً به زبانهای اروپایی است بهره میگیرد تا شرایط زیستی و کاری
کارگران همچون هزینه ی زندگی ،دستمزد ،بهداشت و تغذیه ،ساعات کار ،و ایمنی را
به تصویر بکشد .افزون بر این ،فلور شرحی تفصیلی از قوانین و مقررات کارگری در
ایران در طول چهار دههی آغازین سدهی بیستم بهدست میدهد.
زیر سایهی ای .پی .تامپسون
چنانکه پیشتر به آن اشاره رفت ،بههمت یرواند آبراهامیان بود که تاریخنگاری

اجتماعی و کارگری ایران با ای .پی .تامپسون و کتابش ،تکوین طبقهی کارگر در
انگلستان  ،آشنا شد .آبراهامیان گرچه فقط یک پژوهش آشکارا کارگری منتشر
کرده 40،موضوع تاریخ نیروی کار ایران معاصر بهوضوح در سراسر نوشتههایش حضور
دارد .نخستین و برجستهترین اثر آبراهامیان ،ایران بین دو انقالب ،تاریخ اجتماعی
ایران سدهی بی ستم است به سیاقی محققانه ،مستند ،و تحلیلی .این اثر سترگ نسلی
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از دانشجویان تاریخ اجتماعی ایران را تربیت کرد .این اثر ،بخش عظیمی از تاریخ
کارگری را ،از اوایل سدهی بیستم تا انقالب  ،1979-1977دربر میگیرد .تحلیل
اجتماعی و فرهنگی آبراهامیان از تاریخ طبقهی کارگر ،که این را میتوان دربارهی
سایر نیروهای اجتماعی که در کتابش مورد تحلیل قرار میدهد بیان کرد ،تا حد
زیادی از مکتب گذشته و حال مورخان مارکسیست بریتانیایی تأثیر پذیرفته است:
دانا تور ،کریستوفر هیل ،اریک هابسباوم ،و بهویژه ای .پی .تامپسون:
فرض زیربنایی د ر سراسر این کتاب ،رهیافت نومارکسیستی ای .پی .تامپسون
خواهد بود مبنی بر آنکه پدیده ی طبقه را باید نه صرف ًا بر حسب رابطهاش با شیوهی
تولید (آنگونه که مارکسیستهای ارتودوکس اغلب استدالل کردهاند) بلکه برعکس،
در بافتار زمان تاریخی و اصطکاک اجتماعی با سایر طبقات معاصر فهم کرد41.
بسیاری از مورخان اجتماعی و کارگری جوان که روی ایران کار میکردند
بهواسطهی یرواند آبراهامیان با تامپسون و اثر برجستهاش آشنا شدند ،هرچند این اثر
بهتازگی به فارسی ترجمه شده است 42.آبراهامیان در مقالهای که در  2013به
مناسبت پنجاهمین سالگرد انتشار تکوین طبقهی کارگر در انگلستان به انتشار
رساند ،میراث فکری تامپسون را چنین برجسته کرد:
ای .پی[ .تامپسون] با اجتناب ورزیدن از روایت کالن ،تعمیمدهیهای کلی ،و
موشکافی های انتزاعی ،برای مورخانی جذابیت یافت که مایل بودند خودشان را در
گذشته غرق کنند و تنها پس از کندوکاو در انبوه دادههای تجربی به نتیجههای
کالنتر دست یازند43.
من و مارسل فان درلیندن در  2003شمارهای از نشریهی بررسی تاریخ اجتماعی
بینالملل را به «ایران سدهی بیستم :تاریخ از پایین» اختصاص دادیم 44.این شماره
شامل سه مقاله دربارهی تاریخ سدهی بیستم طبقهی کارگر ایران بود .کاوه احسانی
در مقاله ای به بررسی نقش کارگران ،مهاجران ،زنان ،و کارمندان دونپایه در تکوین و
شکلدهی به شهر آبادان در طول سدهی بیستم پرداخت 45.نکتهی واجد اهمیت در
کار احسانی آن است که او خود را منحصراً به مطالعهی کارگران صنعت نفت در
آبادان محدود نمیکند و از مقاومت آبادانیها در مبارزهشان برای بازتعریف فضای
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شهرک شرکتی و ازآنِ خودسازی آن سخن بهمیان میآورد .دومین مقاله در شمارهی
مزبور ،پژوهش من بود در خصوص ابعاد فراملی شکلگیری طبقهی کارگر 46.با تکیه
بر اسنادی که از آرشیوهای تزاری ،شوروی و ایران بهدست آورده بودم ،تاریخ زیست
روزمرهی زحمتکشان و طبقهی کارگر ایرانی را در حاشیههای امپراتوری تزاری پیش
از انقالب  1917روسیه مورد مطالعه قرار دادم ،و نیز با تمرکز بر زیست روزمرهی
نیروی کار مهاجر و ارزیابی فرهنگی و سیاسی گسترده در شهری که به آن مهاجرت
میکردند ،هویتهای چندگانهی کارگران مهاجر ،تعلقات طبقاتی ،قومی ،زبانی ،و
سیاسیشان را برجسته ساختم ،و سرآخر به بررسی چگونگی پیشی گرفتن یک هویت
بر هویت دیگر در بطن واقعیت سیاسی مشخصی رسیدم .مقالهی دیگر ،پژوهش ویلم
فلور درباره ی کار ،روابط کارگری ،و شرایط زندگی کارگران در کورههای آجرپزی
جنوب تهران بود 47.فلور در این مقاله بر شرایط کاری و زیستی دهشتناک این
کارگران (تا حدی شهرنشین و تا حدی نیز یک پا در روستا مانده) انگشت گذاشت که
در زمرهی فقیرترینها در میان طبقهی زحمتکشان ایرانی بهشمار میآمدند .او
همچنین فعالیت های صنفی وضعیت کارگری در میان کارگران آجرپزی را از رهگذر
مقایسه میان شش اعتصاب در حد فاصل ژوئیهی  1953و آوریل  1979مورد بررسی
قرار داد.
در پروژهای دیگر ،مطالعهای تطبیقی دربارهی پذیرش و مقاومت فرودستان ایرانی
در برابر تجدد آمرانه ی امپراتوری عثمانی ،با الهام از کار ای .پی .تامپسون دربارهی
زمان و انضباط کاری ،به بررسی استفاده از ساعت مکانیکی عمومی و باب شدن
اندازهگیری زمان در میان نیروی کار شهری بعد از سدهی شانزدهم پرداختم .در این
نوشته به بررسی قدیمیترین موج صنعتی شدن پرداختم که درک جدیدی از زمان،
کار گروهی ،سازمان و تعاون ،و همچنین مقررات کارگری اولیه بهدست میداد.
مقرراتی که به شکلی سختگیرانه انضباط کاری جدید را به اجرا میگذاشت48.
در  ،2010در پژوهشکدهی بینالمللی تاریخ اجتماعی ،در پسزمینهی تاریخ
فراگیر کارگری در جهان ،49پروژه ای پژوهشی با موضوع تاریخ اجتماعی کار در صنعت
نفت ایران ،آغاز شد .این پروژه با هدف گسترش بررسی تجربی و کیفی کار و طبقهی
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کارگر در طول تاریخ یکصدسالهی صنعت نفت ایران ( ،)1908-2008و با تکیه بر
دستاوردهای نظری و تحلیلی که تاریخ جدید کار در اختیار میگذاشتند ،بر پنج
حوزه ی اصلی متمرکز بود :ترکیب نیروی کار (قومیت ،جنسیت ،سن)؛ فرایند
شکلگیری نیروی کار (استخدام ،مهارتها ،آموزش ،تحصیالت)؛ مناسبات کاری
(دستمزدها و انضباط کاری)؛ مهاجرت کارگری ،تحرک و ادغام؛ و شرایط
زندگی/کیفیت زیست (مسکن ،تغذیه ،بهداشت ،سالمت ،فراغت).
این پروژه تا اینجا دو رسالهی دکتری 50و تعداد زیادی مقاله به ارمغان آورده

است؛ با چند کتاب در دست نگارش یا انتشار .در پاییز  2013نشریهی تاریخ جهانی
کار و طبقهی کارگر شمارهی ویژهای در زمینهی تاریخ اجتماعی کارگران نفت در
ایران منتشر کرد 51.یکی از مقالههای آن ،مقالهای بود از من دربارهی شکلگیری
طبقهی کارگر در صنعت نفت 52.در آن مقاله به بررسی شکلگیری آغازین کارگران
نفت پرداختم که عمدتاً از میان زحمتکشان و رعایای روستاها و ایالت و عشایر
استخدام میشدند و در معرض انضباط کاری اقتصاد صنعتی پیشرفتهای قرار
میگرفتند .همین گروهها نهایتاً در شکلگیری دستههای اولیهی طبقهی کارگر در
ایران معاصر نقش داشتند .در این پژوهش ،بر سر شکلگیری آگاهی کارگران ،با
زَکریا الکمَن همنظرم که شکلگیری طبقهی کارگر به همان اندازه که حاصل
جمعبست فرایندی مادی است ،نتیجهی فرایندی گفتمانی نیز هست 53.به داوری
من ،با تشکیک در تعریف ابژکتیویستی و ساختارگرایانهی متعارف از کارگر و طبقهی
کارگر می توان چنین استدالل کرد که پس از فرایند طوالنی استخدام و اعمال انضباط
کاری نو ،زحمتکشان صنعت نفت ایران تصویر تازهای از خود بهمثابهی گروهی متمایز
با نوعی هویت اجتماعی جمعی بهدست آوردند ،تصویری که عبارت است از چشمانداز
نمادین همبستگی گروهی ،تصویری که مردم را از خالل نزاعهای فرهنگی زیست
روزمرهشان گرد هم میآورد و نهفقط نوعی آگاهی طبقاتی جمعی ،بلکه سایر
شکلهای آگاهی را نیز برمیسازد ،بهگونهای که آگاهی طبقاتی همزمان که برآمده از
نمایندگی اجتماعی است ،برآمده از رسمیت یافتن اجتماعی نیز هست54.
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یکی دیگر از نویسندگان این شمارهی ویژهی نشریهی تاریخ جهانی کار و
طبقهی کارگر ،مارال جفرودی است .او مقالهای دارد دربارهی «دههی طوالنی
شصت»  ،یعنی زمانی که حکومت ایران در ضمن اصالحات اقتصادی و اجتماعی
آمرانه ،موانع صعبی نیز بر سر راه سندیکاگرایی مستقل ایجاد کرد .در این مقاله،
جفرودی روایت مسلط در تاریخنگاری ایرانی را ،مبنی بر اینکه در این دوره سرکوب
دولتی یا کاستیهای فرهنگی درون طبقهی کارگر مانع از کنش جمعی رادیکال از
سوی کارگران شد ،به چالش می کشد .او معتقد است که ،برعکس ،این شرایط عینی و
ذهنی طبقهی کارگر بود که کارگران را به شکلهایی از کنش جمعی کشاند که
واکنش خصمانهی دولت را برنمیانگیخت و مزایایی را که در نتیجهی اصالحات
اجتماعی کسب کرده بودند به خطر نمیانداخت .وانگهی ،او بر این باور است که در
مجموع ،ذخایر کنش جمعی کارگران باید به شیوهی کیفی و با تکیه بر بافتار تحلیل
شود ،نه اینکه با گونهای ایدهآل از رادیکال مورد مقایسه قرار گیرد55.
مقالهی پیمان جعفری دربارهی کارگران نفت در دههی  ،1970دههی منتهی به
انقالب  ،1979-1977نیز در این مجموعه به چاپ رسیده است .جعفری در زمینهی
تاریخ کارگران نفت و انقالب ،تصویری از شرایط نهادینهی اجتماعی ـ اقتصادی،
سیاسی ،و فرهنگی در میان کارگران نفت در ایران در سالهای ماقبل انقالب ترسیم
میکند و عوامل توضیحدهندهی مشارکت آنان در انقالب را شرح میدهد .جعفری
ضمن تشکیک نسبت به مفهوم رایج «اشرافیت کارگری» ،که اینجا و آنجا به
کارگران نفت دوران پیش از انقالب اطالق میشود ،به کاوش در سازوکارهایی
میپردازد که در پیدایش نظارت ،تضاد ،و درگیری در صنعت نفت نقش ایفا میکردند.
او نشان می دهد چگونه این سازوکارها به ایجاد نارضایتی در میان کارگران نفت منجر
شد ،نارضایتیهایی که به نارضایتیهای طبقات فرودست کل جامعه شباهت داشت56.
تاریخ کارگران نفت ،مهاجرت کارگران ،تحرک ،و ادغام فرامنطقهای در چند
مقالهی دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفت .عاملیت کارگران مهاجر هندی در صنعت
نفت ایران در طول نیمهی نخست سدهی بیستم ،هویتهای قومی ـ مذهبی آنها،
فرایند استخدام ،شرایط کاریشان ،مواد قرارداد ،و تجربههایشان پس از استخدام ،در
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نوشتهی تازهای از من مورد مطالعه قرار گرفته است 57.ادغام فرامنطقهای کار در طول
جنگ جهانی اول موضوع پژوهشی بود که با کاوه احسانی انجام دادم .انتقال جهانی از
زغالسنگ به نفت در طول جنگ جهانی اول ،که سرمایهداری نفتی زاده شد ،راه را
برای رژیم سیاسی ـ اقتصادی نوظهور فوردیسم فراهم کرد که مشخصهاش مصرف و
تولید صنعتی انبوه تحت مدیریت علمی کار بود58.
در زمینهی تاریخ اجتماعی کار ،باید به رسالهی دکتری سرهان افاجان نیز اشاره
شود که در زمینه ی تاریخ اجتماعی کار در صنعت نساجی ایران ،از آغاز انقالب
مشروطه تا پایان حکومت رضاشاه در  ،]1320[ 1941نگاشته شد 59.آنچه اهمیت
فراوانی به پژوهش افاجان میبخشد ،نهفقط استفادهی وسیع از عریضههای کارگران،
بلکه همچنین دیدگاه و مفهومپردازیاش دربارهی کار است که از نیروی کار متشکل
رسمی و سنتی و کنش کارگری جمعی فراتر میرود .افاجان عالوه بر بررسی کارگران
شاغل در کارخانهها ،عاملیت آندسته از کارگران را که در صنایع پیشهورانه مشغول
به کار بودند ،احیا میکند .او همچنین در سراسر پژوهش خود ،سایر ابعاد متنوع
حیات کارگری را در کنار تجربههای کارگران در محل کار در نظر میگیرد.
ولنتاین مقدم با تأکید بر جای خالی مؤلفههای جنسیتی در روندهای اصلی
تاریخنگاری ایران ،از جمله تاریخنگاری اجتماعی ،مشارکت اقتصادی زنان در «قرن
طوالنی بیستم» ایران را در نوشتههایش برجسته میکند .بنا بر گفتهی مقدم ،زنان
کارگر و دهقان ایرانی ذخایر عظیمی از نیروی کار ارزان را شکل دادهاند که تفاوت
چندانی با کار کودک ندارد .افزون بر این ،مقدم در طبقهبندیای که از نیروهای کار
ارائه میدهد ،کارگران خانگی ،خدمتکاران ،و روسپیان را در قلب عاملیت گمشدهاش
در تاریخنگاری مینشاند ،هرچند این اشارهی بسیار مهم به هیچوجه در پژوهش او
جای بسندهای برای خود باز نکرده است60.
به انقالب  1979-1977و دورهی پس از انقالب که میرسیم ،آصف بیات در
انجام کار میدانی وسیع در میان کارگران در تهران و تبریز از  ]1359[ 1980تا
 ]1360[ 1981پیشگام بوده است 61.بیات گذشته از بررسی مناسبات صنعتی در
ایران ،ایران پس از انقالب را از دریچهی چشم کارگران مورد بازنگری قرار داده و
همین است که مطالعهی کار بیات را ضرورت میبخشد .مصاحبهشوندگان او افرادی
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بودند که در انقالب و به زیر کشیدن سلطنت شرکت داشتند .آنها شوراهایی ،اگرچه
کوچک و موقتی ،برای کنترل محل کار (عمدتاً کارخانههای بزرگ) تشکیل داده
بودند.
تحلیل دانشگاهی دیگری دربارهی عاملیت طبقهی کارگر ایرانی در انقالب
 1979-1977و پس از آن را احمد اشرف ارائه داده است .او در این پژوهش
باریک بینانه که هم کمّی است و هم کیفی ،تحوالت و تغییرات اقتصادی را که ایران
در دههی  1970و اوایل دورهی پس از انقالب از سر گذراند ،تحلیل میکند و سرشت
انقالبی طبقهی کارگر ایرانی را مورد تردید قرار میدهد63.
فخرالدین عظیمی در قالب ژانری متمایز از خالل مصاحبه با امیر ،رانندهی
کامیون متولد  1300[ 1921خ ].و خانوادهاش ،گزارشی تصویری از زحمتکشان
ایرانی در سدهی بیستم فراهم آورده است .روایت امیرآقا از زیست روزمرهی پیش از
جنگ جهانی دوم و در طول جنگ ،زمانی که ایران به اشغال نیروهای متفقین درآمده
بود ،و همچنین ارزیابیهایش از جنبشها و احزاب سیاسی در دورهی پس از جنگ
تا انقالب  ،1979-1977یکی از معدود خاطرات ثبتشدهی کارگران از تحوالت
اجتماعی و سیاسیای است که ایران در سدهی بیستم از سر گذراند64.
تاریخ طبقهی کارگر ایران در دورهی پس از انقالب موضوع مقالهای است از هایده
مغیثی و سعید رهنما 65.مغیثی و رهنما پس از مروری بر تکامل جنبش طبقهی
کارگر ایران در سدهی بیستم ،به دورهی پس از انقالب میپردازند .نویسندگان آرایش
زحمتکشان ایرانی را بررسی میکنند و گزارشی تفصیلی از ترکیب نیروهای کار در
میانهی دههی  1990بهلحاظ اشتغال ،حرفه و جنسیت بهدست میدهند .سرانجام،
مغیثی و رهنما به «دلمشغولیهای کارستیزانه»ی حکومت اسالمی از زمان استقرار و
ال جنبش جامعهی مدنی در برابر آن
مقاومتهای جنبش مستقل طبقهی کارگر و ک ً
میپردازند.
دربارهی کارگری در دوره ی بعد از انقالب و جنبش حقوق مدنی ،پیمان جعفری
دو مقاله به رشتهی تحریر درآورده است .وی در مقالهی نخست به دگرگونیهای
بهوقوعپیوسته در شرایط اجتماعی ـ اقتصادی کارگران و کارگری در طول چهار
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دورهی مجزا میپردازد :جنگ ایران و عراق ()1359-1367 / 1980-1988؛ بازسازی
اقتصادی در دورهی ریاستجمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی (/ 1989-1997
)1368-1376؛ اصالحات در دوران ریاستجمهوری محمد خاتمی (/ 1997-2005
)1376-1384؛ نئوپوپولیسم محمود احمدینژاد (66.)1384-1392 / 2005-2013
در مقالهی دوم ،جعفری این دگرگونیها را در متن فرایندهای بازشکلگیری طبقه
مینشاند و استدالل میکند که کارگری ،بهطرزی فزاینده ،با صور عامتر جامعهی
مدنی و مطالبههای مرتبط با دموکراتیزاسیون ،حقوق زنان ،و پایداری بومشناختی ،در
پیوند قرار گرفته است67.
بررسی پژوهشهای کسانی که به تاریخ کار و طبقهی کارگر در ایران پرداختهاند
بدون ذکر اسناد نشریافتهی خسرو شاکری نمیتواند کامل باشد .اگرچه پژوهشها و
تألیفات شاکری عمدتاً به جنبشهای سوسیالیستی و کمونیستی در ایران مربوط بوده
است ،اسناد منتشرشدهاش دربارهی وضعیت طبقهی کارگر در ایران از اوایل سدهی
بیستم تا انقالب  1979-1977همچنان منبعی اصلی برای مورخان کارگری و
اجتماعی ایران نوین بهشمار می آید .این اسناد از آرشیوهای ملی و دیپلماتیک ایاالت
متحد ،بریتانیا ،آلمان ،و فرانسه ،و به درجهای کمتر از پژوهشکدهی پیشین مارکس ـ
انگلس ـ لنین در مسکو اخذ شدهاند و همچنین جزوهها و کتابچههای گروهها و
احزاب سیاسی متعدد را دربر میگیرند68.
مورخان کارگری و مورخان اجتماعی که کار عالقهمند به مطالعهی ایران نوین،
باشند میتوانند از روایتهای منثور داستانی رماننویسان و داستانکوتاهنویسان ایرانی
بهرهمند شوند 69.پیمایش و تحلیل این ادبیات خود موضوع مقالهی دیگری است و در
حوصلهی نوشتهی حاضر نمیگنجد .با وجود این ،نمیتوان از ذکر چند نمونهی
شاخص در این ژانر ،نویسندگانی همچون ابراهیم گلستان 70،احمد محمود 71،محمود
دولتآبادی 72،ناصر تقوایی 72و نسیم خاکسار 74چشم پوشید.
پایان سخن

در مقام نتیجهگیری از مقالهی حاضر ،و با نگریستن به کموبیش یکصد سالی که
از زمان تقریر نخستین سرگذشتها و تاریخهای کار و طبقهی کارگر در ایران
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میگذرد ،یقیناً میتوان گفت که تاریخنگاری کارگری ایران با پای نهادن به مسیرهای
نظری و روششناختی تازهای که در وادی تاریخ کارگری جهانی گشوده شدهاند ،خود
را دگرگون ساخته است .در بخش عمدهی این یکصد سال ،تاریخنگاری کار و
طبقهی کارگر در ایران با تاریخ جنبش سوسیالیستی عجین بوده است .از این
گذشته ،تاریخنگاری کار در ایران ،با گرایش ذاتباورانه و غایتمند به بازنگری گذشته،
مدت های مدیدی از کاوش مسیرهای جدید بازماند ،مسیرهایی که در آنها کارگران
صرفاً گروهی از مردان شهری ،غیرمهاجر ،متشکل ،مستقر در کارخانه ،آزاد ،مزدبگیر،
و مسلمان نبودند .ردیابی هویتهای چندگانهی طبقهی کارگر ،بدون تردید ،مورخ کار
و طبقهی کارگر ایران را با چالشهای تازهای روبهرو ساخته است.
پینوشتها

* از یرواند آبراهامیان ،محمد مالجو ،و اسکندر صادقی بروجردی برای نظریات
سودمندشان دربارهی پیشنویس اولیهی این مقاله سپاسگزاری میکنم .ت .ا.
** تورج اتابکی ،پژوهشگر ارشد پژوهشکدهی تاریخ اجتماعی ،و استاد کرسی
تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن ،هلند .تازهترین کتاب
ایشان:
Турадж АТАБАКИ, Лана РАВАНДИ-ФАДАИ
ЖЕРТВЫ ВРЕМЕНИ, Российская Академия Наук,
Институт востоковедения, Москва, 2016.
ترجمه به فارسی :تورج اتابکی ،النا راوندی ـ فدایی ،فتادگان در گرد باد.:

کارنامه و زمانهی پناهندگان سیاسی و کارگران مهاجر ایرانی در شوروی
استالینی ،مسکو ،انستیتو خاورشناسی ،آکادمی علوم روسیه.1395 ،
*** این مقاله نخستین بار در فصلنامهی نگاه نو (شمارهی  ،113بهار ،1396
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مرامنامهی
فرقهی سوسیالیست ایران

سلیمان میرزا اسکندری
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وقوع انقالب سوسیالیستی در روسیه در اکتبر سال  ۱۲۹۶( ۱۹۱۷خورشیدی) ،به
آرایش نیروهای سیاسی در ایران شکل جدیدی بخشید .پیشتر در جریان جنگ
جهانی اول در اروپا ( )۱۹۱۴-۱۹۱۸که روسیه و انگلیس هر دو بیطرفی ایران را
نقض کرده بودند ،نمایندگان مجلس برای مقابله با این وضع به تشکیل دولتی موقت
با عنوان کمیته ی دفاع ملی اقدام کردند و رو به غرب کشور گذاشتند تا دولت
موقتشان را آن جا برپا کنند .درپی اشغال کرمانشاه توسط روسیه در سال ۱۲۹۴
خورشیدی ،فعالیت این کمیته متوقف شد و در آن زمان جمعی از اعضای حزب
دموکرات و حزب اعتدالیون به قصرشیرین رفتند و بعداً در همان جا تأسیس فرقهی
سوسیالیست ایران به رهبری سلیمان میرزا اسکندری ،از مشروطهخواهان بهنام ،اعالم
شد.
محمد تقی بهار در این مورد مینویسد ...« :حزب جدیدی از مؤتلفین قصر
شیرین ،یعنی دموکرات و اعتدال قدیم ،در تهران موجود شد و نام خود را
«سوسیالیست» نهاد .انقالبیهای قدیم و اعتدالیهای پیشین با هم گرد آمدند و
جوانانی متجدد نیز با آنها یکی شدند و این حزب تقریباً جای دموکرات قدیم را
گرفت؛ زیرا دموکرات قدیم به دست خودش خفه شده و دفن گردیده بود)۱(».
این حزب جزوهای  ۱۲صفحهای با عنوان مرامنامهی فرقهی سوسیالیست ایران
منتشر کرد .در مقدمهی این جزوه میخوانیم« :انقالب روسیه واژگون شدن ارکان
میلیتاریزم و سرنگونی کاپیتالیزم جابر را به عالم اعالن نمود عقیده سوسیالیزمی...
اینک موجودیت خود را جلوهگر عالم هستی ساخته اوالدان آیندة بشر را به زیست در
پرچم استراحتبخش خود نوید میدهد».
دیگر بخشهای این جزوه ،شامل مرامنامهی سیاسی ،آمال سیاسی ،حقوق مدنی،
انتخابات ،قضاوت ،اقتصاد ،و معارف است.
تصویر صفحات این جزوه که برای نخستین بار منتشر میشود در سند پیوست
قابل مشاهده است .سپاسگزاریم از آقای تورج اتابکی که این جزوه را از آرشیو
شخصیشان به منظور انتشار عمومی در اختیارمان قرار دادند.
توضیح تورج اتابکی دربارهی سند
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فرقهی سوسیالیست ایران در سال  ۱۳۰۰خورشیدی و در مجلس چهارم مشروطه
برپا شد .پاره ای از بانیان این حزب از پیشکسوتان جنبش سوسیال دمکراسی ایران
بودند که پیشینهی کنشگریشان به مجلس دوم مشروطیت میرسید .مجلس دوم،
مجلس احزاب بود و احزابی از چپ و راست و میانه توانستند صدایی در این مجلس
بیابند.
از میان احزاب چپ مجلس دوم ،فرقهی دمکرات ایران را داشتیم که پیوندی
تنگاتنگ باجنبش سوسیال دمکراسی ایران داشت وبعد حزب میانهی اجتماعیون-
اعتدالیون .عمدت ًا کنشگران این دو حزب بودند که به رهبری سلیمان میرزا اسکندری،
که خود از پیشکسوتان جنبش سوسیال دمکراسی ایران بود ،به برپایی فرقهی
سوسیالیست ایران همت گذاشتند.
آنچه در مرامنامه ی این حزب برجسته است ،تأکید بر آزادی زنان است که از آن
با عبارت «آزادی نسوان» نام میبرد و نیز برابری جنسیتی است ،هنگامی که از
« تساوی حقوق افراد ایرانی اناثا و ذکورا بدون فرق نژاد ،دین ،ملیت در پیشگاه قانون»
یاد می کند .صراحتی از این دست آن زمان یگانه بود .پیشتر پاره ای از احزاب
پیشرو ،چون فرقهی دمکرات ایران از «تساوی همه افراد ملت در مقابل دولت و قانون
بدون فرق نژاد ،مذهب و ملیت» یاد کرد بودند ،بی آنکه در کنار نژاد ،مذهب و ملیت
به جنسیت هم اشاره کنند .فرقهی سوسالیست ایران نه تنها در طرح این خواست
یگانه بود ،بلکه برای دههها به ندرت میشد این خواست را نزد احزاب سیاسی ایران
سراغ گرفت.
نکته ی دیگری که آن نیز در سپهر پاسداری از حقوق انسانی بسیار برجسته است
و افتخار اعالم آن را در تاریخ احزاب سیاسی ایران می توان به نام فرقه سوسیالیست
ایران ثبت کرد« ،موقوفی مجازات اعدام» است.
تلخی تاریخ این که از پی فرقه سوسیالیست ایران هیچیک از احزاب سیاسی در
ایران ،نه چپ و نه راست و نه میانه نه تنها هیچگاه به طرح این خواست برنخاست،
بلکه شعار مجازات اعدام را ،گاه با صفت انقالبی ،راهنمای عمل کرد.
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فرقه ی سوسیالیست ایران عمری دراز نداشت .از سویی ایران آن زمان در آغاز
تجربهی نوعی از توسعهی اقتصادی – اجتماعی بود که ان را با صفت تجدد آمرانه
میشناسیم .در این نوع تجدد جایی برای حضور مستقل احزاب سیاسی در سپهر
سیاستورزی نبود و نیست .هرچند کنشگران این حزب در اجرای این تجدد خود
نقش ایفا کردند ،اما تشکلشان رفتهرفته به کناری نهاده شد.
از سوی دیگر با گسترش فعالیت کمونیستها ،که از پی انقالب روسیه و تشکیل
حزب کمونیست ایران در  ۱۲۹۹که پهنهی کنشگری چپ را به تبعیت از انترناسیونال
سوم (کمینترن) ،در انحصار خود میخواستند و دشمنیشان را باجنبش سوسیال
دمکراسی پنهان نمیکردند ،عرصهی فعالیت برای فرقهی سوسیالیست ایران محدود
شد.
* برای دریافت سند مرامنامهی فرقهی سوسیالیست ایران به پیوند زیر مراجعه
فرمایید:
Maramnameh Ferqeh Sosiyalist Iran 1

پینوشت
( ) ۱ملک الشعراء بهار ،تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران ،جلد دوم (تهران،
انتشارات امیرکبیر ،چاپ اول )۱۳۶۳ ،ص۲۱ .
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از پی اشغال ایران توسط سپاهیان شوروی و بریتانیا در شهریور  ۱۳۲۰و برکناری
رضاشاه پهلوی ،دوران تازه ای در زندگی سیاسی ایران آغاز شد که با افتوخیزی تا
کودتای مرداد  ۱۳۲۸ادامه یافت .با پایان انسداد سیاسی که در ده سال پایانی
حکومت رضاشاه عمق و گسترش روزافزونی یافته بود ،احزاب و گروههای سیاسی با
گرایشهای چپ و راست به میدان سیاستورزی آمدند .از جمله مهمترین این
احزاب ،حزب توده ایران بود که در مهرماه  ۱۳۲۰تشکیل شد و حزب ایران که دو
سال بعد در  ۱۳۲۲بر پا شد .این حزبها برای نشر آرا و عقایدشان رشته روزنامهها و
مجلههایی را منتشر می کردند که گاه به دلیل انتقادهای تندشان از حکومت برای
مدتی توقیف میشدند .در این حال ،با تکیه به شگردهای قانونی ،نشریههای دیگری با
نامی دیگر جایگزین روزنامه یا مجلهی توقیفشده میشد.
درست  ۷۳سال پیش در  ۱۳۲4و در چنین روزی ،پنجشنبه  ۲۵مرداد ،روزنامهی
چپگرای شهباز ،به صاحب امتیازیِ رحیم نامور ،در صدوچهارمین شمارهاش ،در
اعتراض به توقیف مجدد روزنامهی ملیگرای ایران ما ،به صاحب امتیازیِ جهانگیر
تفضلی ،صدای اعتراض خویش را در یادداشتی با عنوان «ایران ما» به هیئت حاکمه
رساند .در بخشهایی از این یادداشت چنین میخوانیم (شیوهی نگارش بر اساس
رسمالخط نقد اقتصاد سیاسی است):

ل میتوانند روزنامه را توقیف کنند اما آیا روح سرکش ملت را
«حکومتها […] فع ا
هم میتوان توقیف کرد؟ […] روزنامهی ما را توقیف میکنند بهعنوان این که از
انقلب جلوگیری مینمایند .زهی اشتباه .شما آقایان! شما نمایندگان طبقهی حاکمه!
شما محافظین منافع مفتخورها! شما پاسبانهای دزدهای بزرگ و کلهبرداران عمده!
شما کسانی که ابلهانه خود را فدای زالوهای خونآشام میکنید! اگر بهراستی بخواهید
اربابان خود را از نتایج انقلب نجات دهید میبایست به شکل دیگری از انقلب
جلوگیری کنید .میبایست عوامل بروز انقلب را از میان ببرید ،میبایست دزدان
اجتماعی را توقیف کنید ،میبایست دشمنان ملت را بگیرید ،میبایست کارخانهداران
و مفتخورها را زندانی سازید ،میبایست مالکین بزرگی که حتی نان جوین را هم به
رعایای خود نمیبخشایند محدود کنید ،میبایست دولتهایی را که برخلف آمال و
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آرزوهای عمومی به روی کار میآیند از کار برکنار نمایید ،میبایست یادگارهای
پوسیده و شوم رضاشاه را از میان بردارید و به این شکل نگذارید هر روز بیشتر از
پیش ملت واقعی و تودههای ناراضی عصبانیتر شوند .شما اگر میخواهید از انقلب
جلوگیری کنید باید به دردهای دل مردم برسید ،برای بدبختیها و مصائب ایشان فکر
کنید و کوشش کنید بار مشقات طاقتفرسایی که ایشان را به طرف انقلب میراند
سبک نمایید ].…[ .شما میتوانستید کاری کنید که مردم بیچارهی ستمکشیده
عاصی نشوند و طغیان نکنند […] این فقط نشان میدهد که طبقهی حاکمه و
محافظین بیمغز آن چنان به وحشت افتادهاند که مانند کسانی که خود را بر لب
پرتگاه نیستی ببینند دستوپای خود را گم کردهاند و حرکات مذبوحانهای میکنند
که جز سرشکستگی و مفتضحشدن بیشتر ایشان ثمری به بار نخواهد آورد .آینده که
با ماست صدق این مدعا را ثابت خواهد کرد .ما پیروز خواهیم بود و شما روسیاه».
برگرفته از« :ایران ما» ،روزنامهی شهباز ،سال سوم ،شمارهی  ،۱۰4پنجشنبه ۲۵
مرداد  ،۱۳۲4صفحههای  ۱و .4

روزنامهی شهباز ،شمارهی  ۲۵ ،۱۰4مرداد  ،۱۳۲4صفحهی اول
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یادداشتهای یک اقتصاددان دربارهی ایران
ژوزف رابینو /ترجمهی احمد سیف
متن سخنرانی در انجمن سلطنتی آمارگران در  23آوریل 1901
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اشاره
در آغاز قرن بیستم ،ایران در آستانهی انقالب مشروطه قرار داشت؛ انقالبی که
ناتمام ماند .ایران آن زمان ،صحنهی رقابتهای آشکار و پنهان قدرتهای استعماری،
به ویژه انگلستان و روسیه ،بود .ژوزف رابینو نخستین رئیس بانک شاهنشاهی ایران
بود ،بانکی که در  1885و در پی واگذاری امتیاز تأسیس بانک به بارون جولیوس دو
رویتر تأسیس شده بود .بانک شاهنشاهی نخستین بانک مدرن ایران بود که که مرکز
قانونیاش در لندن و تابع قوانین بریتانیا بود.
متن حاضر در سال  1901در نشریهی انجمن آمارگران سلطنتی منتشر شد و
ترجمهی فارسی آن برای نخستین بار منتشر میشود .دادههای ارایهشده در آن عمدت ًا
برگرفته از کتاب پروفسور کاوالیره لورینی ،استاد دانشگاه پادوا ،بوده است که دولت
ایتالیا منتشر کرده بود .ژوزف رابینو در لندن به دنیا آمده بود اما پدرش ایتالیایی بود.
وی در سال  1908از بانک استعفا داد.
الزم به یادآوری است که این مقاله در شرایطی منتشر شد که هنوز نفت ایران
کشف نشده بود و قدرتهای استعماری اقتصاد ایران را بیشتر از منظر دسترسی به
بازارها و نیز جایگاه ارتباطیاش مورد توجه قرار میدادند.
در مقالهی حاضر ،ابتدا از دیدگاههای ژوزف رابینو رئیس بانک شاهنشاهی ایران و
سپس دیدگاههای برخی سیاستمداران انگلیسی وقت دربارهی جایگاه ژئواکونومیک
ایران در اقتصاد شرق ،ویژگیها و توانهای بالقوهی اقتصاد ایران ،رقابت انگلستان با
روسیه و سایر قدرتهای استعماری برای دستیابی به منافع تجاری در ایران آگاه
میشویم.
همچنین این یادداشتها و پرسش و پاسخهای همراه با آن بهروشنی
نشاندهندهی پیآمدهای فعالیت استعماری در حوزهی تجارت خارجی و فقدان
نظامات مؤثر گمرکی در تضعیف تولیدات پیشهوران و فعالیتهای مستقل تجار
داخلی است .برخی از این پی آمدها را در قالب اعتراضات تجار در انقالب مشروطه و
نیز کنشگریهای سیاسی ملیون ایرانی در دهههای بعد دیدهایم .ـ نقد اقتصاد
سیاسی

ژوزف رابینو /ترجمهی احمد سیف

***
اهمیتی که ایران و تجارت با آن اخیراً در افکار عمومی جلب کرده است بهانهی
ارایه ی این مقاله به این انجمن است .این مقاله درواقع خالصهای است از کتابی که
پروفسور کاوالیره لورینی استاد دانشگاه پادوا نوشته و از سوی دولت ایتالیا منتشرشده
است)1(.
پروفسور لورینی دالیل بسیار محکمی ارایه میدهدکه چرا باید شرایط اقتصادی
ایران را بررسی کنیم ،کشوری که دربارهاش بسیار بحث میشود و توصیف زیادی هم
داریم ولی مردم کشورهای غربی برای منظورهای عملی اطالعات زیادی دربارهی
ایران ندارند.
مفید خواهد بود اگر مستقل از همهی موضوعات نامربوط که به سادهترین شکل
مطرح میشوند مسائلی را که در نتیجهی یک تمدن چندبعدی پیچیده شدهاند
بررسی کنیم .برای نمونه ،در بررسی گزارشهای هیئت تجارت خودمان و مسائل
تجارتی و صنعتی گوناگونی که مطرح میکنند نظرات آنها را با برآوردهایی که از
درآمد شرکتهای کشتیرانی  ،سرمایهگذاری خارجی و هزینههای سیاحان در
کشورهای مختلف داریم تصحیح کنیم .در ایران آمار نداریم اما پدیدهی اقتصادی
ایران نکتهآموز است .مشاهده میکنیم که قند و شکر از کارخانههای کیف( )2و نفت از
باکو وارد میشود و درعینحال برای پرداختن بهای آنها پنبه ،برنج ،پشم و خشکبار
به روسیه صادر میشود .مشاهده میکنیم که پول صاحب صنعت ساکن منچستر به
صورت پارچههای پنبهای به ایران میرسد و بعد قالیهای ایرانی از سلطانآباد از
طریق استانبول به لندن یا تریاک از شیراز به هنگکنگ صادر میشود.
حتی با وجود خودکامگی بسیار مخرب بیست قرنی و با نفی همهی اصول ابتدایی
اقتصاد هنوز بسیاری چیزهاست که باید یاد بگیریم چون «در بخشهای یک
بیمارستان است که اوضاع بحرانی است ولی واقعیت است که دکتر درمیان این
وضعیت بحرانی بهترین تجربهها را به دست میآورد و بهترین شیوهی کار را
میآموزد».
شاید مفید نباشد به مناقشهی غامض نظام دوفلزی بپردازیم اما ،نظر به سقوط
منطقی و اجتناب ناپذیر نقره ،آن کشورهایی که از نقره اجتناب کردند باید بررسی
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شوند .با این هدف که پروفسور لورینی برای بررسی واحد پولی سرزمین دریای زرد در
نظر دار د ،پس از وارسی رفرم پولی در روسیه و اتریش به این نتیجه رسید که ایران
منطقهی گذار مناسبی است.
نقشی که ایران در گذر قرنها به عنوان یک حلقهی تجاری بین اروپا و آسیا ایفا
کرد به ضرورت در راه زمینی به هندوستان و چین که اکنون مورد توجه روسیه و
آلمان است احیا خواهد شد .آسیا به صدای بلند فرامیخواند و اروپایی ها نمیتوانند
این صدا را ناشنیده بگیرند و باید به مهد نژاد خود بازگردند .مشکل اصلی اجتماعی
امروزین برقرار کردن پیوند میان آن چیزهایی است که پروفسور لورینی سرمایهی
انسان و سرمایهی خاک مینامد.ایدهی ملیت چیزی است که او به عنوان علت شلوغی
دولتها مورد انتقاد قرار میدهد و راهچاره اش هم هوا ،نور ،و فضایی است که بسی
بیشتر از نیاز ما در اختیار ماست.
وصلت جنسی اولیه در خانواده ابتدا به صورت قبیلهی چادرنشین و بعد
اسکانیافته درآمد .پیشرفت اجتماعی را از کلبه میتوان آغاز کرد و بعد به ده رسید و
سپس به شهر و پس آنگاه به نهاد پیچیدهی سیاسی ،یعنی دولت که در ابتدا کوچک
بود و بعد بزرگ شد .در اینجا ولی برای قرنها توسعه متوقف شده است و جمعیت
رو به افزایش دائمی در این مرزها محدودند درحالیکه تحت فشارند تا نیروهای الزم
را برای حفط این مرزهای دلبخواهانه فراهم آورند و تحت ستمکشی یک نظام
حمایتگرایانهایاند که برای حفظ منافع زمینداران بزرگ بر آنها تحمیل میشود.
پروفسور لورینی حرفهای زیادی برای گفتن دربارهی استعمار دارد .میگوید
روسها با آسیاییها برادرانه رفتار میکنند ولی از عادتهای انگلیسیهای
دستکشِنرمبهدست با شالقی در یک دست و طپانچهای در کمر ایراد میگیرد.
ژنرال کوروپاتکین درچند سال پیش به همین نکته اشاره کرد .گفت« :دولت ما
خودسرانه است» ولی «در واقعیت روحیهی ما دموکراتیک است» ،درحالیکه
انگلیسیهای اریستوکرات «آیا هیچ گاه به یک آسیایی بهچشم همترازان مینگرند یا
با آنها به گونهای رفتار میکنند که انگار آنها نژادی فرودستاند».
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ال غیرواقعی نیست .این ایدهی
این ادعا گرچه به اندکی مبالغه آلوده است ولی کام ً
پراکندگی در میان مستعمرات ما و نارضایتیشان از این که از سوی کالنمرکز یک
امپراطوری در حال نزول مورد بهرهکشی قرار میگیرند و بیهودگی ،عاطل بودن و
بیارزش بودن جوانان ما که نویسنده دربارهشان سخن میگوید نشان میدهدکه او به
آن اندازهای که دربارهی دیگر کشورها که دربارهشان سخن میگوید میداند دانشاش
درباره ی انگلستان کافی نیست .همچنین روشن است که این کتاب قبل از جنگ
ترانسوال( )3که حداعالی وحدت و سرسپردگی مستعمرات و میهندوستی و شجاعت
جوانان ما را خواه در عرصهی نظامی و خواه غیرنظامی نشان داد نوشته شده است.
درواقع میتوان گفت که امپراطوری بریتانیا تقریب ًا به طور نامحدود گسترش
مرزهایش را که پروفسور لورینی دربارهاش سخن میگوید میشناسد.
به جای این که خالصه ای از واقعیاتی را که پروفسور لورینی در کتابش مطرح
میکند بیان کنم که فراتر از محدودهی این بررسی است بهتر است به تازهترین
گزارشها بپردازم که اطالعات آمده در کتاب را تکمیل کرده باشم .سالنامهی دولت
بریتانیا تجارت خارجی ایران را سالی  9میلیون پوند برآورد میکند که ،به گمان من،
میزان واقعی از این بیشتر است .تجارت ایران را میتوان به این صورت تقسیم کرد:
– بنادر خلیج فارس
– شمال
– شمال غربی
– جنوب غربی
1898
کل تجارت منطقهی خلیج فارس بر اساس
برآورد وزارت خارجه

 3797919پوند

سهم بریتانیا و هندوستان

 2368880پوند

1899
 4335883پوند
 2600503پوند
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دولت روسیه هم آمارهایی را منتشر کرده است که در جدول زیر مالحظه
میکنید
واردات به ایران

سال

صادرات از ایران

کل تجارت به پوند

روبل

روبل

1395

14159723

18964626

3486770

1896

14501445

17492312

3367764

1897

16036032

18649669

3651130

به این ترتیب تجارت با روسیه تقریباً معادل تجارت از ایاالت جنوبی است .آنچه
باقی میماند کاالهایی است که از طریق راه طرابوزان( –)4تبریز از کشورهای سواحل
مدیترانه و بهویژه از ترکیه که در ضمن بازار مهمی برای محصوالت ایرانی است وارد
میشود و همچنین راه تجارتی مهم بغداد -کرمانشاه .کل تجارت شناختهشده از این
طریق هم احتماالً سالی  9تا  10میلیون پوند است.
آنچه که جمعآوری آمارهای قابل وثوق دربارهی تجارت را تقریباً ناممکن میکند
این نظام اجارهدهی ادارهی کمرگ است که از زمانهای خیلی دور در ایران رایج بوده
است و هر کس که در ارتباط با گمرک قرار میگیرد منفعت مستقیمی دارد که
آمارها را کم برآورد کند و این کار با شدت تمام انجام میگیرد.
دولت سال گذش ته در واکنش به مشکالت مالی تصمیم گرفت که در پیوند با
گمرکات یک اداره ی دولتی ایجاد کند و با وجود مشکالت فراوانی که پیشاروی این
کوشش برای تغییر سیستم قدیم قرار گرفتند میتوان گفت آقای نوز بلژیکی( )5که به
ریاست گمرکات کشور منصوب شد موفقیتهای قابلتوجهی داشته است.
عوارضی که در ایران وضع میشود بر اساس قرارداد ترکمانچای  1828است که
بر واردات و صادرات  5درصد ارزش آنها عوارض اعمال میشود .در تجارت با ترکیه
ولی یک قرار جداگانهی عوارض صادرات را  2درصد و عوارض واردات را  6درصد
قرارداده است ولی برای تنباکو و نمک میزان عوارض  75درصد تعیین شده است.
اما هرگز عوارضی که وضع میشود به دست دولت نمیرسد و درآمد دولت بهطور
متوسط  2تا  3درصد است .درآمد ناشی از اجارهداری در دو سال گذشته بیش از
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 220000پوند نبود ولی در سال گذشته که این نظام تغییر کرد درآمد 300000
پوند بود و امسال هم احتماالً درآمد دولت بیشتر خواهد شد .سوءاستفاده از این نظام
به حدی است که کوچکترین کوشش برای اصالح آن پی آمدهای قابلتوجهی خواهد
داشت .ولی با توجه به ضعف دولت در ایاالت هیچ دلیلی وجود ندارد که نتوان حتی
بدون تغییر میزان عوارض بیش از دو برابر درآمد کسب کرد .برآورد جدول زیر برای
سالهای  1899و  1900نشان میدهد که گمرکات چگونه تقسیم شده است.
پوند
گمرک شمال و شمال غربی ،آذربایجان ( روسیه و طرابوزان) و

190000

بنادر بحر خزر و همچنین راههای داخلی قزوین و تهران
گمرکات جنوب از جمله راههای داخلی جنوب تهران

88000

کمرگات غرب ،مرز ترکیه و کردستان

27800

کل

305800

اگر متوسط عوارض را  2تا  3درصد در نظر بگیریم ،برآورد ما از کل تجارت بین
 9تا  10میلیون پوند است .در حال حاضر مذاکراتی در جریان است تا با روسیه برسر
یک قرارداد تجاری تازه توافق کنند .سال آینده برای اولین بار ما آمارهایی خواهیم
داشت که از سوی مسئوالت گمرک جمعآوری شده است .محصوالت ایران بدون
تردید می توانند بسیار بیشتر باشند به شرط این که برای بهبود راههای ارتباطی
داخلی و نظام آبیاری اقدامات الزم صورت بگیرد.
غالت
در مناطق جنوب غربی کمبود راهها باعث شد تا زمینهای وسیعی کشت نشوند.
در این منطقه گندم زیادی تولید می شد و اگر امکانات حمل و نقل بهبود یابد دوباره
هم میتواند تولید شود .منطقهی کارون دشت بسیار حاصلخیزی است و اگر سد
خرابهای که در نزدیکی اهواز است مرمت شود میتواند دوباره راه بیفتد.
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پنبه
کشت این محصول به طور دائم در ایران افزایش و بهبود مییابد .تولیدکنندگان
روسی توجه ویژهای به پنبهی ایران دارند و میتوانند با  5درصد عوارض آن را وارد
کنند.
تریاک
این محصول پرقیمت که صادراتاش تنها از چند سال پیش آغاز شده اکنون
منبع ساالنه بین  450.000تا  500.000پوند از تجارت خارجی ایران است و این
رقم مس تقل از این است که میزان زیادی هم در داخل مصرف میشود .با شیوههای
علمیتر تولید ،تردید نیست که میزان تولید میتواند افزایش یابد و ،بهعالوه ،عوارض
صادرات در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای صادرکننده بهنسبت ناچیز است و
همین صادرات تریاک ایران را جذاب میکند.
ابریشم
این محصول برای چندین قرن محصول اصلی صادراتی ایران بود ولی بیماری کرم
ابریشم در فاصلهی  1860تا  1893تقریباً تولید ابریشم را منهدم کرد ،هرچند از
 1893به این سو کوششهای زیادی برای احیا تولید و تجارت ابریشم صورت گرفت و
رشد قابلتوجهی داشته است .صادرات پیلهی کرم ابریشم از رشت مرکز ایالت گیالن
و مرکز عمدهی تولید این محصول به صورت جدول زیر گزارش شده است:
وزن به کیلو

سال

ارزش به پوند

1893

35000

6475

1894

76000

11780

1895

107000

15505

1896

104000

14040

1897

157000

23550

1898

279000

55800

1899

535000

112350

1900

733000

150265
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مقدار زیادی ابریشم درداخل مصرف میشود .سطح تولید هنوز میتواند افزایش
یابد و دلیلی وجود ندارد که میزان تولید در فاصلهی کوتاهی حتی دوبرابر نشود.
برنج
برنج که کشتاش به جای ابریشم انجام میگرفت نه تنها کنار گذاشته نشد بلکه
تولیدش رشد داشته است.
تجارت خراسان
تجارت این ایالت که درشمال شرقی ایران قرار دارد از این نظر حائز اهمیت است
چون سختی معیشت و کمبودها در ایالتهای کرمان ،یزد و آذربایجان موجب شده
که بخشی ازمردم به خراسان مهاجرت کنند .در نتیجهی این مهاجرت و افزایش
تجارت شهر مشهد در حال گسترش دائمی است و خانههای تازه ساخته میشود.
بخش قالی بافی هم در حال گسترش است چون تقاضا از مصر و ترکیه و اروپا افزایش
یافته است .درعینحال تقاضای خارجی برای شال روند نزولی دارد .صادرات به
هندوستان که عمدتاً شامل تریاک ،ابریشم و اسب است ثابت مانده ولی صادرات به
روسیه روند افزایشی نشان می دهد .بخشی از این افزایش به خاطر امکاناتی است که
دولت روسیه برای رشد تجارت فیمابین ایجاد کرده است .برای نمونه آژانسهایی برای
مبادله که در ادارهی گمرکات مرزی ایجاد کردهاند و بخشی هم به این خاطر است که
تعداد قابلتوجهی از سربازان روسی در ترکمنستان مستقر هستند .این سربازان
بخش عمده ای از نیازهای خود را از خراسان تأمین میکنند و به همین خاطر بخش
قابلتوجهی از غالت به مرزها ارسال میشود و چون صادرات غالت ممنوع است این
میزان در آمارهای گمرکات بیان نمیشود .میزان قابلتوجهی پشم هم از این مناطق
به روسیه ارسال می شود .البته اخیراً بخشی از این تجارت از مشهد به مسیر شیخ
جنید منتقل شده و در نتیجه تجارت اینجا اندکی کاهش نشان میدهد .یک
کارخانهی بافندگی بسیار م وفقی در اصفهان از سوی چند ایرانی ایجاد شده است ولی
در نتیجهی رقابت روسها صادرات پارچههای این کارخانه به خارج از مرزهای شمالی
کاهش یافته است .صادرات پسته و نیشکر به هرات افزایش نشان میدهد.
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در پیوند با واردات به ایران میزان چای وارداتی از هندوستان و روسیه افزایش
نشان میدهد و تقاضا برای قهوه هم روند افزایشی دارد .در نتیجه ،تسهیالتی که
روسها با نظام اعطای جایزهشان ایجاد کردهاند و همچنین در نتیجهی هزینهی حمل
و نقل باال واردات قند و شکر از هندوستان متوقف شده است درحالیکه تقاضای رو به
رشد برای این محصول از روسیه تأمین میشود .داروهایی که از ترکیه وارد میشوند
جایگزین داروهای وارداتی از هندوستان شدهاند و کبریتهای روسی هم که مشمول
جایزهی صادراتی میشوند کبریتهای وارداتی از هندوستان را یکسره از بازار خارج
کرده است .میزان واردات ابزارهای زین اسب ،کاالهای فانتزی ،و کارد و چنگال و
همچنین نفت بهعالوهی سرب و روی از روسیه افزایش یافته است .درحالیکه تقاضا
برای شمدهای هندی و انگلیسی در حال افزایش است ولی فروش چلوار سفید و
غیرسفید و چیت گلدار افزایش نیافته است.اگرچه واردات کاالهای متفرقه افزایش
یافته است ولی هزینهی حمل و نقل باال به صورت مانعی تقاضای پارچههای پنبهای
را کمتر کرده است .هزینهی حمل ونقل زیاد از هندوستان باعث شده کل تجارت
چشمگیر کاغذ از آن روسیه شود .همچنین هندوستان دیگر سهم قابلتوجهی در
واردات بلورآالت و ظروف چینی ندارد .بازار تهران برای بلورآالت و ظروف چینی نه در
اختیار هندی هاست و نه حتی روسیه (به غیر از واردات اجناس با کیفیت پائین) بلکه
در اختیار محصوالتی است که از اتریش وارد میشود .شرایط خاص و ویژهی تجارت
نیل و ورقههای مسی را در حال حاضر متوقف کرده است.
اگر هندوستان مایل است با رو سیه برسر تجارت در این ایالت ایران رقابت کند
باید هزینه ی حمل و نقل بسیار کاهش یابد .این یادآوری هم اصالً جدید نیست ،حتی
در  1887سِر نیکلسون که در آن موقع کاردار سفارت بریتانیا در تهران بود گزارش
کرد که « حجم تجارت تغییر زیادی نکرده است ولی کاالهای روسی جای محصوالت
انگلیسی را گرفته است» .تجارت انگلستان در مقایسه با شش یا هفت سال پیش
بهوضوح کاهش یافته است ،بهویژه تجارت منسوجات انگلیسی که حدوداً نصف شده
است .گذشته از مشکالت حمل و نقل در مقایسه با تسهیالتی که روسها برای
تجارت خود با ایران ایجاد کردهاند ،عامل دیگر هم این است که محصوالت بنجلی
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بهنامِ محصوالت انگلیسی وارد شده است .واردات به هرات در گذشته بهتمامی
ال روسی است».
انگلیسی بود ولی اکنون کام ً
صادرات به پوند
1898
کاال

طال و
نقره

1899
کل

کاال

طال و

کل

نقره

بوشهر

407543

19178

426271

498200

31148

529348

لنگه

416283

155187

571471

376953

175032

551985

بحرین

425804

70501

496305

587958

66280

654238

بنادر عربی

361072

26250

387322

536906

28347

565253

محمره

32061

55966

88927

59284

72422

131706

1970745

2059301

373229

2432530

کل سال

327082 1643663

واردات به پوند
1899

1898
کاال

طال و
نقره

کل

کاال

طال و
نقره

کل

بوشهر

783046

60416

843462

830017

86511

916528

لنگه

529346

111875

641221

478225

133400

611625

بحرین

427416

124312

551728

497362

144144

641506

بنادر عربی

258019

66875

324894

268486

74665

343151

محمره

156429

733

157162

202492

5400

207892

کل سال

2720702 444120 2276582 2518467 364211 2154256
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صادرات ایران به بریتانیا و هندوستان به پوند
1899

1898
بریتانیا

هندوستان

بریتانیا

هندوستان

بوشهر

115471

72522

78308

95273

لنگه

2881

284174

3663

264947

بحرین

-

320398

-

473074

بنادر عربی

-

-

-

-

محمره

8391

14970

11073

21621

کل

126746

692064

93044

854915

واردات ایران از بریتانیا و هندوستان به پوند
1899

1898
بریتانیا

هندوستان

بریتانیا

هندوستان

بوشهر

401637

230522

441022

224860

لنگه

410

346555

306089

بحرین

-

357978

439534

بنادر عربی

-

66181

58937

محمره

53869

*92918

74189

^107213

کل

455916

1094154

516111

1136633

*شامل  13074پوند اقالم وارداتی به عدن هم هست.
^ شامل 20181پوند واردات به عدن هم هست.
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کل تجارت خارجی به پوند
1898
کل تجارت
صادرات

1643663

واردات

2154256

صادرات

2059301

واردات

2276582

سهم بریتانیا و هندوستان
818810

3797919

2368880

1550070
1899
4335883

947959

2600703

1652744

واحد پول ایران با نکات آموزندهی جالبی همراه است.
پول طال
طالیی در کشور ایران تولید نمیشود و ،به استثنای مقادیر ناچیز ،به صورت
شمش طال هم وارد نمیشود .سکهی طال بیشتر به صورت یک کاال درآمده است که
عمدت ًا برای هدیه یا احتکار استفاده میشود .با استفاده از سکههای خارجی مثل روبل
روسی یا پوند ترکی که در پیوند با تجارت به مقدار کمی وارد ایران میشود آن را
ضرب میکنند .طالفروشان هم از سکههای خارجی استفاده میکنند.
پول نقره
نقره در ایران تولید نمیشود بلکه مستقیماً از بریتانیا یا غیرمستقیم از طریق
هامبورگ و روسیه وارد میشود .ضرابخانه در موقعیت بسیار ناهنجاری است و
ال فرسوده شده و از جهات
کارخانه که از  1877به این سو در حال کارکردن بود ،کام ً
مختلف غیرقابلاستفاده است .در نتیجه ،سکهای که ضرب میشود بسیار محدود است
و در بهترین حالت سالی  3تا  4میلیون تومان بیشتر نیست .تومان هم عمالً معادل 4
شلینگ یا یک دالر امریکایی است .امسال دولت در رابطه با وامی که از روسها گرفت
حدوداً  3میلیون تومان نقره وارد کرد که در اختیار ضرابخانه قرار گرفت .بانک
شاهنشاهی هم یک میلیون تومان نقره وارد کرد و به صورت سکه درآورد .احتماالً
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میتوانیم واردات دیگران را بهتقریب معادل  500000تومان بدانیم .سال گذشته کل
سکهای که ضرب شد به سختی به دوونیم میلیون تومان رسید ،حتی از آن هم
مطمئن نیستم.
به سبب اشکاالت ماشینآالت ضرابخانه عالقه شرقیها به احتکار و جذابیت
اقتصادی ایاالت حاشیهی بحر خزر برای نقرهی ایرانی ،در داخل همیشه با کمبود
سکههای نقرهای مواجه هستیم که باعث میشود ارزشاش باال برود و معموالً  5تا 20
درصد بیشتر از ارزش اسمیاش در بازار قیمت دارد .باید دربارهی جذابیت نقرههای
ایرانی در ایاالت حاشیهی بحر خزر توضیح بدهم.
سکهی نقرهی ایرانی با همهی کمبودهایی که دارد برای مثال معموالً وزناش تا
 2درصد از آنچه باید باشد کمتر است ،ولی معیاری برای یک واحد پول بینالمللی
است .سکههای نقرهی روسی در بهترین حالت وضعی بین یک معیار و یک واحد پولی
معمولی دارند .در نتیجه ،حجم مبادالتی که با سکههای نقرهی ایرانی انجام میگیرد
بهمراتب از سکههای نقرهی روسی بیشتر است .برای مثال در حال حاضر 100000
تومان معادل  185000روبل است ،ولی:
وزن نقرهی خالص در تومان از نظر قانونی

 133.200اونس

منهای  2درصد تقلب

 130536اونس

وزن نقرهی خالص در روبل

 107.062اونس

تفاوت نقرهی ایرانی

 23.474اونس

اگر به درصد بیان شود

21.92

مقامات روسی مدتهاست که از جذابیت سکههای نقرهی ایرانی در مقابل
سکههای نقرهی روسی در ایاالت آسیایی خود واقفاند و حتی  9سال پیش با صدور
فرمانی ورود سکههای ایرانی را ممنوع کردند .در عمل مشخص شد که این فرمان
مؤثر نیست و پس از چند ماه خودشان لغوش کردهاند .سال گذشته هم دولت روسیه
راجع به ورود سکههای خارجی اعالم موضع کرده و با صدور فرمانی ورود سکههای
خارجی را بعد از  13مه  1899ممنوع کرد .مدتی بعد صادرات نقره مشمول عوارض

ژوزف رابینو /ترجمهی احمد سیف

گمرکی شد و برای هر پوند وزن نقره  3روبل عوارض در نظر گرفته شد ،حدود ًا 20
درصد .از آن تاریخ به بعد سکههای ایرانی ـ گفته میشود که به ایاالت حاشیهی بحر
خزر قاچاق میشود و دولت روسیه هم تاکنون نتوانسته با آن بهطور مؤثری مقابله
کند .بخشی از سکههای ایرانی که به ایاالت حاشیهی بحر خزر و کشورهای همجوار
میرود در افغانستان باقی میماند و احتماالً دوباره ضرب میشود .گفته میشود که
بخش عمدهترش ذوب شده به صورت شمش نقره درمیآید که در تجارت زمینی با
چین مورد استفاده قرار میگیرد.
هر ساله میزان قابلتوجهی سکه از تهران – شهری که در آن ضرب میشود -به
شمال ،شمال شرقی ،و شمال غربی به بیرون میرود و تا جایی که خبر داریم به
میزان قابلتوجهی به تهران برنمیگردد .واردات نقره که پیشتر اشاره شد به این
ترتیب جذب میشود.
سکههای فرعی
بیشترین تقلبی که در ضرب سکه میشود و برای مدتهای طوالنی ادامه داشت
ضربِ بیش از اندازهی سکههای مسی است ،آنهم به دالیل متعدد :نظام منحوس
اجارهدهی ضر ابخانه ،بی دانشی مسئوالن و فساد مسئوالن دولتی .سکههای مسی با
ال
این نسبت رسمی ضرب میشوند که  20شاهی معادل یک قران نقره باشد ولی عم ً
 50 ،40 ،30و حتی  80شاهی مسی بهازای هر قران است .نظر به این که سکههای
مسی همهی آ ن چیزی است که فقرا به آن دسترسی دارند مصیبتهایی ناشی از
ادارهی بد نظام ضرب سکههای مسی بر فقرا را میتوان بهراحتی تصور کرد .وقتی
شاه فعلی [مظفرالدین شاه] به سلطنت رسید ،این ضرورت احساس میشد که باید
برای پایان بخشیدن به آن قدمهایی بردارد و دولت  720000تومان سکههای مسی را
به نسبت  25تا  30شاهی به ازای هر قران از گردش خارج کرد .اگرچه این میزان که
از گردش خارج شد برای این که سکههای کمارزششده حذف شود کافی نبود ولی
پیآمدش قابلتوجه بود .با بیاعتبارشدن سکههای مسی جریان یافتناش اندکی
کاهش یافت به حدی که گاه کمبود سکههای کمارزش مشاهده میشود .دولت برای
مقابله مؤثرتر با این وضعیت دستور داد سکههای نیکلی شاهی و دوشاهی در
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ضرابخانهی بروکسل ضرب شود تا احتیاجات عوام برآورده شود و راه برسوءاستفادهی
بیشتر بسته شود.
پول کاغذی
دولت در ایران پول کاغذی صادر نمیکند بلکه در  1889انحصار صدور پول
کاغ ذی را به بانک شاهنشاهی واگذار کرده است که بر اساس اعتبار بانک به جریان
میافتد .میزان ذخیرهی قانونی تنها  33درصد است ولی در عمل هرگز از  60درصد
کمتر نبوده است .تثبیت یک پول کاغذی فرایندی بسیار زمانبر است ولی مردم به
استفاده از آن عادت میکنند و بهویژه در تهران استفاده از پول کاغذی بسیار رایج
است .جدول زیر میزان پول کاغذی صادره از سوی بانک شاهنشاهی در  20سپتامبر
هر سال را نشان میدهد.
پول کاغذی (به تومان)
 20سپتامبر 1890

29000

 20سپتامبر 1896

415000

 20سپتامبر 1891

99000

 20سپتامبر 1897

203000

 20سپتامبر 1892

194000

 20سپتامبر 1898

365000

 20سپتامبر 1893

207000

 20سپتامبر 1899

589000

 20سپتامبر 1894

334000

 20سپتامبر 1900

1058000

 20سپتامبر 1895

254000

شمش طال و نقره به میزان کمی برای نیازهای صنعتی وارد میشود.
توصیف مختصر ایالتهای ایران که از کتاب لورینی ترجمه شده است.
استرآباد:

شرایط اقلیمی :به سه منطقه تقسیم میشود در جنوب هوا مالیم است ،در
ارتفاعات خیلی سرد و در جلگه هم خیلی گرم و خشک.
محصوالت :گندم ،جو ،پنبه ،روغن کرچک ،تنباکو ،برنج.

ژوزف رابینو /ترجمهی احمد سیف

صنایع محلی :پارچههای پشمی زمخت ،نمد ،قالی با کیفیت ترکمنها.
تجارت محلی :مبادله بین شهرها و چادرنشینها پشم خام ،قالی و اسب در مقابل
گندم ،برنج و محصوالت ساختهشده.
مازندران

شرایط اقلیمی :به غیر از مناطق کوهستانی هوای مالیمی دارد .در بهار و تابستان
به علت رطوبت زیاد زمین ،بیمار ی تب زیاد است .زهکشی آب زیادی میتواند
بهسهولت ارزش و سالمت این ایالت بسیار حاصلخیز را افزایش بدهد.
محصوالت :کشت برنج به مقدار زیاد ،پنبه ،سبزیجات ،روغن کرچک ،میوهجات،
انگور و غالت .چراگاههای فراوان بهخصوص برای گوسفندان در مناطق کوهستانی.
صنایع محلی :ابریشم به مقدار زیاد و با نرخ افزایشی.
منابع معدنی :سولفور برای تولید پودر سولفور ،چشمههای آب معدنی گرم و سرد،
رگههای از مس و آهن ،چشمههای نفتی.
تجارت محلی :پنبه ،ابریشم ،پشم ،برنج و چوب شمشاد ( که تقریباً به آخر رسیده
است)
گیالن:

شرایط اقلیمی بسیار شبیه به مازندران است.
محصوالت :جنگلها ،نیشکر ،برنج به مقدار زیاد ،چراگاه ،انگور ،زیتون ،انار ،پنبه،
گندم ،سبزیجات و تنباکو.
صنایع محلی :ابریشم به مقدار قابلتوجه و در حال افزایش ،پردازش تنباکو و
سیگار ،ماهیهای دودی برای صادرات ،دستمالهای ابریشمی ،پشم و کتان برای
مصرف محلی
تجارت مجلی :پشم ،پنبه  ،ابریشم ،تنباکو ،میوههای خشک ،خاویار ،روغن ،برنج و
ذرت
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آذربایجان

شرایط اقلیمی :درجهی حرارت خیلی متغیر از  45درجهی سانتیگراد تا منهای
 30درجه .گرمای زیاد در ماههای ژوئیه ،اوت .شبهای بسیار سرد ،بادهای گرم،
طوفان نمک ،درماههای اکتبر ،نوامبر ،مه و ژوئن هوای بسیار مطبوع .برف در زمستان،
روزها و شبهای بسیار سرد .باران سنگین در بهار و در اواخر پاییز.
محصوالت :برنج و گندم به مقدار زیاد ،جو ،تنباکو ،روغن کرچک ،حبوبات ،ذرت،
سیبزمینی و گالبی .باغهای انگور بسیار عالی در اطراف تبریز.
صنایع محلی :تولیدکننده ی چپق و سیگار ،تنباکو ،قالی ،مقدار کمی پارچههای
پنبهای و پشمی برای مصرف محلیها ،کارهای روی نقره و دیگر جواهرآالت،
تفنگهای بدساختهشدهی مارتینی برای استفادهی کردها.
منابع معدنی :قیر طبیعی ،رگههای از نوعی زغالسنگ ،نمک ،رگههایی از مس،
شبه شیشهی طبیعی ،رگههایی از آرسنیک ،مرمرسبز ،آهن به مقدار زیاد ،قلع،
سولفور ،رگههایی از سرب طبیعی ،چشمههای آب معدنی ،گازهای سولفوریک ،مرمر
رنگارنگ.
تجارت محلی  :تجارت ترانزیت بسیار قابلتوجه ولی تجارت محلی چندان زیاد
نیست.
کردستان:

شرایط اقلیمی :درجهی حرارت بسیار متغیر از  40درجهی سانتیگراد تا منهای
 20درجه .شبهای سرد و در زمستان بسیار سرد .از اکتبر تا مارس برف فراوان.
محصوالت :جنگلهای بسیار زیبا ،جمعیت چادرنشین و در نتیجه وابسته به
چراگاهها ،ولی گندم ،ذرت ،جو و بعضی سبزیجات هم کشت میشود .پشم خام ،خرما
و تریاک و مازو [ ]Gall nutsبرای صادرات.
صنایع محلی :قالی ،قالیهای موکری چندان مرغوب نیست ولی قالیهای صحنه
قابلتوجهاند .ظروف خاکی
منابع معدنی :مرمر رنگی ،چشمههای قیر طبیعی،نفت ،نمک ،گچ.
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تجارت محلی :تریاک ،پشم ،مازو ،اسب ،سالح و خرما و دیگر محصوالت برای
مصرف محلی .منبع اصلی آمدوشد کاروانی از بغداد به ایران مرکزی.
همدان:

شرایط اقلیمی :یکی از سردترین مناطق ایران ،زمستان و بهار بسیار سرد و در
تابستان و پاییر هم بارانی است.
محصوالت :جو ،گندم ،روغن کرچک ،روغن ،تنباکو ،میوه و سبزیجات ،شراب
عالی ،چراگاههای مرغوب ،تریاک.
صنایع محلی :چرمسازی ،چرمهای مرغوب ،ذوب فلزات ،قالیهای نه چندان
مرغوب ،کارهای چرمی و فلزی.
منابع معدنی :سنگ خارا ،مرمر سفید ،خاکستری ،و زرد،زغال سنگ مرغوب.
تجارت محلی :تجارت ترانزیت قابلتوجه و بازار کوچک برای محصوالت محلی.
مالیر و بروجرد:

شرایط اقل یمی :در زمستان خیلی سرد است .در تابستان هوای مالیمی دارد،
طوفانهای مکرر و بارانهای شدید.
محصوالت :تولید گندم مرغوب ،تریاک ،پنبه ،تنباکو ،باغهای انگور خیلی مولد،
باغستان ،سبزیجات ،باغات فراوان در حومهی شهرها و روستاها ،خشک در بخش
جنوب غربی.
صنایع محلی :در تولید تریاک بسیار پیشرفتهاند ،و بخش قابلتوجهی از قالیهایی
که به اروپا صادر میشود.
منابع معدنی :مرمر خاکستری و زرد ،سنگ خارا ،زغالسنگ ،خاکستر طال در
رودخانه ،رگههایی از مس در سنگهای سفید.
تجارت محلی :تجارت قابلتوجه خارجی ،تریاک ،میوههای خشک ،قالی ،پنبههای
بافته و رنگآمیزیشده ،قاطر ،تجارت محلی محدود.
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لرستان:

شرایط اقلیمی :آب و هوای بسیار متغیر ،بسیار سرد در مناطق مرتفع و در دشت
هوای بسیار گرم و در جنگلها و چراگاهها هم هوا بسیار مالیم است.
محصوالت :در ارتفاعات تولید چندان زیاد نیست ولی در درهها بسیار زیاد است.
گندم ،جو ،برنج ،میوههای متعدد ،سبزیجات ،شراب .چادرنشینها با استفاده از
چراگاهها و کشت محدود زندگی میکنند.
صنایع محلی :صنایع پشم بافی محدود و با کیفیت نامرغوب ،قالیهای نامرغوب،
تمایل بسیار زیاد در قبایل چادرنشین به زندگی اسکانیافته ،و توسعهی صنایع
خانگی.
منابع معدنی :فسیل ،نمک زیاد ،ذخایر قابلتوجه زغالسنگ ،سنگ آهن ،بسیار
غنی در مصالح ساختمانی.
تجارت محلی :سالح ،مهمات ،اسب ،گوسفند.
پشتکوه:

()6

شرایط اقلیمی :شبیه لرستان است.
محصوالت :گندم ،برنج ،جو ،تنباکو ،خرما ،انار و مرکبات .در جنوب ایران بهترین
چراگاهها را در دامنهی کوهها دارد.
صنایع محلی :پارچههای پشمی و قالیهای نامرغوب.
منابع معدنی :فسیل زیاد ،مرمر سیاه ،گچ با کیفیت باال ،رگههایی از نفت.
تجارت محلی :تجارت محدودی ب ین قبایل چادرنشین وجود دارد .شماری از آنها
خیلی بدوی هستند.
عربستان:

شرایط اقلیمی :هوای بسیار گرم که حتی به  55درجهی سانتیگراد هم میرسد.
در زمستان آب و هوا مالیم است و در بهار هم بارانی است.
محصوالت :گندم ،برنج ،نیشکر ،پنبه ،تنباکو ،حنا و یونجه ،نیل.
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صنایع محلی :تولید و تدارک نیشکر ،روغن کرچک ،و تریاک.
تجارت محلی :تنها در ضروریات زندگی و برای مصرف محلیها که عمدتاً
چادرنشین هستند.
خلیج فارس:

شرایط اقلیمی :یکی از گرمترین سواحل موجود ،طوفان شن ،و بادهای سام(.)7
صنایع محلی :تجارت محصوالت دریایی ،ماهیگیری ،صید مروارید.
تجارت محلی :تجارت ترانزیت قابلتوجه.
خراسان:

شرایط اقلیمی :درجهی حرارتِ بهنسبت باال ،بادهای صحرایی شدید.
محصوالت :این ایالت را انبار غلهی ایران مینامند .روسها هم در طول جنگ با
ترکمنها به محصوالت این ایالت وابستگی داشتند .نیشکر ،پنبه ،تریاک و پشم.
صنایع محلی :صنایع دستی پارچههای ابریشمی و پشمی ،قالی ،تولیدکنندگان
ترکمن ،پوست ،چرمهای بسیار عالی.
منابع معدنی :مرکز معادن فیروزه ،مس و زغالسنگ
تجارت محلی :صادرات قابلتوجه گندم ،تریاک ،تولیدکنندهی گیاهان دارویی،
شتر ،چرم پرداختشده و پشم.
فارس
شرایط اقلیمی :درجهی حرارت باال و بادهای که از خلیج فارس میآید.
محصوالت :غالت ،گیاهان رنگی ،و باغهای انگور.
صنایع محلی :تولیدکنندهی بزرگ شراب و قالی.
منابع معدنی :سنگ آهن ،مس ،رگههایی از زغالسنگ ،جیوه ،انتیموانی ،نیکل
سولفور و سرب.
تجارت محلی :تجارت نیل ،شراب شیراز ،قاطر ،اسب ،و تجارت محلی محدود.
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اصفهان:
شرایط اقلیمی :هوا مالیم ولی در تابستان خیلی گرم است و حسب ارتفاع از
سطح دریا متغیر است.
محصوالت :غالت ،پنبه ،تنباکو ،تریاک و پشم.
صنایع محلی :صنایع دستی تولید پارچههای ابریشمی ،چرمسازی ،پشمبافی،
کارهای روی طال و نقره ،ونقشسازی روی فلزات.
منابع معدنی :مس ،منگنز ،سرب ،زغالسنگ و مرمر.
تجارت محلی :صادرات تریاک و محصوالت دستی ،قاطر و کارهای فلزی.
تهران:

شرایط اقلیمی :بهترین شرایط اقلیمی ایران .اروپایی ها به سهولت به این هوا
عادت میکنند.
محصوالت :فعالیتهای تولیدی محدود ،باغهای خوب ،گندم و سبزیجات ،یونجه.
صنایع محلی :آجر ،موزائیک ،و ضرابخانهی سلطنتی.
تجارت محلی :شهر مصرفکننده .از خارج ازایران و دیگر نقاط ایران وارد میکند.
سکههای طالی درجریان در ایران
سکه

وزن قانونی به

میزان خلوص قانونی وزن طالی خالص

نخود()8
سکههای قدیمی
تومان

58.28

990

51.7572

نیم تومان

26.64

990

26.3736

دو قران

10.656

990

10.54944

سکه های جدید
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دوتومانی

100.64

900

90.576

تومان تا 1879

50.32

900

45.288

تومان از  1879به بعد

44.4

900

39.96

نیم تومان

22.2

900

19.98

دو قران

8.88

900

7.992

لیرهی طال

123.27447

916.66

سکههای نقرهی در جریان در ایران
وزن قانونی به نخود

سکه

میزان خلوص قانونی وزن طالی خالص

سکههای قدیمی1878-1857
قران

76.96

900

69.264

نیم قران

38.48

900

34.632

یکچهارم قران

19.24

900

17.316

سکههای جدید
دوقران

142.08

900

127.872

یک قران

71.04

900

63.936

نیم قران

30.52

900

27.468

یکچهارم قران

15.26

900

13.734

یک شیلینگ

87.27272

925

-

سکهی یک قرانی قدیم
متوسط وزن به

میزان متوسط خلوص

نخود
75.88
سکهی دوقرانی جدید

نقرهی خالص به
نخود

855

64.877

کمتر از استاندارد به
درصد
6.76
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139.77

892.166

124.69

2.55

سکههای فرعی ایران
سکههای مسی در بازار ایران
یکپنجم قران 4 -شاهی ،به میزان کمی درجریان است .به آن «عباسی» هم
میگویند.
یکدهم قران 2 -شاهی که به آن میگویند « صنار» یعنی « صددینار ».
یکبیستم قران -یک شاهی
یکچهلم قران -نیم شاهی که به آن «پول» هم گفته می شود
یکهشتادم قران (نصف پول) که به آن «جندک» گفته میشود و تنها در
خراسان در جریان است.
سکههای نیکلی که قرار است در جریان گذاشته شود.
سکههای دو شاهی به وزن  69.45نخود که 25درصد نیکل دارد و بقیه هم مس
است.
سکههای یک شاهی به وزن  46.30که همان ترکیب باال را دارد.
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واردات و صادرات کاالهای خارجی به مشهد در فاصلهی  96-1895و -1899

( 1900به پوند)





کاالهای واردشده از هندوستان که به روسیه ارسال شد.
واردات از هندوستان از طریق بمبئی و بندرعباس
واردات از روسیه
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واردات از اروپا از طریق ترکیه و تبریز
واردات از افغانستان
صادرات به هندوستان
صادرات به روسیه
صادرات به افغانستان
کاالهای خارجی که از مشهد گذر کردهاند

واردات به مشهد از هندوستان از طریق بمبئی ،بندرعباس ،کرمان (یا یزد)
(به پوند)
ترانزیت به روسیه
1898-99

-1900
1899

1898-99

1899-1900

چای سبز

25112

32027

8193

8741

چای سیاه

15297

26169

3021

4403

چای رنگین
(نامشخص)

1710

3610

4640

1990

نیل

17414

12606

128

75

پارچهی شمدی
انگلیسی و هندی

6760

9306

-

-

چلوارسفید

7039

5416

-

-

چلوار غیرسفید

5495

4635

-

-

چیت

1682

1071

-

-

پارچهی ململ

1079

200

120

-

پارچهی رنگشدهی 2679
قرمز

982

-

-
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پارچههای متفرقه

6388

10598

-

-

شال

200

650

نخهای پنبهای
تابیده

14433

16880

840
-

-

ورقهای مسی

6203

30

-

-

قلع و سرب

622

671

-

-

چینیآالت

1000

412

-

-

کتاب

1495

834

70

-

زنجبیل

534

727

2110

-

رنگ

-

95

-

-

دارو

2519

-

-

-

قهوه

732

2000

-

-

فلفل

-

4311

-

-

ادویه

3982

3149

-

550

تسبیح شیشهای

228

30

-

-

جامهای رنگین

-

220

-

-

متفرقه

605

5470

1532

-

کل

123328

142099

20654

15759

واردات به مشهد از روسیه (به پوند)
1898-99

1899-1900

کلهقند

33676

56969

شکر

24291

19064

شمع

2583

3524

نفت

3492

9393

پارچههای پنبهای

59414

46987
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آهن ،میخ و غیره

7233

5814

فوالد

1016

292

برنج ،ظرفها و سیم
برنجی

2562

3055

بلورآالت و ظروف چینی

8938

13276

گالبتون و غیره

410

180

کاغذ

2989

2116

آئینه و جامهای بلورین

502

884

قلع و سرب

210

1944

چرخ خیاطی

362

636

زاج

1082

592

قرمزدانه

100

18

قاشق و چنگال و غیره

948

1117

کبریت

1036

4257

نخهای پنبهای

48

80

گونی

2822

1072

سیگار و تنباکو

2100

590

صندلی

200

قاشق چوبی

49

260
-

متفرقه

2110

1405

چای
سولفور

800
-

2200

سینی

256

ماهی

10

-

کل

159239

175818

94
-
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واردات از مرو و بخارا
قالی

510

1210

لباس از پشم شتر

400

-

چرم خام

604

276

پوست

1610

212

چرم

100

424

پارچههای ابریشمی

-

70

تخم کدو

100

60

پاالن اسب

112

287

زین اسب

146

320

متفرقه

492

30

کل واردات از مرو و بخارا

4083

2889

کل واردات

163322

178707

صادرات کاال از مشهد به هندوستان (به یزد ،کرمان و بندرعباس) به پوند
1898-99

1899-1900

پسته

882

561

پارچههای ابریشمی

1520

2200

بادام

12

185

تریاک

33745

35400

کل

36159

38345

کاالهای صادرشده از مشهد به هندوستان از طریق سیستان
پارچههای ابریشمی

560

3200

اسب

580

680

بادام

-

240

پسته

208

-

پشم

50

-
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جمع

1398

4120

جمع کل

37557

42466

صادرات از مشهد به سرزمین روسیه (به پوند)
1898-99

1899-1900

پشم

26382

22565

پنبه

1222

320

بادام

231

71

میوهی تازه و خشک

1145

1913

تنباکو

346

496

شال

20510

16284

قالی

11265

22610

پوست

29680

34208

پارچههای ابریشمی

1340

-

چرم

3317

18144

پارچههای گلدار

18816

10143

باراک

-

500

پوستین

212

360

جوراب

50

120

کفشهای روستایی

-

20

متفرقه

10272

12006

نعل اسب

-

88

نبات

-

7621

سیبزمینی

-
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124702

147575

توضیح نویسنده :هر پوند معادل  5تومان بوده است.
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پرسش و پاسخ و بحث دربارهی مقالهی آقای رابینو
سر لپل گریفن:
او گفت  ،نمی توانم مطلب بیشتری به آنچه در این مقاله ارایه شد اضافه کنم.
برای اطالع کسانی که در این جمع حاضرند باید اشاره کنم که آقای ژوزف رابینو
رئیس بانک شاهنشاهی در تهران بودند ،شخصی باشخصیت و توانایی باال و بدون
شک باصالحیتترین کسی است که دربارهی اوضاع مالی ایران نظر بدهد .او نظر آقای
رابینو را که پس از بهکارگیری مسئوالن بلژیکی در ادارهی گمرک ایران درآمد ایران
بسیار افزایش یافت تایید میکند .به وسیلهی تلگرام مطالبی دریافت کرده است که
حتی در مقایسه با اطالعات آمده در این سخنرانی اطالعات تازهتری به دست
میدهد و بد نیست بدانیم که برآورد درآمد ادارهی گمرکات برای سال جاری ـ یعنی
از  21مارس 1901درمقایسه با سه سال پیش دوبرابر شده و به  447هزارپوند رسیده
است .به این ترتیب باید شاهد توسعهی بیشتری باشیم وقتی نرخ عوارض 5
درصدی -برای واردات و صادرات که با یک فرما ن سلطنتی در اول ماه ابالغ شد -با
درستی و صداقت اجرا شود .از این میزان برآورد  136هزار پوند درآمد گمرک خلیج
فارس و بنادر حاشیهی رود کارون است و حدوداً  100هزار پوند هم درآمد بنادر
دریای خزر است و این نشان میدهدکه با وجود تسهیالتی که راهآهن بینقارهایِ
روسیه در اختیار تجارت روسیه قرار میدهد ،هنوز گسترش و توسعهی تجارت
انگلستان در جنوب ایران امکانپذیر است .او همچنین اضافه کرد که فرمان سلطنتی
اول آوریل  2001نیز راهداری را حذف کرده و پرداختها برای تجارت ترانزیت را هم
ملغا کرده است که اگر حکام محلی این فرمان را با صداقت اجرا کنند اصالح بسیار
مفید و مؤثری خواهد بود .در اشاره به کوششهای دولت هندوستان برای تشویق راه
تجاری نوشکی از طریق بلوچستان به شرق ایران سِر لپل افزود که اطالعاتی که به
وسیلهی تلگرام دریافت کرده نشان میدهد که تجارت از این راه در سال جاری به
نسبت سال قبل  20تا  25درصد رشد داشته است .این راهی است که محصوالت
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هندی نه فقط وارد ایران میشوند بلکه به ترکستان و آسیای مرکزی هم ارسال
میشوند .این دورنما که در انگلستان دربارهاش صحبت میشود در خصوص ایجاد
راهآهن روسی که از شمال ایران و از طریق شرق ایران به خلیج فارس برسد -یعنی به
بندرعباس یا بندرلنگه – کامالً بی پایه و اساس است .این راهآهن هرگز توجیه
اقتصادی نخواهد داشت و هزینهی ساختاش بهازای هر مایل  5برابر هزینهای است
که تاکنون در ایجاد راهآهن در مناطق آسیایی خود پرداختهاند .برای اطالعات مفصل
در این باره و موضوعات دیگر دربارهی راههای تجارتی ایران و افغانستان او اعضای
انجمن سلطنتی را به مطالعهی کتاب معتبر و قابلاعتماد سِر توماس هولدیچ ـ رئیس
بررسیهای مرزهای هندوستان -فرامیخواند .در این کتاب همچنین مشکالت
گسترش راهآهن آلمانی از دهانهی خلیج فارس به هندوستان هم بحث شده است.
آیندهی تجارت منطقهی جنوبی ایران همانطور که همیشه بود باید در دست انگلیس
باقی بماند و این بدنامی برای تجار و صاحبان تجارت انگلیسی خواهد بود اگر اجازه
بدهیم این تجارت از دستشان دربرود.
ژنرال سر توماس گوردون گفت که به نظر او مقایسهی بین رفتار انگلیسیها و
روسها با آسیاییها نمیبایست در این سخنرانی مطرح میشد .در مقام کسی که
زیاد سفر کرده است و وظیفهاش هم ثبت مشاهداتاش در ایران و هندوستان و حتی
آسیای مرکزی بود او چنین چیزی را مشاهده نکرده است .اگر بهطور کلی سخن
بگویم افکار عمومی بهدرستی به وحدت بین طبقات فرودست و طبقات باالدستی
پایان بخشیده است و همانطور که بومیهای بادانش هندی مشاهده کردند به
نفع شان بود که نظام اداری صادقی پیدا بکنند .ولی اگر تنها به عنوان یک سیاح
سخن بگوید او مشاهده کرده است که ایران در عرصهی ضرب سکه پیشرفتهای
قابل توجهی داشته است .دیگران از ناکامل بودن ضرب سکه در ایران باخبر شده بودند
و می دانستند که شمش نقره از ایران به آسیای مرکزی و از آنجا به چین میرفت.
حاال که ضرب سکه درایران بهبود یافته است بدون شک میزان بیشتری سکههای
نقره ضرب خواهد شد .پس از این که سیر حرکت سکهها را بررسی کرد که افغانها
آن را با سکههای روبل که به ازای صادرات گوسفندهای فراوان به مرو و بخارا و
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سمرقند دریافت میکردند مشاهده کرد که سکههای نیکلی تازه درواقع شبیه
سکههایی است که  2500سال پیش در جریان بود .ایران پیشرفت کرده و در این
حوزهها از هندوستان و چین جلوتر است و حتی بعضیها معتقدند که از بریتانیا هم
در استفاده از سکههای نیکلی جلوتر است .هر  20سکهی نیکلی معادل یک قران
بود و یک قران هم چهارونیم تا پنج 5پنس ارزش دارد .سکههای کمبهاتر سکههای
 50دیناری است و «دینار» هم معیار ارزشی است که از زمان جمشید و اسکندر در
جریان بود .به قران هزار میگفتند و یکدهم آن  100دینار بود .سیاحانی که با زبان
محلی آشنا بودند متعجب میشدند که محلیها از صدها و هزارها در مبادالت روزانه
سخن میگفتند ،البته صدها و هزارها دینار .این زبان تکاندهنده بود ولی نماد ایران
بود که همهچیز در پیوند با این دو رقم با مبالغه آلوده بود.
آقای فاستر– کنسول برای ایران -خوشحال شد که توجه انجمن سلطنتی و از
طریق آن توجه دنیای خارج به سوی کشوری جلب شده است که او مسئولیت
نمایندگی منافع تجاری لندن در آنجا را به عهده دارد .با توجه به موقعیت رسمیاش
او نمیتواند درباره ی محتوای این مقاله نظری ابزار کند .در پیوند با نظر سِر لپل
گریفن دربارهی راه های تازه تجاری به ایران ،او که تازه از هندوستان بازگشته است ،از
کوشش دولت هندوستان برای تشویق این راه تجاری باخبر است .او تردید ندارد که
راه تازه امکانات ارتباطی بین هندوستان و ایران را بهبود میبخشد .شخصاً معتقد
است که نه فقط امکانات زیادی برای بهبود شرایط در ایران وجود دارد بلکه شاه تازه
(مظفرالدین شاه) یک شاه بهواقع بادانشی است و کسی است که تا جایی که میتواند
میکوشد ایدههای تازه ای برای بهبود وضعیت کشورش را تشویق کند .به گفتهی
آقای فاستر آنچه عیان است این که بهبود امکانات ارتباطی داخلی و بازکردن راههای
تجاری تازه برای بهبود وضعیت اهمیت اساسی دارد .البته مشکالتی وجود دارد که به
گمان او به مقدار زیادی رفع شدهاند .راهآهن به تأخیر افتاده بین بمبئی و کراچی
تأیید شده و قرار است بهزودی ساختماناش آغاز شود .این یک حلقهی مهمی در
ارتباط راهآهنی با هندوستان خواهد بود .در ضمن آلمانها در سوی دیگر میخواهند
امکانات ارتباطی را گسترش بدهند و در آینده نه چندان دور راهآهن از اروپا به
هندوستان از طریق سواحل خلیج فارس به صورت یک واقعیت درخواهد آمد.
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آقای ریس گفت از موقعی که او در ایران بود زمانی زیادی میگذرد و او تنها
می خواهد چند پرسش را مطرح کند نه این که اطالعات تازهای ارایه نماید .وقتی
آقای رابینو از واحد پول نقره سخن گفت آقای ریس فرض کرد که نظام پولی ایران بر
اساس سکههای نقرهای است درحالیکه میداند همهی ارزشگذاریها بر اساس
سکهی طالی تومان بیان میشوند .او میدانست که سکهای بهنامِ تومان وجود داشت
– او آن را در تهران دیده و حتی با آن معامله هم کرده است – اگرچه جریاناش
محدود است .نویسنده همچنین به رقابت بین قران و روبل اشاره کرده است ولی این
رقابت باید در  15سال گذشته پیش آمده باشد چون  15سال پیش که او به بخش
عمدهای از امپراطوری روسیه سفر کرد سکهی روبل را مشاهده نکرده بود .در خصوص
شیوهی رفتار با آسیاییها او با ژنرال کروپاتکین موافق است اگرچه روسها آنها را به
شیوه ای سرکوب کرده بودند که با دوستی و برادری ناهمخوان است ولی در مقایسه با
انگلیسیها آنها به همان اندازه و حتی بیشتر موفق شده بودند تا مناسبات شخصی
دوستانه با آسیاییها را حفظ کنند .او معتقد است که در این نکته که انگلیسیها
بیشتر به فکر سلطهجویی بودهاند حقیقتی نهفته است .رفتار بعضی از سیاحان که
بدون این که نیازی باشد تا بن دندان خود را مسلح میکردند در تأیید نکتهی
پیشگفته است درحالیکه بنا به تجربهی خودش همیشه با دوستی و مهربانی با او
رفتار شد ه بود .او همانند ژنرال گوردون معتقد است که ایرانیها در بیان ردهبندی و
ارقام مبالغه میکنند .ولی درعینحال این نظام به آنچه در آن سوی جهان در
سانفرانسیسکو وجود دارد برتری دارد که سکهی طالی بسیار باارزشی دارند که
معادل  4پوند است و ارزانترین کرایهی مسافرکشی هم ده شلینگ است .او نظام
ایرانی را ترجیح میدهد .او البته اندکی تعجب کرد وقتی شنید که تجارت ایران به
سالی ده میلیون پوند رسیده است و بسیار خوشحال است که میبیند خیلی از
مشکالتی که  15سال پیش در زمان سفر او به ایران وجود داشت رفع شدهاند .در
کنار این سخن رانی سِر لپل گریفن هم به یک کتاب مفید دیگر اشاره کرد که دانش
ما را از ایران بیشتر میکند :کتاب سرگرد یاک که دربارهی راه جنوبی تجارت بین
ایران و هندوستان است که لرد کرزن برای گسترشاش کوشش میکند .دربارهی
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رقابت تجاری او از آمارهایی که در ترکستان چین جمعآوری شده است میداند که
روسها بر تجارت هندیها سبقت گرفتهاند .او همچنین میداند که بخشی از دلیل
کاهش تجارت ما با ترکستان چین به خاطر عوارضی است که دولت هندوستان بر
مادهی مخدری به نام «چرس» وضع کرده است که بر تجارت ما تأثیر منفی گذاشته
است.
ژنرال توماس گوردون اشاره کرد که قلم عمدهی وارداتی به هندوستان چرس بود.
دولت هندوستان بر اساس گزارش کمیسیون تریاک این عوارض سنگین را وضع کرد
که باعث شد این تجارت کاهش یابد .چرس یک مادهی مخدر خطرناکی است و
سیاست دولت هندوستان در این مورد درست بود.
آقای ریس دنباله ی صحبت را گرفت و گفت نه فقط در مرزها بلکه در جبههی
غربی تجارت روسیه رشد میکند و نرخ رشدش هم از دیگران بیشتر است .در مورد
ایران این تحول باید تازه و جدید باشد .در گذشته نه فقط در ایران که در چین هم
تجارت بریتانیا در مقام اول بود و بقیه بعد از آن قرار میگرفتند .در پیوند باشکوه سِر
آرتور نیکلسون دربارهی کیفیت نامرغوب کاالهای انگلیسی تا آنجا که او مشاهده
کرده است سقوط تجارت بریتانیا به این خاطر بود که تولیدکنندگان انگلیسی حاضر
نشدند به ارجحیتهای مصرفکنندگان این منطقه توجه کنند ،چیزی که برای حفظ
مقیاس تجارت انگلستان ضروری و حتمی بود .مردم باورهای خودشان را دارند که
ممکن است درست یا غلط باشند ولی این حقشان است که آنچه را که برایشان
مناسب است داشته باشند و اگر ما آن را تهیه نکنیم حتماً دیگری این کار را خواهد
کرد .در اینجا البته نگاه مؤلف چندان بهروز نبود .او گمان داشت که از اظهارنظرهای
سیاحان فایدهای به دست میآید -به غیر از تازهترینها -و شک و تردیدهایشان باید
رفع شود .اگر در فرایند رفع تردیدها شاهد پیشرفت بودیم خواه به نفع ما بوده باشد
خواه خیر ولی به ما کمک خواهد کرد که موضوع را بهتر درک کنیم.
آقای کوک که دربارهی حجم کم تجارت سخن میگفت بیان داشت که با
سخن ران قبلی موافق است که آقای رابینو در برآورد  9تا  10میلیون پوندیاش از
تجارت ایران راه مبالغهآمیز ایرانیها را دنبال کرده است .تنها چند سالی پیشتر هر
ماه یا هفته یک کشتی بخار از انگلستان به مقصد خلیج فارس حرکت میکرد که بعد
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با توقف در مارسی بار قند و شکر میزد و این تنها محصول غیرانگلیسی بود که
کشتیها حمل می کردند .پس از رسیدن به خلیج کاالها در بوشهر و بصره خالی
می شد .از بصره کاالها را با قایق و استفاده از رودخانه به بغداد و دیگر بنادر ایرانی
می بردند .در حال حاصر ماهی یک کشتی و گاه تنها دو کشتی از انگلستان به مقصد
ایران حرکت می کند .برای رساندن کاالهای انگلیسی به بازارهای ایران راهی به غیر از
همین کشتیهای بخار نبود .البته بعید نیست میزان کمی تجارت هم به وسیلهی
کمپانی پی اند او ( )9به منظور ترانزیت به بازارهای خلیج فارس به بمبئی برده شود
ولی در مقایسه با کشتیهای بخار مستقیم میزاناش اصالً قابلتوجه نیست .در پیوند
با تجارت قند و شکر حرکتهای مهمی در جریان است که چهبسا برای صادرات
فرانسه مضر باشد .ایرانیها قند و شکر کمی تولید میکنند ولی مصرفشان به نسبت
زیاد است و همهی کشتیهای بخاری که از مارسی به طرف ایران میرفتند میزان
قابلتوجهی قند و شکر حمل میکردند .دولت روسیه به یک خط کشتیرانی در ادوسا
یارانه میدهد تا به تجارت فرانسه در جنوب ایران لطمه بزند .درحالیکه مثل
فرانسویها جایزهی صادراتی قابلتوجه میدهند کوشیدند شرکتهای کشتیرانی را
متقاعد کنند تا این محمولهها را با کرایهی خیلی کم حمل کنند .این شیوه که به
بخش خصوصی کمک کنیم تا در یک نهضت ملی وسراسری شرکت کنند خصلت
روش عملکرد روسهاست .آقای کوک هم معتقد است که تجار انگلیسی هم اندکی در
پیش آمدن این وضع مقصر هستند ولی از زمانی که «تجارت بریتانیا در مقام اول بود
و بقیه بعد از آن قرار میگرفتند» تاکنون رقابت بر سر جوایز صادراتی و یارانه در
همهسو شدت گرفته است .در ایران هم سالح تازهای به کار گرفته میشود .از نفوذ
دولت روس و منابع دولت روس در رقابت با تجارت بریتانیا استفاده میشود و این
شیوه از رقابت روس ها در بنادر خلیج فارس تنها در چند ماه گذشته ظهور پیدا کرده
است .ایالتهای شمالی که غنیترین و حاصلخیزترین بخش ایران بودند با روسیه
هم مرز هستند .بازارهای روسیه به روی کاالهای ایرانی باز است و به همین نحو
بازارهای ایران هم به روی کاالهای روسی بازند و طبیعی بود که تجارت ما در این
منطقه از ایران چندان قابلتوجه نباشد .شماری از کارشناسان سیاستپردازی
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دربارهی آسیای مرکزی گفتهاند دولت بریتانیا با شیوهی عصبی برخورد خود به
روسها امکان داد تا با تخفیف پرستیژ بریتانیا بر آسیای مرکزی مسلط شوند .این
صرفاً بیان احساسات بود .روسیه در این مناطق حاضر بود و آنچه که دوست داشت
انجام میداد .با تضمین دولت روسیه راه خیلی خوبی از تهران به سواحل بحر خزر
ساخته شد و تجار انگلیسی هم امتباز ساخت راه از تهران به بنادر خلیج فارس را
گرفتهاند که  600مایل طول دارد .انگیزهی اولیه این بود که کشتیرانی رود کارون را
به جریان بیندازند و بعد این جاده ساخته شود تا کاالهای انگلیسی بهسهولت به
تهران و کرمانشاه برسد ،مراکزی که جمعیت بهنسبت زیادی دارد ومردم بهطور
متوسط از مردم جنوب غنیترند .ولی به دارندگان امتیاز هیچگونه کمک و مساعدتی
نشد .البته بازسازمان دهی گمرکات نیز به آقای نوز از بلژیک واگذار شده است .نظام
جدید باعث شد درآمدهای گمرک از  180هزار پوند در سال به  400هزار پوند
درسال برسد و دولت ایران که منافع بهبود نظام مالی خود را مشاهده میکند در حال
بررسی است تا نظام جمعآوری مالیاتهای داخلی را بهتر سازماندهی کند .نتبجه
بدون تردید این می شود که موقعیت مالی ایران د ر مقایسه با آنچه تاکنون بود
استحکام بیشتری خواهد یافت .یک تاجر برجسته زمانی میگفت هر چه پول به
ایران میرود دیگر باز نمی گردد .این بیان اگر در دورهای صحت داشت اکنون دیگر
صحت ندارد .در پیوند با سکه ی طال از تومان یاد شد که بیشتر برای هدیه دادن
استفاده میشود نه این که سکهیِ در جریانِ کشور باشد .واحد واقعی پولِ در جریان
قران است و هر ده قران هم معادل یک تومان است .حوزهی دیگری که شاهد بهبود
قابلتوجهی در ایران هستیم در ادارهی ضرابخانه است .رسم بود که ضرابخانه را به
یکی اجاره بدهند و او هم هر میزان سکه که با منافعاش جور درمیآید ضرب میکرد.
شاه کنونی مضار آن نظام را شناخته و به همین خاطر بانک شاهنشاهی را به کار
گرفته تا سکههای مسی زیاده از حد را جمعآوری و با سکههای نیکلی جایگزین کند.
انتظار این است که به این وسیله پس از چند سال طبقات فقیرتر جمعیت که از
سکههای با ارزش کم استفاده می کنند به اندازهی نیازشان از این سکهها خواهند
داشت و با مدیریت درست ضرابخانه ارزش خرید این سکهها پایدار خواهد بود.
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آقای بینز عقیده دارد که حتی بدون توجه به اشارهی سِر لپل گریفن به موقعیت
شغلی مؤلف محتوی سخنرانی آنقدر جالب است که باید قدرشناس انجمن برای
ارایهاش باشیم و از سوی انجمن هم عالقهمند است اعالم کند که نیکبختاند که به
سخنرانیای گوش دادند که اگرچه به معنای دقیق کلمه آماری نبود ولی به
کارشناسان فرصت کاملی داد تا اطالعات عمومی دربارهی شرایط اقتصادی ایران را
ارایه کنند .در مقام کسی که از سوی مؤلف این سخنرانی را ارایه دادهام تنها میتوانم
به یک یا دو نکتهی کلی بپردازم .برای مثال ،همه میدانند اصولی که روسها با آنها
جمعیت وابسته به خود را مدیریت کرده و میکنند با شیوهای که انگلیسیها رفتار
میکنند تفاوت دارد .کوششهای روسها برای مستعمرهسازی در شرایط ابتدایی
است و او معتقد است که وقتی زماناش برسد این احساس سطحی آشنایی و دوستی
از سوی نژاد مسلط و بهخصوص رابطههای غیرمنظمی که از سوی یکی از
پرسش کنندگان مطرح شد به همان جایی خواهد رسید که در مورد دیگر کشورها
رسیده است .اگر به تاریخ بازگردیم آنها – غربیها – متوجه شدند که نزدیکی بیش
از اندازهشان و همدردی مبالغهآمیز باعث تضعیف نژاد مسلط شد ،همانطور که در
مستعمرات اسپانیا در امریکای جنوبی ،مستعمرههای پرتغالیها یا در مقیاسی
کوچکتر حتی جزیرههای مستعمرهی فرانسویها پیش آمد .به گمان آقای بینز
اشرافزادهی انگلیسی که از آماج اهانت ژنرال کرورپاتکین قرار گرفت نه فقط دوست
و راهنما بلکه فیلسوف جوامع وابسته بود که باعث شد در مقایسه با رفتار روسها که
در مسائل غیرمهم خیلی بامحبت و دوستانه ولی دربارهی مسائل اساسی خشن و
بی رحم بودند ،نتایج دائمی به دست آید .به نظر او شیوهی عمل روسها باعث پیشبرد
تمدن نمیشود ،هرچند ممکن است در مقایسه با شیوهی کار ما زودتر شرایط را آرام
کند .در خصوص چرس تا آنجا که به خاطر دارد شواهد موجود دربارهی
پیآمدهایش ثابت کرد که چرا بهتر شد که صادراتاش متوقف شد ولی باید گفت که
این تنها قلم صادراتی از آسیای مرکزی به شمال غربی هندوستان نبود .بخش مهمی
از تجارت در چرس بعد ًا اتفاق افتاد و بعد با واردات بوره تغییر جهت داد .او خرسند
است از این که مدیریت متمدنانه و صادقانهی گمرکات در ایران به همان نتایجی

ژوزف رابینو /ترجمهی احمد سیف

رسید که بهکارگیری این شیوه در مقیاسی وسیعتر در چین به دست آورد .و اما
دربارهی طرح روسها ،او گمان نمیکند که روسها این طرح را جذاب بیابند و
راه آهن به بندر عباس را احداث کنند .البته اگر منافع سیاسی ناشی از آن قانعکننده
باشد ،هزینه های انکارناپذیرش موجب کنارگذاشتن این طرح نخواهد شد .ولی یک راه
آهن احداثشده به منظورهای سیاسی بدون توجه به هزینهی احداث ،وقتی که به
اتمام برسد با توجه به اهدافی که روسها احتماالً دارند و با توجه به دیگر حرکتهای
سیاسی و بازرگانی که اتفاق خواهد افتاد خیلی زود به دستانداز افتاده و خنثی
خواهد شد .او با آقای کوک موافق نیست که دولت باید با استفاده از منابع مالی
عمومی از تجارت کشور حمایت کند .حدود ًا  11سال پیش دولت هندوستان مجدانه
کوشید تا راه تجاری کارون به روی کشتیهای بخار گشوده شود .از همهی نفوذ
دولتی استفاده شد و برای مدتی یارانه هم پرداخت شد و حتی مأمورانی هم اعزام
شدند تا شرایط را برای پیشرفت تجارت نه فقط در منطقهی کارون بلکه در منطقهی
بختیاریها هم بررسی کنند .او خبر ندارد که آیا این قسمت از ایران حاصلخیزتر از
دیگر مناطق به خصوص مناطق غربی باشد که درواقع مفید باشد که تجارتاش در
دست خودمان بماند ولی معروف است که منطقهی بین شیراز و اصفهان غنیترین
مناطق ایران اند .او یقین دارد که همه دوست دارند از آقای رابینو به خاطر مقاله ای
که ارایه داده است تشکر کنند.
رئیس جلسه سرگرد کریگی پیشنهاد کرد از سوی جمع از آقای رابینو تشکر شود.
برایش جالب بود که درخالل بحثهای جالبی که درگرفت اشارهای به شرایط کنونی
و رشد جمعیت ای ران نشد تا بتوان با شرایط موجود در کشورهای دیگر مقایسه شود
یا در پیوند با تغییرات به بحث گذاشته شوده و حجم تجارت در مقایسه با تعداد
ساکنان هم بررسی نشد .او نمیداند که آیا آقای بینز که بهراستی باید از ایشان هم
تشکر کنیم نکاتی دارد که برای روشن شدن موضوع ارایه کنید یا خیر.
ویراستار نشریه این نظر را در پایان افزوده است.

 امیدوار بودیم پاسخ کوتاهی از آقای رابینو به مباحث مطروحه
برسد که بتوانیم در شمارهی سپتامبر این نشریه منتشر کنیم .اگرچه
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نسخهای از این مباحث را برای ایشان به تهران فرستادیم ولی وضعیت
پست اجازه نداد تا پاسخ ایشان را دریافت کنیم.
اصل مطلب به انگلیسی:
Joseph Rabinoو «Journal .”An Economist’s Notes on Persia
.June, 1901, pp. 265-291 .of Royal Statistical Society
یادداشتهای مترجم
Eteocle Lorini (1900): La Persia Economica
()1
Contemporanea E La Sua Questione Monetaria, Rome,
.co & Ermanno Loescher
به دالیلی که برای من روشن نیست رابینو ،نام کوچک لورینی را « کاوالیره
اووچاتو» ثبت کرده است .آنچه روی کتاب آمده است همین است که در باال نوشتهام.
( )2مرکز اوکراین در غرب روسیهی آن زمان.
( )3منظور جنگهایی است که در سالهای  1877تا  1888برای تصرف
ترانسوال و مناطق جنوبی افریقا برپا شد و در ابتدا انگلیسی ها پیروز شدند.
( )4شهری در ساحل دریای سیاه در ترکیهی کنونی
( ) 5ژوزف نوز بلژیکی که در زمان مظفرالدین شاه ابتدا مدیر کل گمرکات شد و
سپس به وزارت کل گمرکات ایران رسید.
( )6منطقهای در غرب ایران که شامل لرستان فعلی میشود.
( )7باد سموم یا باد سام که از عربستان میوزد و با شن و خاک همراه است.
( )8هر نخود معادل  192میلیگرم است.
( )9کمپانی  O&Pیک شرکت کشتیرانی بریتانیایی است.

نقد اقتصاد سیاسی

معمای مثلهشدگیِ
«بشردوستان ژندهپوش»
محمد مالجو
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زندهیاد رحیم نامور در  25مرداد  ،1365یک سال پیش از مرگی غمبار در دومین
دورهی مهاجرت اجباریاش از وطن ،در خالل نامهای به «رفقای هیئت سیاسی و
اعضای کمیته مرکزی حزب توده ایران» و مشخصاً «رفیق خاوری دبیر اول حزب»
نوشت« :این کتاب را من در سالهای بیست [خورشیدی] ترجمه کرده بودم .هنگامی
که [در نخستین دوره ی مهاجرت] در بلغارستان به سر میبردم رفقا برای چاپ دوم از
من خواستار مقدمهای شدند [… ].خالصه این که آنچه به دست من رسیده خالصه
مثلهشدهای بوده است در  24فصل از یک کتاب پنجاه و دو فصلی» ]1[.اشارهی نامور
به کتاب «بشردوستان ژندهپوش» بود ،کتابی بس پرنفوذ که در زبان فارسی
نخستینبار به احتمالی در سال  1324و حداکثر در سال  1325به انتشار رسیده و
طی دهههای بعدی با ابتکار انواع ناشران بهدفعات بازنشر شده بود .نامور از جهاتی
ال درست میگفت :تعداد صفحههای دو نسخه از دو ویراست متفاوتِ متن
کام ً
انگلیسی که من در اختیار دارم از ششصدوپنجاه تا هفتصدوچهل دامنه دارد[ ]2اما
متن فارسی در حدود دویستواندی صفحه است ،با پیآمدهایی وخیم برای روایتی
که نویسنده اش در زمان حیات عرضه کرده بود ،هم از نظر سیاسی و هم از حیث
ادبی.
انتخابی که مترجم فقید برای ترجمه به عمل آورده بود نظیر نداشت .رمان
«بشردوستان ژندهپوش» بهقلم رابرت ترسال[ ]3که نخستینبار بهسال  ،1914سه
سال پس از مرگ نویسنده اش و سه سال پیش از انقالب اکتبر ،در بریتانیا به انگلیسی
منتشر شده بود جایگاهی کمنظیر پیدا کرده بود :از منظر سیاسی ،دستکم در
انگلستان ،کتاب مقدس سوسیالیسم[ ]4محسوب میشد و از منظر ادبی ،بنا بر قولی،
همارزِ آثار نویسندگانی چون دی .اچ .الرنس و تامس هاردی به حساب میآمد[ ]5و
نود سال پس از نخستین طبع در نظرخواهی بیبیسی از بریتانیاییها بهسال 2003
دربارهی بهترین رمانهای همهی ادوار نیز رتبهی هفتادودوم را کسب کرد ،چند پله
پایینتر از جنایت و مکافات فیودور داستایفسکی و چند پله باالتر از از اولیسِ جیمز
جویس و خانهی قانونزدهی چارلز دیکنز]6[.

محمد مالجو

اما ،به قراری که مترجم در سال پایانی حیات خویش ادعا کرد ،این انتخاب
بینظیر در قیاس با متن اصلی نویسنده «مثلهشده» بود .صدالبته که نوعی
«مثله»شدگی رخ داده بود اما چه متنی «مثله» شده بود و بهدست که و به چه
ی
ترتیب؟ در این مقاله مشخصاً میکوشم همین پرسش را پاسخ دهم« .مثله»شدگ ِ
«بشردوستان ژندهپوش» ،این «کتاب مقدس سوسیالیسم» ،محصول نظام سانسور
دستگاه پهلوی بود یا نقصانهای کار مترجم برجستهاش یا ،چنان که مترجم تلویحاً
ب ترجمه از وطن طی
بیان کرده است ،قصور «رفقا»ی تودهای در هنگام دوریِ صاح ِ
نخستین دوره از مهاجرت اجباریاش پس از کودتای  28مرداد؟
در تالش برای پرتوافکنی بر معمای مثلهشدگیِ اثری کمنظیر همچنین سندهایی
عمدت ًا فرامتنی برگرفته از دهلیزهای تاریک تاریخ هفتادسالهی گذشتهمان هم عرضه
خواهم کرد که برخی زوایای تاکنون ناپیدای تاریخچهی نشرِ روایت فارسیِ
«بشردوستان ژندهپوش» را نیز روشن میکنند .بااینحال ،ارائهی پاسخی موقت به
چنین پرسشی فقط نخستین هدفِ مقاله است نه اصلیترین هدف .هدف اصلیام
بهتمامی متفاوت است .روایتی فارسی که ما از «بشردوستان ژندهپوش» در اختیار
داشتهایم آینهای است از برخی تقلیلگراییها از اندیشههای سوسیالیستی در ذهن و
زبان و روان ما ،تقلیلگراییهایی که به این یا آن شکل کماکان در روایتهای ما از
سوسیالیسم غلبه دارد .این نوع بازنمایی شکستهبسته و تکیده و رنگباخته نه علت
بلکه فقط آینهی برخی تقلیلگراییهای ما از اندیشههای سوسیالیستی است .خواهم
کوشید چنین تقلیلگراییهایی را نیز در آینهی روایت فارسیِ «بشردوستان
ژندهپوش» اجماالً صورتبندی کنم.
حل معمای مثلهشدگیِ «بشردوستان ژندهپوش» ،بهقراری که خواهیم دید ،از
ی
جمله در گرو تعیین زمان انتشار نسخههای گوناگون دسترسپذیرِ روایت فارس ِ
کتابِ موضوعِ بررسی نیز هست و ازاینرو مستلزم برخورداری از شناخت فنی دربارهی
تاریخ نشر کتاب در ایران معاصر :توانایی تعیین زمان انتشار نسخههای گوناگون کتابی
خاص که تاریخ انتشارشان درج نشده از طریق بررسی حروف و کاغذ و قیمت و نوع
صفحهبندی و شکل طراحی جلد و شیوهی صحافی و غیره .من ،در مقام فردی که در
این زمینهها بههیچوجه حرفهای نیستم ،محدودیتهای فراوانی در ارائهی راهحل
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قطعی برای همهی زوایای این معما دارم .ازاینرو پاسخی که فراهم خواهم آورد فقط
برای گشودن ب اب بحث در این زمینه است .همین حکم را دارد تقریری که از
تقلیلگراییهامان از اندیشههای سوسیالیستی در ایران معاصر به دست میدهم.
در جستوجوی «مثله»شدگی؟

«بشردوستان ژندهپوش» را رحیم نامور در سالهای دههی بیست خورشیدی
ترجمه کرده بود .دستکم دو سند دیگری که متعاقباً در جای خود آماج اشارهام قرار
خواهند گرفت گواهی میدهند که این متن برای نخستینبار به شکل پاورقی در
روزنامهی «شهباز»  ،به صاحب امتیازیِ خود رحیم نامور ،پیش از اواخر پاییز سال
 1324منتشر شده بود« .شهباز» یکی از روزنامههای چپگرای زنجیرهای بود که ،در
کوران توقیف و رفعتوقیفِ مکرر روزنامهها و نشریهها در دههی بیست خورشیدی،
گویی «بهجای» یکدیگر منتشر میشدند« :شهباز»« ،نبرد»« ،نبرد امروز»« ،ایران
ما»« ،یغما»« ،علیبابا» .از باب نمونه ،فردای روزی که شمارهی هشتادوهشتمِ «نبرد»
در  21تیرماه  1324توقیف شد[ ،]7دور جدیدی از روزنامهی «شهباز» که رفعتوقیف
ل «نبرد» منتشر شد و اعالم
شده بود در روز جمعه  22تیر در ادامهی شمارهی سریا ِ
کرد «نبرد هم در پی ایران ما توقیف شد»[ ]8و دو روز بعدتر در شمارهی بعدیاش
به امضای نویسندگان «نبرد» (به صاحب امتیازی خسرو اقبال و سردبیری محمود
تفضلی) و «ایران ما» (به صاحب امتیازی جهانگیر تفضلی) نوشت« :هر بار که یکی از
روزنامههای ما توقیف شده است ،ما از نوحهسرائی و فریاد «واعدال!» احتراز جستهایم
[… ].پس از توقیف نبرد بسیاری از همکاران محترم ما که روزنامههای مهم آنان در
حال انتشار میباشد با کمال جوانمردی روزنامههای خود را در اختیار انتشار عقاید و
افکار ما نهادند» ]9[.همچنین در دهم مرداد که «ایران ما» «پس از یکماه توقیف
[…] مجدداً منتشر» شد نوشت« :از دوست گرامی و محترممان آقای نامور مدیر
روز[نامه] شهباز که خوانندگان ما افکار نویسندگان ایران ما را در صفحات روزنامه
ایشان و زیر اسم و مسئولیت ایشان مطالعه کردهاند فوقالعاده و صمیمانه تشکر
میکنیم» ]10[.دوشنبه پنجم شهریور  1324نیز که شمارهی صدودوازدهم «شهباز»
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از نو با سد سدید توقیف روبهرو شد[« ،]11علیبابا» به صاحب امتیازیِ محسن هنریار
و سردبیری محسن فرزانه در یکشنبهی بعدی بهتاریخ یازدهم شهریور در ادامهی
«شهباز» منتشر شد و نوشت« :ایران ما ،نبرد و شهباز را یکی پس از دیگری در مدت
یک ماه اخیر توقیف کردند .عالوه بر توقیف سه روزنامه ما صبح سهشنبه ساعت هفت
آقای جهانگیر تفضلی را نیز بازداشت کردند» ]12[.در همین سالِ  1324بود که
پرویز اَهور در نامهای به نامور نوشت« :نامور جان […] من قسمتهائی از» متنِ
«بشردوستهای ژندهپوشِ تو» را «امروز در شمارههای روزنامه شهباز برای بار دوم
مطالعه کردم» ]13[.این نامه را اَهور در روز  24آذر امضا کرده بود .پس به احتمال
قریب به یقین باید این پاورقیها را در «شهباز» پیش از اواخر پاییز  1324جستوجو
کرد .پاورقیهای «بشردوستهای ژندهپوش» در نسخههایی از روزنامهی «شهباز» طی
حدفاصل  22تیر و پنجم شهریور  1324و نیز هفتم دی تا  27بهمنِ همان سال که
در کتابخانهی ملی ایران دسترسپذیر است موجود نیست ،نه فقط در «شهباز» بلکه
در نسخههای «نبرد» و «ایران ما» و «یغما» و «علیبابا» که گویی گاه «شهباز»
«بهجای»شان و گاه آنها «بهجای» «شهباز» و بقیه منتشر میشدند در سال 1324
هیچ نشانهای از انتشار «بشردوستهای ژندهپوش» وجود ندارد .متأسفانه نسخههای
احتماالً منتشرشدهی «شهباز» در پیش از تابستان  1324و نیز پاییز و نخستین
هفتهی زمستان همان سال در آرشیوهایی نظیر کتابخانهی ملی ایران و کتابخانهی
مجلس و کتابخانهی دانشگاه تهران وجود ندارد و ازاینرو شخصاً موفق نشدهام متن
فارسی «بشردوستهای ژندهپوش» را در قالب پاورقی رؤیت کنم ،نه در «شهباز» و نه
در روزنامههایی که گویی «بهجای» «شهباز» منتشر میشدند.
اما میرسیم به زمان چاپ اول کتاب .از دو سند میتوان زمان نخستین چاپ
کتاب را که فاقد تاریخ نشر است تقریباً تشخیص داد .یکی نامهی پرویز اَهور به نامور
که تاریخ  24آذر  1324را در خود داشت« :نامور جان ،حیف است که اثر «تاریخ
آزادی فکری» و «بشردوستهای ژندهپوش» تو ،که من قسمتهائی از آنرا امروز در
شمارههای روزنامه شهباز برای بار دوم مطالعه کردم بزودی چاپ و منتشر نشود .چرا
برای اینکار با بنگاه نشر کتابی ،قراری نمیگذاری و اقدامی نمیکنی؟ میدانی که دو
ماه قبل اجبارا از روزنامه سیصد تومان مساعده خواستم که با کسر ماهی  50تومان از
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حقوق من آنرا تصفیه نمایند .آنها وعده پرداخت را همان وقت دادند اما این وعده
تاکنون اجرا نشده است […] بنابراین اگر همچنان برای چاپ آثار مذکور راهی در
نظر نگیری و اقدام عاجلی بعمل نیاوری ،در اولین روزی که حق اخیر خود را از
[روزنامهی] اطالعات گرفتم بسوی تو خواهم آمد و [خواهم] پرسید که :آیا سیصد
تومان الاقل کافی برای تهیه مقدمات چاپ یکی از دو اثر «بشردوستهای ژندهپوش» و
«تاریخ آزادی فکر» نمیباشد؟»[ ]14پس دستکم تا آذر  1324هنوز زمان نخستین
چاپ کتاب فرانرسیده بود .دیگری نیز تقدیمنامهی نامور در نخستین چاپ کتاب:
« ترجمه این کتاب را اهداء میکنم به پرویز اَهور و هزارها و دهها هزار جوانانی که با
وجود لیاقت ،استعداد ،شراف ت و نجابت ذاتی ،مزیت روحی و فکری و اخالقی از
ابتدائی ترین حقوق بشری محروم مانده و در آغوش طوفان سهمگین فقر و بدبختی در
منجالبی غوطه ورند که هیئت حاکمه و طبقه ممتازه ما بوجود آورده و با تمام وسائل
جهنمی که در دست دارند خائنانه برای حفظ و بقای آن میکوشند» ]15[.نامور نیز
این تقدیمنامه را برای تاریخ دهم اسفند  1324امضا کرده بود.
بر اساس این دو سند با اطمینان میتوان گفت که تاریخ انتشار کتاب
«بشردوستهای ژندهپوش» که در کتابخانهی ملی ایران برای سال  1324ثبت شده
است میبایست در زودترین حالت در بیست روز پایانی سال  1324و در دیرترین
حالت در اوایل سال  1325بوده باشد ،در هنگامی که رحیم نامور صاحب امتیاز
روزنامهی گاه توقیفشده و گاه رفعتوقیفشدهی «شهباز» بود و در ایران به سر
میبُرد .این نخستین چاپ کتاب با عنوان «بشردوستهای ژندهپوش»[ ]16در 234
صفحه و قطع رقعی با بهای احتماالً  40ریال بههمت انتشارات فرخی واقع در خیابان
اللهزارِ تهران صورت گرفت ،به مدیریت غالمحسین جارچی از قدیمیترین ناشرانِ
به اصطالح بساطیِ پاساژ اخوان که ،بنا بر قولی« ،ابتدا پشت سفارت ترکیه نقشه
میفروخت و بعدترها وارد عرصهی کتاب و نشر شد و هم ناشر بود و هم کتابفروش
و هم بساطی» ]17[.دوباره به غالمحسین جارچی در  32سال بعدتر در سال 1356
باز خواهم گشت.
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چاپ دوم کتاب چه زمانی صورت گرفت؟ پیبردن به زمان چاپ دوم از این جهت
اهمیت دارد که رحیم نامور «مثله»شدگیِ ترجمه را صراحتاً مربوط به «چاپ دوم»
دانسته است ]18[.در جستوجوهایی که به عمل آوردم برایم دقیق ًا مشخص نشد که
آیا انتشارات فرخی بار دیگری نیز کتاب را با نام انتشارات خودش منتشر کرد یا خیر.
آن نسخههای بیتاریخِ کتاب «بشردوستهای ژندهپوش» که من دیدهام در تمهید
پاسخی برای این پرسش بهشدت سنگاندازی میکنند ،هرچند بهای ثبتشده در
پشتِ جلدِ دو نسخه از کتابهای محفوظ در کتابخانهی ملی ایران عجالتاً مؤید این
فرضیه است که کتابِ «بشردوستهای ژندهپوش» بههمت انتشارات فرخی به همان
شکلِ نخستین طبع در زمان یا زمانهای نامعلومِ دیگری باز هم منتشر شده است،
زیرا بسیار بعید به نظر میرسد که بهای سیصدریالی برای کتابی  234صفحهای به
دههی بیست خورشیدی تعلق داشته باشد و علیالقاعده باید برای چند دهه بعدتر
باشد .بااینحال ،بس محتمل است که منظور نامور از «چاپ دوم» مشخصاً تغییر
حروفچینی و صفحهبندی و جلد و عنوان کتاب در قیاس با چاپ اول بوده باشد.
چاپ دوم کتاب ،به این معنا ،به احتمال بسیار قوی بههمت انتشارات پایور ،واقع در
ی تهران ،صورت گرفت ،اینبار با عنوان «بشردوستان
خیابان شهباز جنوب ِ
ژندهپوش» ]19[.تاریخ انتشار این کتابِ انتشارات پایور در کتابخانهی ملی ایران
«سال  »1337ثبت شده است ،هرچند در پشت جلد کتاب فقط تاریخ  21تیر سال
« »37را میبینیم ،بیآنکه بیواسطه بدانیم منظور سال  2537شاهنشاهی (معادل با
 1357خورشیدی) است یا سال  1337خورشیدی .اما به احتمال بسیار قوی
تاریخگذاری کتابخانهی ملی بر انتشار این کتاب نبایست خطا بوده باشد ،زیرا
مقایسهی متون انتشارات فرخی و انتشارات پایور نشان میدهد که گرچه حروفچینی
و صفحهبندی و قطع و عنوان کتاب تغییر یافته بود و متنِ  234صفحهای و قطع
رقعی و عنوان «بشردوستهای ژندهپوشِ» انتشارات فرخی به متن  243صفحهای و
قطع جیبی و «بشردوستان ژندهپوشِ» انتشارات پایور تبدیل شده بود[ ]20اما
تغییرهایی بسیار مختصر در متن کتاب (در حد اضافهشدن عالمت مفعولیِ «را» مثالً
در دو خط پایانی متن) که به بازنشرهای دههی پنجاه خورشیدی تعلق داشت هنوز
به متن منتشرشدهی انتشارات پایور راه نیافته بود .بنابراین ،احتماالً میتوان گفت
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«چاپ دوم» کتاب را انتشارات پایور با عنوان «بشردوستان ژندهپوش» در  243صفحه
در قطع جیبی در سال  1337به انتشار رساند .اگر منظور نامور از «چاپ دوم» که
اثری «مثلهشده» است همین کتاب منتشرشدهی انتشارات پایور یا بازنشرش در
سالهای بعد ب وده باشد ،باید گفت این متن سوای برخی دگرگونیها در حروفچینی
و صفحهبندی دقیقاً مثل همان متن منتشرشدهی انتشارات فرخی است ،یعنی
چاپهای اول و «دوم» به معنای پیشگفتهای که مفروض گرفتم از لحاظ محتوا
مشابهاند.
چه در اثر نسخههای چاپی انتشارات فرخی و چه ناشی از نسخههای چاپی
انتشارات پایور و چه به سبب سایر بازنشرهای بیتاریخی که چهبسا در دهههای
بیست و سی خورشیدی و نیز نخستین سالهای دههی چهل به عرصه آمدند ،کتاب
ترسال به ترجمه ی نامور کتابی اثرگذار در ادبیات چپ بود .جای تعجب نداشت که
طبقهی حاکم دیر یا زود به این تأثیرگذاری واکنش نشان دهد .نخستین نشانههای
حساسیت جدی دستگاه پهلوی به این کتاب را در نخستین سالهای دههی چهل
خورشیدی مییابیم .اشارهام به استعالم سرلشگر حسن پاکروان ،رئیس وقت سازمان
امنیت و اطالعات کشور (ساواک) ،از وزارت فرهنگ و هنر است دربارهی کتاب
«بشردوستان ژندهپوش» طی نامهای محرمانه در تاریخ  24خرداد « :1343متمنی
است مقرر فرمایند تعیین گردد آیا کتاب یادشده باال تالیف «رابرت ترسال» نویسنده
انگلیسی ترجمه «ر -نامور» به گواهی آن وزارت رسیده است یا خیر؟» ]21[.سه روز
بعدتر ،در تاریخ  27خرداد  ،1343مسئولی در وزارت فرهنگ و هنر با امضایی که
خوانا نیست در جواب به ساواک نوشت« :عطف به نامهی شماره  325/4891مورخ
 24خرداد  1343اشعار میدارد :سابقهای از کتاب «بشردوستان ژندهپوش» تألیف
رابرت ترسال ترجمه ی ر .نامور در اداره کل نگارش وجود ندارد و چاپ و انتشار نشریه
[کذا] مزبور بدون گواهی وزارت فرهنگ میباشد» ]22[.این نامهنگاریهای محرمانه
بین دستگاه امنیتی و وزارت فرهنگ و هنر مختص سالهای پس از کودتای 28
مرداد است که قواعد انتشار کتاب را بهتمامی دگرگون کرده بود و اخذ مجوز برای
انتشار کتاب را بهنحوی الزامی ساخته بود .در دو سند پیشگفته مشخص است که
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«بشردوستهای ژندهپوشِ» انتشارات فرخی نیست که موضوع نامهنگاری قرار گرفته اما
معلوم نیست که مشخصاً کدام بازنشرهای کتاب موضوع نامهنگاری است .ایضاً هم
عدم دسترسی من به انواع نسخههای احتما ًال بازنشرشدهی کتاب در دهههای بیست
تا پنجاه خورشیدی و هم ضعف دانش فنیام دربارهی تشخیص زمان انتشار
نسخههای موجود و دسترسپذیر اما بی تاریخِ کتاب از روی نوع حروف و کاغذ و
شیوهی صحافی و صفحهبندیِ متنها امکان بررسی نوع تعامل ساواک و انواع ناشرانِ
قانونی یا غیرقانونیِ این اثر بعد از بروز حساسیتهای ساواک را بهحداعال فراهم
نمیکند .این کسری اسناد و اطالعات را تا سال  1356در این زمینه داریم.
در نوزدهم آذرماه  1356غالمحسین جارچی ،مدیر انتشارات فرخی ،طی نامهای،
در سربرگ انتشارات خویش ،خطاب به ریاست ادارهی کل نگارش وزارت فرهنگ و
هنر جهت بازنشر کتاب «بشردوستهای ژندهپوش» متقاضی کسب مجوز شد« :یک
جلد کتاب بشردوستهای ژندهپوش […] جهت تجدید چاپ از نظر مشورتی به آن
اداره محترم ارسال گردید تا پس از بررسی و باالمانعبودن [کذا] کتاب مسکور [کذا]
اقدام به چاپ آن نماید»]23[.
ادارهی کل نگارش ،در تالش برای ارائهی پاسخ به درخواستنامهی مدیر انتشارات
فرخی ،نسخهی  234صفحه ایِ نخستین نوبت انتشار کتاب را طی یک هفته به دو
«کارشناس بررسی» سپرد .اولین «کارشناس بررسی» سید ابراهیم صالح بود که ،پس
از دکتر هوشنگ کاووسی ،از سال  1346تا پایان عصر پهلوی دوم بر منصب مدیرکل
ش وزارت فرهنگ و هنر تکیه زده بود .بنا بر ارزیابی صالح از کتاب
نظارت و نمای ِ
«بشردوستهای ژندهپوش» در خالل نامهاش به ادارهی کل نگارش که گرچه تاریخ
ندارد اما یقین ًا در حدفاصل ده روز پایانی آذر و اولین هفتهی دیماه  1356تهیه شده
است ،بازنشر این کتاب «بمصلحت نیست …[ .این کتاب] تجزیه و تحلیل بسیار
ساده و عامهفهمی است از مرام سوسیالیست و سوسیالیزم و اثرات آن در زندگی
کارگران و همچنین تشویقی است مبنی بر گرفتن اموال مالکان و ثروت ثروتمندان و
کارخانههای کارخانهداران و … و تقسیم عادالنه ثروت بین افراد اجتماع از طرف
دولت .و تغییر و تبدیل رژیمهای موجود کشورهای جهان است به
سوسیالیست»]24[.
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نام دومین «کارشناس بررسی» نیز «آقای ریاحی» بود .در پاسخی که «آقای
ریاحی» خطاب به ادارهی کل نگارش نوشت نه در قسمت «نام کارشناس بررسی» و
نه در امضای «آقای ریاحی» اسم کوچک کارشناس درج نشده است .اما مقایسهی
دستخط این نامهی «آقای ریاحی» با دستخط مندرج در تصویر نامهای که در 21
سال بعدتر بهتاریخ ششم خرداد  1377نوشته و نخستینبار در تابستان  1388در
نشریهی رسمی کتابخانهی مجلس شورای اسالمی[ ]25منتشر شده بود بهوضوح
نشان میدهد «آقای ریاحی» مشخصاً دکتر محمدامین ریاحی بوده است ،زادهی
خرداد  1302و درگذشتهی اردیبهشت « ،1388یکی از آخرین کسان از نسل ادبای
معتبر»[ ،]26نویسنده و مورخ و صاحب آثار تحقیقی در زمینهی فرهنگ ایرانی و
ادبیات فارسی و فردوسی[ ]27و حافظ که در اوایل دههی چهل خورشیدی «به
مدیریت ادارهی کل نگارش منصوب شد»[ ]28و در دههی پنجاه نیز از جمله در
نقش «کارشناس بررسیِ» کتاب با این اداره همکاری میکرد« .اعالمیهی کارکنان
وزارت فرهنگ و هنر دربارهی اسامی سانسورچیان کتاب در ایران» نیز که در هجدهم
بهمن  1357در روزنامهی «کیهان» منتشر شد و نام محمدامین ریاحی را در زمرهی
کسانی ذکر کرد که «از سال ها قبل در اختناق و سانسور عامل تعیینکننده
بودهاند»[ ] 29مؤید همین تشخیص است .بنا بر ارزیابی محمدامین ریاحی از کتاب
«بشردوستهای ژندهپوش» در نامهاش به ادارهی کل نگارش در تاریخ چهارم دیماه
« ،1356این کتاب ظاهراً داستانی است از وضع زندگی نکبتبار و محرومیتهای
کارگران ساختمانی در انگلستان ولی منظور اصلی نویسنده توجیه و تبلیغ مرام و
مسلک سوسیالیستی و لزوم تغییر نظام حکومتی از سرمایهداری به سوسیالیسم بوده
است بصورت بحثهایی که میان کارگران بیان داشته […] بنظر اینجانب مطالعه این
کتاب ممکن است در اذهان ساده کارگران و افراد کمسواد تأثیر نامطلوبی داشته باشد
و ازاینرو تجدید چاپ و انتشار آن مقرون بصالح بنظر نمیرسد»]30[.
سند مجزای متقنی دربارهی جمعبندی ادارهی کل نگارش از ارزیابیهای دو
«کارشناس بررسی» و مشخصاً اعالم تصمیم نهاییاش به انتشارات فرخی نیافتهام ،اما
دو نشانهی قوی هست مبنی بر این که رأی ادارهی کل نگارش میبایست ممنوعیت
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انتشار مجدد کتاب بوده باشد .یکی دستخطِ بیامضایی بهتاریخ هفتم دیماه 1356
در باالی صفحهی گزارش «آقای ریاحی»« :کتاب و پرونده از نظر مشورتی بایگانی
شد» و در کنارش نیز عبارت دستنوشتهی «غیرقابلانتشار» بر روی قسمت ممهوری
که ناخواناست .دیگری نیز عبارتی با همان دستخطِ بیامضا در پایین
درخواستنامهی غالمحسین جارچی در سه روز بعدتر بهتاریخ دهم دیماه :1356
«کتاب به ناشر تحویل داده شد» .بااینحال ،سند دیگری هست برای حدوداً چهارماه
بعدتر در اوایل سال  1357که نشان میدهد بهرغم ممنوعیتی که برای بازنشر کتاب
در انتشارات فرخی ملحوظ شده بود پای ناشر دیگری به میان آمده بود با فرم
جدیدی از اثر .اشارهام به نامهی شمارهی  1125بهتاریخ شانزدهم اردیبهشت 1357
از طرف ادارهی کل نگارش به کتابخانهی ملی ایران است[ ]31دال بر تحویلدادن دو
نسخه از «چاپ سوم» کتاب به کتابخانهی ملی .هم بنا بر اطالعاتی که دربارهی
مشخصات کتاب در همین نامهی ادارهی کل نگارش به کتابخانهی ملی ثبت شده
است و هم با اتکا بر بررسی نسخهای از کتاب در آرشیو ملی ایران که اکنون
شیرازهاش از هم پاشیده و عالمتهای یک «کارشناس بررسی» در برخی
صفحههایش با مداد مشخص شده است ،میتوان گفت این «چاپ سوم» در قیاس با
چاپ اول و «چاپ دوم» از چهار جنبه دچار دگرگونی شده بود :یکم ،این دفعه ناشر
کتاب نه انتشارات فرخی یا انتشارات پایور بلکه انتشارات بلوچ-ارس واقع در خیابان
فروردین در تهران بود؛ دوم ،کتاب در چاپخانهی حیدری واقع در خیابان ناصرخسروِ
تهران چاپ شده بود؛ سوم ،عنوان کتاب از «بشردوستهای ژندهپوشِ» انتشارات فرخی
مثل نسخهی انتشارات پایور به «بشردوستان ژندهپوش» تغییر یافته بود؛ چهارم،
صفحهبندی کتاب و تعداد صفحهها و حروفچینی متن در مقایسه با نسخههای دو
انتشارات قبلی عوض شده بود و ازاینرو اینبار نه در قالب  234صفحهای انتشارات
فرخی و نه در قالب  243صفحهای انتشارات پایور بلکه در قالبی  224صفحهای در
قطع رقعی عرضه شده بود .همهی این نشانهها گواهی میدهند که بسیاری از
بازنشرهایی که در سالهای بعدی به عمل آمد بر اساس همین «چاپ سومِ» انتشارات
بلوچ-ارس بوده است .اگر همین «چاپ سوم» و نسخههای بازنشرهای بعدیاش[]32
را مالک بگیریم ،در مقایسه با متنهای چاپ اول و «چاپ دوم» ،به غیر از تغییراتی
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بسیار جزئی در تصحیح برخی اغالط حروفچینی و امثالهم در متن هیچ تغییری رخ
نداده بود .چنانچه منظور نامور از «چاپ دوم» که اثری «مثلهشده» است همین
کتاب منتشرشدهی انتشارات بلوچ-ارس باشد که در انواع بازنشرهای بعدی نیز
بازتولید شده است ،باید گفت نسخههای منتشرشدهی انتشارات بلوچ-ارس نیز،
صرفنظر از فرم ،بهلحاظ محتوا هیچ فرق محسوسی با چاپهای اول و «دوم» کتاب
ندارند.
آنچه «چاپ سوم» کتاب تلقی می شده است به احتمال قوی همین کتاب
منتشرشدهی انتشارات بلوچ-ارس بوده است .بااینحال باید در نظر داشت که بین
حدفاصل زمانهای چاپ اول و «چاپ دوم» و «چاپ سوم» یقیناً انواع بازنشرها
صورت گرفته بود ]33[،حتا چهبسا بههمت خود همین ناشران .در سالهای پایانی
حیات نظام پهلوی ،به احتمال بسیار قوی ،عمدتاً همین نسخههای انتشارات بلوچ-
ارس بود که بیشتر در دسترس کتابخوانان قرار داشت ،زیرا وقتی حساسیت وزارت
فرهنگ و هنر در اوایل سال  1357دوباره برانگیخته شد بر نسخهی  224صفحهایِ
همین انتشارات تمرکز کرد .اداره ی کل نگارشِ وزارت فرهنگ و هنر به دالیلی که
نتوانستم اطالعی دربارهشان کسب کنم به ارزیابی دو «کارشناس بررسیِ» سال
 ،1356ابراهیم صالح و محمدامین ریاحی ،از کتاب «بشردوستهای ژندهپوشِ»
انتشارات فرخی اکتفا نکرد و در  23اردیبهشت  1357دو «کارشناس بررسیِ» دیگر را
دوباره به ارزیابی کتاب برگماشت ،اینبار ارزیابی کتاب «بشردوستان ژندهپوشِ»
انتشارات بلوچ-ارس .نخستین «کارشناس بررسی» عبارت بود از «آقای میثاقی» .در
پاسخی که «آقای میثاقی» خطاب به ادارهی کل نگارش نوشت نه در قسمت «نام
کارشناس بررسی» و نه در امضای «آقای میثاقی» اسم کوچک کارشناس درج نشده
است .اما «اعالمیهی کارکنان وزارت فرهنگ و هنر دربارهی اسامی سانسورچیان
کتاب در ایران» ،منتشرشده بهتاریخ هجدهم بهمن  1357در روزنامهی «کیهان»،
نشان میدهد که این «آقای میثاقی» به احتمال بسیار قوی عبادالممتاز میثاقی
نمایندهی ساواک در وزارت فرهنگ و هنر در زمینهی امور مذهبی بود ]34[.بنا بر
ارزیابی عبادالممتاز میثاقی از کتاب «بشردوستان ژندهپوش» در نامهای که پنجم
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خرداد  1357امضا شده و ششم خرداد به ادارهی کل نگارش ارسال شده« ،کتاب
پیوست ظاهراً داستانی است از یک محیط کارگری و اما ایده اصلی کتاب تئوری
سوسیالیسم تخیلی و تئوری سوسیالیسم علمی مارکس است که در قالب یک داستان
خیالی ریخته شده .مطالب کلی کتاب بطور دربست اختصاص دارد به نشان دادن فقر
و محرومیت شدید طبقه کارگر ،رفاه و تمول بادآورده طبقه کارفرما و مظالم طبقه
حاکمه و البته سرمایهداران و ناآگاهی و بیخبری تودههای فقیر که بر اثر تبانی کلیسا
و سرمایه داران و تبلیغات عوامل آنان حاصل آمده .موارد ایراد این کتاب محدود به
یکصفحه دوصفحه و یک فصل یا چند فصل نیست .همانطور که بعرض رسید ،ایراد
بر اثر «تم» و استخوانبندی کلی کتاب است که بطور بهمپیوسته بر مدار اختالفات
طبقاتی و تبلیغات مارکسیستی دور میزند .برای آگاهی بیشتر ،کافیست که گفته شود
مترجم و ناشر اصلی این کتاب مرحوم [کذا] رحیم نامور ،مدیر روزنامه شهباز (ارگان
جمعیت مبارزه با استعمار و یا بعبارت واضحتر ،نشریه سیاسی حزب توده) است و تا
آنجا که فدوی اطالع و اطمینان دارد ،چاپ اول این کتاب از طرف همان روزنامه و به
هزینه همان سازمان صورت گرفته است .با درنظرگرفتن توضیحاتی که بعرض رسید و
با توجه به یکی دو پاراگراف از مطالبی که در داخل کتاب با خطوط مدادی مشخص
شده است ،چاپ و انتشار این کتاب از نظر بنده کامالً زیانبخش است [تأکید از
نویسندهی گزارش است]»]35[.
دومین «کارشناس بررسی» نیز «آقای عبدالهیفرد» بود که در ارزیابیاش از
کتاب «بشردوستان ژندهپوش» در خالل نامهای به ادارهی کل نگارش در تاریخ
هفدهم خرداد  1357نوشت« :قالب کتاب همان شکل کتاب معروف «فیلسوفنماها»
را دارد که حدود  15سال پیش [کذا] بقلم ناصر مکارم شیرازی در رد کمونیسم و
بصورت قصهای خام منتشر شد[ ]36با این تفاوت که او ًال این کتاب از نظر پرداخت
قصه بسیار قویتر است و ثانی ًا درست بعکس آن کتاب« ،سوسیالیسم» را توجیه
میکند .در گفتگوهای متن قصه ،نمونههائی از تیپهای مختلف یک جامعه (از کارگر
خرده پا گرفته تا مدیر شرکت) هر کدام ضمن تجسم اشکال زندگی و کار تیپ خود،
طرزتفکر همان طبقه را هم نمایش میدهند .بیان ایدههای سوسیالیسم را کارگری
نیمههنرمند و روشنفکر و مسلول! بنام «آون» بر عهده دارد که در نهایت قصه از
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دست همین بیماری تن بمرگ میسپارد [کذا] درحالیکه «زنده باقی نهادن زن و تنها
پسرش» آخرین پروبلم زندگیش هست .اخذ تصمیم درباره انتشار کتاب یا عدم انتشار
آن منوط به سیاست خاص آن اداره کل در تلقی مسائل مربوط به ایدئولوژیهای
سیاسی است .لیکن برای همفکری در اتخاذ تصمیم ذکر  2نکته زیر را ضروری
میدانم .یکم ،مسائل و مشکالت طبقات اجتماعی متن قصه مربوط به جامعه انگلیس
مقارن اوایل دوران صنعتی شدن است (شهر ماگسبورو) .دوم ،در تشریح کلی
مشکالت و ارائه راه حلهای مبتنی بر سوسیالیسم ،هیچگونه اشاره صریح یا مهمی به
اوضاع جامعه ایرانی نشده و بحث در عین صراحت و حمله و دفاع صاحبان دیالوگها،
بصورت کلی جریان پیدا کرده است بدون آنکه این بحثها به اقدامی منفی یا مثبت
(در متن قصه) منتهی بشود»]37[.
نظر به این که کارشناس اول« ،آقای میثاقی» ،چاپ کتاب را قاطعانه زیانبخش
دانسته بود اما کارشناس دوم« ،آقای عبدالهیفرد» ،دربارهی زیانبخشی چاپ کتاب
به یقین نرسیده بود ،چهار روز بعدتر در تاریخ  21خرداد  1357در همان باالی
نخستین صفحهی گزارش «آقای عبدالهیفرد» با دستخط و امضای شخصی که نام
خانوادگیاش خوانا نیست کارشناس سومی نیز با نام «جناب آقای معلم» برای
اظهارنظر تعیین شد« .آقای معلم» به احتمال بسیار قوی همان عباسعلی معلم اهل
شهرستان خور و بیابانک از شهرستانهای استان اصفهان بود که در سالهای پایانی
عهد پهلوی دوم در شورای ویژهی سانسور در ادارهی کل نگارش در وزارت فرهنگ و
هنر عضویت داشت .معلم نه در نامهای مجزا بلکه در حاشیهی فوقانی گزارشِ «آقای
عبدالهیفرد» در تاریخی یقیناً بین  21تا  24خرداد  1357خطاب به ادارهی کل
نگارش چنین نوشت« :بنده در بدآموزی این کتابها برای جامعه ایرانی تردید ندارم
ولی با توجه بکتابهائی که اخیراً بآنها پروانه انتشار داده شده است این کتاب هم از
آ نها بدآموزتر نیست و شاید با استنباط از گزارش آقای عبدالهی[فرد] قابل انتشار
باشد» .نهایتاً در  24خرداد  1357در حاشیهی گزارش «آقای عبدالهیفرد» بهدستور
کسی که امضایش درج شده اما ناماش نوشته نشده است از شخصی که نام
خانوادگیاش در سند مطلق ًا خوانا نیست خواسته شده که «لطف ًا گزارش برای شورا
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تهیه شود» .امروز فقط نخستین صفحهی این گزارش را در اختیار داریم.
گزارش نویس در سربرگ بدون شماره و بدون تاریخی از وزارت فرهنگ و هنر ،یقین ًا
بین  24تا  28خرداد  ،1357نوشت که «کتاب داستانی است از یک محیط کارگری و
تجزیه و تحل یل سوسیالیسم و تأثرات آن در زندگی کارگران و تقسیم عادالنه ثروت
بین افراد اجتماع»[ ]38و ابتدا چکیدهای از «بررسی کارشناسیِ» دو بررسِ
«بشردوستهای ژندهپوش» در سال  ،1356ابراهیم صالح و محمدامین ریاحی ،به
دست داد و سپس به خالصهی اظهارنظر بررسِ «بشردوستان ژندهپوش» در سال
 ،1357عبادالممتاز میثاقی ،اشاره کرد اما سطرهای دوم به بعدِ چکیدهی اظهارنظر
عبدالهیفرد و نیز رأی عباسعلی معلم و یقیناً جمعبندی خود گزارشگر به صفحه یا
صفحههای بعدیِ گزارش انتقال یافت که امروز در اختیارشان نداریم.
بااینحال ،صورتجلسهی سومین جلسهی شورای بررسی کتاب نشان میدهد که
توصیهی گزارشگر ادارهی کل نگارش به احتمال قوی میبایست مبنی بر صدور حکم
ممنوعیت اکید انتشار کتاب «بشردوستان ژندهپوش» بوده باشد .سومین جلسهی
شورای بررسی کتاب در ساعت  11بامداد روز یکشنبه  28خرداد  1357با حضور
داریوش همایون وزیر اطالعات و جهانگردی ،صادق کاظمی معاون نخستوزیر،
محمود جعفریان قائم مقام حزب رستاخیز ملت ایران ،و مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ و
هنر برگزار شد و سه دستهی مجزا از کتابها بررسی شدند و دربارهی انتشارشان
تصمیم گرفته شد ]39[.نخستین دسته کتابهایی بودند که انتشارشان با برخی
حذفها و اصالحها که در صورتجلسه آمد بالمانع اعالم شد« ]40[:پنجلول روسی»
نوشتهی محمدباقر مؤمنی (مشروط به این که هر جا کلمهی شاه آمده واژهی
ناصرالدین به آن اضافه شود و بعد از کلمهی سلطنت نیز واژهی قاجار اضافه شود)،
«صوراسرافیل» نوشتهی محمدباقر مؤمنی« ،بازیگران عصر طالیی» نوشتهی ابراهیم
خواجهنوری« ،عالءالدین [محمدباقر امام] غروب الموت» نوشتهی خجسته کیا،
«مقاالت میرزا فتحعلی آخوندزاده» (مشروط به حذف مقدمهی محمدباقر مؤمنی)،
«تاریخ مختصر احزاب سیاسی» نوشتهی محمدتقی بهار (مشروط به اضافهشدن
مقدمهای که تأکید کند «ملکالشعرای بهار از میهنپرستان و شاهدوستان کشور بوده
است»)« ،پیاده شطرنج» نوشتهی فریدون تنکابنی نجفی (مشروط به افزودن
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مقدمهای مبنی بر این که وقایع داستان آفرینش مربوط به سالهای قبل از انقالب
شاه و مردم است) .دومین دسته کتابهایی بودند که انتشارشان بالمانع اعالم
شد« ]41[:امروز و فردای مارکسیسم» نوشتهی کریم زمانی« ،پسیکولوژی» نوشتهی
تقی ارانی« ،حریق باد» سرودهی نصرت رحمانی« ،سحوری» سرودهی نعمت
میرزازاده (م .آزرم)« ،کوچههای اسارت» سرودهی صالح عطارزاده« ،قصه دختران
ننهدریا» نوشتهی احمد شاملو« ،چمدان» نوشتهی بزرگ علوی« ،ایلخچی» نوشتهی
غالمحسین ساعدی .سومین دسته کتابهایی بودند که غیرقابلانتشار اعالم شد]42[:
«قیام مزدکیان» نوشتهی م .علینیا« ،بهائیگری» نوشتهی احمد کسروی« ،جهان در
عصر جدید» نوشتهی یرفیموف و ترجمهی حسین محمدزاده« ،فرایند تاریخی یک
ملت» نوشتهی محمدرضا زمانی« ،قصه دیو دروغه» نوشتهی علیاکبر تقیپور« ،قصه
شیرین مال» نوشتهی کهتر یزدانی« ،بتشکن» نوشتهی محمدرضا عقیقی« ،بحثی در
ایدئولوژی» نوشتهی علی شریعتی« ،مسلمان پاکدین» نوشتهی آریازاده« ،زمینه
تکامل اجتماعی» نوشتهی «میتریونسکی» (درواقع میتروپولسکی) و ترجمهی پرویز
بابایی .کتاب «بشردوستان ژندهپوش» نوشتهی رابرت ترسال با ترجمهی ر .نامور نیز
در زمرهی سومین دستهی کتابها در همین جلسهی شورای بررسی کتاب با امضای
داریوش همایون و مهرداد پهلبد و صادق کاظمی و محمود جعفریان در تاریخ 28
خرداد « 1357غیرقابلانتشار» اعالم شد.
ت
بر مبنای همین رأی ممنوعیت انتشار بود که درخشنده زعیمی ،مدیرکل وق ِ
اداره ی کل نگارشِ وزارت فرهنگ و هنر ،در تاریخ چهارم تیرماه  1357در نامهای
محرمانه به کتابخانهی ملی (و رونوشت جهت اطالع ادارهی کل مطبوعات داخلیِ
وزارت اطالعات و جهانگردی) اعالم کرد که کتاب «بشردوستان ژندهپوش» در
«فهرست یکم» از «کتب مضرهی ردیف  »102ثبت شده است« :عطف به نامه شماره
 13/1470مورخ شانزدهم اردیبهشت [ 2537شاهنشاهی معادل  1357خورشیدی]
درباره کتاب بشردوستان ژندهپوش اثر رابرت ترسال ترجمه ر .نامور در  225صفحه
قطع رقعی از انتشارات بلوچ-ارس که در چاپخانه حیدری بچاپ رسیده است اشعار
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میدارد که کتاب مذکور از لحاظ مقررات فرهنگی غیرقابلانتشار تشخیص داده شده
است»]43[.
عامل «مثله»شدگی؟

بر مبنای بررسی اسناد فوق اکنون میتوان به پاسخی برای پرسش مقاله نزدیک
شد« :مثله»شدگیِ «بشردوستان ژندهپوش» در روایت فارسیاش در اثر چه بود؟ با
توجه به اسناد پیشگفتهی ساواک ،ادارهی کل نگارشِ وزارت فرهنگ و هنر،
کتابخانهی ملی ایران ،و شورای بررسی کتاب نمیتوان نظام سانسور دستگاه پهلوی را
مسئول «مثله»شدگیِ کتاب «بشردوستان ژندهپوش» دانست .این کتاب در آغاز
دوره ی پهلوی دوم به فارسی برگردانده شده بود ،در فضایی که گرچه آزادی بیان
به حداعال وجود نداشت اما اخد مجوز برای انتشار کتاب نیز چندان محلی از اعراب
نداشت .وانگهی ،محتوای تجدید«چاپ»ها و بازنشرها در سراسر دورهی پهلوی دوم
عیناً همان بود که انتشارات فرخی در چاپ اول در سال  1324به کتابخوانان ایرانی
عرضه کرده بود ،در زمانی که مترجم در ایران به سر میبُرد و به احتمال قوی حتا
خیلی برکنار از فرایند نشر متن ترجمهاش نبود؛ دسترسی به شمارههای روزنامهی
«شهباز» در احتماالً پیش از اواخر پاییز  1324که خودِ نامور صاحب امتیازش بود و
مقایسهی محتوای پاورقیهای «بشردوستهای ژندهپوش» در آن شمارهها با محتوای
چاپ اول کتاب یقیناً مُهر تأیید مجددی بر این ادعا خواهد بود .سرانجام ،گرچه هم
رأی مشورتی ادارهی کل نگارش به انتشارات فرخی در زمستان  1356احتماالً و هم
رأی نهایی شورای بررسی کتاب در خرداد  1357قطعاً مبنی بر ممنوعیت انتشار
مجدد کتاب بود ،اما باقیماندهی عمر نظام پهلوی تا بهمن  1357در حدی کفاف
نداد که بتوان رأیهایی نافذ تلقیشان کرد .نه زخم سانسور بر تن روایت فارسیِ
«بشردوستان ژندهپوش» نشست و نه آنقدرها جراحت ممنوعاالنتشاری .زخم سانسور
هیچ وارد نشد چون دستگاه پهلوی نخواست به سانسور اکتفا کند و خواهان
ممنوعیت بازنشر «بشردوستان ژندهپوش» شد .همچنین ،اگر اسناد پیشگفته را مبنا
قرار دهیم و کسری اطالعاتمان طی حدفاصل سالهای  1343تا  1356را نیز نادیده
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ال چندان رخ نداد چون در
بگیریم ،میتوان گفت جراحت ممنوعاالنتشاری نیز عم ً
ی ممنوعیت صادر شد که دیگر امکان تنفیذ نداشت.
زمانی رأی نهای ِ
اگر نظام سانسور دستگاه پهلوی را مسئول «مثله»شدگی اثر ندانیم ،آیا چنان که
مترجم تلویحاً بیان کرده است قصور «رفقا»ی تودهای در هنگام مهاجرت اجباری
مترجم پس از کودتای  28مرداد مسبب «مثله»شدگی اثر بود؟ بنا بر گفتهی نامور،
همانطور که در صدر مقاله نقل کردم« ،هنگامی که در بلغارستان به سر میبردم رفقا
برای چاپ دوم از من خواستار مقدمهای شدند» اما «آنچه به دست من رسیده خالصه
مثلهشدهای بوده است در  24فصل از یک کتاب پنجاه و دو فصلی» .نامور در چه
دورهای در بلغارستان در مهاجرت به سر میبُرد که ،بنا بر اشارهی تلویحی در
نوشتهاش« ،رفقا»ی تودهای «بشردوستان ژندهپوش» را «مثله» کردند؟ از گزارشی که
نامور از زندگیاش به دست میدهد میتوان این سالها را با اطمینان مشخص کرد.
مینویسد« :پس از کودتا[ی سال  ]1332من تا سال  1337در ایران در زندگی
مخفی به سر میبردم .سرانجام با کمک یکی از رفقای ارمنی زمینه خروجم از ایران به
کویت فراهم شد» ]44[.میافزاید« :چندین ماه در کویت ماندم […] من در کویت
بودم که قیام عبدالکریم قاسم علیه سلطنت صورت گرفت» ]45[.میدانیم که ژنرال
قاسم ،نظامی چپگرای عراقی ،در روز  23تیر  1337بود که در کودتای ضدسلطنتی
عراق به حیات رژیم پادشاهی فیصل دوم در عراق پایان بخشید .ادامه میدهد« :با
سفارش مال مصطفی بارزانی سفارت عراق به من ویزا داد و من به عراق رفتم»]46[.
باز ادامه میدهد« :مجموع دوره اقامت من در عراق یک سال به طول انجامید ،اگر
حافظهام درست کار کند سراسر سال [ 1959تقریباً معادل با 1338
خورشیدی]» ]47[.مینویسد :سپس «در الیپزیک ماندنی شدم […] و در قسمت
مطبوعات و رادیو پیک ایران [متعلق به حزب توده] به کار پرداختم تا یک سال دیگر
که مقر رادیو به جای دیگری انتقال داده شد» ]48[.آن جای دیگر البته
«صوفیه»[ ]49بود ،پایتخت بلغارستان .با تلخیص این گزارش از سیر آوارگیهای
نامور در نخستین دورِ مهاجرت اجباریاش میتوان نتیجه گرفت که آغاز دورهی
اقامتاش در بلغارستان سال  1340بود .این دورهی مهاجرت در بلغارستان تا چه
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زمان ادامه یافت؟ نامور در بخشی از گزارش زندگیاش با عنوان «مسافرتهای من از
بلغارستان»[ ]50سیاههای از سفرهایش از بلغارستان به کشورهای دیگر به دست
میدهد حاکی از این که محل اقامت اصلیاش تا هنگام بازگشت به ایران همواره
همان صوفیه بود « :چندین بار به اتحاد شوروی برای شرکت در کنفرانسهای
صلح»[ ]51بدون ذکر تاریخ سفرها« ،به هاوانا […] برای شرکت در کنفرانس سه
قاره آفریقا و آسیا و آمریکای التین در سال  ،]52[»1966ایضاً «به لیبی برای شرکت
در کنفرانس صلح […] در اوایل سال  .]53[»1978سرانجام نیز مینویسد« :پس از
انقالب  22بهمن  1357در روز دوم اردیبهشتماه  1358به ایران ،میهن انقالبیم
بازگشتم» ]54[.بر این اساس میتوان با اطمینان نتیجه گرفت که وقتی نامور نوشت
« هنگامی که در بلغارستان به سر میبردم رفقا برای چاپ دوم از من خواستار
مقدمهای شدند» اشارهاش به مقطعی در حدفاصل سال  1340و زمان انقالب بوده
است .تجدید«چاپ»ها و بازنشرهایی که طی این سالها از «بشردوستان ژندهپوش» و
احتماالً «بشردوستهای ژندهپوش» صورت میگرفت ،صرفنظر از فرمهای متنوعی که
داشتند و برخی تصحیحهای نامحسوس اغالط حروفچینی در بازنشرهای دههی
پنجاه خورشیدی ،از نظر محتوا همگی بهتمامی مثل نسخههایی بودند که در دورهی
اقامت نامور در ایران تا سال  1337منتشر شده بودند ،از جمله مشابه با چاپ اول
کتاب که خود نامور به احتمال قوی حتا چندان برکنار و بیاطالع از فرایند نشر متن
ترجمهاش نبود .اگر چنین استنتاجی صحیح باشد میتوان با اطمینان گفت انتساب
مسئولیت «مثله»شدگی اثر به «رفقا»ی تودهای مطلق ًا حظی از حقیقت ندارد .اثر از
ابتدا «مثلهشده» بود.
آیا «مثله»شدگی «بشردوستان ژندهپوش» محصول نقصانهای کار مترجم فقید
بوده است؟ روایت فارسی کتاب در قیاس با متنی که نویسنده در زمان حیات نوشت
متنی یقین ًا «مثلهشده» است .اما نقش مترجم که «مثله»شدگی متن را بهخطا به
«چاپ دوم» و تلویح ًا به «رفقا»ی تودهای نسبت میدهد در این میان چیست؟ برای
پاسخ به این پرسش باید تاریخچهی نشر روایت فارسی «بشردوستان ژندهپوش» در
ایران را رها کنیم و برویم سراغ تاریخچهی نشر روایتهای انگلیسیاش در اروپا و
امریکا.
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از وهم «مثله»شدگی تا واقعیت مثلهشدگی

رابرت ترسال که اسم مستعار رابرت نونان ،زادهی  1870در دابلین ،بود
«بشردوستان ژندهپوش» را در شهر هِیستینگز واقع در ساحل غربی انگلستان نوشت،
«احتماال بین سالهای  1906و  ]55[.»1910در اوایل سال  1911که درگذشت
دستنوشتههای «بشردوستان ژندهپوش» نزد دخترش کَتلین ماند .از مرگ پدر خیلی
نگذشته بود که کَتلین دستنوشتههای پدر را به شاعرهای نشان داد بهاسم جسی
پوپ که میهمانِ خانه ای بود که کَتلین در نقش پرستار بچه در آن کار میکرد .طبق
نوشتهی پوپ« ،دوستی از من خواست نگاهی به دستنوشتهی رمان «بشردوستان
ژندهپوش» بیندازم ،اثر کارگر سوسیالیستی که نقاش ساختمان بود و متعاقب نوشتن
کتاب اش از دنیا رفته بود .پذیرفتم ،بی هیچ شوقی .انتظار داشتم نه مهیج باشد و نه
مفرح .اما دریافتم اتفاقی با سند انسانیِ جشمگیری برخورد کرده بودم» ]56[.پوپ
انتشار دستنوشتهها را به ناشرِ خودش گرنت ریچاردز توصیه کرد .ریچاردز که بر
کیفیت باالی متن صحه میگذاشت ظاهراً بنا بر مالحظههای مالی معتقد بود
دستنوشتهها طوالنیتر از حدیاند که بتوان کامل منتشرشان کرد .کَتلین حق خود
بر دستنوشتههای پدر را بهازای  25پوند به ریچاردز واگذاشت و ریچاردز نیز بهازای
مبلغی در همین حدود جسی پوپ را به تلخیصکردن دستنوشتهها برگماشت]57[.
نخستین ویراستِ «بشردوستان ژندهپوش» بر این اساس زاده شد ،در انگلستان []58
بهتاریخ  23آوریل  1914و در امریکا[ ]59و کانادا[ ]60در ما ِه مه همان سال .پوپ در
پیشگفتار کوتاهی که در مقام ویراستار بر رمان نوشت و در نشر امریکاییاش در سال
 1914نیز منتشر شد تأکید کرد که «وظیفهی من در خالل کاستن از حجم انبوهِ
دستنوشته چنان که به حد و اندازهی کتاب برسد فقط هَرَسکردنِ مواد سطحی و
تکراری بود .آن چه باقی مانده است از قلم رابرت ترسال جاری شده است»]61[.
همین ویراستِ سال  1914را انتشارات گرنت ریچاردز در لندن طی چهار سال بعدی
سیزده بار بازنشر کرد .من نسخهای از این ویراست را در اختیار ندارم ،اما اگر نشر
امریکایی ویراست سال  1914را مبنا قرار دهیم که گویا مثل ویراست انتشارات گرنت
ی ترسال
ریچاردز بود ،دستنوشتههای دویستوپنجاههزار کلمهای و پنجاهوچهار فصل ِ
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به  36فصل در قالب  385صفحه کاهش یافته بود ]62[.جسی پوپ بنا بر درخواست
ریچاردز در اواخر  1917و اوایل  1918ویراستی حتا مختصرتر از ویراست قبلی نیز به
دست داد ]63[.این ویراست دوم نیز در سال  1918منتشر شد ]64[.نمیدانیم منبع
اصلی ترجمهای که رحیم نامور در نخستین نیمهی دههی  1320به دست داد چه
بوده است اما یقیناً یا همین ویراست جدیدِ سال  1918بود یا یکی از هفت نوبت
بازنشری که همین انتشارات در سالهای بعدی صورت داد یا ویراست مشابهی که
انتشارات پنگوئن در سال  1940منتشر و چهار بار بازنشر کرد ]65[.من هیچیک از
نسخههای پیشگفتهی بازنشرهای سال  1918به بعد را در اختیار ندارم و با متن
ترجمۀ فارسی مقابله نکردهام اما از منبعی دربارهی برخی مشخصههای کلیدیشان
اطالع یافتهام :ویراست انگلیسی سال  1918حدوداً نودهزار کلمه است در  25فصل
ک ه پرسوناژ اصلی داستان در پایان به خودکشی میاندیشد ]66[.این مشخصهها
تقریباً مثل مشخصات متن فارسیِ عرضهشدهی نامور در سالهای دههی بیست
خورشیدی است :متن فارسی نیز حدوداً بین هشتاد تا هشتادوپنجهزار کلمه است در
 25فصل که قهرماناش نهایت ًا در اندیشهی خودکشی است .بر این اساس میتوان
استنتاج کرد که هم هر دو روایت انگلیسیِ سالهای  1914و  1918و هم روایت
موجودِ فارسیِ «بشردوستان ژندهپوش» یقیناً متنی «مثلهشده» محسوب میشوند اما
تنها کسانی که کل متن دستنوشتهها را خوانده بودند و میدانستند چه تلخیص
شدیدی به ع مل آمده است به احتمال قوی فقط گرنت ریچاردز و جسی پوپ به
همراه کَتلین نونان بودند .مفهوم «مثله»شدگی نزد افکار عمومی فقط هنگامی معنا
مییافت که متن «مثلهشده» میتوانست با متن اصلی دستنوشتهی ترسال مقایسه
شود .چنین چیزی نه در سالهای  1914و  1918در غرب میتوانست به وقوع
ال در سال  1324در ایرانِ ما .در
بپیوندد و نه البته ،به طریق اولی ،تا مدتها بعد مث ً
وضعیتی که دستنوشتهی اصلی هیچ دیده نشده بود ،شکلگیری مفهوم مثلهشدگی
نیز امری ممتنع بود .مفهوم مثلهشدگی فقط طی دورهی پس از جنگ جهانی دوم
بود که میتوانست برای کتاب «بشردوستان ژندهپوش» مصداق بیابد ،آنهم بههمت
فرِد بال ،کارگری در شهر هِیستینگز و شاغل در همان صنفی که رابرت نونان نیز
زمانی در آن کارگری کرده بود .بال هم به «بشردوستان ژندهپوش» عالقهمند شده
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بود و هم به نویسندهاش .سخت در جستوجوی گرنت ریچاردز برآمد و وقتی توفیق
یافت از طریق هم او بود که دست یافت به منشی انتشارات گرنت ریچاردز که
دستنویسهای ترسال را به داللی فروخته بود .دستنوشتهها را یافت و از آنِ خود
کرد .بال و همسرش مدتها در آشپزخانهشان با زحمت فراوان موفق شدند نسخهی
اصلی را بازسازی کنند ]67[.سرانجام دستنوشتههای بازسازیشده در اکتبر سال
 1955برای نخستینبار بدون هیچ حذفی در انگلستان به انتشار رسید ]68[.از این
سال به بعد بود که مفهوم مثلهشدگی میتوانست برای برخی روایتهای «بشردوستان
ژندهپوش» مصداق یابد ،از جمله هم برای روایت انگلیسی ویراستهای اول و دوم
کتاب و هم برای انواع بازنشرهای فارسیاش از اوایل عصر پهلوی دوم به بعد ،اما با
یک تفاوت کلیدی :روایت انگلیسی در نخستین دو ویراستاش بهراستی مثله شده
بود اما روایت فارسی بهناگزیر فقط از متنی مثلهشده ترجمه شده بود بیآنکه
بیواسطه مثله شده باشد .گرچه متنِ ویراستِ مثلهشدهی انگلیسی در سال  1918را
هرگز در اختیار نداشتهام و با ترجمهی فارسیاش مقابله نکردهام ،اما همهی نشانههای
دسترسپذیر بهقوت گواهی میدهند که مترجم فقی ِد متن فارسیِ «بشردوستهای
ژندهپوش» با معیارهای زمانهی خودش در آغاز عهد پهلوی دوم کار ترجمهاش را
بهخوبی انجام داده بود ،حتا در نحوهی ضبط نام نویسندهی اثر که در آن سالها در
بریتانیا نه «ترسل» بلکه «ترسال» نوشته میشد .مترجم فقید در زمانهای توانسته بود
چنین کند که مثالً اردشیر آوانسیان بهدرستی میگفت« :مشکل دیگر [در سالهای
بیست خورشیدی] عبارت از رواج ادبیات مارکسیستی به زبان فارسی بود… .ما [در
حزب توده] امکانات مالی و کادر ورزیدهی مترجم نداشتیم ،بنابراین به مشکالت
زیادی برخورد کردیم و باید گفت که این همان نقصان بزرگ نهضت ما بود»]69[.
پس چرا نامور سالی پیش از مرگ در پیرانهسر نوشت که وقتی «در بلغارستان به
سر میبردم رفقا برای چاپ دوم از من خواستار مقدمهای شدند» اما «آنچه به دست
من رسیده خالصهی مثلهشدهای بوده است در  24فصل از یک کتاب پنجاه و دو
فصلی…»؟ من پاسخ قطعی به این پرسش را نمیدانم .همچنین نمیدانم عالمت
«سه نقطه»ی پایانبخش این جمله ی حساس از رحیم نامور بوده است یا از ناشر نامه
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که در آبان  1368نوشت« :به دلیل پنهانکاری ضرور برای مرحلهی کنونی مبارزهی
حزب ،نکاتی از نامهی رفیق [نامور] حذف شده که در متن با عالمت «سه نقطه»
مشخص گردیدهاند» ]70[.شاید اگر اینجا عالمت «سه نقطه» در بین نبود ،پاسخ
قطعی نیز ،دستکم از منظر نامور ،دسترسپذیر میبود .حاال که نیست اما میتوان
فرضیههایی چهبسا قابل دفاع در پاسخ به این پرسش پیش کشید که مستلزم غور در
تاریخ حزب توده در فاصلهی زمانی مشخصی است :از ماههای منتهی به برگزاری
پلنوم هجدهم کمیتهی مرکزی حزب در آذر  1362تا ماههایی پس از برگزاری
کنفرانس ملی حزب در سال  .1364اگر بخواهم وارد چنین بحثی بشوم ناگزیرم از
دایرهی تنگِ صالحیتهای تحقیقاتیِ سندمحورِ خودم فراتر بروم و به چاهِ ویل
گمانزنیهای نامستند گام بگذارم .تا زمانی که اسنادی متقن برای گمانزنیهای
خودم نیابم چنین نخواهم کرد.
مختصات مثلهشدگی

عمارتی وسیع اما کهنهساز در چهارکیلومتری شهر ماگسبورو که ساکنان
آنطرفها دخمهاش میخوانند از سالها پیش متروک مانده بود اما بهتازگی یک
شرکت مقاطعهکار بهاسم شرکت سهامی روشتون درصدد مرمتاش برآمده و
بیست وپنج کارگر را برای همین کار اجیر کرده است .کارفرمایان مستمراً غنی و
غنیتر میشوند اما کارگران و خانوادههاشان دائماً اسیر فقر و گرسنگی و بدهیاند و
درعینحال میپندارند هیچ توانی برای تغییر اوضاع ندارند .در این میان اما فرانک
آون ،پرسوناژ اصلی داستان ،به این اوضاع تن نمیدهد و میکوشد همکاران کارگر
خود را برای مبارزه جهت برپاییِ جامعهای عادالنه ترغیب کند اما این تازه اولِ
ماجراست و در عمل میبیند که این کار چهقدر دشوارتر از حدی بوده است که ابتدا
میاندیشید.
این داستان را رابرت ترسال با دویستوپنجاههزار لغت در قالب پنجاهوچهار فصل
در دستنوشتههای خویش پرورانده بود .ویراست انگلیسی سال  1918و انواع
بازنشرهای آن به همراه روایت فارسی »بشردوستان ژندهپوش» که همهی نشانهها
میگویند ترجمهی همان ویراست است همزمان با کاهش تعداد لغتها به حدود ًا
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نودهزار در روایت انگلیسی و تقریباً هشتادهزار تا هشتادوپنجهزار در روایت فارسی و
تقلیل فصول پنجاهوچهارگانه به فصول بیستوپنجگانه از منظر محتوا دستکم پنج
محور از بحثها را زدوده و ازاینرو روایتی مثلهشده به دست داده اند.
محور یکم :سیاست ناامیدی بهجای سیاست امید .روایت «مثلهشده» با تأمالت
آون دربارهی خودکشی پایان مییابد« :بخوبی میدید که … یک زن و یک کودک از
او باقی مانده و اسیر چنگال یک اجتماع خونخوار و بیرحم خواهند شد .چند سالی
نخواهد گذشت که طفلش بروز امروز خود او خواهد افتاد… .او را مانند حیوانات بکار
وا خواهند داشت و از گردۀ او کار خواهند کشید … و تا آخرین رمق جان خواهد
کند که یکعده مفتخور و بیرحم و سفاک از نتیجۀ کار او استفاده کنند… .تصمیم
گرفت بعد از خودش زن و بچهاش را در زیر دست و چنگال گرگان درنده … باقی
نگذارد .فکر میکرد اگ ر نتواند آسایش و نیکبختی آنها را بعد از خود تأمین کند اقالً
میتواند نگذارد آماج مصائب و فالکتهای آینده واقع گردند .اگر نتواند بماند و آنها را
مثل پیش از تجاوز قصابها و آدمکشهای متمدن و متدین مصون بدارد شرط مهر و وفا
آن خواهد بود که آنها را هم با خود ببرد!» .اگر روایت مثلهشده در اوج ناامیدی کارگر
آگاه به پایان می رسد ،روایت اصلی از این اوج ناامیدی در خدمت ارتقای مبارزه بهره
میجوید .روایت مثلهشده سیاست ناامیدی را برای مبارزهی طبقهی کارگر ترویج
میکند و روایت اصلی اما سیاست امید را.
محور دوم :گرایش اکونومیستی بهجای گرایش جامعنگر .اگر طیفی از
حق وحقوق کارگران را در نظر بگیریم که ،به زبان امروزی ،با حقوق سیاسی نظیر حق
رأی شروع میشود و با حقوق مدنی نظیر انواع آزادیهای فردی ادامه مییابد و با
حقوق اجتماعی و اقتصادی به نهایت میرسد ،روایت مثلهشده در قیاس با روایت
اصلی اوالً تأکید بهمراتب کمتری بر حقوق سیاسی و مدنی کارگران و تأکید بهمراتب
بیش تری بر حقوق اجتماعی و اقتصادی کارگران دارد ،ثانیاً در مجموعهی مسائل
مرتبط با مسائل اقتصادی کارگران بر مسائلی اقتصادی که مستقیم بر کارگران تأثیر
میگذارد تأکید بیش تر و بر مسائلی که غیرمستقیم بر کارگران تأثیر میگذارد تأکید
کمتر دارد ،ثالثاً در مجموعهی مسائل اقتصادی که مستقیم بر کارگران تأثیر میگذارد
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بر شرایط زیستی کارگران به میزان کمتر و بر شرایط کاری کارگران به میزان
بیشتری تأکید دارد ،رابعاً در مجموعهی مسائل مرتبط با شرایط کاری کارگران نیز
دستمزد را به زیان سایر مؤلفههای تعیینکنندهی شرایط کاری کارگران بهمراتب
برجستهتر میسازد .روایت مثلهشده در قیاس با روایت اصلی در حد بهمراتب
بیشتری واجد گرایش اکونومیستی است.
محور سوم :کمرنگسازی سیاست محلی در مبارزهی طبقهی کارگر .اگر بپذیریم
که مبارزهی طبقهی کارگر در سلسلهمراتبی از بسترهای سیاست محلی و ملی و
جهانی در جریان است ،روایت مثلهشده در قیاس با روایت اصلی عمدت ًا جنبههای
سیاست محلی را نادیده گرفته است و ازاینرو از زوایای پرشماری درصدد تبلیغ و
ترویج نوعی مبارزهی انتزاعی است که خاصبودگیهای سیاست محلی را در مبارزهی
طبقهی کارگر بسیار کمرنگ میکند.
محور چهارم :کمرنگسازی نقش ویرانگر کلیسا در حکم بخشی از طبقهی
مسلط .روایت مثله شده در قیاس با روایت اصلی تا حد زیادی تزویر و انحصارگری
کلیسا در صحنهی وسیع استثمار طبقهی کارگر را از متن زدوده است.
محور پنجم :کمرنگسازی گرایش غیرلنینیستی« .بشردوستان ژندهپوش» گرچه
قبل از پیروزی انقالب اکتبر به رشتهی تحریر درآمده بود اما روایت اصلیاش واجد
رگهای از گرایش نه ضدلنینیستی اما بههرحال غیرلنینیستی بود .بنا بر روایت اصلی،
آون به خود طبقه ی کارگر تعلق داشت که نه از راه ایفای نقش پیشآهنگی برای
طبقهی کارگر بلکه از راه ترویج و اشاعهی گفتوگوی قانعکننده و شکلدهی به نوعی
مای دستهجمعی در میان اعضای طبقهی کارگر برای تغییر مبارزه میکرد .کَتلین،
دختر نویسنده ،در میانهی دههی شصت میالدی بهدرستی دربارهی پدر گفته بود:
« سوسیالیسم پدرم نه سوسیالیسمِ حزب کارگر [انگلستان] است و نه سوسیالیسمِ
کمونیسم روسی» ]71[.در روایت مثلهشده با پرسوناژی مواجهایم که گرایش
غیرلنینیستیِ بهمراتب کمرنگتری دارد.
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در آینهی مثلهشدگی

همانطور که پیش تر استنتاج کردم ،رحیم نامور با معیارهای زمان انتشار اثر
اصوالً متنی را «مثله» نکرده بود اما متنی به دست داده بود که ،با معیارهای پس از
ویراست انگلیسیِ سال  ،1955مثلهشده بود .امروز بیش از هفتاد سال از نخستین
نوبت انتشار روایت فارسی «بشردوستان ژندهپوش» میگذرد اما برخی مختصات
مثلهشدگیِ متنی مستحکم که در روایت فارسیاش نیز ،نه به تقصیر مترجم،
میبینیم ،کماکان بازتاب جنبههایی است از شاکلهی فکری بخشهای وسیعی از چپ
ما :یکم ،فاصله گیری از سیاست امید؛ دوم ،غلظت باالی گرایش اکونومیستی؛ سوم،
غفلت از خاصبودگیهای سیاست محلی در صورتبندی سویههای مبارزهی طبقهی
کارگر؛ و چهارم ،فراتررفتن از گرایش غیرلنینیستیِ کمرنگِ روایتِ مثلهشدهی
«بشردوستان ژندهپوش» و ،در عوض ،ایمان عمیق به رویکردی لنینیستی در شیوهی
مبارزه با سرمایهداری .روایت فارسی «بشردوستان ژندهپوش» ،همچون اثری ادبی ،نه
علت ظهور چنین مختصاتی در چپ ایرانی بلکه فقط آینهای است در انعکاس چنین
گرایشهایی در بخش های وسیعی از چپ ما از یک سده پیش تا امروز .بازسازی چپ
در ایران امروز در گروِ بازنگریهایی بسیار گسترده در اندیشههای سابقمان است ،از
جمله برای زدودن همین خصلتها.
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مدارهای بحرانی در اقتصاد ایران
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این روزها در تیرماه  1397سطح باالتری از بحران کنترلناپذیری اقتصاد ایران را
شاهدیم .علل رسیدن به این سطح از بحران بههیچوجه در مدتی کوتاه پدید
نیامدهاند .اگر تحریمهای اقتصادی بینالمللی و سپس خروج امریکا از برجام به وقوع
نمی پیوست ،اقتصاد ایران در زمان نامعلوم اما دیرتری و با شدت نامشخص اما کمتری
باز هم دچار درجاتی از بحران کنترلناپذیری میشد .اقتصاد ایران در اثر ابتال به نوعی
گرایش ساختاری اصوالً دیرزمانی است که مستعد بحران کنترلناپذیری بوده است.
انباشت پیآمدهای تحریمهای اقتصادی بینالمللی از آغاز دههی نود خورشیدی به
ی ابتدا پیشبینی و سپس تحقق خروج امریکا از
این سو و نیز فضای شکلگرفته در پ ِ
برجام طی ماههای اخیر فقط زمان وقوع چنین بحرانی را تسریع کرده و شدت
وقوعاش را افزایش داده است .سطوح باالتری از بحران کنترلناپذیری اقتصاد ایران با
ضربآهنگی که شناختی کافی برای پیشبینیاش نداریم در انتظارمان است.
در این یادداشت ،با اتکا بر مباحثی که طی سالهای اخیر دربارهی چارچوب
مفهومی و تجربی زنجیرهی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران پیش کشیدهام ،با زبانی
بسیار فشرده میکوشم  36مدار بحرانی را که اقتصاد ایران در دامشان قرار گرفته
ال همافزا میان شش
است صورتبندی کنم ،آنهم مبتنی بر سیزده رابطهی متقاب ً
بحران اصلی اقتصاد ایران.
 36مدار بحرانی در اقتصاد ایران

جدول شمارهی  1چکیدهای از برخی جنبههای چارچوب مفهومی زنجیرهی
انباشت سرمایه را به نمایش میگذارد.
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نمودار شمارهی  1نیز جنبههایی از چارچوب مفهومی زنجیرهی انباشت سرمایه را
در قالبی دیگر عرضه میکند.

محمد مالجو

همانطور که از جدول شمارهی  1و نمودار شمارهی  1برمیآید ،نحوهی تحقق
شش حلقهی زنجیرهی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران طی سالهای پس از انقالب
اصوالً موجد شکلگیری تدریجی شش بحران اقتصاد سیاسی در ادوار اخیر شده است.
در حلقهی اول از زنجیره ی انباشت سرمایه ،نوع تحقق تمرکزیابی ثروت و منابع
اقتصادی در دستان اقلیت به زیان اکثریت تودهها از راههایی غیر از تولید
سرمایهدارانه ،همراه با سایر عللی که اینجا محل بحثام نیست ،بحران نابرابری
گسترده در ثروت و درآمد و مصرف میان خانوارهای جامعهی ایرانی را رقم زده است.
در حلقهی دوم ،نوع تحقق کاالییسازی نیروی کار و ازاینرو مطیعسازی نیروهای کار
و ارزانسازی نیروی کارشان ،همراه با سایر عللی که اینجا از کنارشان میگذرم ،به
بحران اختالل گسترده در بازتولید اجتماعی نیروهای کار انجامیده است .در حلقهی
سوم ،نوع تحقق کاالییسازی طبیعت و ازاینرو ارزانسازی و دسترسپذیرسازی
ظرفیتهای محیطزیست ،در پیوند با سایر عللی که فراتر از بحثام در اینجاست ،به
بحران تخریب فزایندهی محیطزیست منجر شده است .در حلقهی چهارم ،رشد
سرطانیِ نسبتِ تخصیص منابع اقتصادیِ بخشهای خصوصی و دولتی و شبهدولتی به
فعالیتهای نامولد (سوداگرانه در بخشهای خصوصی و شبهدولتی و نیز تقویت
سازوبرگهای ایدئولوژیک دولت در بخشهای دولتی و شبهدولتی) مستقیماً بحران
تولید ارزش در نقطهی تولید را رقم زده است .در حلقهی پنجم ،از سویی قوت
تقاضای مؤثر در بازارهای ملی برای محصوالت خارجی و از سوی دیگر نیز ضعف
تقاضای مؤثر در بازارهای بینالمللی برای محصوالت داخلی (صرفنظر از نفت و
مشتقات اش) به بحران تحقق ارزش در بازارهای کاالها و خدمات منجر شده است.
نهایت ًا در حلقهی ششم نیز غلبهی سرمایهبرداری از اقتصاد ملی بر سرمایهگذاری در
اقتصاد ملی به بحران انباشتزدایی در اقتصاد ایران انجامیده است.
نمودار شمارهی  2سیزده رابطهی همافزا میان بحرانهای ششگانهی اقتصاد
سیاسی ایران را به تصویر میکشد.
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ی بحرانهای ششگانهی
جدول شمارهی  2همین مسیرهای سیزدهگانهی همافزای ِ
اقتصاد سیاسی ایران را شرح میدهد.

محمد مالجو

این مسیرهای سیزدهگانهی همافزاییِ بحرانهای ششگانهی اقتصاد سیاسی ایران
در پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر  36مدار بحرانی را خلق کرده است که اقتصاد ایران
را به دام انداختهاند .مدار بحرانی هنگامی شکل میگیرد که تشدید یکی از بحرانهای
ششگانه از طریق یکی از مسیرهای سیزدهگانه مسبب تشدید یکی دیگر از
بحرانهای شش گانه شود و سپس از دو یا چند مسیر دیگر از مسیرهای سیزدهگانه
نهایتاً مسبب تشدید بیشازپیشِ همان نخستین بحران شود .بر این مبنا ،از میان 36
مدار بحرانی که در اقتصاد سیاسی ایران شناسایی کردهام مدارهای یکم تا سوم،
بهقراری که در جدول شمارهی  3میتوان مالحظه کرد ،چهبسا منتهی به گسستگی
در نخستین حلقهی زنجیرهی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران بشوند.

جدول شمارهی  4مدارهای چهارم تا دهم را نشان میدهد که چهبسا منتهی به
گسست در حلقهی دوم زنجیرهی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران بشوند.
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جدول شمارهی  5مدارهای یازدهم تا هفدهم را نشان میدهد که میتوانند به
گسست در حلقهی چهارم زنجیرهی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران بینجامند.

محمد مالجو

جدول شمارهی  6مدارهای هجدهم تا بیستوهشتم را نشان میدهد که چهبسا
به گسست درحلقهی پنجم زنجیرهی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران ختم شوند.

جدول شمارهی  7مدارهای بیستونهم تا سیوششم را نشان میدهد که
میتوانند به گسست در حلقهی ششم زنجیرهی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران منجر
شوند.
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هنگامی که سطح بحران مربوط به یکی از حلقههای ششگانهی زنجیرهی انباشت
سرمایه از حد خاص اما پیشاپیش نامعلومی باالتر رود ،امکان گسستگی تمامعیار در
حلقهی مربوطهی زنجیرهی انباشت سرمایه پدید میآید .گسستگی یکی از حلقههای
زنجیرهی انباشت سرمایه درواقع پایینترین سطح از مرحلهی اوجگیری بحران
کنترلناپذیری نظام اقتصادی خواهد بود.
این که کدامیک از مدارهای بحرانیِ سیوششگانه با چه شدت و چه ضربآهنگ
زمانی در آیندهی میانمدت عمالً اقتصاد ایران را به سطوح باالتری از بحران
کنترلناپذیری بکشانند بههیچوجه پدیدهای مکانیکی و دترمینیستی نیست بلکه به
شکل توازنهای مجموعهی درهمتنیدهای از انواع پرشماری از مناسبات قدرت
طبقاتی و غیرطبقاتی در جامعه ی ایرانی بستگی دارد .در یادداشتی مجزا خواهم
کوشید نوعی صورتبندی مقدماتی از نحوهی تأثیرگذاری انواع نیروهای طبقاتی بر
درجهی فعالشدگی مدارهای بحرانی سیوششگانه در اقتصاد ایران به دست دهم.
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دوراههی ناگزیر در بازار پول:

سلبمالکیت از چه کسانی؟
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نشان پررنگی از درایت عمیق دربارهی وضع اقتصادی کنونی در سخنان
عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی ایران ،که در پیوند با بستهی ارزی جدید
دولت در ساعات پایانی چهاردهم مرداد  1397ایراد شد دیده نمیشود .نشانهها از این
حکایت دارند که دولت کماکان به همان سوگیریهای سابقاش پایبند است.
حالآن که وضع اقتصاد ایران در چند ماه اخیر ،به احتمال بسیار قوی ،بازتاب ورود
رسمی به سطح باالتری از نخستین مرحله از مراحل چندگانهی اوجگیری بحران
کنترل ناپذیری است .اقتصاد ایران در اثر ابتال به گرایشی ساختاری اصوالً سالها
مستعد بحران کنترلناپذیری بوده است .پیشترها نمیتوانستیم پیشبینی کنیم که
بحران کنترل ناپذیری اقتصاد ایران مشخصاً از کدام مقطع زمانی و از مجرای کدام
ال درجهی بالقوگیاش کاهش و درجهی فعلیتیافتگیاش افزایش
متغیر اقتصادی عم ً
خواهد یافت .اگر فرضیهی ورود اقتصاد ایران به نخستین مراحل بحران
کنترل ناپذیری را رویدادهای آتی تأیید کنند ،بعدها با اطمینان میتوان گفت که
بحران کنترلناپذیری از مقطع زمانیِ بهار و تابستان  1397و از مجرای کاهش
بیسابقه ی ارزش پول ملی که معلول عوامل پرشماری است حرکت پرشتاب در مسیر
فعلیتیابیاش را آغاز کرد.
بااینحال ،کاهش بیسابقهی ارزش پول ملی گرچه به احتمال قوی هم موع ِد
ورود و هم مجرای تقرب اقتصاد ایران به بحرانکنترلناپذیری را تعیین کرده است اما
بههیچوجه علت بنیادی چنین بحرانی نیست .بحران کنترلناپذیری معلول همافزایی
بحرانهای عدیدهی زیربناییتری در سپهرهای گوناگون اقتصاد ایران است .مشخصاً،
تا جایی که فقط و فقط به بازار پول برمیگردد ،اصلیترین علتِ درونماندگارِ کاهش
بیسابقهی ارزش پول ملی در بهار و تابستان  1397و ازاینرو تقرب احتمالیِ اقتصاد
ایران به بحران کنترلناپذیری یقیناً خلق حجم بیسابقهای از نقدینگی در دهههای
اخیر بوده است.
موضوع بحث من در مقالهی حاضر مشخصاً پیآمد نقشآفرینی حجم عظیم
نقدینگی در اقتصاد ایران و تشریح زیانبارترین و تبیین کمزیانترین شیوههای
رویارویی با آن است .ابتدا نشان خواهم داد چرا این حجم از نقدینگی دقیقاً در برههی
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کنونی به عامل تعیینکنندهای در کموکیف حیات اجتماعی در ایران تبدیل شده
است .شرح خواهم داد که چرا ضرورت گریزناپذیر تعیین تکلیف با این حجم از
ی سرنوشتسازی مواجه کرده
ال جامعهی ایرانی را با انتخاب عمیق ًا سیاس ِ
نقدینگی عم ً
است که ،چه با استمرار نظام سیاسی کنونی و چه با قدرتگیری نیروهای سیاسی
دیگری ،کموکیف حیات اجتماعی آتی در این سرزمین را بهنوبهیخود رقم خواهد زد.
سپس چشمانداز دو نحوهی رویارویی با این حجم عظیم از نقدینگی در اقتصاد ایران
را ترسیم خواهم کرد :یکی نحوهی رویاروییِ متعارفی که دولتها تاکنون برگزیدهاند و
اکنون دیگر استمرار بهکارگیریاش درجهی باالیی از ظرفیت فروپاشی فابریک
اجتماعی را در بطن خود میپرورانَد ،دیگری نیز نحوهی متفاوتی از رویارویی که واجد
درجاتی از پتانسیل مها ِر برخی پیآمدهای ویرانگرِ نقشآفرینی انبوه نقدینگی در
جامعهی ایرانی است .تأکید میکنم که استمرار بهکارگیری نحوهی متعارف رویارویی
با نقدینگی در برهه ی تاریخی کنونی یقیناً اقتصاد ایران را به سطح باالتری از مراحل
اولیهی اوجگیری بحران کنترلناپذیری خواهد کشاند ،امری که چهبسا پیآمدهای
ویرانگرِ ده هاساله برای حیات ایرانی به همراه داشته باشد .نیروهای سیاسی
پوزیسیون و اپوزیسیون باید از ورود اقتصاد ایران به چنین ورطهی خوفناکی
بهیکسان واهمه داشته باشند.
اجتنابناپذیریِ رویارویی با انبوه نقدینگی

نگاهی بیندازیم به مسیر طیشده .افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور طی
دهه های اخیر همواره مسبب انبساط پرشتاب تقاضای کلِ اسمیِ اقتصاد کالن شده
است .نقدینگی ،در حکم ابزار قدرت خرید در بازارهای داخلی ،وسیلهی شکلگیری
تقاضای کل اقتصاد کالن است .مقابل اینِ حجم از نقدینگی و ازاینرو تقاضای کل در
بازارهای داخلی ،اما ،تجربهی مسیر طیشده نشان داده است که ،در اثر خصلتهای
ساختاری در اقتصاد ایران ،عرضهی کل اقتصاد کالن از طریق تولید داخلی در
درازمدت نمیتوانسته است در بهترین حالت بیش از حدود شش درصد افزایش
یابد ]1[.ازاین رو ،با فرض ثبات نسبی سرعت گردش نقدینگی در درازمدت ،شکاف
بین تقاضای کل و عرضه ی کل اقتصاد کالن به این گرایش داشت که با افزایش سطح
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قیمتها پر شود .بخشی از این شکاف بین تقاضای کل و عرضهی کل طی دورههای
رونق نفتی با بهرهگیری از لنگر اسمی نرخ ارز و اتخاذ سیاستهای درهای باز در
تجارت خارجی و ازاینرو اتکا بر واردات پر میشد .با تکیه بر واردات کاالها و خدمات
خارجی و افزایش عرضهی محصوالت مبادلهپذیر عمالً عرضهی کل افزایش مییافت و
با جبران حدی از کسری تولید عمالً بخشی از فشارهای تورمی ناشی از افزایش حجم
نقدینگی مهار می شد ،اما نه در درازمدت .چنین امکانی برای مهار فشارهای تورمی
طی دورههای کسادی نفتی و ازاینرو حدوث تراز منفی حساب تجاری حتا در
کوتاهمدت و میان مدت نیز چندان وجود نداشت .افزایش حجم نقدینگی اگر با افزایش
عرضهی ک ل اقتصاد کالن ،چه از محل تولید داخلی و چه از محل واردات ،همراه
نمیشد دیر یا زود در درازمدت به تورم میانجامید .از نمودار شمارهی  1میتوان
نتیجه گرفت که طی سالهای  1369تا  1394روندهای درازمدتِ تورم و نرخ رشد
ی
نقدینگی با یکدیگر تقریباً همسو بودهاند ،ولو با قدری وقفه از سمت نرخ تورم در پ ِ
نرخ رشد نقدینگی.
اما انتظار بر این است که در مسیر پیشارو اوالً امکان افزایش تولید داخلی برای
مهار پیآمدهای تورمزایِ نقدینگی در قیاس با گذشتهها بهمراتب کمتر باشد و ثانی ًا
امکان تکیه بر لنگر اسمی نرخ ارز و واردات برای ممانعت از شکلگیری فشارهای
تورمیِ ناشی از خلق نقدینگی تا اطالع ثانوی چندان میسر نباشد .در مسیری که
پیشارو داریم برای افزایش عرضهی کل اقتصاد کالن نه میتوان به افزایش تولید
داخلی چندان امید داشت و نه میتوان بر واردات چندان تکیه کرد .شکاف پدیدآمده
بین عرضه و تقاضای کل اسمیِ اقتصاد کالن بهناگزیر رو به افزایش خواهد گذاشت.
ل حقیقیِ اقتصاد کالن افزایش پیدا نخواهد کرد .میزان تقاضای کل
میزان عرضه ی ک ِ
حقیقیِ اقتصاد کالن بهناگزیر خود را با میزان عرضه تطبیق خواهد داد و بهشدت
کاهش خواهد یافت .تقاضای بخشهایی از جمعیت در بازارهای داخلی ،خواسته یا
ی سرنوشتساز دقیقاً
ناخواسته ،بهشدت رو به کاهش خواهد گذاشت .انتخاب سیاس ِ
همینجا شکل میگیرد :بارِ کاهش چشمگیر و اجتنابناپذیرِ تقاضای کلِ حقیقیِ
اقتصاد کالن را چه کسانی حمل خواهند کرد؟
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نحوهی متعارف رویارویی دولت با انبوه نقدینگی

اگر تالش برای ایجاد نوعی دگرگونی اساسی در ساختار بازار پول که در انتهای
مقاله پیشنهاد خواهم کرد در دستور کار قرار نگیرد ،بارِ سنگینِ کاهش اجتنابناپذیرِ
تقاضای کل اقتصاد کالن بهتمامی بر دوش اکثریتی از جامعه قرار خواهد گرفت که
برای حمل چنین باری اکنون دیگر در قیاس با گذشتهها از درجهی تابآوریِ
بهمراتب کم تری برخوردارند .نهادن چنین بار سنگینی بر دوش اکثریت جامعه با
سلبکردن قدرت خریدشان صورت خواهد گرفت ،آنهم از طریق تورم ناخواستهای
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که فرآیند دردناک انقباض شدی ِد تقاضای کلِ حقیقی را سبب خواهد شد .این رویه
باعث می شود گرچه از رقم اسمی نقدینگی کاسته نشود اما همان میزان از نقدینگیِ
اسمی از قدرت خریدِ کم تری در بازارهای داخلی برخوردار باشد و مسبب کاهش
ل حقیقی شود ،رویهای که در تمام دهههای گذشته سببسازِ برقراریِ
تقاضای ک ِ
تعادلِ اجتنابناپذیر بین عرضه کل و تقاضای کل اسمیِ اقتصاد کالن میشده است و
همهی نشانهها حکایت از این دارند که گزینهی کنونی دولت نیز همین باشد .ببینیم
بازندگان و برندگان این نوع سلبمالکیت در دهههای اخیر چه گروههایی بودهاند.
برای تبیین سازوکار سلبمالکیتی که از رهگذر بهکارگیری این نحوهی رویارویی
با نقدینگی تحقق یافته است باید چند وجه به بررسی گذاشته شوند :یک نوع موضوع
سلبمالکیت ،سه الیه از سلبمالکیتکنندگان ،سه نوع بهدستآوردهها برای
سلبمالکیتکنندگان ،سه الیه از سلبمالکیتشدگان ،سه نوع ازدسترفتهها از
کیسهی سلبمالکیتشدگان.
موضوع سلبمالکیتها در فرآیند خلق نقدینگی در بازار پول و ظهور تورمِ
متعاقباش در اقتصاد کالن عبارت بوده است از قدرت خرید ریال در بازارهای ملی.
حجمی از نقدینگی که به هر علت در بازار پول خلق شده و تقاضای کل اقتصاد کالن
را افزایش داده است ،با توجه به عدم افزایش متناسب در عرضهی کل اقتصاد کالن،
در دهههای اخیر متناسباً به افزایش سطح قیمتها و ازاینرو تورم انجامیده است.
تورم مستقیماً از قدرت خرید واحد پول ملی در بازارهای داخلی کاسته است و گویی
نقدینگی بخشهایی از جمعیت را تا حدی از حیز انتفاع ساقط کرده و سوزانده است.
این نوع سلبمالکیت در اقتصاد ایران به نفع سه الیه از سلبمالکیتکنندگان که
سه نوعِ متمایز از بهدستآوردهها را حاصل میکردهاند و به زیان سه الیه از
سلبمالکیتشدگان که سه نوعِ متمایز از ازدسترفتهها را از کف میدادهاند به عمل
آمده است .سه الیه از سلبمالکیتکنندگان عبارت بودهاند از :یکم ،سهامداران و
اعضای نهادهای پولی در بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی و نیز سهامداران و
اعضای شرکتهای زیرمجموعهی این نهادها که چه با تخطی از مقررات بانک مرکزی
و چه با فعالیتهای اساس ًا غیرمجاز توانستهاند یا افزایش سرمایه در نهادهاشان پدید
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بیاورند یا قیمت سهامشان را افزایش دهند یا از سود توزیعشدهی سهام به میزان
بیشتری برخوردار شوند؛ دوم ،صاحبان داراییهایِ غیرریالیِ منقول و غیرمنقول که
در فرآیند تورم نه فقط بهای نسبی داراییهاشان کاهش نیافته است بلکه در بسیاری
از مواقع حتا افزایش نیز یافته است؛ و سوم ،منتفعان از هزینههای افزایشیافتهی
دولتی که بارِ برخورداری شان از مخارج دولتی از مجرای کسری بودجهی دولت و
احتماالً استقراض دولتی و نهایت ًا افزایش نقدینگی و ازاینرو فشارهای تورمی بر دوش
همگان قرار گرفته است .هیچ یک از این سه الیه مطلقاً همگن نبودهاند و اجزای
تشکیلدهندهشان اصوالً درجات گوناگونی از سلبمالکیت را تحقق بخشیدهاند .عوامل
ی الیهی اول از سلبمالکیتکنندگان ،یعنی
تأثیرگذار بر درجهی سلبمالکیتکنندگ ِ
سهامداران و اعضای نهادهای پولی در بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی و نیز
سهامداران و اعضای شرکتهای زیرمجموعهی این نهادها ،عبارت بودهاند از میزان
توان مالیشان که سهمشان از بازار پول را تا حدی مشخص میکند ،نوع مقررات
حاکم بر عملکردشان در بازار متشکل پولی که میزان خلق نقدینگی را برایشان رقم
میزند ،درجهی اِعمال نظارت بانک مرکزی بر فعالیتهاشان و درجهی
نظارتگریزی شان از مقررات بانک مرکزی در بازار متشکل پولی که ظرفیتهای خلق
نقدینگی را نزدشان مقرر میکند ،و توان سیاسیشان برای حضور و فعالیت در بازار
غیرمتشکل پولی که توان نقدینگیزاییشان بیرون از نظارت بانک مرکزی را تعیین
ی الیهی دوم از
میکند .عوامل تأثیرگذار بر درجهی سلبمالکیتکنندگ ِ
سلبمالکیتکنندگان ،یعنی صاحبان داراییهایِ غیرریالیِ منقول و غیرمنقول ،عبارت
بوده اند از ارزش بازاری دارایی غیرریالیِ منقول یا غیرمنقولشان و نیز نرخ رشد ارزش
ی منقول یا غیرمنقولشان در فضای تورمی .اصلیترین عامل
بازاری دارایی غیرریال ِ
تأثیرگذار بر درجهی سلبمالکیتکنندگیِ الیهی سوم از سلبمالکیتکنندگان ،یعنی
منتفعان از هزینههای افزایشیافتهی دولتی ،نیز عبارت بوده است از میزان
برخورداریشان از مخارج دولتی .عوامل تأثیرگذار بر درجهی سلبمالکیتکنندگیِ هر
سه الیه از سلبمالکیتکنندگان عمالً مجموعهی ناهمگنی از سلبمالکیتکنندگان را
در فرآیند تصاحب بهمدد سلبمالکیت از تودهها در سازوکار خلق نقدینگی رقم زده
است.
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سه الیه از سلبمالکیتشدگان نیز عبارت بودهاند از :یکم ،صاحبان داراییهای
نقدیِ ریالی؛ دوم ،مزدوحقوقبگیران که دریافتیهاشان غالباً بر حسب واحد پول ملی
بوده است؛ و سوم ،عایدیبگیران از دولت و جامعهی مدنی .هیچیک از این سه الیه
مطلقاً همگن نبودهاند و اعضای تشکیلدهندهشان اصوالً مشمول درجات گوناگونی از
سلبمالکیتشدگی قرار گرفتهاند .اصلیترین عامل تأثیرگذار بر درجهی
سلبمالکیتشدگیِ الیهی اول از سلبمالکیتشدگان ،یعنی صاحبان داراییهای
نقدیِ ریالی ،عبارت بوده است از میزان دارایی نقدیشان .بخش وسیعی از این الیه از
سلبمالکیتشدگان خصوصاً در ادوار تورم سنگین اصوالً کسانی بودهاند که بهناگزیر
دست به پسانداز اجباری میزدهاند زیرا دارایی نقدیِ ریالیشان در حدی نبوده است
که در انواع بازارهای سرمایه بتوانند نقدینگی ریالیشان را به انواعی از داراییهای
منقول یا غیرمنقولِ غیرریالی تبدیل کنند .در ادوار توأم با نرخهای پایینِ تورم اما
غالباً اقشار باالتر در این الیه از سلبمالکیتشدگان که نقدینگی ریالیِ چشمگیری
داشتهاند همزمان بهنحوی در زمرهی یکی از الیههای سهگانهی سلبمالکیتکنندگان
ی الیهی دوم از
نیز بودهاند .عوامل تأثیرگذار بر درجهی سلبمالکیتشدگ ِ
سلبمالکیتشدگان ،یعنی مزدوحقوقبگیران ،عبارت بودهاند از :اوالً وضعیت
شغلیشان بر حسب جایگیری در جمع شاغالن یا بیکاران به گونهای که گرچه
بیکاران احتماالً وضع مالی وخیمتری داشتهاند اما دستکم در دورههای بیکاریشان
دستخوش این نوع سلبمالکیت قرار نمیگرفتهاند و این نوع سلبمالکیتشدگی در
جمع مزدوحقوقبگیران فقط مربوط به شاغالن و دورههای کاریشان بوده است ،ثانی ًا
درجهی امنیت شغلیشان به گونهای که هر چه درجهی امنیت شغلیشان کمتر بوده
باشد به میزان بیشتری نیز مشمول این نوع سلب مالکیتشدگی قرار میگرفتهاند ،و
ثالثاً توان چانهزنی فردی یا دستهجمعی شان در بازار کار و محل کار برای تطبیق نرخ
رشد دستمزدها و حقوقشان با نرخ تورم .عوامل تأثیرگذار بر درجهی
سلبمالکیتشدگیِ الیهی سوم از سلبمالکیتشدگان ،یعنی اعانهبگیران از دولت و
جامعهی مدنی ،عبارت بودهاند از :اوالً سهمی از افزایش هزینههای دولت که متعاقب
فشارهای تورمی و افزایش سطح قیمتها به مجموعهی ارقام انواع اعانهها تخصیص
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یافته است و ثانی ًا درجهی تطبیق وجوه اعانههای اعطایی دولت و نهادهای جامعهی
ی هر
مدنی به اعانهبگیران با نرخ تورم .عوامل تأثیرگذار بر درجهی سلبمالکیتشدگ ِ
سه الیه از سلبمالکیتشدگان عمالً مجموعهی ناهمگنی از سلبمالکیتشدگان را در
فرآیند خلق نقدینگی و ظهور تورم متعاقباش رقم زده است.
شکل شمارهی  1سازوکار تضاد منافع میان انواع سلبمالکیتکنندگان از
یک سو و انواع سلبمالکیتشدگان از سوی دیگر را بر سر موضوع سلبمالکیت در
خالل خلق نقدینگی و ظهور تورم متعاقباش نشان میدهد.
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ضرورت صورتبندی نحوهی متفاوتی از رویارویی با انبوه نقدینگی

مادامی که دگرگونی بنیادی در ساختار بازار پول در دستور کار قرار نگیرد ،تور ِم
ل حقیقی را از این
ح اصل از حجم عظیم نقدینگی در اقتصاد ایران عمالً تقاضای ک ِ
طریق تعدیل خواهد کرد که قدرت خرید سه الیهی سلبمالکیتشدگانِ پیشگفته را
به درجات گوناگون اما شدیداً کاهش میدهد و سلبمالکیتشان میکند ،الیههایی
که اکثریت جمعیت را دربرمیگیرند مشتمل بر اقشار میانی و طبقات کارگری و
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تهیدستان شهری و اقشار فرودستتر حیات روستایی .این بخش عظیم از جمعیت در
برهه ی کنونی ،در اثر انباشت فشارهای اقتصادی چهار دههی گذشته و تعمیق بحران
اختالل در بازتولید اجتماعی نیروهای کار ،از ظرفیتهای تاریخی تابآوریشان به
درجات گوناگون اما بهشدت کاسته شده است .نظر به ضرورت کاهش احتمال
مخاطره ی فروپاشی فابریک اجتماعی در وضعیت کنونی ،بارِ کاهش تقاضای کل
حقیقیِ اقتصاد کالن ضرورت ًا باید بر شانههای دیگری گذاشته شود .کدام شانههای
جایگزین؟ ضمن احالهی بررسیِ دو نهاد تأثیرگذار بر خلق نقدینگی در بازار پول
(دولت و بانک مرکزی) به مقالهای مجزا ،میکوشم پاسخ را از طریق بررسی ساختار
بازارهای متشکل و غیرمتشکلِ پولی بیابم.

در جستوجوی نحوهی متفاوتی از رویارویی با انبوه نقدینگی
ی فعال در بازار پول است که
بازار متشکل پولی عبارت از مجموعهی نهادهای پول ِ
زیر نظارت بانک مرکزی قرار دارند .اصلیترین ارکان ساختار بازار متشکل پولی در
سال  1396در شکل شمارهی  2نشان داده شده است]2[.
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اصلی ترین نهادهای بازار پول متشکل در ایران بر شش نوع تقسیم میشدهاند:
بانک تخصصی ،بانک تجاری ،بانک قرضالحسنه ،صندوق قرضالحسنه ،مؤسسهی
اعتباری ،و تعاونی اعتبار .این نهادها طبق قوانین بازار پول دستکم به لحاظ هشت
مؤلفه از یکدیگر متمایز میشدهاند :منابع مجازشان ،مصارف مجازشان ،اصلیترین
مصارف غیرمجازشان ،مقدار سرمایهی اولیهشان ،نرخ ذخیرهی قانونیشان ،نرخ سود
سپردههاشان ،حداکثر وام اعطاییشان ،حداکثر نرخ کارمزد وام اعطاییشان]3[.
جدول شمارهی  1همین کلیدیترین مؤلفههای این شش نهاد پولی در بازار متشکل
پولی را نشان میدهد.
نهادهای پولی پیش گفته از قوانین و مقررات بانک مرکزی در زمینهی تجهیز
منابع مجاز ،تخصیص مصارف مجاز ،مقدار سرمایهی اولیه ،نرخ ذخیرهی قانونی ،نرخ
سود انواع سپردهها ،حداکثر وام اعطایی ،و حداکثر نرخ کارمزد وام اعطایی در گذر
زمان به درجات گوناگون تخطی کردهاند و همین تخطیها یکی از مهمترین علل
خلق نقدینگی فراتر از اراده و خواست بانک مرکزی بوده است .از باب نمونه ،یکی از
انواع تخطیهای بانکها بنگاهداری در زمینههایی بوده است نامستظهر به تأیید
قوانینِ مرتبط با فعالیت بانکها .ساختار شرکتهای زیرمجموعهی بانکها در شکل
شمارهی  3نشان داده شده است]4[.
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بااینحال ،به موازات بازار متشکل پولی که زیر نظارت بانک مرکزی قرار دارد،
بازار غیرمتشکل پولی نیز در ایران برقرار بوده است که به درجات گوناگون خارج از
نظارت بانک مرکزی قرار داشته است .بانک مرکزی پنج بخش «صندوقهای
قرضالحسنه ،شرکتهای تعاونی اعتبار ،مؤسسههای مالی و اعتباری ،صرافیها و
لیزینگها»[ ]5را ،در مراسالت خود ،عناصر تشکیلدهندهی بازار غیرمتشکل پولی
معرفی کرده است .بر این اساس ،گرچه بازار غیرمتشکل پولی در برهههای گوناگون
دورهی پس از انقالب بهشدت قبض و بسط مییافته است ،اما ارکان اصلیاش در
دههی  1390در شکل شمارهی  4نشان داده شده است.

بازار غیرمتشکل پولی در ایرانِ چهار دههی اخیر بهوفور قبض و بسط داشته است.
اگر دادههای تارنمای رسمی بانک مرکزی در آبانماه  1396را مالک قرار دهیم،
همهی صندوقهای قرضالحسنه به غیر از  48مورد ،همهی مؤسسههای مالی و
اعتباری به غیر از شش مورد ،همهی شرکتهای تعاونی اعتبار شغلی غیر از 256
مورد ،همهی صرافیها غیر از  590واحد ،و همهی شرکتهای لیزینگ به غیر از 35
واحد ،جملگی ،از اجزای بازار غیرمتشکل پولی بودند .نَفسِ حضور نهادهای پولیِ بازار
غیرمتشکل پولی در اقتصاد ایران بهتمامی غیرقانونی بوده است .این نهادها فقط
مستظهر به پشتیبانی انواع مراکز ردهباالی قدرت سیاسیِ مستقر میتوانستهاند
حضوری پررنگ و مؤثر در بازار پول داشته باشند .تاکنون هیچگونه برآورد دقیقی از
ی بازار غیرمتشکل پولی به عمل نیامده است .اما
میزان ظرفیتهای نقدینگی زای ِ
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نشانههای فراوانی در بین بودهاند که حکایت از توان چشمگیر این نهادها در
نقدینگیزایی داشتهاند .از باب نمونه ،بنا بر گفتهی قائممقام بانک مرکزی در سال
 ،1393فقط شش مؤسسهی اعتباریِ غیرمجاز  940هزار میلیارد ریال از سپردههای
سپردهگذاران را در دست داشتند و این مؤسسهها نه فقط سپردهی قانونی به بانک
مرکزی نمیپرداختند بلکه هم نرخهای سود غیرمجاز باالتری به سپردهگذاران
میدادند و هم نرخ سود تسهیالت غیرمجاز بیشتری از تسهیالتگیرندگان
میستاندند ]6[،مجموعهای از نقشآفرینیها در بازار پول که حجم عظیم اما مجهولی
از نقدینگی را خلق میکرده است .بانک مرکزی تاکنون دادههای علنی موثق فراگیری
درباره ی اجزای بازار غیرمتشکل پولی اعالم نکرده است .بخشی از نهادهای پولیِ فعال
در بازار متشکل پولیِ کنونی اصوالً پیشترها نهادهای پولیِ غیرقانونی بودند که با اتکا
بر قدرت سیاسی ابتدا از توانایی تثبیت حضور در بازار پول برخوردار شده بودند و
سپس خودشان را با قوت به بانک مرکزی تحمیل کردند و از بازار غیرمتشکل به بازار
متشکل پولی انتقال یافتند.
از خالل بررسی ترکیب اجزای تشکیلدهندهی نقدینگی میتوان به توان باالی
ی فعال در بازار پ ول کشور پی برد .نقدینگی عبارت است از
ی نهادهای پول ِ
نقدینگیزای ِ
حاصلجمع پول (اسکناس و مسکوک در جریان  +سپردههای دیداری) و شبهپول
(حاصلجمعِ انواع سپردههای غیردیداری) .روند دگرگونی عناصر تشکیلدهندهی
نقدینگی طی سالهای  1360الی  1395در نمودار شمارهی  2نشان داده شده است.
مقیاس متغیرهای نقدینگی و پول و شبهپول در محور عمودی چپ نمودار و مقیاس
نسبتهای پول به نقدینگی و شبهپول به نقدینگی نیز در محور عمودی سمت راست
نمودار نشان داده شده است.
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از مقایسهی دو نسبتِ پول به نقدینگی و شبهپول به نقدینگی میتوان دریافت
که ،از اوایل دههی هشتاد خورشیدی به این سو ،روند سهم شبهپول در خلق
نقدینگی بهطرزی فزاینده افزایش یافته است که نشاندهندهی نقشآفرینی هر چه
پررنگتر نهادهای پولیِ فعال در بازار پول است .در سال  1395پول و شبهپول
بهترتیب حدوداً  13درصد و  87درصد از نقدینگی را تشکیل میدادند .پول که در
قیاس با شبهپول از قدرت نقدشوندگی بیشتری برخوردار است اما نقش کمتری در
رشد نقدینگی داشته است حاصلجمع اسکناس و مسکوک در جریان و سپردههای
دیداری است .نمودار شمارهی  3روند تغییرات اجزای تشکیلدهندهی پول را طی
سالهای  1360الی  1395نشان میدهد .مقیاس متغیرهای پول ،اسکناس و
مسکوک در جریان ،و سپرده های دیداری در محور عمودی چپِ نمودار و مقیاس

178

179

دوراههی ناگزیر در بازار پول :سلبمالکیت از چه کسانی؟

نسبتهای او ًال اسکناس و مسکوک در جریان به پول و ثانی ًا سپردههای دیداری به
پول نیز در محور عمودی سمت راست نمودار نشان داده شده است.

از مقایسهی دو نسبتِ اوالً اسکناس و مسکوک در جریان به پول و ثانی ًا
سپردههای دیداری به پول میتوان دریافت که روند سهم سپردههای دیداری در خلق
پول به طرزی فزاینده افزایش یافته است که باز هم از جمله نشاندهندهی
نقشآفرینی هر چه پررنگتر نهادهای پولیِ فعال در بازارهای متشکل و غیرمتشکل
پولی نیز بوده است .در سال  1395اسکناس و مسکوک در جریان حدوداً  24درصد و
سپردههای دیداری حدوداً  76درصد از حجم پول را تشکیل میدادند .سپردههای
دیداری که در قیاس با اسکناس و مسکوک از قدرت نقدشوندگی کمتری برخوردار
است از سه قسمت تشکیل شده است :سپردههای دیداری نزد بانکهای تجاری،
سپردههای دیداری نزد بانکهای تخصصی ،سپردههای دیداری نزد بانکهای
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غیردولتی و مؤسسههای اعتباری غیربانکی .نمودار شمارهی  4روند تغییرات اجزای
تشکیلدهندهی سپردههای دیداری را طی سالهای  1360الی  1395نشان میدهد.
نسبت هر یک از سه عنصر تشکیلدهندهی سپردههای دیداری به کل این
سپردهها را میتوان در نمودار شمارهی  5مشاهده کرد.

از مقایسهی سه نسبتِ اوالً سپردههای دیداری نزد بانکهای تجاری به کل
سپردههای دیداری ،ثانیاً سپردههای دیداری نزد بانکهای تخصصی به کل سپردههای
ی
دیداری ،و ثالث ًا سپردههای دیداری نزد بانکهای غیردولتی و مؤسسههای اعتبار ِ
غیربانکی به کل سپردههای دیداری میتوان دریافت که نقش بانکهای تخصصی در
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خلق سپردههای دیداری طی سالهای  1376الی  1395تغییر زیادی نداشته است
اما خصوصاً از سال  1387به بعد نقش بانکهای تجاری در خلق سپردههای دیداری
بهشدت کاهش پیدا کرده و ،در عوض ،نقش بانکهای غیردولتی و مؤسسههای
اعتباری غیربانکی بهشدت افزایش پیدا کرده است ،دگرگونیهایی که از جمله معلول
سه خطمشی در قلمرو بانکی بوده است :خصوصیسازی بانکهای دولتی ،اجازهی
تأسیس بانکهای خصوصی ،و گسترش مؤسسههای اعتباری .در سال 1395
سپردههای دیداری نزد بانکهای تجاری حدوداً  22درصد ،سپردههای دیداری نزد
بانکهای تخصصی حدوداً  10درصد و سپردههای دیداری نزد بانکهای غیردولتی و
مؤسسههای اعتباری غیربانکی نیز حدوداً  68درصد از کل سپردههای دیداری را
تشکیل میدادند.
اما شبهپول یا سپردههای غیردیداری که قدرت نقدشوندگی کمتری از سپردههای
دیداری دارد و بیشترین سهم را در رشد نقدینگی داشته است حاصلجمع چهار
قسمت است :سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت ،سپردههای سرمایهگذاری
درازمدت ،سپردههای قرضالحسنهی پسانداز ،سایر سپردهها .نمودار شمارهی  6روند
تغییرات اجزای تشکیلدهندهی سپردههای غیردیداری (شبهپول) را طی سالهای
 1360الی  1395نشان میدهد.

محمد مالجو

نسبت هر یک از چهار عنصر تشکیلدهندهی سپردههای غیردیداری (شبهپول) به
کل این سپردهها را میتوان در نمودار شمارهی  7مشاهده کرد.

در سال  1395سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت حدوداً  48درصد ،سپردههای
سرمایهگذاری درازمدت حدوداً  44درصد ،سپردههای قرضالحسنهی پسانداز حدود ًا
شش درصد ،و سایر سپردهها حدوداً دو درصد از کل شبهپول یا سپردههای
غیردیداری را تشکیل میدادند.
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بررسی ترکیب اجزای تشکیلدهندهی نقدینگی نشان میدهد که توان
نقدینگیزایی نهادهای بازار پول از ابتدای دههی هشتاد خورشیدی بهطرز فزایندهای
افزایش یافته است .این توان فزاینده در اثر پنج دگرگونی ساختاری شکل گرفته است:
یکم ،صدور اجازه برای تأسیس بانک در بخش خصوصی؛ دوم ،خصوصیسازی
بانک های دولتی؛ سوم ،تخطی نهادهای پولی از مقررات و قوانین بانک مرکزی؛
چهارم ،قانونی سازی عملکرد آن نهادهای پولی غیرقانونی که ابتدا مستظهر به
پشتیبانی مراکز قدرت سیاسی در بازار غیرمتشکل پولی شکل گرفته بودند و سپس با
تکیه بر مراکز قدرت سیاسی به بازار متشکل پولی راه پیدا کردند و رسمیت قانونی
یافتند؛ پنجم ،حیات باصالبت انواع نهادهای پولی غیرقانونی در بازار غیرمتشکل پولی.
انعکاس بخش مهمی از روند توان نقدینگیزایی نهادهای پولیِ فعال در بازار پول را
میتوان در روند شتابان رشد ضریب تکاثری نقدینگی در نمودار شمارهی  8مالحظه
کرد.

محمد مالجو

ضریب تکاثری نقدینگی درواقع توان نقدینگیزایی نهادهای پولیِ فعال در بازار
پول است که نشان میدهد کل نقدینگی بهازای یک واحد تغییر در پایهی پولی (پول
پرقدرت) به چه میزان تغییر مییابد .در بسیاری از مواقع البته رشد ضریب تکاثری
نقدینگی میتواند نشانه ای از کارایی نهادهای پولی در بازار پول باشد که نقدینگی را
با پایهی پولی کمتری فراهم میکنند .اما این ارزیابی را باید ضرورت ًا در پیوند با کارایی
نظام توزیع تسهیالت در بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی جرح و تعدیل کرد.
نظام توزیع تسهیالت در ایران چندان در خدمت تولید و عدالت اجتماعی قرار نداشته
است .افزایش توان نقدینگیزایی نهادهای پولی در ایران که نقدینگی خلقشده را
کمتر به سوی فعالیتهای معطوف به تولید اقتصادی و عدالت اجتماعی و بیشتر به
سوی فعالیتهای نامولد و تحکیم سازوبرگهای ایدئولوژیک دولت هدایت میکردهاند
از مخربترین نیروهای محرکهای بوده است که ،تا جایی که به بازار پول برمیگردد،
اقتصاد ایران را به سوی بحران کنترلناپذیری سوق دادهاند .در موقعیتی که اقتصاد
ایران احتماالً به سطح باالتری از نخستین مرحله از مراحل چندگانهی اوجگیری
بحران کنترل ناپذیری وارد شده و ابزارهای متعارف سیاست پولی بانک مرکزی نیز از
کاهش چشمگیر نقدینگی از حیز انتفاع تا حد زیادی ساقط شده است ،تا جایی که
ل حقیقیِ اقتصاد کالن را
فقط و فقط به بازار پول برمیگردد ،بارِ کاهش تقاضای ک ِ
باید بر دوش برخی نهادهای پولیِ فعال در بازارهای متشکل و غیرمتشکلِ پولی
گذاشت ،نهادهایی که اصلیترین الیه از الیههای سهگانهی سلبمالکیتکنندگان در
فرآیند خلق نقدینگی خصوصاً از ابتدای دههی هشتاد خورشیدی به این سو بودهاند:
ی خصوصی و خصوصیسازیشده و شبهدولتی در بازار متشکل
ملیسازی نهادهای پول ِ
پولی و شرکتهای زیرمجموعهشان در سایر عرصهها ،و نیز انحالل و مصادرهی همهی
نهادهای پولیِ غیرعرفیِ فعال در بازار غیرمتشکل پولی و شرکتهای زیرمجموعهشان
ی ملیشده یا
در سایر عرصهها ،عمدت ًا بدون پرداخت غرامت .مازاد منابع نهادهای پول ِ
مصادرهشده پس از کسر اصل و نه فرعِ مطالبات بخشهای وسیعی از سپردهگذاران
بهعالوهی منابع شرکتهای ملیشده یا مصادرهشدهی زیرمجموعهشان باید در خدمت
پنج هدف قرار بگیرد :یکم ،پرداخت بدهیهای شبکهی بانکی به بانک مرکزی و از این
رهگذر تالش برای کاهش پایه ی پولی؛ دوم ،تقویت اقتصادی سایر نهادهای پولیِ
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دولتی؛ سوم ،کمک به تأسیس صندوقی برای افزایش ساالنهی دریافتیهای
مزدوحقوقبگیرانی که دریافتیِ پایهشان کمتر از رقم خط فقر رسمی است؛ چهارم،
کمک به راهاندازی صندوقی برای پرداخت بیمهی بیکاری به خانوادههایی که عضوِ
شاغل ندارند؛ پنجم ،ارائهی تسهیالت برای تأسیس تعاونیهای نیروهای کار جهت
فعالیتهای اقتصادی مولد.
یادداشتها:

[ ]1بهروز هادی زنوز و افشین برمکی ،ارزیابی سیاستهای پولی و نظام بانکی در
ایران :چرا نظام بانکی ایران در خدمت توسعهی صنعتی و اقتصادی نیست؟ (مشهد:
نوین طراحان آزاد )1395 ،صفحهی .97
[ ]2همان منبع ،صفحهی .198
[« ]3بانکهای قرضالحسنه در ایران :ابعاد قانونی ،روند شکلگیری و ارزیابی عملکرد»
(تهران :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی )1393 ،صفحهی .19
[ ]4ارزیابی سیاستهای پولی و نظام بانکی در ایران ،صفحهی .311
[« ]5آسیبشناسی بازار غیرمتشکل پولی» (تهران :مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی )1395 ،صفحهی .2
[« ]6سرعتگیر کاهش نرخ سود بانکی» ،دنیای اقتصاد ،شمارهی  ،3405هفتم بهمن
.1393

نقد اقتصاد سیاسی
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مقدمه

اعتراضات بازار تهران در هفتهی نخست تیرماه سال جاری که بالفاصله به
بازارهای چند شهر و کالن شهر دیگر گسترش یافت نمودی دیگر از تحوالتی است که
رشد مناسبات سرمایهداری در ایران طی چند دههی اخیر در صفآراییهای طبقاتی
ایجاد کرده است .تصویر آماری روشنی از ترکیب طبقاتی ،سنی ،و تحصیلی
شرکتکنندگان در اعتراضات در دسترس نیست ،اما برمبنای مشاهدهی فیلمهای
منتشر شده ،شعارهای معترضان و نیز فضاهای برگزاری اعتراضات (خیابانهای
منتهی به بازار مرکزی تهران و برخی مراکز خردهفروشی جدیدتر) روشن است که
بخش اعظم معترضان مردان جوانی هستند که در این مراکز به کار مشغولاند و
اعتراض اصلی آنها به رکود فعالیتهای اقتصادی ،عواملی مانند سقوط ارزش پول
ملی و چشمانداز وضعیت بحرانی اقتصاد است.
این اعتراضها بازتاب مجموعهی تحوالت ساختاریتری است که اقتصاد و اجتماع
ایران در چند دههی گذشته از سر گذرانده است .در مقالهی حاضر ،بهطور مختصر به
این پرسش پاسخ میدهم که ریشهی اصلی این اعتراضها کجاست و چه نسبتی با
اعتراضهای معیشتی ـ زیستمحیطی ـ سیاسی تهیدستان شهری ،کارگران و
روستاییان و دیگر گروههای اجتماعی در ماه های اخیر دارد .اما ابتدا تصویری اجمالی
از بحرانهای حاد ساختاری اقتصاد ایران ارائه میکنم.
ایران امروز :تکثر و تکثیر بحران

حاصل برنامهها و سیاستهای اقتصادی که در تمامی سالهای بعد از انقالب با
شدت و ضعف اجرا شده تقویت غلبهی منطق انباشت سرمایه در مناسبات اجتماعی و
در مناسبات با طبیعت بوده است .در عین حال ،ساختارهای اقتصادی ـ اجتماعی
شکلگرفته بر این مبنا از ابتدای دههی  1390وارد یک مرحلهی بحران حاد
ساختاری شده است .سقوط ارزش پول ملی و کاهش چشمگیر نرخ رشد اقتصادی در
ابتدای این دهه و نیز رخدادهای مشابه در ماههای اخیر و انتظار استمرار این روندها
در چشمانداز کوتاهمدت و میانمدت ،اساس ًا حاصل همین مجموعه بحرانهای
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ساختاری بوده و تحریمهای بینالمللی صرف ًا نقش شتابدهنده را داشتهاند که با
انتظارات در مورد وخامت اوضاع آتی بحرانها را تشدید کرده و به این دلیل بر ابعاد
بحرانهای اقتصادی ـ اجتماعی افزودهاند.
ساختار دولت شکلگرفته در سالهای پس از انقالب در عمل قواعد بازی
دوگانه ای را در میدان اقتصاد خلق کرده که با گذشت زمان تحکیم و تشدید شده
است .در این پیکرهبندی سیاسی ـ اقتصادی ،با اتکا به «تصاحب» داراییهای
خصوصی و عمومی و واگذاریشان به افراد و گروههای خاص ،از سویی مناسبات
کاالیی ـ مزدی ،و بدین ترتیب مناسبات طبقاتی سرمایهدارانه تقویت شده و از سوی
دیگر به تبع آن نوعی تالطم  /بحران دایمی در این میدان فراهم آمده که حاصل آن
مجموعه بحرانهای ساختاری زیر بوده است:
– یکم مالیگرایی در عرصهی اقتصاد و بازارهای مالی ایجاد و تشدید شده است.
مشخصهی بازارهای مالی و بهموازات آن جریان سوداگری مالی در بخش مسکن
شکلدادن و ترکیدن دایمی حبابهای مالی بوده که در مقطع کنونی بحران حاد بازار
پول و احتمال فروپاشی بانکی را پدید آورده است.
ـ دوم قطبیشدن طبقاتی و گسترش بیکاری ،فقر ،حاشیهنشینی و شورشهای
معیشتی را پدید آورده است .بخش بزرگی از تودههای مردم به طور کامل در برنامهها
و سیاستهای اقتصادی نادیده گرفته شدهاند .عالوه بر آن ،بنا به این دالیل و عالوه
بر آن انجماد نسبی دستمزدها شاهد بحران تقاضای مؤثر در بازار بسیاری از کاالها و
خدمات شدهایم.
ـ سوم ،بحران حاد زیستمحیطی پدید آمده است که گرچه مهلکترین نشانهی
آن خشکسالی بوده اما دیگر نشانههای آن آلودگی هوا و فرسایش خاک است که
چشمانداز درازمدت زیست در این سرزمین را دچار تردید ساخته است.
ـ سرانجام آن که شاهد یک بحران حاد ساختاری در بازتولید گستردهی سرمایه
هستیم که انباشت را مختل ساخته و عمالً دور باطلی از مجموعه بحرانهای یادشده
را پدید آورده است.
به موازات بحرانهای ساختاری باال ،ساختار سیاسی شکلگرفته در سالهای بعد
از انقالب نیز با تحمیل قواعد بازی دوگانه در اقتصاد فساد اقتصادی ساختاری را شکل
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داده و تحکیم بخشیده که از سویی ابعاد بحران در تمامی عرصهها را تشدید کرده و از
سوی دیگر مدیریت کارآمد ب حران و نظارت بر بازارها را دشوارتر و ناکارآمدتر ساخته
است .در شرایط فقدان احزاب و تشکلها و نهادهای دموکراتیک و رسانههای آزاد،
فساد ساختاری موجود به شکل مهلکی همبستگی اجتماعی را به حداقل ممکن
رسانده است.
گفتنی است نظام سیاسی پساانقالبی اغلب با درجات گوناگونی از بحران عجین و
همراه بوده است ،اما از ابتدای دههی  1390و در پی دور نخست تحریمها بحرانهای
ساختاری ابعادی مهیبتر یافته و امکان برونرفت از بسیاری از بحرانها را به
دگرگونیهای عمیقتر در ساختارهای سیاسی منوط کرده است.
همچنین در تمامی سه دههی نخست انقالب برخی از بحرانهای ژئوپلتیک
منطقهای در گذر از بحرانهای جاری و مهار آن توسط دولتهای پساانقالبی
یاریبخش بوده و چهبسا گاه نقش تعیینکننده داشته است .سیاست کمربند سبز
حول اتحاد شوروی ،جنگ داخلی در افغانستان و تقویت بنیادگرایی مذهبی در
خاورمیانه در سالهای نخست انقالب ،جنگ اول خلیج فارس و به تبع آن افزایش
بهای نفت و بهبود موقعیت ژئوپلتیک ایران در دههی دوم انقالب ،افزایش شدید بهای
نفت و زمینهسازی برای خاصهخرجیها در دههی سوم انقالب ،هریک به سهم خود
به مهار کوتاهمدت بحرانها یاری میکرده است .اما اکنون برخالف دهههای پیشین
عوامل ژئوپلتیک نیز در راستای تشدید و تقویت بحرانهای ساختاری عمل کردهاند،
هرچند همین عوامل برونرفت از بحرانها بهمدد راهحلهای بدیل از جانب گروههای
مردمی را نیز بسیار دشوارتر ساخته است.
زمینههای عینی تضعیف خردهبورژوازی
منظور از خردهبورژوازی در نوشتهی حاضر خویشفرمایانی است که با در اختیار
داشتن سرمایهی نقدی و/یا سرمایهی ثابت به فعالیت اقتصادی مستقل دست میزنند
و نه فقط شخصاً به استخدام کارفرمایی درنمیآیند بلکه تعداد بسیار کمی از نیروهای
کار را نیز به استخدام درمیآورند .در اقتصاد ایران بهطور سنتی بخش عمدهای از این
خردهبورژوازی را خردهمالکان زمین در روستاها تشکیل میدادهاند .اما سرشت
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«شهری» توسعهی مناسبات سرمایهداری به طور مداوم وزن خردهمالکان روستایی را
در ترکیب الیههای خردهبورژوازی ایران کاهش داده و در مقابل وزن خردهبورژوازی
فعال در عرصهی تولید و خدمات (عمدتاً خردهفروشی) را در میان کل این الیهها
افزایش داده است .تمرکز نوشتهی حاضر بر آن الیههای خردهبورژوازی سنتی است
که بهمدد برخورداری از مالکیت داراییهای نقدی و عوامل تولید ،در استخدام خود
(خویشفرما) بودهاند و عمدتاً در بخش خردهفروشی مشغول به کارند.
باتوجه به ماهیت فعالیت این گروه ،بازارهای سنتی تهران و سایر کالنشهرهای
ایران مرکز تجمع و بههمپیوستگی خردهبورژوازی سنتی بوده است .هرچند در
سالهای اخیر مراکز خرید مدرنتر جایگاه مهمتری در فضاهای شهری اختصاص
یافته برای واحدهای خردهفروشی یافتهاند .بازار سنتی یکی از ارکان اصلی مبارزات
اجتماعی از انقالب مشروطه تا انقالب بهمن  1357بود .در دو دههی منتهی به
انقالب شاهد مخالفت بازاریان با بورژوازی بزرگ شکل گرفته و تقویت شده در آن
سالها بودیم .الزم به تأکید است که بخش اعظم کسبهای که در بازار سنتی ایران
مشغول به کار بودهاند الیههای مختلف خردهبوروژازی سنتی محسوب میشوند نه
سرمایهداران تجاری ،اما کنشگری آنان در عرصهی سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
بهشدت متأثر از سرمایهداری تجاری سنتی و روحانیون بوده است.
الیههای مختلف و پراکندهی همین خردهبورژوازی از زمرهی تأثیرگذارترین
گروه های اجتماعی در تحوالت اجتماعی ایران در مقطع تحوالت سال  1357بودند.
اما در پی استقرار نظام پساانقالبی ،بازار بهمثابه ستون فقرات و حامی مالی روحانیت
دیگر دلیلی برای مخالفت نداشت .به جز اندکی از بازاریان سنتی که به سبب
پیوندهای شخصی با جریان های ملی و یا مراجع  /روحانیون رقیب ،مورد غضب نظام
پساانقالبی قرار گرفتند ،بخش غالب بازاریان سنتی در جبههی حامیان اصلی نظام
قرار داشتند .از همین رو ،نفوذ بسیار گستردهی بورژوازی تجاری سنتی در
ساختارهای سیاسی شکلگرفته در سالهای بعد از انقالب و ارتقای بسیاری از آنان به
مشاغل سیاسی و مدیریتی در دولت و نهادهای پساانقالبی در عمل بهتدریج
کانونهای تمرکز جدیدی برای فعالیتهای اقتصادی بخشی از این بورژوازی ابتدا در
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بنیادها و نهادهای انقالبی )1(،و در دهههای بعد در مؤسسات مالی ـ اعتباری،
قرضالحسنهها ،بانکهای خصوصی و شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری پدید آورد.
از  1368به بعد و در پی مجموعه برنامههای اجراشده برای احیای انباشت
سرمایهدارانه ،بازسازی نهادهای بازار سرمایهداری ،پرولتری شدن بیشتر نیروهای کار،
دهقانزدایی از اقتصاد روستایی( )2و توسعهی نفوذ مدرنیسم عالوه بر تغییرات کمّی به
تغییرات کیفی نیز در خردهبورژوازی سنتی ایرانی انجامیده است.
این تغییرات از سه جنبه مشهود است .یکم روند تراکم و تمرکز سرمایه در تمامی
توسعههای سرمایهداری در عمل نتایج مشابهی در افزودن بخشی از خردهبورژوازی به
میان گروههای مزدبگیر و تهی دستان شهری داشته و ایران نیز از این فرایند عام
مستثنا نیست .در این میان ،گسترش تمرکز فعالیتهای تجاری به فراسوی فضاهای
تجاری سنتی ،راهاندازی مراکز تجاری جدید ،فروشگاهها و سوپرمارکتهای زنجیرهای،
و مراکز خرید بزرگ تأثیر تعیینکنندهای بر میزان اهمیت آن داشته است .دوم آن که
کاهش درآمد سرانه ی واقعی در عمل تقاضای مؤثر برای کاالها و خدمات را کاهش
داده است و بخش عمدهی آنچه در مراکز خردهفروشی عرضه میشود از زمرهی
کاالهای کششپذیری هستند که بهشدت در برابر تغییرات قیمتی حساساند و در
شرایط رکود تورمی شاهد کاهش تقاضا برای آنها هستیم .سوم آن که به موازات دو
روند باال ،تغییر سبک زندگی و تعریف دایمی نیازهای جدید برای مصرفکنندگان با
رونق بخشیدن به بازارهای خردهفروشی اثر تعدیلکننده بر دو روند نخست داشته
است.
به این ترتیب توسعه ی فضاهای تجاری جدید در شهرها ،کاهش انحصار مراکز
سنتی خرید و تکوین انحصارهای جدید خردهفروشی در مجموع اثر کاهنده بر
حاشیهی سود فعالیتهای خردهفروشی داشتهاند.
هر یک از این روندها را بهاختصار بررسی میکنیم.
مشهودترین ویژگی در مورد خردهبورژوازی ایران تعداد بسیار زیاد و پراکندهی
واحدهای صنفی است که اغلب در حوزهی توزیع و بهصورت سنتی فعالاند .در
سهماههی چهارم سال  1396تعداد واحدهای صنفی دارای مجوز بالغ بر دوونیم
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میلیون واحد بود که از آن میان بیش از یک میلیون و  234هزار واحد صنفی در
عرصهی توزیع خردهفروشی فعالیت داشتند .به این ترتیب برای هر  66نفر (با
احتساب جمعیت  81میلیونی کشور) یا  21خانوار (با در نظر داشتن بعد خانوار 3.18
نفری) یک واحد توزیعی وجود داشته است)2(.
این در شرایطی است که مجموعهی پیوستهای از تحوالت در سه دههی اخیر به
توسعه ی مستمر فضاهای تجاری جدید انجامیده است .نخستین عامل جذابیت
انباشت سرمایه در بخش تجاری و ساختوساز در شرایط جذابیت اندک
سرمایهگذاری در تولید بوده است .تجربهی صاحبان سرمایه در ایران دستکم از
دههی  1350به بعد نشان داده است که به سبب تورم ساختاری و نیز افزایش دایم
نسبت قیمت کاالهای مبادلهناپذیر به کاالهای مبادلهپذیر ،بهطور ادواری شاهد
نرخهای سود بسیار باال برای فعالیتهای ساختوساز در واحدهای مسکونی و تجاری
شهری بودهایم .در همین چارچوب ،بخش بزرگی از سرمایهگذاریهای بانکهای
خصوصی از ابتدای دههی  1380تاکنون در فعالیتهای مرتبط با ساختوساز و ایجاد
مجتمع های بزرگ تجاری متمرکز بوده است .عالوه بر این که این حوزه موردتوجه
سرمایهداران کوچک عرصهی ساختوساز نیز بوده است.
عامل دیگر نوع مدیریت شهری در کالنشهرها بوده است که به سبب این که
دایماً نیازهای مالی خود را هرچه بیشتر به مدد منابع درونی مالی تأمین میکردهاند
با توجه به استقالل مالی از دولت و نیز پاسخگو نبودن به مراجع نظارتی به طور دایم
به دنبال توسعهی فضاهای تجاری جدید برای کسب هرچه بیشتر درآمد بودهاند.
به نحوی که بهویژه در پی دورهی مدیریت محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران
شاهد انفجاری در مجوزهای تجاری صادره بودهایم .براساس برداشتهای میدانی
پژوهشی در مجموع  60درصد کل فضاهای تجاری تهران در دورهی دوازده سالهی
یادشده ایجاد شدهاند)3(.
براساس آمار موجود در دههی نخست انقالب و تا پایان سال  1368در تهران
شاهد  18مرکز تجاری بودهایم و این در حالیست که در پایان دورهی شهرداری
قالیباف در این شهر ( )1394این تعداد به  163مرکز تجاری رسید که صرف ًا شامل
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 43مرکز خرید و  47مال میشود .در عین حال بیش از  4میلیون متر (چهار میلیون
و هفتاد و هشت هزار متر) مربع فضای تجاری دیگر هم در دست ساخت است)4(.
به این ترتیب در سمت عرضه شاهد توسعهی روزافزون فضاهای تجاری جدید
هستیم که به تبع خود میزان رقابت در میان سرمایههای تجاری و در پی آن حذف
بخشهای بزرگی از خردهبورژوازی سنتی از عرصهی تجارت را به دنبال داشته است.
تدقیق در مورد مالکان و سازندگان پروژههای بزرگ تجاری در دو دههی اخیر نشان
می دهد که مالکان ـ سازندگان اصلی جمعی از نهادهای بزرگ فرادولتی ،نهادهای
نظامی ،بانکهای خصوصی و شماری سرمایهگذار خصوصی است که معموالً پیشینهی
فعالیتشان نامعلوم است و به نظر می رسد به برخی نهادهای قدرت و مقامات شهری
متصلاند.
به موازات توسعهی فضاهای تجاری جدید روندی که در دههی پایانی منتهی به
انقالب از عوامل مهم مخالفت خردهبورژوازی شهری از سیاستهای اقتصادی آن
مقطع بود ،یعنی گسترش فروشگاههای زنجیرهای ،با شتابی بسیار بیشتر در دو
دهه ی اخیر بار دیگر شدت گرفته است .به گفتهی رئیس اتحادیهی فروشگاههای
زنجیرهای در حال حاضر حدود  90شرکت با  110برند و  3500شعبه ،عضو این
اتحادیه هستند و در این میان تنها حدود  40شرکت و  1000شعبه در سال 1396
به این اتحادیه افزوده شدهاند.
همچنین توسعهی زیرساختهای فناوری اطالعات و استفاده از اینترنت باعث
شده است که به صورت پیوسته سهم فروشگاههای اینترنتی در خردهفروشی افزایش
یابد .براساس آمار موجود تعداد فروشگاههای اینترنتی که تا پایان اردیبهشت 1396
اقدام به اخذ نماد اعتماد از مرکز توسعهی تجارت الکترونیکی وزارت صنعت کردهاند
از هفتهزار فروشگاه به بیش از  25هزار فروشگاه رسیده است و هم اکنون این تعداد
فروشگاه در حوزهی خرید و فروش اینترنتی و آنالین در کشور فعال هستند.
همچنین میزان درآمد فروشگاههای اینترنتی ایران از طریق پرداخت درگاه بانکی و
البته بدون احتساب طریق پرداخت در محل ،در پایان سال  1395بیشاز  70هزار
میلیارد تومان برآورد میشود)5(.
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اما در سمت تقاضا نیز شاهد تحوالتی مهم بودهایم .از یک سو ،گسترش
شهرنشینی و تغییرات سبک زندگی میزان تقاضا برای بسیاری از کاالهای مصرف
بادوام را افزایش داده است .مثالًدرصد خانوارهای مصرفکنندهی برخی کاالهای
مصرفی بادوام مانند جارو برقی و «فریزر و یخچالفریزر» از بهترتیب حدوداً  31درصد
و  21درصد در سال  1371به حدوداً  93درصد و  80درصد در سال  1393افزایش
یافته است( )6و این امر نشانگر یک روند روبهرشد تقاضا برای کاالهای مصرفی بادوام
است که تأثیر رونقبخش به فعالیتهای خردهفروشی میگذارد.
اما از سوی دیگر ،مصرف واقعی فردی خانوارها (به قیمت ثابت سال  )1390از
ابتدای دههی جاری تا پایان  1394بهطور پیوسته کاهش یافته و از مبلغی بالغ بر
بیش از سه میلیون به دو میلیون و نهصد هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.
همچنین در میان اقالم هزینهای ،آن دسته از هزینهها مانند خوراکی و نوشیدنی،
پوشاک و کفش ،مبلمان ،تجهیزات خانوار ،تفریح و فرهنگ و هتل و رستوران همگی
برحسب قیمتهای ثابت کاهش داشتهاند و هزینههای مسکن ،بهداشت ،ارتباطات،
آموزش که ارتباط کمتری با شبکهی خردهفروشی کاالها دارند افزایش داشته است)7(.
مجموع عوامل یادشده در باال نشان میدهد که اگرچه میزان تقاضای خانوارها
برای برخی از کاالهای مصرفی بادوام افزایش یافته اما از سویی افزایش عرضهی
فضاهای تجاری جدید ،توسعهی فعالیت مراکز جدید خرید و فروشگاههای زنجیرهای،
توسعه ی تجارت الکترونیکی و نیز کاهش تقاضای مؤثر خانوارها باعث انقباض
حاشیهی سود فعالیت خردهفروشی شده است(.نمودار یک)
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نمودار یک ـ عوامل مؤثر بر حاشیه سود خردهفروشی در ایران

حاصل آن که بهویژه طی سالهای اخیر وضع اقتصادی خردهبورژوازی رو به
وخامت گذاشته است .براساس دادههای مرکز آمار ایران بیش از  173هزار نفر از
افرادی که طی سالهای  1390تا  1395به شمار بیکارانی که قبالً شاغل بوده افزوده
شدهاند مربوط به گروههایی میشود که در بخشهای خدماتی و فروشندگی در بازارها
فعالیت داشتهاند که بیشترین شمار بیکاران (قبالً شاغل) بعد از گروههای کارگران
ساده و صنعتی است)8(.
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نسل جدید خردهبورژوازی :گذار از شرع به عرف

به موازات تحوالت عینی در بستر فعالیت خردهبورژوازی شاهد یک تحول ذهنی
مهم نیز در الیههای وسیع این گروههای اجتماعی بودهایم .تصویر دقیقی از ترکیب
سنی فعاالن امروزی بازار در تهران و سایر کالنشهرها نداریم اما به نظر میرسد در
سه دههی اخیر نوعی گذار از باور به ارزشهای فرهنگی پیشامدرن به ارزشهای
فرهنگی عرفی و سکوالر در میان این گروهها رخ داده باشد.
براساس یک پژوهش در شهرستان بابل که در آن سه گروه سنی جمعیت طرف
مصاحبه قرار گرفتند با حرکت از گروه سنی نخست به گروه سنی سوم کموبیش
بهطور کامل شامل رنگ باختن معیارها و ارزشهای شرعی در برابر معیارها و
ارزشهای عرفی بودهایم.
نخس تین جمعیـت این مطالعه شـامل مـردان بازاری است که در زمان مصاحبه
سنشان بین  74-55سال بـوده و در بـازار بابل به فعالیتهای خردهفروشی اشـتغال
دارنـد .آنـان دوران قبـل از انقـالب  ،انقالب ،جنگ و بعد از انقالب و همچنین حضور
در بـازار بـه عنوان شاگرد یا کاسب را در دهههای چهل و پنجاه خورشیدی تجربه
کردهاند .دومین جمعیت نیـز شامل مردان بازاری متولد  1340-1359است که در
زمان مصاحبه سنشان بین  35تا  54سـال بوده است .بخشی از این نسل دوران قبل
از انقالب ،انقالب و جنگ را تجربه کردهانـد و بخشی نیز حداقل خاطرهی مؤثری از
دههی نخست انقالب دارند .آنـان در دهـههای شصـت و هفتاد خورشیدی حضور در
بازار را به عنوان شاگرد یا کاسب تجربه کردهاند .سومین جمعیت شامل مردان بازاری
متولد  1360- 1371است که در زمان مصاحبه سنشان بین  323تا  34سال بود.
میزان تحصیالت پاسخگویان نسل اول زیردیپلم و دیپلم ،در نسل دوم دیپلم و
لیسانس ،و در نسل سوم لیسانس بود .مقایسهی دادهها حکایت از آن دارد که تأکید
بر نقـش ضـمانت اجـرای شـرعی اخـالق کسبوکار طی نسلهای متوالی بهتدریج
کاهش یافته است .عالوه بر آن ،مصاحبهشوندگان نسل سوم تنها به اهمیت پاداش و
مجازات دنیوی اشاره داشتهاند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که الاقل در بخش
بزرگی از بازاریان با گذشت دو نسل اکنون شاهد حاکم شدن اخالق عرفی و
سکوالریسم بودهایم)10(.
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سخن آخر

تالش کردم زمینههای واگرایی خردهبورژوازی و دولت در ایران را با بررسی دو
دسته عوامل عینی و ذهنی تشریح کنم .مهمترین عوامل عینی توسعهی نامتناسب
فضاهای تجاری و افزایش قدرت سرمایههای بزرگ در بخش خردهفروشی و به موازات
آن کاهش تقاضای مؤثر بوده است .همین عوامل بخشی از فعاالن این عرصه را به
طیف مزدبگیران و تهیدستان شهری اضافه میکند .به موازات آن در تمامی چهار
دهه ی اخیر یک عامل ذهنی در جریان بوده که همانا گرایش بخش اعظم این دسته
از خردهبورژوازی به گسست از اخالق سنتی شرعمدار و حرکت به سوی نوعی اخالق
عرفی است.
اعتصاب و اعتراضات اخیر کسبهی بازار تهران از لرزههای ناشی از تغییراتی
ساختاری حکایت میکند که در روند توسعهی مناسبات سرمایهداری در ایران و
تحوالت فرهنگی متناظر آن شاهد بودهایم .از این رو ،منسوب ساختن اعتراضهای
بازار به رقابتهای سیاسی دولت  /سرمایهداری تجاری («مؤتلفه» و دیگر رقبای
سیاسی دولت)  /دولت هم ناشی از ناآگاهی از تحوالت اقتصادی ـ اجتماعی دهههای
اخیر ایران است و هم معلول اغراقگویی درباره ی میزان تأثیرگذاری سیاسی بورژوازی
تجاری سنتی در سازماندهی فعالیتهای اعتراضی در بازار تهران.
خردهبورژوازی سنتی در تمامی حرکتها و خیزشهای اعتراضی سالهای بعد از
انقالب نظارهگر ی ا در بهترین حالت کنشگر منفعل بوده است اما تشدید و گسترش
بحران اقتصادی بخش بزرگی از الیههای این طیف گسترده را به مخالفت با وضع
موجود کشانده است .عالوه بر آن با توجه به روندهای عینی اقتصادی فقیرشدن
الیههای هرچه گستردهتری از این طبقات و پیوستن آنها به مزدبگیران و تهیدستان
شهری قابل پیش بینی است .براین مبنا ،اگرچه رفتارهای سیاسی این جریان به سبب
برخورداری از سرمایهی نقدی و سرمایهی ثابت محافظهکارانهتر از گروههای کارگری،
ارتش ذخیرهی بیکاران و تهی دستان شهری است ،اما در نارضایتی از روندهای
اقتصادی ـ سیاسی موجود عناصر مشترک نارضایتی در بین همهی این گروهها وجود

پرویز صداقت

دارد و بهطور بالقوه امکان نزدیکیهای سیاسی بین تمامی این گروهها بر سر برخی
اهداف حداکثری و مطالبات عام دموکراتیک چندان دور از انتظار نیست.
به سبب گسستهای روند توسعهی سرمایهداری در ایران ،توسعهی تولید و توزیع
خرد بهویژه در دههی نخست انقالب و پیوندهای ایدئولوژیک شاهد شکلگیری وصال
و ماه عسلی طوالنی بین خردهبورژوازی بازار و حاکمیت بودهایم .اما مدتهاست این
ماه عسل به پایان رسیده است .نه منافع عینی این الیههای گسترده دیگر در
چارچوب استمرار ساختارها و سیاستهای موجود قابل تحقق است و نه نگرشها و
ارزش های نسل جدید آنان سنخیتی با ایدئولوژی حاکم دارد .بحران هفتههای اخیر
میتواند تنها پیشدرآمد ظهور تنشی حاد در رابطهی خردهبورژوازی و دولت در ایران
باشد.
پینوشتها
 .1نگاه کنید به:
Arang Keshavarzian .Bazaar and state in Iran, The Politics
of Tehran Marketplace (Cambridge: Cambridge University
Press, 2007) Chapter 6.
 .2بهداد ،سهراب و فرهاد نعمانی ،سی سال جابهجایی طبقات اجتماعی در ایران،
فصلنامهی گفتگو ،شمارهی  ،55فروردین 1389
 .3براساس آمار ارائه شده در پژوهش مهرالسادات آیتی ،چشماندازصنعت
خردهفروشی در ایران 18 ،فروردین 1397
 .4زینالعابدین سفرچی تیل ،تجاریسازی و مصرفگرایی؛ تحول فضا و فرهنگ
شهری در تهران ،رسالهی دکتر ،دانشکدهی علوم اجتماعی دانشگاه تهران 1396 ،به
نقل از :پژوهشکده ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم1396 ،
 .5همان منبع ،نکتهی قابل تأمل آن که توزیع سرانهی تجاری در مناطق مختلف
شهری بهشدت نامتقارن است و بخش عمدهی سرانههای تجاری جدید در چند
منطقهی شهری متمرکز شدهاند و از این رو میتوان انتظار داشت که بسیاری از این
مراکز جدید خرید در عمل هیچگاه از رونق برخوردار نشوند.
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 .6شرکت مشاورهی بازاریابی و تبلیغات الوان ،درآمد بیشاز  70هزار میلیارد
پیوند:
ایراندر
اینترنتی
فروشگاههای
برای
تومانی
( http://www.imarketor.com/?p=11151تاریخ برداشت :یکم تیرماه
)1397
 .7بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،نتایج بررسی بودجهی خانوار در مناطق
شهری ایران (تهران :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،مدیریت کل آمارهای
اقتصادی ،ادارۀ آمار اقتصادی ،دایرهی بررسی بودجهی خانوار ،سالهای  1380تا
.)1393
 .8مرکز آمار ایران ،سالنامهی آماری  ،1395تهران ،1397 ،صص .887-876
 .9مرکز آمار ایران ،بیکاران 10ساله و بیشتر قبالً شاغل در  5سال گذشته
برحسب جنس به تفکیک گروههای عمده شغلی – سال ( 1395تاریخ آمار:
)14/12/1396
 .10شریفی ،نیره و حسن سرایی ،شناسایی انواع ضمانت اجرای اخالق کسبوکار
در بازار )مطالعهی سه نسل در بازار بابل) ،جامعهپژوهی فرهنگی ،پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی سال هشتم ،شمارهی اول ،بهار )90-65( 1396

نقد اقتصاد سیاسی
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انگیزهی نوشتن این یادداشت از آنجا شکل گرفت که دو هفتهی نخست تیرماه
امسال را به عنوان همراه دائمی بیماری با محدودیت حرکتی شدید ،در بخش
نورولوژی یکی از بیمارستانهای دولتی غرب تهران سپری کردم .مواجههی بیواسطه
با مناسبات بخش درمان در یک مکان دولتی ،تجربهای فراتر از خواندن گزارشها و
شنیدن تجربیات مشابه به نظر می آمد .از این رو ،بر آن شدم تا با پرداختن به برخی
از مهمترین جنبههای این تجربهی عینی ،عمق بحرانی را که نظام درمانی کشور با آن
دست به گریبان است ،روایت کنم.
کالبد و تجهیزات فرسودهی بیمارستان

این بیمارستان در سال  1343در یک زمین وقفی تأسیس و تا سال  1371با
احداث سه ساختمان به یک مجموعه تبدیل شده است که در حال حاضر با بیش از
 860تخت ،در  22رشتهی تخصصی و  18رشتهی فوق تخصصی مشغول ارائهی
خدمات بهداشتی ،درمانی و آموزشی است .بخش آموزش بیمارستان از ابتدای
تأسیس آن فعال بوده و این مجموعه در حال حاضر یکی از مراکز آموزشی دانشگاه
علوم پزشکی ایران است.
با توجه به قدیمی بودن بنای اصلی ساختمان بیمارستان ،بخشهای مختلف بارها
م ورد بازسازی قرار گرفته است .با این حال برخی از امکانات اساسی بیمارستان مانند
آسانسور ،دستگاههای سرمایشی و یخچالها کامالً فرسوده هستند .گرچه کیفیت
امکانات و زیرساختها در بخشهای مختلف تخصصی ،متفاوت است اما به نظر
میرسد اولویتبندی مشخصی در نوسازی امکانات کالبدی مجموعه وجود نداشته
است.
برای مثال اکثر بیماران نورولوژی در مقابل گرما آسیبپذیر هستند .با این حال
دستگاههای سرمایشی این بخش حتی پس از پیگیریهای فراوان و اعزام نیرو از واحد
تأسیسات ،کارایی مناسبی نداشت .به طوری که در روزهای گرم تابستان تهران ،بدن
بیمارانی که اکثرا توانایی های حرکتی بسیار اندکی دارند ،از گرما خیس عرق می شد.
در این میان برخی بیماران به تهیه ی پنکه از خارج از بیمارستان اقدام کرده بودند.

نیکزاد زنگنه

تصور این که بیماران شهرستانی یا بیمارانی که دسترسی به امکانات ندارند ،در این
شرایط با چه وضعیتی مواجه می شوند ،چندان سخت نیست.
در این تجربهی دو هفته ای ،آسانسورهای مجموعه بارها از کار افتاد و بیمارانی که
با ویلچر و برانکارد تردد میکردند ،برای جابهجایی بین بخشها به منظور انجام
معاینات تکمیلی با دردسر فراوان و به تأخیر افتادن فرآیند درمان روبرو شدند.
بیشتر سرویسهای بهداشتی بخشی مانند نورولوژی که باید با توجه به توان
متوسط و رو به پایین حرکتی بیماران اعصاب ،بهسازی شده باشد ،ایرانی (دارای
فرنگی سیار) بود .سرویس بهداشتی یکی از اتاقها به استفادهی پرسنل بخش
اختصاص داده شده بود و کلید داشت .طوری که بیماران آن اتاق باید از سرویسهای
اتاقهای مجاور استفاده میکردند.

ابژهای به نام «بیمار»

مجتمع بهداشتی-درمانی مورد مراجعهی ما ،یکی مراکز آموزشی دانشگاه علوم
پزشکی ایران است .بنابراین بیماری که در این بیمارستان بستری میشود ،روزانه با
انترنها ،رزیدنتها و در نهایت تعداد محدودی از پزشکان متخصص از گروههای
تخصصی متفاوت برخورد خواهد داشت .در واقع بخشی از کالس درس دانشجویان در
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مقاطع مختلف ،به طور عملی و بر بالین بیماران برگزار میشود .اما به نظر میرسد در
این کالسها تنها دانش پزشکی آموزش داده میشود و اثری از آموزش اخالق پزشکی
و شیوه ی برخورد با بیمار نیست .آنچه که بین تمام این پزشکان –صرف نظر از تجربه
و سابقه -کامال یکسان است ،برخود با بیمار بهمثابهی یک ابژه است.
بیمارها در این بیمارستان «انسان»هایی نیازمند درمان نیستند بلکه «اشیایی»
برای تمرین روشهای درمانیاند .آنها اسم ندارند و معموالً با شمارهی تخت خوانده
میشوند و طوری مورد برخورد قرار میگیرند که گویا خارج از تخت بستری ،دارای
هیچ هویتی نبودهاند .در مراجعههای مکرر روزانهی پزشکان و پرستاران ،کمتر شاهد
این بودم که بیمار به طور مستقیم مورد پرسش قرار بگیرد و معموالً پزشک بدون
توجه به بیمار ،مستقیماً با همراه وارد گفتگو میشود .در تمام این مدت که به
ضرورت فرآیند درمان ،با پزشکان مختلف ،پرستاران ،بهیاران ،مسئول ، MRIاسکن،
سونوگرافی ،کاردرمانی ،فیزیوتراپی و… در تماس بودم تنها یک بار مشاهده کردم که
یک کاردرمان ،بیمار را به نام کوچکش صدا زد و احوالپرسی کرد .در باقی موارد با
بیماران همچون انسان بیگذشتهای رفتار میشد که جز مورد درمان قرار گرفتن،
کاربرد دیگری ندارند .فراوانی و شدت چنین برخوردهایی به حدی است که میتوان
آن را با رفتار یک مکانیک با اتومبیلی فرسوده یا یک تعمیرکار وسایل خانگی با
لباسشویی از کار افتاده مقایسه کرد.
در این وضعیت ،بیماران کمتوان وضعیت بدتری دارند .کسانی که به دلیل ضعف
حرکتی یا بینایی ،از انجام امور روزمرهی خود عاجز هستند ،در صورت نداشتن همراه
باید ساعتها برای بدیهیترین درخواستها ی خود منتظر بمانند .بیمارانی با
لرزش های عصبی حاد ،بیمارانی که دشواری تکلم داشتند ،بیماران بدون کنترل ادرار
و بسیاری از موارد بغرنج دیگر مجبور بودند بارها بهطور حضوری برای دریافت دارو یا
خدمات دیگر به ایستگاه پرستاری مراجعه کنند.
درگیریهای لفظی بین کارمندان و یا بین کارمندان و مراجعان (که در درجهی
اول به خاطر حجم باالی کار و کمبود نیرو رخ میداد) ،بیحوصلگی در شرح وضعیت

نیکزاد زنگنه

بیمار به او و همراهش ،بیتفاوتی محض نسبت به استرسها و تنشهای بیمار و …
از شایعترین اتفاقات روزمره بود.
نکته اینجاست که این تراژدی به تمامی در محلی اتفاق می افتد که قرار است
آموزشگاه باشد؛ و این سؤال در ذهن شکل میگیرد :از دانشجویانی که روزانه بهطور
مرتب شاهد این وضعیت هستند ،انتظار میرود که به چه پزشکانی تبدیل شوند؟

مکانی برای دیدن سلسلهمراتب

از مناسبات جاری در این بیمارستان میتوان برای ترسیم و تشریح یک سیستم
بهتمامی مبتنی بر سلسلهمراتب استفاده کرد .هرمی که در رأس آن پزشکان
متخصص و در قاعده بیماران و همراهان در مرتبهای پایینتر از نیروهای خدماتی
بخش ـ کسانی که مسئول نظافت هستند – قرار میگیرند.
هرچه از رأس به سمت پایین حرکت کنیم ،حجم وظایف و فشردگی مسئولیتها
افزایش مییابد .یعنی پزشکان صرفاً برای معاینهی بیماران و آموزش دانشجویان برای
مدت کوتاهی در بخش حاضر میشوند .رزیدنتها زمان بیشتری (و گاهی تا پاسی از
شب) را در بخش میگذرانند و بار اصلی فرآیند درمان را به عهده دارند.

204

205

بیمارستان؛ کارخانهی تولید و توزیع درمان

مراقبتهای تکمیلی مانند توزیع داروها ،وصل/قطع کردن سِرم ،تکمیل روزانهی
شرح وضعیت بیماران ،گزارش دادن به مقام باالتر ،هماهنگی انتقال بیماران بین
بخش ها و تماس با پزشک در صورت نیاز برای مراجعه ،برعهدهی پرستاران است .باید
توجه داشته باشیم که پرستاران مسئول تمام اتفاقاتی هستند که در بخش رخ
میدهد.
تکاندهنده بودن این تقسیم کار نابرابر زمانی آشکار میشود که نگاهی به تفاوت
دریافتی های این دو گروه بیندازیم :آمار رسمی از درآمد متوسط و همچنین حداقل و
حداکثر درآمد پزشکان متخصص در ایران از سوی مراجع رسمی نظیر وزارت
بهد اشت ،سازمان نظام پزشکی ،وزارت کار و یا سازمان آمار منتشر نمیشود .با این
حال در گزارشهای انتقادی متعددی که از آغاز دههی  90به طور مرتب در نشریات
و وبسایتها منتشر میشود ،ارقام متفاوتی از سوی دستاندرکاران و صاحبنظران در
خصوص کارانه ][1پزشکان متخصص در بیمارستانهای مختلف گزارش شده است .در
سال  1392حسن طریقت منفرد (وزیر سابق بهداشت )اعالم کرد که« :درآمد
پزشکان در بخش دولتی برای  1۵0ساعت کار ماهانه  34میلیون تومان است» .باید
توجه داشت که کارانه تنها دریافتی پزشکان متخصص نیست و به مبلغ آن باید
حقوق پایهی ماهیانه[2] ،درآمد مطب و کلینیکهای خصوصی و البته «زیرمیزی» را
نیز اضافه کرد .در مقابل محمد شریفی مقدم (قائممقام سازمان نظام پرستاری)
در مصاحبهای در سال  139۵میگوید « :باالترین دریافتی یک جراح چند صد
میلیون تومان و پایینترین کارانهی پرستار  100هزار تومان است….یعنی اختالف
بیش از یکهزار برابری بین درآمد پزشک و پرستار وجود دارد ».پیش تر غضنفر
میرزابیگی (رئیس کل وقت سازمان نظام پرستاری) در مصاحبهای گفته بود:
«پرداخت کارانه برای پزشکان از  10میلیون تومان تا  300میلیون متغیر است؛ در
حالی که این کارانه برای پرستاران از  ۵0هزار تومان در حداقل تا  2۵0هزار تومان در
حداکثر پرداختی است».
در عین حال ،حسن قاضی زادههاشمی (وزیر بهداشت دولت دوازدهم)
در مصاحبهای ادعا میکند« :کاری که برای پرستاران در این دولت انجام دادهایم،

نیکزاد زنگنه

ق بل از ما انجام نشده بود .تفاوت پرداخت بین پرستار و پزشک قابلتوجه است .اما در
این دوره توانستهایم کارانه پرستاران را  2تا  3برابر افزایش دهیم».
با رسیدن به بخش پایین سلسلهمراتب قدرت ،با فقدان نیروی اجرایی مهمی به
نام بهیار مواجه میشویم .در حالیکه پست دیگری بهعنوان کمک بهیار (کمک
پرستار) وجود دارد .در واقع کمک بهیار عهدهدار دو نوع مسئولیت است .وظایفی که
عمدت ًا بار جسمی و ذهنی سنگینی دارند .در تجربهی من در هر شیفت (معموال 12
ساعته) یک کمک بهیار برای  20تخت مشغول فعالیت بود .تعویض مالفه تختها،
دادن لباس بیمارستان ،پوشک بزرگساالن و زیرانداز بهداشتی به بیمار ،تعویض کردن
پوشک بیمارانی که همراه نداشتند ،خالی کردن سوندها ،جابهجا کردن روزانهی
بیمارانی که در شرف ابتال به زخم بستر هستند و شستن وسایل چندبار مصرف بخش
از جمله وظایف ثابت کمک بهیار بخش است .این وضعیت بحرانی زمانی روشن تر
می شود که بدانیم همین کمک بهیارها مسئول بردن بیماران متعدد به بخشهای
دیگر مانند اسکن ،سونوگرافی ،رادیولوژی ،MRI ،نوار مغز و … هستند که باعث
میشود که روزانه برای زمان طوالنی مجبور به ترک بخش باشند؛ و نکته این جاست
با این حجم از فعالیت ،برخی از کمک بهیارها شیفتهای  18ساعته (یعنی از ساعت
 13تا  8صبح روز بعد) دارند .با توجه به کمبود بهیار ،برداشتن این شیفت اجباری
است.
در انتهای سلسله مراتب اداری ،نیروهای خدماتی قرار دارند .آنها مسئول نظافت
کلیه سطوح و سرویسها ،تعویض مرتب پالستیک زبالههای بخش (عفونی و عادی) و
جابهجایی کلیه ی وسایل و تجهیزات بخش (در صورت نیاز) هستند .به عالوه ،این
نیروها گاهی در صورت لزوم برای خالی کردن بار کامیون یا جابهجایی نخاله و وسایل
اسقاطی در محوطهی بیمارستان فراخوانده میشوند .نیروهای خدماتی معموال دو
شیفت روز و یا شب دارند .در هفته یک روز تا ساعت  14کار می کنند و یک هفته
درمیان جمعهها تعطیل هستند.
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ناهماهنگی ،اغتشاش ،ناکارآمدی

«ناکارآمدی» تمام آن چیزی است که میتوان در مورد وضعیت هماهنگی در این
بیمارستان گفت .به دلیل حجم باالی مراجعهها به بیمارستان برای استفاده از خدمات
تصویربرداری مانند  MRIو رادیولوژی ،بیمارانی که بستری هستند ،معموالً  3تا 4
روز پس از شروع درمان ،به این بخشها ارجاع میشوند .این مسئله باعث میشود
بیمارانی که با وضعیت حاد یا حملههای ناگهانی عصبی بستری شدهاند ،دچار استرس
و تنش شوند.
معموالً زمان مراجعه برای استفاده از خدمات تصویربرداری نیمههای شب است.
این اقدام یعنی بیدار کردن بیماری که معمو ًال تحت تاثیر داروهای قوی است ،روشن
کردن چراغ اتاق عمومی چهار تخته در نیمه شب ،جابهجایی بیمار با ایجاد سر و صدا
و بیدارکردن بیماران و همراهان گاهی در یک شب چندین بار اتفاق میافتد .این
فرآیند هنگام بازگشت از خدمات تصویربرداری مجددا تکرار میشود .این در حالی
است که زمان بیدارباش ،توزیع صبحانه و نوبت اول داروها نهایت ًا  6صبح است و در
این زمان همه به اجبار بیدار میشوند.
در این میان ،به دلیل فقدان امکانات کافی بیمارانی که نیاز به درمانهای جدی و
حساس و بستری شدن در  ICUدارند ،در بخش و در کنار بیماران عادی بستری
هستند .عالوه بر خطراتی که محیط بخش برای بیمار با وضعیت حساس دارد،
موقعیت این بیمار با توجه به دستگاه های متعددی که به او وصل است ،برای سایر
بیماران ،مزاحمت ایجاد می کند.
در بسیاری از موارد بیمارانی که مشکلهای حرکتی حاد دارند و جابهجایی برای
آن ها بسیار دشوار است ،برای دریافت خدمات تکمیلی به ساختمانهای مجاور
فرستاده و در آنجا با این پاسخ مواجه میشوند که هماهنگی انجام نشده است یا اسم
بیمار در سیستم نیست یا بیمار شما نیازی به این خدمت ندارد .در تمام طول این
فرآی ند حضور همراه بیمار الزامی است و در همهی موارد ،بهیار بخش صرف ًا برای
تحویل پرونده ی همراه بیمار به کلینیک موردنظر مراجعه کرده و سپس برای
رسیدگی به سایر وظایف خود ،به بخش برمیگردد.

نیکزاد زنگنه

از سوی دیگر مراجعهی روزانه به بخشهای دیگر به منظور گرفتن معاینههای
تکمیلی ،باعث می شود که بیمار فرصت معاینه شدن توسط پزشک اصلی خود (که
تنها برای مدت کوتاهی در بخش حضور دارد) یا فرصت کاردرمانی و فیزیوتراپی را که
روزانه بهطور مرتب قبل از ظهر به بخش مراجعه میکنند ،برای یک روز کامل از
دست بدهد.

وضعیت همراه بیمار

باتوجه وضعیتی که شرح داده شد ،به صراحت میتوان گفت همراه بیمار در
چنین مجموعه ای ،کارکرد یکی از پرسنل بدون حقوق را دارد .او باید به صورت دائم
گوشبهزنگ باشد .برای کوچکترین اقدامات مثل قطع کردن سِرمی که تمام شده یا
گرفتن یک دست لباس یا مالفهی تمیز ،چندین بار به مسئول مربوطه مراجعه کند.
مسئولیت بردن بیمار برای معاینات تکمیلی به بخشهای دیگر با همراه است .چنین
فشار مسئولیتی در کنار تألمات عاطفی که معمو ًال همراهان به دلیل بستری شدن
بیمارشان به آن دچار میشوند ،باعث خستگی جسمی و فرسایش روحی شده و بارها
به درگیری همراه با کادر بیمارستان میانجامد.
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به جز جای خواب ،هیچ خدمت دیگری به همراه داده نمیشود .حتی غذای همراه
بیمار از برنامهی غذایی بیمارستان حذف شده است .در تجربهی پیشین بستری
همین بیمار در همین بیمارستان در آبان  ،1389همراه بیمار بهطور ثابت غذا همراه
با سوپ یا ماست و آب دریافت میکرد .حذف غذای همراه باعث میشود که آنها تا
زمانی که بتوانند بخش را ترک کنند ،گرسنه بمانند یا گروهی به دلیل بضاعت پایین
مالی ،هفتهها از خوردن حداقل غذای سالم و مقوی محروم شوند.
وضعیت مراجعان شهرستانی
اکثر بیماران بخش از شهرستانهای اطراف مانند اسالمشهر و بعضاً از راههای
دورتر مثل قم ،بابل ،ارومیه و حتی مهران آمده بودند .برخی از بیماران نمیتوانند به
زبان فارسی حرف بزنند بنابراین برای بیان نیازهای اولیه یا پاسخ دادن به پرسشهای
ساده ی پزشک و پرستار ،دچار مشکل جدی هستند .در مقابل کادر درمان بدون
توجه خاصی ،از کنار این بیماران میگذرند یا به گرفتن اطالعات دست و پا شکسته و
ناقص از همراهان بیمار ،اکتفا میکنند.
مراجعان شهرستانی که بستگانی در تهران ندارند یا بضاعت مالی پایینی دارند ،در
حیاط بیمارستان ،پارک روبروی اورژانس و خیابان مجاور بیمارستان مستقر میشوند.
در تمام ساعات شبانهروز میتوان چادرها یا زیراندازهای بسیاری را در گوشهوکنار و
حوالی بیمارستان دید.
بیمارستان یا زندان؛ مسئله این است

اولین بار این مشابهت را زمانی احساس کردم که در پاسخ به پرسش یکی از
پرستاران ناخودآگاه گفتم که «بیمار قرار است فالن روز آزاد شود ».به جرات میتوان
ادعا کرد که بیمارستان در کلیت آن ،در قالب یک زندان بزرگ پدیدار میشود .جایی
که سیاستهای انضباطی فوکویی را میتوان بهآسانی در ویژگیهای کالبدی و
مناسبات انسانی جاری در آن تشخیص داد و تحلیل کرد.

نیکزاد زنگنه

اولین ویژگی سیاست انضباطی این است که نگاه پایگانمند (سلسلهمراتبی) دارد.
ال در بیمارستان وجود دارد یعنی دارای نوعی از معماری است که در
این ویژگی کام ً
اردوگاهها ،زندانها ،ادارات دولتی ،تیمارستانها ،مدارس و … قابل مشاهده است.
مدلی که به لحاظ چینش افراد و به کار گیری تکنولوژیها ،روابط مشخصی از قدرت
را شکل میدهد .به نظر میرسد کارکرد عمده ی این نوع معماری ،از بین بردن حس
تشخیص برای ارباب رجوع باشد .ساختمانهای تودرتو با نقشهای پیچیده که فاقد
عالئم کافی اطالعرسانی و مسیریابی است و حس جهتیابی افراد را مختل میکند و
تاثیر بهسزایی در گوش به فرمان کردن آنها دارد .عدم امکان قفل شدن در توالتها،
محصور بودن کامل ساختمان بیمارستان ،قفل شدن در ورودی اصلی مجموعه بعد از
ساعت  21و حفاظ داشتن کلیهی پنجرهها در تمامی طبقات را میتوان مؤید این
ویژگی دانست.

ویژگی دوم سیاست انضباطی ،مجازات برای «بههنجارسازی» است که در
بیمارستان بهوضوح دیده میشود .یعنی جایگاه و حرکت هر فرد مشخص و کنترل
شده است ،هیچ گونه انحراف از تعالیم و مناسک تعریف شده امکان ندارد ،و اگر هم
صورت گیرد بهشدت سرکوب میشود .این ویژگی بهوضوح در مناسبات میان بیمار و
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همراه بیمار با تیم پزشکی به چشم میخورد .همهی این افراد در جایگاهی از پیش
تعیینشده قرار میگیرند که رفتار مشخصی را به آنها دیکته میکند .برای مثال
پزشک به صورت آیینی عملیات تشخیص و درمان را در زمان کوتاهی انجام میدهد و
معموالً زمانی برای پاسخ دادن به پرسشها و نگرانیهای بیمار و همراه او نمیگذارد.
در این وضعیت پیگیری های بیمار یا همراه او برای صحبت با پزشک یا دیگر اعضای
کادر درمان معموالً پاسخی پرخاشگرانه و توهینآمیز در پی دارد .گویی «بیماری و
درمان آن» گوهری است گرانبها که با در اختیار دیگران قرار دادن ،بیاجر میشود.
در حالی که واقعیت امر این است که پزشکان ،بیمار و همراه او را در جایگاهی
نمیبینند که خود را موظف به پاسخگویی بدانند .این رفتار را میتوان مصداق روشن
بورژوایی شدن علم ،یا به تعبیری تخصصی شدن آن نیز قلمداد کرد .بدین ترتیب
تقسیم اجتماعی کار ،بهعنوان مرکزیترین ایدهی نظام تولید سرمایهداری ،ناگزیر
است که علوم را تا حد زیادی تقسیمبندی کرده و انسانها را در مسیر بسیار
تخصصیای کانالیزه کند .در تجربهی من که معطوف به علم پزشکی میشود ،میتوان
صراحتاً ضد اجتماعی بودن و بورژوایی شدن علم را دید .پزشک که قاعدتا میبایست
مجموعه ای از مهارتها را تحت عنوان اخالق پزشکی ،کسب کرده باشد ،عمالً تنها
متخصص یک رشته ی محدود خاص با افق درمانی محدود است .به این ترتیب است
که تقسیم کار اجتماعی بهعنوان اهرم اصلی اعمال هژمونی بورژوایی در جامعه ،به
بحران موجود دامن می زند.
ویژگی دیگر سیاست انضباطی این است که انسانها مدام در حیطههای آزمایشی
و آزمونی گرفتار می شوند .یعنی همواره یک قدرت نامریی وجود دارد که همانند
آموزشگاه و دانشگاه ،انسان را تحت آزمون و پرسش و پاسخهای مکرر و فشار ابدی
این چرخهی تکراری میگذارد ،تا انضباط مورد نظر خویش را با روشی علمی و
مشروعیتی عقالنی حاکم کند .قوانین سفت و سخت رفتوآمد همراهان ،چک کردن
صبحگاهی لباس بیمارها ،مالفهی تختها و مرتب بودن فضای کنار تختها هنگام
تحویل شیفت را میتوان در این ویژگی دید.

نیکزاد زنگنه

بر این اساس به نظر میرسد فضای بیمارستان بیش از آنکه محل تشخیص و
درمان بیماری باشد ،محلی برای مجازات بیماران محسوب میشود .بیماری بهعنوان
نوعی از فرودستی ،بیماران را در پایینترین سطح هرم قدرت بیمارستان قرار میدهد.
بخش مهمی از منطق سرمایه این است که فرودست مسئول و مقصر وضعیت
فعلی خود و در نتیجه مستوجب مجازات است .استیالی این منطق این فرض را
قدرت می بخشد که بیمار به مثابه مجرمی که برآیند سرکوبهای ساختار طبقاتی
است ،به صرف بیمار بودن (نوعی فرودستی) مورد مجازات قرار میگیرد .این ادعا
زمانی بیشتر با واقعیت همخوانی مییابد که بیمار پول خرید خدمات درمانی بهتر را
ندارد یا به دالیل دیگری مانند استفاده از خدمات بیمه یا پزشک حاذق مجبور
می شود از خدمات دولتی استفاده کند .به عبارت بهتر ،منطق «پول بیشتر= خدمات
درمانی بهتر» باعث می شود که نوعی فرودستی مضاعف به مراجعان بیمارستانهای
دولتی تحمیل شود.
پایانبندی

تجربهی دریافت خدمات درمانی از یک «بیمارستان دولتی» در یکی از
راستگراترین دولتهای پس از انقالب  ،۵7تجربهای ملموس و عینی برای درک
بیواسطهی مفاهیمی است که پیش تر در تئوریها خواندهایم .برخورد شیءوارانه با
انسان دردمند و رنجور ،ارائهی درمان دولتی بهعنوان کاالیی که چون پرداخت قابل
توجهی برای خرید آن صورت نمیگیرد ،فاقد کیفیت الزم و کافی است ،فرسودگی
بافت کالبدی و امکانات بیمارستان ،کمبود یا خرابی وسایل پایهای پزشکی مانند
دستگاه فشارسنج ،کمبود وسایل پایهای بهداشتی مانند مالفه و لباس فرم بیمار در
کنار کمبود پرسنل و حجم باالی وظایف ،تنها گوشهای از بحران روزمرهای است که
بیماران و همراهان با آن دستوپنجه نرم میکنند.
اما بیماران تنها کسانی نیستند که از اجرای چنین سازوکاری آسیب می بینند.
امتناع از رسیدگی به بخشهای خدماتی غیر سودآور مانند بیمارستانهای دولتی،
پیامدهای متعددی برای بخش میانی و پایین کادر درمانی یعنی پرستاران،
کمکبهیارها و نیروهای خدماتی در پی دارد .حقوق پایین ،شیفتهای طوالنی ،حجم
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باالی وظایف ،درگیری مداوم با مراجعان ،کمبود نیروی کافی و مواردی از این دست
به استثمار شدیدی منجر میشود که نوک پیکان آن متوجه پایینترین بخشهای
هرم سلسلهمراتبی درمان است.
طبعاً این پرسش مهم مطرح میشود که چرا سیستم ادارهی بیمارستانهای
دولتی اینقدر ناکارآمد است؟ چرا فشار همهجانبهی این وضعیت باید مستقیماً متوجه
فرودستان یعنی بیماران و رتبههای پایین کادر درمانی باشد؟ چهگونه است که
نهادهای سیاستگذار و اجرایی مرتبط با بخش درمان مانند وزارت بهداشت و نظام
پزشکی کشور در قرق ذینفعان رأس هرم یعنی پزشکان و مدیران بیمارستانهاست و
ذینفعان اصلی یعنی بیماران و سایر کادرهای درمانی نمایندهای در این کارزار
ندارند؟ این ترکیب زمانی معنادار میشود که به یاد بیاوریم خانه کارگر نیز که قرار
است حامی حقوق و مطالبات کارگران باشد ،در انحصار کارفرمای اصلی یعنی دولت
نئولیبرالی مستقر و کارفرمایان است .آیا ایدهی «خصوصی سازی خدمات دولتی به
منظور ارتقای کیفیت و افزایش کارآمدی خدمات» که در سیاستهای تمام دولتهای
پس از جنگ در ایران نقش محوری داشته ،راهحل مناسبی برای حل بحران بخش
دولتی است؟
همانگونه که در منطق سرمایه ،سودآوری و تولید ارزش به دست سرمایهدار و
«کارآفرین» اتفاق میافتد ،در ساختار درمانی نیز ،درمان تنها با دست توانای پزشکان
رخ میدهد .این دقیق ًا منطق نخبهگرای ضد اجتماعی است که در آن بود و
نبودتودهی کارگران و فرودستان در سلسلهمراتب شغلی و اجتماعی ،اساساً چندان
فرقی نمی کند .همان رویکردی است که برای حل بحران اقتصادی ،دست به دامان
سرمایهداران یا «کارآفرینان» میشود و برای حل معضل درمان ،دست به دامان
پزشکان؛ در واقع سیستم همواره از کسانی کمک میخواهد که خود یکی از مسببان
بحران هستند .این سیستم بخش عمده ی فعاالن نظام درمانی را نادیده میگیرد و
عامدانه آنها را زیرمجموعهی بخشهای دیگر تعریف میکند .مطالبات آنها را
معیشتی و مطالبات رئوس سلسلهمراتب باالیی را مدنی و ارزشمند تعریف میکند.

نیکزاد زنگنه

این روند در تمام شئون اجتماعی بازتولید میشود و ساختار استثمارگر و
فرودستکنندهی مستقر ،مصداق روال طبیعی امور در نظر گرفته میشود.
سال گذشته معاون وزیر بهداشت اعالم کرد که یکی از مهمترین مشکالت وزارت
بهداشت در ادارهی بیمارستانها ،دولتی بودن آنهاست و از واگذاری ادارهی
بیمارستانهای دولتی به شرکتهای غیردولتی با تصویب برنامهی ششم توسعه خبر
داد .خصوصیسازی ،سلطه ی مفاهیم بازار آزاد به تمام شئون زندگی انسان را نهتنها
مشروع که الزم می اند .باید پرسید این اقدامات قرار است منافع چه کسانی را تأمین
کند و فردای خصوصی سازی ،آیا وضعیت بیمارانی که قدرت خرید خدمات پولی
ندارند و کادرهای درمانی رتبه ی میانی و پایین که هیچ تشکل و نهادی برای دفاع از
حقوق خود ندارند ،بهتر خواهد شد؟ خصوصیسازی خدمات درمان شاید به افزایش
کیفیت خدمات درمانی منجر شود .اما برای چه کسانی؟
پینوشتها
[ ]1نوعی پرداخت مالی غیر از حقوق میشود که طبق تعریف هر شرکتی
برحسب میزان سودی که از فروش مازاد و یا تولید خود بهدست میآورد آن را بین
پرسنل تقسیم میکند .ولی نحوهی تقسیم کردن آن متفاوت است و در هر شرکت و
سازمانی فرق دارد.
[ ]2بسیاری از پزشکان متخصص که در دانشگاهها و یا سایر سازمانهای دولتی یا
غیر دولتی نظیر سازمان تأمین اجتماعی کار میکنند حقوق ماهانهی چندمیلیونی بر
اساس سابقهی کار و ردهی علمی دریافت میکنند .این ارقام به کارانه اضافه و
بهعنوان دستمزد نهایی پرداخت میشود.
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چنور مکی
وضعیت رفاهی زنان مهاجر افغان در ایران

چنور مکی

متن حاضر ،نتایج تحقیقی است در مورد وضعیت رفاهی زنان مهاجر افغان در
ایران .این تحقیق در بهار و تابستان  1395انجام شد .اما به دالیلی انتشار آن تا به
امروز( مرداد ماه  ،)1397امکان پذیر نبود .در این تحقیق ،برخی جنبههای وضعیت
رفاهی زنان مهاجر افغان در ایران مورد بررسی قرار گرفته است .الزم به توضیح است
که وضعیت رفاهی زنان افغان ،جدا از وضعیت رفاهی خانوادههایشان نیست .البته
عالوه بر شاخصهای کلی که در مورد تمام خانوارهای مهاجران افغان صادق است،
شاخص های دیگری مورد تحقیق قرار گرفت که در واقع مختص به زنان شرکتکننده
در این تحقیق است .در مجموع ،این شاخصها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت:
میزان درآمد ماهانهی خانوار ،میزان مصرف پروتئین حیوانی (گوشت ،مرغ ،و ماهی)،
میزان مصرف میوه ،میزان تحصیالت ،دسترسی به امکانات عمومی (سینما ،تئاتر،
باشگاه ورزشی ،)…،سالمت جسمی ،و احساس امنیت اجتماعی.
در این تحقیق 90 ،زن مهاجر افغان شرکت داشتند که عمدت ًا ساکن تهران
(مناطق پاسگاه نعمت آباد ،مولوی ،خیام ،پانزده خرداد ) ،شهریار و کورهپزخانههای
محمودآباد در جنوب تهران بودند.
مقدمه
از زمان شروع جنگ داخلی و نابسامانیهای اجتماعی در افغانستان در دههی
 1360خورشیدی ،ایران یکی از مقصدهای مهاجرت افغانها بوده است .سه موج مهم
مهاجرتها ،به دوران حضور نظامی شوروی در افغانستان ،جنگ داخلی در افغانستان
و همچنین دورهی طالبان برمی گردد )1(.تعداد مهاجران افغان در ایران در دورههای
زمانی مختلف ،به دلیل تغییرات در شرایط داخلی افغانستان و همچنین تغییر در
سیاست های مهاجرپذیری کشورهای میزبان تغییر کرده است .بر اساس آماری که
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در سال  1396منتشر کرده است ،در مجموع
دو میلیون و چهارصد و سی هزار مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند .از این
تعداد ،حدود یک میلیون نفر فاقد مدارک شناسایی هستند و بقیه ،دارای کارتهای
اقامت طوالنیمدت ،کوتاه مدت ،و یا در حال تمدید اقامتشان هستند)2(.
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در فاصلهی سالهای  1979تا  1992میالدی ،افغانهای مقیم ایران از حقوق
شهروندی چون اجازه ی کار و همچنین تحصیل رایگان برخوردار بودند .اما از اواسط
دههی  90میالدی ،دولت ایران بسیاری از این حقوق و مزایا را بازپس گرفت)3(.
بهعنوان مثال ،اقامت افغانها در بعضی از شهرهای ایران ممنوع شده است .عالوه بر
این ،اشتغال در برخی از مشاغل برای افغانها ممنوع است .همچنین کودکان مهاجر
افغان ،برای تحصیل در ایران با موانع بسیار زیادی روبهرو هستند .شهریههای باالی
مدارس و نداشتن کارتهای اقامت تمدیدشده ،باعث شده است که بسیاری از
کودکان مهاجر افغان از تحصیل محروم شوند.
در چند سال اخیر ،به دنبال اجرایی شدن فاز جدیدی از سیاستهای نولیبرالی
در ایران ،فشارهای اقتصادی مضاعفی به تودههای طبقهی کارگر و تهیدستان وارد
شده است .اجرایی شدن این سیاستها ،در کنار گرانی و تورم افسار گسیخته ،آمار
باالی بیکاری و دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر ،زندگی میلیونها انسان را به
مخاطره انداخته است .سؤال این است که در این اوضاع اقتصادی و اجتماعی ،شرایط
زندگی مهاجران افغان و بخصوص زنان مهاجر افغان در ایران که از حقوق شهروندی
هم محروم هستند ،چهگونه است؟
روش تحقیق
افراد شرکتکننده در این پژوهش ،زنان افغان هستند که در فاصلهی سنی  18تا
 70سال قرار دارند .بهواسطهی چند سال فعالیت در سازمانهای دفاع از حقوق
کودکان و از جمله جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان ،با چندین خانوادهی افغان
در ارتباط بودم و از طریق همین افراد ،توانستم با تعداد بیشتری از زنان افغان ارتباط
برقرار کنم .عالوه بر این ،تعدادی از زنان شرکتکننده در این تحقیق ،زنانی هستند
که فرزندان آنها ،به عنوان مددجو در جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان حضور
داشتند .از این طریق ،توانستم با تعدادی از آنان مصاحبه کنم .عالوه بر این ،با کمک
یکی از دوستان که مدتی در کورهپزخانههای اطراف تهران بهعنوان مددکار اجتماعی
فعالیت کرده بود ،امکان مصاحبه با تعدادی از زنان افغان ساکن در کورهپزخانههای
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واقع در محمودآباد در جنوب تهران فراهم شد .در واقع ،برای جمع آوری دادههای
این تحقیق از تمام نمونههای در دسترس استفاده کردهام.
در این تحقیق ،تالش کرده ام وضعیت رفاهی زنان مهاجر افغان در ایران را بررسی
کنم .پژوهشگران علوم اجتماعی برای بررسی رفاه اجتماعی ،از شاخصهای مختلفی
استفاده می کنند .در این تحقیق ،شاخصهایی که مورد بررسی قرار گرفتهاند،
عبارتند از :میزان درآمد ماهانهی خانوار ،میزان مصرف ماهانهی پروتئین حیوانی
(گوشت قرمز ،مرغ ،و ماهی) ،میزان مصرف ماهانهی میوه ،میزان تحصیالت ،میزان
دسترسی به امکانات عمومی (سینما ،تئاتر ،باشگاه ورزشی ،)…،دسترسی به خدمات
بهداشتی ،و احساس امنیت اجتماعی.
در این متن ،سعی کردهام ،تصویری واضح و عینی از وضعیت زندگی زنان مهاجر
افغان در ایران ارائه بدهم .در واقع هدف از انجام این تحقیق ،تولید مقالهی علمی
برای بایگانی در سایتهای آکادمیک و یا قفسههای کتابخانهی دانشگاهها نیست .بلکه
هدف این است که فعاالن اجتماعی و پیشروان طبقه کارگر ،درک درستی از وضعیت
زندگی مهاجران افغان در ایران و بهخصوص زنان مهاجر افغان ،بهعنوان بخشی از
طبقهی کارگر و فرودستان در جغرافیای ایران پیدا کنند.
در پیوست مقاله ،جدولی تفصیلی ارائه میشود .مطالعهی دقیق این جدول از
اهمیت زیادی برخوردار است چرا که هر سطر آن ،زاویههایی از زندگی افغانهای
ساکن ایران و بهخصوص زنان مهاجر افغان را نشان میدهد .در واقع ،هر ردیف از این
جدولها ،داستان زندگی یک خانوار افغان را روایت میکند.
تحلیل دادهها
در این قسمت سعی خواهم کرد که هر کدام از شاخصهای رفاه اجتماعی را به
صورت جداگانه ،بررسی کنم .دادههای مربوط به بعضی از این شاخصها ،در جدول
پیوست موجود است .دادههای مربوط به بقیهی شاخصها ،بدون ارائهی جدول ،به
صورت مختصر تحلیل خواهد شد.
میزان درآمد خانوار :یکی از مهم ترین شاخصهای رفاه اجتماعی که تمامی
شاخصهای دیگر را هم تحت تأثیر خود قرار میدهد ،میزان درآمد خانوار است.
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دادههای مربوط به میزان درآمد خانوارهای افغان در جدول پایانی موجود است .در
کنار میزان درآمد خانوار ،به منبع درآمد خانوار تحت عنوان تعداد افراد شاغل در
خانوار اشاره شده است .اگر بخواهیم از درآمد ماهانهی افراد شرکتکننده در این
تحقیق میانگین بگیریم ،این میانگین تقریباً برابر خواهد بود با  697هزار تومان .چند
نکته را در مورد این میانگین درآمد باید مطرح کنم.
نکتهی اول :در سال  1395حداقل دستمزد کارگران ،تقریباً  812هزار تومان
تعیین شده است )4(.یعنی میانگین درآمد خانوارهای افغان در زمان این تحقیق،
تقریباً 14.4درصد از حداقل دستمزد کارگران در سال  1395کمتر بوده است .الزم
است یادآوری کنم که بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی و همچنین بیانیهی
تشکلهای مستقل کارگری که در اسفند ماه  1394منتشر شد ،در آن سال خط فقر
 3میلیون و پانصد هزار تومان عنوان شده بود )5(.در نتیجه هم حداقل دستمزدی که
برای کارگران در سال  1395تعیین شده و هم میانگین دستمزد ماهانهی خانوارهای
افغان در سال  ،1395چندین برابر زیر خط فقر است و به هیچ عنوان ،پاسخگوی
نیازهای یک زندگی انسانی و متعارف نیست.
نکتهی دوم :در زمینهی میانگین درآمد ماهانهی خانوارهای افغان ،یک نکته مهم
دیگر این است که همان طور که در مقدمه اشاره کردم ،این تحقیق در بهار و تابستان
 1395انجام شده است .همان طور که در جدول مشاهده میشود ،افراد شاغل در اکثر
خانوارهای افغان ،یا کارگر فصلی یا کارگر کورههای آجرپزی هستند .در واقع در فصل
زمستان که کورههای آجرپزی تعطیل هستند و یا بیشتر کارهای فصلی تعطیل است،
این افراد بیکار می شوند .یعنی در واقع ،بهترین زمان اشتغال برای این افراد ،همان
فصل بهار و تابستان است .پس در فصل پاییز و زمستان ،همان میانگین درآمد که در
سطور باال به آن اشاره شد ،عمالً برای خانوارهای مهاجر افغان وجود ندارد .این
خانوارها ،ناچارند از درآمد خود در فصلهای بهار و تابستان ،مقداری هم برای ماههای
بیکاری در پاییز و زمستان پسانداز کنند .میتوان گفت که اگر همین تحقیق را در
فصل پاییز و زمستان انجام میدادم ،آمار بیکاری به طرز چشمگیری باالتر میرفت.
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گفتنی است که در زمان انجام این تحقیق ،چهار خانوار به طور کامل بیکار بودند .و
بنا به گفتهی خودشان ،با کمکهای گاهگاهی خیریهها ،زندگی را میگذراندند.
نکتهی سوم :مسئلهی دیگر این است که اگر خواننده به دقت جدولها را مطالعه
کند ،متوجه ی درجه باالی استثمار کارگران افغان در ایران میشود .بهعنوان مثال در
ردیف  73مشاهده میشود که درآمد ماهانه یک خانوار  7نفری ،به نسبت سایر
خانوارها ،به میزان زیادی باالترست .این خانوار  7نفری ،ماهانه  3میلیون تومان درآمد
دارند .اما این  3میلیون تومان ،حاصل کار تمام اعضای خانوار است .در واقع ،هر 7
عضو این خانوار همگی کارگر و یا فروشنده هستند ،و در مجموع درآمد ماهانهی آنها
 3میلیون تومان است .یعنی اگر  3میلیون تومان را بر این  7نفر تقسیم کنیم،
میتوان گفت دستمزد هرکدام از آنها ،بهطور متوسط چیزی حدود  429هزار تومان
خواهد بود .و یا در ردیف  ،62اطالعات مربوط به یک خانوار  6نفری وجود دارد که
درآمد ماهانه ی آنها ،تنها یک میلیون و سیصد هزار تومان است .اما این مبلغ ،حاصل
کار ماهانهی تمامی افراد خانوار در کورهی آجرپزی است .همچنین در ردیف ،5
دادههای مربوط به یک خانوار  8نفره وجود دارد که درآمد ماهانهی آنها 500 ،هزار
تومان است که حاصل کار تماموقت دو کودک زیر  18سال است.
نکتهی چهارم :بسیار اتفاق میافتد که همان اندک دستمزد کارگران افغان را نیز
کارفرماها تاراج می کنند و این کارگران به دلیل نداشتن کارت اقامت تمدیدشده و
درنتیجه ترس از دیپورت شدن به افغانستان ،جرأت اعتراض ندارند .بهعنوان مثال
ال کارش نظافت خانهها بود ،میگفت که بهدفعات اتفاق
یکی از زنان افغان که قب ً
افتاده است که بعد از نظافت خانههای مردم ،صاحبخانه گفته است «شما افغانی
هستید و وظیفه دارید برای ما کار کنید ».و درنهایت دستمزد او را پرداخت نکرده
است.
با توجه به نکاتی که در باال به آن اشاره کردم ،میتوان گفت که عددی که تحت
عنوان میانگین درآمد ماهانهی این خانوارهای افغان به دست میآید ( 697هزار
تومان) ،به هیچ عنوان نمیتواند بیانگر شرایط واقعی زندگی این خانوارهای افغان و
میزان استثمار آنان باشد .پایین بودن دستمزدها و نداشتن شغل دایمی ،تمام
جنبههای زندگی این خانوارها را تحث تأثیر قرار داده است؛ باال بودن آمار کودکان
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کار در میان خانوارهای مهاجر افغان در ایران ،خود تأییدی است بر درآمد بسیار
پایین این خانوار ها .کودکان مهاجر افغان برای تأمین نیازهای اقتصادی خانوار ،مجبور
میشوند از سن پایین ،و با دستمزدهای بهمراتب پایینتر از بقیهی کارگران کار کنند.
و در نهایت ،در محیطهای کار ،در معرض انواع آسیبهای اجتماعی قرار می گیرند.
وضعیت اشتغال :تنها  22.2درصد از زنان مهاجر افغان در این تحقیق ،بهنوعی
شاغل بودند و در تأمین اقتصاد خانوار نقش داشتند که اکثر این زنان شاغل ،همراه با
خانوارهای خود در کورههای آجرپزی به خشتزنی مشغول بودند .کارگر خیاطی،
کارگر کارگاه جوراببافی ،کارگر نظافت خانگی ،کارگر بستهبندی کردن میوه ،و
همچنین فروشندگی از جمله شغلهایی است که زنان مهاجر افغان در این پژوهش،
به آنها مشغول هستند.
در جدول ها ،همچنین مدت اقامت در ایران برحسب سال یا ماه آمده است.
همانطور که مشاهده می شود ،مدت زمان اقامت زنان مهاجر افغان در ایران بر روی
امکان اشتغال آنها و یا درآمد خانوار آنها تأثیری ندارد .بهعنوان مثال در یک مورد،
یک زن افغان با سابقهی اقامت  42ساله در ایران ،خود بیکار است و پسرش هم
کارگر فصلی با درآمد  600هزار تومان در ماه است .همچنین در یک مورد دیگر ،یک
زن افغان که به مدت  3ماه ساکن ایران بوده است ،بیکار است و همسرش که کارگر
ساختمان است ،در ماه  600هزار تومان درآمد دارد.
میزان مصرف پروتئین :یکی از شاخصهای رفاه اجتماعی در این تحقیق،
میزان مص رف پروتئین حیوانی (گوشت ،مرغ و ماهی) است .اگر از میزان مصرف
ماهانهی پروتئین در خانوارهای شرکتکننده در تحقیق ،میانگین بگیریم عدد به
دست آمده  2.44وعده خواهد بود .یعنی کمتر از عدد سه .یعنی به صورت میانگین،
این خانوارها در ماه کمتر از سه وعده پروتئین مصرف میکردند .همانطور که در
جدول و در ستون مربوط به میزان مصرف پروتئین میتوان مشاهده کرد ،در زمان
انجام این پژوهش،هفت خانوار در ماه هیچ نوع پروتئین حیوانی مصرف نمیکردند و
دوازده خانوار در ماه تنها یکبار پروتئین مصرف میکردند .برخی از این زنان عنوان
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کرده اند که همان یکی دو بار مصرف پروتئین در ماه ،از طریق کمکهای خیریهها و
غذاهای نذری تأمین میشود.
میزان مصرف میوه  :میانگین مصرف ماهانهی میوه در میان خانوارهای مورد
بررسی ،تقریباً سه وعده در ماه است .مصرف میوه در دوازده خانوار ،در زمان انجام
این تحقیق ،صفر بود .در میان این خانوارها ،یک خانوار هم بود که تنها در زمان
داشتن مهمان ،میوه میخوردند .در واقع ،میزان مصرف ماهانهی میوه در این
خانوارها ،به صورت بحرانی پایین است.
دسترسی به امکانات عمومی :منظور از امکانات عمومی در این تحقیق ،سینما،
تئاتر ،باشگاههای ورزشی ،موزه ،و پارک است .تنها حدود  4.4درصد از این زنان ،به
امکاناتی چون سینما ،تئاتر ،باشگاههای ورزشی و موزه دسترسی دارند .بقیه یعنی
 95.6درصد زنان مهاجر افغان ،تنها امکان استفاده از پارک را دارند .این در حالی
است که در چند سال اخیر شاهد بودهایم که از ورود افغانها به بعضی از پارکها در
شهرهای مختلف ایران ،جلوگیری شده است .در واقع ،همین حداقل استفاده از پارک،
از بسیاری از افغانها در ایران دریغ شده است.
میزان تحصیالت :در میان زنان مهاجر افغان که در این تحقیق شرکت کردند،
 56.7درصد کامالً بیسواد بودند 30 .درصد در حد ابتدایی (و گاه فقط در حد
خواندن و نوشتن) سواد داشتند .میزان سواد حدود  7.8درصد از این زنان ،معادل
سواد دوران راهنمایی است .تنها حدود  5.5درصد از زنان افغان در این تحقیق سواد
دانشگاهی داشتند.
 30درصدی که سواد آنان در حد ابتدایی بود ،از طریق کالسهای سوادآموزی در
سازمانهای مردم نهاد (ان.جی .اوها) توانسته بودند سواد خواندن و نوشتن کسب
کنند.
وضعیت سالمت :وضعیت سالمت و دسترسی به امکانات بهداشتی بهعنوان یکی
دیگر از شاخصهای رفاه مورد بررسی قرار گرفت .حدود  41درصد از زنان افغان در
این تحقیق ،به بیماریهای مختلف مبتال بودند که امکان استفاده از خدمات بهداشتی
و درمانی را نداشتند .باالبودن هزینههای درمان ،و نداشتن بیمهی درمانی از دالیل
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عدممراجعه ی این زنان به مراکز بهداشتی و درمانی بود .این زنان افغان به بیماریهای
مختلفی مبتال بودند ازجمله بیماریهای سیستم گوارشی ،بیماریهای اعصاب و روان،
بیماریهای ستون فقرات ،بیماریهای کلیوی ،بیماریهای پوستی ،بیماریهای
عفونی و… حتی در میان این زنان افغان ،زنانی بودند که سابقهی بیماریهای قلبی
از جمله سکتهی قلبی داشتند اما امکان مراجعه به مراکز درمانی را نداشتند.
مسکن :وضعیت مسکن افغانهای ساکن در کورهپزخانههای جنوب تهران بسیار
بحرانی است .در نزدیکی کورههای آجرپزی ،اتاقهایی ساخته شده که توسط صاحب
این کورهها یا «ارباب کوره» ،در اختیار کارگرانی قرار داده میشود که قرار است در
کورههای آجرپزی کار کنند .اکثر افراد ساکن در این خانهها ،کارگران مهاجر افغان
هستند .در این خانههای نزدیک به کورههای آجر پزی ،معموالً افراد هر خانوار در یک
اتاق دوازده متری زندگی میکنند و یک آشپزخانهی مشترک با همسایهی خود دارند.
گاهی که تعداد اعضای خانوار زیاد است ،دو اتاق دوازده متری در اختیار خانوار قرار
می گیرد .معموالً چند خانوار افغان (گاه تا بیست خانوار) ،یک حمام و توالت مشترک
دارند که از استانداردهای بهداشتی برخوردار نیست .و این عامل باعث بروز و گسترش
بیماریهای مختلف عفونی در میان ساکنان این خانهها میشود .در دورههایی که کار
آجرپزی در کورهها تعطیل است ،صاحب کورهها از این خانوارها ،اجارهی این اتاقها را
دریافت میکند .مبلغ اجارهی این اتاقها ،کامالً به نظر موجر بستگی دارد .بهعنوان
مثال بعضی از خانوارها ،در ماه حدود  80هزار تومان بهعنوان اجارهی این اتاقها
پرداخت میکنند .بعضی دیگر از این خانوارها ،به جای اجاره ،مبلغی بهعنوان بیعانه یا
پول پیش پرداخت کردهاند که مبلغ آن از  5میلیون تومان تا  25میلیون تومان متغیر
است .برخی هم عالوه بر پول بیعانهای که پرداخت کردهند ماهانه مبلغی در حدود 20
هزار تومان ،بهعنوان اجارهی این اتاقها پرداخت میکنند .مسئلهی دیگری که اینجا
مطرح است این است که این کورههای آجرپزی در بیابانهای جنوب تهران و در
مسیر جاده ی ورامین قرار گرفته اند و به دلیل باال بودن گرد و خاک در این مناطق و
همچنین نزدیک بودن برخی از مراکز انباشت زباله ،ساکنآن این کورهپزخانهها در
معرض انواع بیماریهای پوستی و عفونی قرار میگیرند.
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آن دسته از مهاجران افغان که در داخل شهر تهران و یا شهر شهریار سکونت
داشتند ،محل سکونت شان در مقایسه با محل سکونت مهاجران افغان در کورههای
آجرپزی ،از شرایط مناسب تری برخوردار بود .اما اجارهی ماهانهی این خانهها ،در
مقایسه با درآمد این خانوارها باال بود و گاهی تا  400هزار تومان هم میرسید.
احساس امنیت اجتماعی :تقریباً  51درصد از زنان افغان مورد پژوهش،
احساس امنیت اجتماعی نداشتند .این احساس عدمامنیت از دو عامل ناشی میشد.
یک دلیل اصلی آن ،به گفته ی خود این زنان ،این بود که به دلیل افغان بودن ،مورد
تحقیر و خشونت کالمی قرار گرفتهاند؛ هم در کوچه و خیابان و هم از طرف
همسایهها و صاحبخانه .یک دلیل دیگر که توسط زنان ساکن در کورهپزخانهها
مطرح شد این بود که شبها ،برای رفتن به توالت و حمام ،احساس امنیت ندارند و
حتماً باید یک نفر را بهعنوان همراه با خود ببرند؛ حمام و توالتهای مشترک ،کمی از
اتاقهای آنها فاصله دارد و در تاریکی شب ،این زنان احساس امنیت ندارند که
بهتنهایی از حمام و توالت استفاده کنند.
یک نکتهی دیگر در مورد احساس امنیت اجتماعی این بود که چهار نفر از زنانی
که احساس امنیت اجتماعی داشتند در توضیح این احساس امنیت ،عنوان کردند که
«ما بهندرت از خانه خارج می شویم و مشکلی نداریم ».در واقع این احساس امنیت،
ناشی از محرومیت آنان از زندگی اجتماعی و به حاشیه رانده شدن آنان است.
نتیجهگیری

در مورد میزان تعمیمپذیری نتایج این تحقیق در مورد دیگر مهاجران افغان در
ایران ،باید به دو نکته اشاره کرد .نکتهی اول این که قطعاً شرایط فرهنگی و اجتماعی
در شهرهای مختلف ایران ،میتواند متفاوت از نمونهی موردبررسی باشد و این مسئله
بهنوبهی خود میتوا ند برروی رفاه فرهنگی و اجتماعی افغان ها در شهرهای مختلف
تاثیرگذار باشد .اما نکتهی دوم و مهمتر آنکه تاجایی که به وضعیت اقتصادی اکثریت
مهاجران افغان مربوط است ،میتوان گفت نتایج این تحقیق قابلیت تعمیم به بخش
زیادی از مهاجران افغان در ایران را دارد.
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واقعیت این است که کارگران مهاجر افغان ،و بهخصوص زنان مهاجر افغان،
بهعنوان بخشی از طبقه ی کارگر و زحمتکش در جغرافیای ایران ،تحت استثماری
چندگانه هستند و در شرایطی بهشدت غیرانسانی زندگی میکنند .دستمزدهای
چندین برابر زیر خط فقر ،بیکاری ،تغذیهی نامناسب ،عدم دسترسی به خدمات
بهداشتی و درمانی ،عدم دسترسی به خدمات آموزشی ،نداشتن مسکن مناسب ،عدم
دسترسی به امکانات عمومی و تفریحی ازجمله مشکالت اصلی مهاجران افغان در
ایران است .در کنار این مسائل ،برخوردهای نژادپرستانه با افغانها ،توهینها و
تحقیرها ،شرایط زندگی آنان را دشوارتر کرده است و فرصتهای یک زندگی انسانی را
از آنان سلب کرده است .مهاجران افغان در ایران ،به بهانههای کاذب «غیرقانونی
بودن» از بسیاری از حقوق شهروندی محروم میشوند و در همان حال ،بهعنوان
نیروی کار ارزان ،در بخشهای اقتصادی مختلف ،و حتی در شرکتها و مؤسسات
عمومی ،ازجمله در شهرداریها مورد استثمار قرار می گیرند .با وجود شرایط دشوار
زندگی مهاجران افغان در ایران ،بسیاری از آنان همچنان ترجیح میدهند که در ایران
زندگی کنند چرا که در نتیجهی حضور نظامی دولتهای غربی و همچنین
بنیادگرایان اسالمی ،افغانستان به یکی از ناامن ترین کشورها برای زندگی ،بهخصوص
برای زنان ،تبدیل شده است.
تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی زندگی مهاجران افغان در ایران و دستیابی
آنان به یک شرایط انسانی ،در گرو مبارزه با مناسبات نابرابر سیستم سرمایهداری و
انواع تبعیضهای قومی ،نژادی و ملی است« .مهاجر بودن» و یا «غیرقانونی بودن»،
امکان استثمار هرچه بیش تر مهاجران را برای کارفرمایان و همچنین دولت ،بهعنوان
بزرگترین کارفرما فراهم میکند .پس برای بهبود وضعیت مهاجران افغان باید
ریشههای این استثمار و نابرابری در مناسبات سرمایهداری و نیز تبعیضهای قومی،
ملی و نژادی را نشانه گرفت . .همچنین از رهگذر این مبارزات ضدسرمایهداری و ضد
قومگرایی و نژادپرستی است که نگرش عمومی جامعه نسبت به مقولهی مهاجر تغییر
خواهد کرد و خواهیم توانست حق شهروندی برای مهاجران افغان را به دولتها
تحمیل کنیم.

چنور مکی

نکتهی آخر اینکه ،در بیشتر تحلیلها و گزارشها از وضعیت افغانهای مهاجر
در ایران ،از این بخش از طبقهی کارگر ،تنها بهعنوان یک قشر محروم و تهیدست یاد
شده و قدرت و پتانسیل دخالتگری و مشارکت آنان در مبارزهی طبقاتی و اجتماعی
نادیده گرفته شده است .الزم است که احزاب سیاسی ،سازمانها و تشکلهای
کارگری موجود ،در رویکرد خود نسبت به این بخش از طبقهی کارگر بازبینی کنند و
در راستای متشکل کردن این بخش از طبقهی کارگر تالش کنند .به یاد داشته باشیم
که مبارزه برای تغییر وضع موجود ،بدون اتحاد و مبارزهی تمامی تودههای تحت
استثمار امکانپذیر نیست.
مرداد 1397
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پیوست :جدول تفصیلی نتایج مصاحبه با زنان مهاجر افغان

مصاحبهشونده

سالهای اقامت

خانوار

حیوانی

1

35

 12سال

یک میلیون تومان

همسر :شیشهبر کارخانه

 3نفر

 4وعده در ماه

 3وعده در ماه

2

45

 10سال

 800هزار تومان

همسر :کمکآشپز

 5نفر

 3وعده در ماه

 4وعده در ماه

3

32

 5سال

 500هزار تومان

همسر :کارگر کارواش

 4نفر

 4وعده در ماه

 3وعده در ماه

4

19

 2سال

یک میلیون تومان

همسر :بنا

 5نفر

 4وعده در ماه

 6وعده در ماه

5

55

 25سال

 500هزار تومان

دو کودک کار

 8نفر

 3وعده در ماه

 4وعده در ماه

6

36

 14سال

 500هزار تومان

همسر :کارگر پارک

 4نفر

 2وعده در ماه

 4وعده در ماه

7

47

 15سال

همسر و فرزندان  :خشتزنی

 8نفر

 2وعده در ماه

 6وعده در ماه

سن

اعضای

پروتئین

در ایران

تعداد

میزان مصرف

میزان درآمد
ماهانهی خانوار

یک میلیون و
دویست هزار تومان

تعداد افراد شاغل در خانوار

میزان
مصرف میوه

8

37

 31سال

 700هزار تومان

زن و شوهر :خشتزنی

 6نفر

 3وعده در ماه

 4وعده در ماه

9

36

 13سال

 800هزار تومان

زن و شوهر :خشتزنی

 8نفر

 2وعده در ماه

 3وعده در ماه

10

40

 16سال

 400هزار تومان

خشتزنی

 5نفر

 1وعده در ماه

 4وعده در ماه

11

30

 10سال

 800هزار تومان

زن و شوهر :خشتزنی

 7نفر

 2وعده در ماه

 1وعده در ماه

12

35

 7سال

یک میلیون تومان

 4وعده در ماه

 4وعده در ماه

13

33

 7سال

14

32

 7سال

یک میلیون و صد
هزار تومان

شوهر و دو تن از فرزندان:
خشتزنی

 8نفر

زن و شوهر :خشتزنی

 6نفر

 3وعده در ماه

 4وعده در ماه

همسر :کارگر کوره

 6نفر

 2وعده در ماه

 4وعده در ماه

15

22

 5ماه

 800هزار تومان

همسر :کارگر ساختمان

 5نفر

 4وعده در ماه

 4وعده در ماه

16

40

 30سال

یک میلیون تومان

زن و شوهر :خشتزنی

 4نفر

 1وعده در ماه

 4وعده در ماه

17

42

 20سال

 500هزار تومان

همسر :کارگر

 5نفر

 1وعده در ماه

 2وعده در ماه

18

18

 20سال

 450هزار تومان

پدر :کارگر

 7نفر

 2وعده در ماه

 3وعده در ماه

19

46

 12سال

یک میلیون تومان

همسر و دو پسر :کارگر کوره

 6نفر

 2وعده در ماه

 4وعده در ماه

 800هزار تومان
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20

40

 16سال

 400هزار تومان

همسر :کارگر کارخانه

 5نفر

21

70

 42سال

 600هزار تومان

پسر :کارگر فصلی

 9نفر

22

55

 30سال

 200هزار تومان

زن و شوهر  :کارگر(نظافت
خانهها)

 3نفر

23

35

 10سال

 450هزار تومان

همسر:کارگر کوره

 6نفر

24

20

 10سال

 800هزار تومان

برادر :خشتزنی

 7نفر

25

20

 3ماه

 600هزار تومان

همسر :کارگر ساختمان

 3نفر

 1وعده در ماه

 6وعده در ماه

 1وعده در ماه

میوه
نمیخورند

 2وعده در ماه

میوه
نمیخورند

گوشت

 2وعده در ماه

نمیخورند
 2وعده در ماه

 3وعده در ماه

 3وعده در ماه

میوه
نمیخورند

26

30

 5سال

 900هزار تومان

همسر :کارگر ساختمان

 6نفر

 2وعده در ماه

 4وعده در ماه

27

29

 20سال

 700هزار تومان

همسر :کارگر ساختمان

 6نفر

 3وعده در ماه

 2وعده در ماه

28

45

 15سال

 600هزار تومان

همسر :کارگر

 7نفر

 2وعده در ماه

دو وعده در
ماه

29

27

 18سال

 700هزار تومان

همسر :کارگر فصلی

 5نفر

 3وعده در ماه

 1وعده در ماه

30

44

 30سال

 600هزار تومان

همسر :کارگر ساختمان

 9نفر

 2وعده در ماه

 1وعده در ماه

31

37

 7سال



تمام اعضا خانوار :بیکار

 4نفر

گوشت

میوه

نمیخورند

نمیخورند

32

22

 2سال

 700هزار تومان

همسر :کارگر ساختمان

 4نفر

 2وعده در ماه

 3وعده در ماه

33

60

 25سال

 250هزار تومان

خشتزنی

 1نفر

 2وعده در ماه

نمی

میوه
خورد

34

24

 3ماه

 800هزار تومان

همسر :کارگر

 2نفر

 6وعده در ماه

 4وعده در ماه

35

30

 7سال

 700هزار تومان

همسر :کارگر

 5نفر

 5وعده در ماه

 4وعده در ماه

36

46

 10سال

 500هزار تومان

همسر :کارگر فصلی

 7نفر

 2وعده در ماه

 3وعده در ماه

37

38

 15سال

 600هزار تومان

همسر:کارگر ساختمان

 5نفر

 2وعده در ماه

 3وعده در ماه

38

29

 20سال

 500هزار تومان

همسر:خشت زنی

 3نفر

 2وعده در ماه

 2وعده در ماه

39

43

 15سال

 600هزار تومان

 2کودک کار

 6نفر

 2وعده در ماه

 1وعده در ماه

40

30

 8سال

 500هزار تومان

همسر :کارگر ساختمان

 5نفر

 1وعده در ماه

 2وعده در ماه

41

55

 20سال

 700هزار تومان

زن و شوهر :خشتزنی

 6نفر

 2وعده در ماه

میوه

42

47

 16سال

 500هزار تومان

همسر :کارگر ساختمان

 4نفر

نمیخورند
 1وعده در ماه

 1وعده در ماه
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43

49

 12سال

44

26

 4سال

 700هزار تومان

45

54

 20سال

 400هزار تومان

46

20

 5سال

 700هزار تومان

47

46

 20سال

 900هزار تومان

 800هزار تومان

 8نفر

 3وعده در ماه

 2وعده در ماه

همسر :بنا

 4نفر

 3وعده در ماه

 4وعده در ماه

همسر :کارگر فصلی

 5نفر

 1وعده در ماه

 2وعده در ماه

 2وعده در ماه

 3وعده در ماه

همسر و پسر :کارگر

پدر :کارگر
برادر :دستفروش
همسر:کارگر
دو کودک کارگر

 6نفر
 7نفر

 3وعده در ماه

 4وعده در ماه

48

53

 30سال

 700هزار تومان

زن و شوهر :خشتزنی

 6نفر

 2وعده در ماه

 4وعده در ماه

49

39

 10سال

 500هزار تومان

همسر :کارگر ساختمان

 5نفر

 2وعده در ماه

 2وعده در ماه

50

21

 4سال

 600هزار تومان

همسر :کارگر ساختمان

 3نفر

 3وعده در ماه

 5وعده در ماه

51

42

 20سال

 800هزار تومان

همسر :بنا

 6نفر

 4وعده در ماه

 2وعده در ماه

52

51

 10سال

تمام اعضای خانوار  :بیکار

 5نفر

53

33

 8سال

 900هزار تومان

54

29

 6سال

 500هزار تومان



شوهر :کارگر فصلی
زن :نظافت خانگی

 4نفر

همسر :کارگر پارک

 3نفر

گوشت

میوه

نمیخورند

نمیخورند

 3وعده در ماه

 5وعده در ماه

 4وعده در ماه

میوه
نمیخورند

55

23

 6ماه

 500هزار تومان

همسر :خشتزنی

 3نفر

 3وعده در ماه

 3وعده در ماه

56

53

 13سال

یک میلیون تومان

همسر و یک پسر :کارگر

 6نفر

 5وعده در ماه

 4وعده در ماه

57

31

 11سال

 800هزار تومان

همسر :کارگر ساختمان

 5نفر

 4وعده در ماه

 4وعده در ماه

58

43

 18سال

-

تمام اعضای خانوار :بیکار

 4نفر

گوشت

میوه

نمیخورند

نمیخورند

59

38

 10سال

 450هزار تومان

دو کودک کارگر

 5نفر

60

20

 5سال

 600هزار تومان

همسر :کارگر ساختمان

 2نفر

61

36

 17سال

 900هزار تومان

62

44

 20سال

یک میلیون و سیصد
هزار تومان

همسر :خشتزنی
کودک  :دستفروشی

 5نفر

تمام اعضای خانوار :خشتزنی

 6نفر

 2وعده در ماه

هر

وقت

مهمان بیاید
 4وعده در ماه

 6وعده در ماه

 4وعده در ماه

 6وعده در ماه

 5وعده در ماه

 5وعده در ماه

63

30

 2سال

 600هزار تومان

همسر :نگهبان ساختمان

 3نفر

 3وعده در ماه

 4وعده در ماه

64

41

 7ماه

 500هزار تومان

همسر :کارگر فصلی

 5نفر

 3وعده در ماه

 2وعده در ماه
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65

19

 7سال

 600هزار تومان

پدر :دستفروش

 6نفر

66

33

 6سال

 200هزار تومان

کارگر :نظافت خانگی

 4نفر

 2وعده در ماه

 3وعده در ماه

گوشت

میوه

نمیخورند

نمیخورند

67

18

 4ماه

 800هزار تومان

همسر :کارگر ساختمان

 3نفر

 4وعده در ماه

 4وعده در ماه

68

38

 9سال

 400هزار تومان

کارگر خیاطی

 5نفر

 1وعده در ماه

 2وعده در ماه

69

28

 5سال

یک میلیون تومان

همسر :کارگر فصلی

 5نفر

 3وعده در ماه

 5وعده در ماه

70

33

 15سال

 800هزار تومان

زن و شوهر :خشتزنی

 4نفر

 2وعده در ماه

 4وعده در ماه

71

28

 28سال

 3وعده در ماه

 5وعده در ماه

72

30

 27سال

73

23

 17سال

 3میلیون تومان

یک میلیون و پانصد
هزار تومان
یک میلیون و سیصد
هزار تومان

خواهر و دوبرادر  :کارگر

 3نفر

دوبرادر :کارگر

 4نفر

تمام اعضای خانوار :کارگر و
فروشنده

 7نفر

 5وعده در ماه
 4وعده در ماه

 6وعده در ماه
 8وعده در ماه

74

60

 15سال

 800هزار تومان

تمام اعضا خانوار :کارگر

 3نفر

 4وعده در ماه

 4وعده در ماه

75

25

 6سال

 800هزار تومان

زن و شوهر :خشتزنی

 4نفر

 1وعده در ماه

 4وعده در ماه

76

52

 30سال

 950هزار تومان

 3وعده در ماه

 3وعده در ماه

77

50

 6سال

یک میلیون تومان

پسر :کارگر
همسر :دستفروش
شوهر :کارگر
زن :کارگر جوراب بافی

 5نفر
 10نفر

 1وعده در ماه

 2وعده در ماه

78

23

 3سال

 800هزار تومان

همسر :کارگر ساختمان

 4نفر

 3وعده در ماه

 2وعده در ماه

79

21

 6سال

 700هزار تومان

پدر :کارگر ساختمان

 7نفر

 1وعده در ماه

 1وعده در ماه

80

19

 4سال

 800هزار تومان

پدر :کارگر

 5نفر

 2وعده در ماه

 3وعده در ماه

81

45

 17سال

 800هزار تومان

 3وعده در ماه

 4وعده در ماه

شوهر :کارگر کوره
زن :بسته بندی میوه

 5نفر

82

48

 30سال

 600هزار تومان

همسر :کارگر فصلی

 4نفر

 3وعده در ماه

 3وعده در ماه

83

50

 13سال

 800هزار تومان

دو پسر :کارگر

 6نفر

 3وعده در ماه

 2وعده در ماه

84

26

 8سال

 500هزار تومان

همسر :کارگر

 3نفر

 3وعده در ماه

 4وعده در ماه

85

30

 15سال

 400هزار تومان

همسر :دستفروش

 5نفر

 2وعده در ماه

میوه

86

39

 12سال

 300هزار تومان

دو کودک کارگر

 6نفر

نمیخورند
گوشت
نمیخورند

 2وعده در ماه

231

زنان مهاجر افغان سخن میگویند

87

60

 30سال

 700هزار تومان

پسر :کارگر ساختمان

 5نفر

88

35

 11سال



تمام اعضا خانوار  :بیکار

 6نفر

 2وعده در ماه

 4وعده در ماه

گوشت

میوه

نمیخورند

نمیخورند

89

55

 30سال

 800هزار تومان

دو پسر :کارگر

 5نفر

 3وعده در ماه

 6وعده در ماه

90

41

 10سال

 500هزار تومان

همسر :کارگر

 5نفر

 2وعده در ماه

 2وعده در ماه

نقد اقتصاد سیاسی

رقص انقالب
فاطمه صادقی
یادداشتهای سفر به کوبا

233

رقص انقالب  /یادداشتهای سفر به کوبا

اَنگِل ،راهنمای تورمان ،تأکید میکند« :تاریخها را به خاطر بسپارید».
مهمترینهاشان را برمیشمرد و بارها تکرارشان میکند تا در خاطرمان بماند1898 :
(استقالل کوبا از اسپانیا)( 1952 ،حملهی کاسترو به پادگان مونکادو)( 1958 ،انقالب
کوبا) .مدتی بعد مثل یک معلم از ما میپرسد« :یادتان ماند؟  1898چه اتفاقی افتاد؟
 1952چه شد؟ برای یک راهنمای تور کمی عجیب و بسیار جالب است که تا این حد
آگاهی تاریخی داشته باشد.
آدم دلنشینی است .در اواخر میانسالی به سر میبرد؛ نسبتاً کوتاهقد است؛ شکم
برآمدهای دارد و از وجناتش پیداست که رابطهی گرمی با غذا و رام (عرق نیشکر)
دارد؛ نوعی نوشابه ی الکلی قوی که بخشی از هویت و تاریخ کوبا را میسازد و یکی از
جاذبههای مهم آن است .ناخودآگاه به ایران میاندیشم .اختالفها از همینجا آغاز
میشود و بهتدریج عمیقتر میشود.
زیبایی کوبا نفسگیر است .ظاهر ًا کریستف کلمب یکبار گفته بود« :از سرزمین
کوبا زیباتر هرگز چشم بشر ندیده است ».اگر نبود کنفرانس ساالنهی انسانشناسی و
سخاوتِ دوستی که مرا به این سفر مهمان کرد ،بعید بود بتوانم زیباییها و البته
ن کارائیبیِ محصور در سوسیالیسمی فرسوده را از نزدیک تجربه
زشتی های این جها ِ
کنم.
برای این که ذهنم را سامان بدهم ،سعی کردم چند سؤال را طرح کنم و تا حد
ممکن به آنها پاسخ دهم :انقالب برای کوباییان امروز چه معنایی دارد؟ آیا آنها از
انقالبشان خوشحالاند؟ آیا انقالبشان زنده است یا مرده؟ بزرگترین دستآورد
انقالب برای آنها چه بوده؟ نسل های جدید در مورد انقالب و وضع امروزیِ خود چه
فکر میکنند؟ برای یک ناظر بیرونی ،بزرگترین دستآوردها کداماند؟
بهمرور متوجه شدم که با چند روز اقامت بههیچرو نمیتوانم به بسیاری از این
پرسش ها پاسخ بدهم .نه تنها زمان کافی برای مطالعه و مشاهده وجود ندارد ،بلکه
ندانستن زبان اسپانیایی هم مانع بزرگی است .باید به مشاهداتم اکتفا میکردم .اما
ایرانیبودن در این جا مزایای خودش را دارد .وقتی در پاسخ به این پرسش که اهل
کجایی میگفتیم ایران ،اول کمی مکث میکردند .از قیافهشان مشخص بود که بهجا
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نیاوردهاند .دوباره تکرار میکردم ،ناگهان به یاد میآوردند و با لحنی کشدار میگفتند:
آها… ایرااااان .معلوم بود آنقدر که ما به آنها عالقه داریم ،آنها عالقهای به ما ندارند.
ایرانیبودن در کوبا این حسن را داشت که وقتی میفهمیدند آمریکایی یا اروپایی
نیستی ،احساس نزدیکی بیشتری میکردند و خودمانیتر میشدند.
وقتی برگشتم ،شروع کردم به دوبارهخوانیِ جنگ شکر در کوبا؛ کتابی که وقتی
هفده هجده ساله بودم نویسنده ،قهرمانان کتاب بهخصوص گوارا ،موضوع کتاب و
البته همسفر تقریباً نامرئی ولی جذاب سارتر یعنی سیمون دوبووار ،انگیزههایی بودند
که باعث میشدند نتوانم زمینش بگذارم .نمیدانم آن زمان چه بخشهایی از کتاب را
عالمتگذاری کرده بودم ،چون کتاب را پس از یک سخنرانی هیجانی و مفصل در باب
اهمیت آن ،به دوستی هدیه دادم و تأکید کردم که حتی اگر یک روز از عمرش باقی
مانده ،آن را بخواند .پس از آن هم تا مدتها در جستجوی نسخههای کهنهاش،
دستدوم فروشیهای میدان انقالب را زیرورو میکردم و هر تعداد که میتوانستم
میخریدم و به دیگر دوستانم هدیه میدادم.
ال غریبه مینمود و
اما وقتی پس از سفر به کوبا دوباره آن را در دست گرفتم ،کام ً
شباهتی به آن چه پیشتر خوانده بودم ،نداشت .شک کردم که نکند در آن زمان
نسخه ی دیگری را خوانده بودم .اما نه! خودش بود .فقط من دیگر همان آدم نبودم.
تجارب این سالها و تحول در افکارم باعث میشد با کمتر جملهای از نوشتهی سارتر
خود را موافق بیابم .توصیفات او در مورد شرح بیخوابیهای انقالبیون و
ریشگذاشتنشان ،ماچویی ،مملّ و مطول به نظر میآمد .همچنین متوجه شدم که
بسیاری از جنبه ها را هم مغفول گذاشته است .البته سارتر در این کتاب عمیقاً تحت
تأثیر جاذبه ی کاسترو و گوارا قرار دارد و صفحات زیادی را به شرح جزئیات رفتاری و
ظاهری این دو اختصاص میدهد که هنوز هم دستاول محسوب میشوند و بسیار
خواندنیاند.
جنگ شکر در کوبا در زمان خود کامالً بدیع بود ،زیرا نویسندهی آن که یکی از
مطرحترین فالسفهی زمانهی خود بود ،به نوشتن در باب انقالب در یک کشور جهان
سومی پرداخته بود؛ کاری که با برج عاجنشینی فلسفهی اروپایی سازگاری نداشت.
همین رویه حدود دو دهه بعد با نوشتههای فوکو درباره ی انقالب ایران ادامه یافت که
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منتقدان زیادی هم پیدا کرد .نقطهی اشتراک هر دو ستایش از انقالبیگری جهان
سومی است .البته تا زمان فوکو جاذبهی سوسیالیسم تا حد زیادی از بین رفته بود.
برای او جذابیت انقالب ایران در آن چیزی نمود مییافت که «معنویت سیاسی»
نامیدش.
جنگ شکر در کوبا دارای فرازهای بعضاً جالبتوجهی است .از جمله سارتر در
جایی مینویسد« :در جستجوی انقالب روانهی خیابانهای پایتخت شدم .من و
سیمون دوبووار ساعتها راه پیمودیم ،همهجا پرسه زدیم ،اما دیدم که هیچچیز عوض
نشده است ».این جمالت از یک شکاکیت عمیق پرده برمیدارد .در مجموع ،انقالب
برای سارتر به نوعی مائوئیسم یاغیمآبانه تقلیل مییابد که در کاسترو و یارانش ،چه-
گوارای افسانهای و کامیلو سی یِم فوگوس خوریاران با آن کاله مکزیکی بزرگ و
چهرهی التینیِ جذاب که خندهای بزرگ بر آن نقش بسته ،متجلی شده است.
انقالب شکرین

این جا کسی که به رام (عرق نیشکر) احترام نگذارد ،گویی به کوبا توهین کرده.
تاریخ کوبا بهتلخی با شکر درآمیخته است .اگر ساقهی نیشکر بازگوکنندهی تاریخ تلخ
و غمانگیز این سرزمین است؛ عرق نیشکر روی شادیآور آن را یادآور میشود .انقالب
به خاطر شکر شروع شد ،اما فقط با رام ممکن بود .اَنگِل از همان ابتدا سعی کرد به ما
بفهماند که کوبا یع نی انقالب و مبارزه با استعمار و این هر دو عمیقاً با شکر و عرق
نیشکر درآمیختهاند .پس نمیشود نادیدهشان گرفت .حتی معماری فضا و پیشینههای
خانوادگی هم مؤید این درآمیختگی است :خانهای که فیدل (اینجا هنوز هم همگی
او را به نام کوچک میخوانند ).نخستین نطق عمومی خود را پس از تسخیر شهر در
آن ایراد کرد ،کمی آنطرفتر از خانهی والسکز در ضلع دیگر میدانِ سِسپِدِس قرار
دارد که یکی از نخستین خانههایی است که استعمارگران اسپانیایی با ورود به کوبا
آن را در قرن  15ساختند .کمی آنطرفتر هم موزهی باکاردی قرار دارد« .باکاردی»
نام خانواده ی معروفی است که هم نقش پررنگی در مبارزه بر ضد استعمار اسپانیا ایفا
کردند و هم مالک کارخانه ی بهترین عرق نیشکرِ تولیدشده در کوبا بودند .اما پس از
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انقالب ،اموال شان مصادره شد .نام باکاردی را نیز از روی رام معروف حذف کردند.
بااینحال ،موزهی این خانواده که سالها پیش از انقالب کوبا به همت یکی از اعضای
آن تأسیس شده ،همچنان پابرجاست .اَنگِل نیز با افتخار از آنها یاد میکند .کاسترو،
والسکِز و باکاردی همسایهاند .درست مثل انقالب ،مبارزه با استعمار (اسپانیا) و عرق
نیشکر.
متوجه شدم که انگل سعی دارد انقالب کوبا را در امتداد مبارزات ضداستعماری
بنشاند .هر کجا از انقالب کوبا یاد می کرد ،بالفاصله نام خوزه مارتی هم به میان
می آمد؛ رهبر فکری انقالب کوبا بر ضد اسپانیا .در روایت او ،آمریکا در ابتدا متحد کوبا
بود و استعمار اسپانیا را در نبردی سهمگین از پا درآورد ،اما بعد خود به جای او
نشست و استعمار به نحو دیگری احیا شد .باز هم کوبا میبایست شکر تولید کند و به
ثمن بخس به اربابان تازه بفروشد.
اما تنها اَنگِل نبود که انقالب کوبا را در تداوم مبارزهی ضداستعماری میدید.
همهچیز حاکی از آن است که انقالب  1958ادامهی مبارزات ضداستعماری است؛ این
بار برای عقبراندن استعمار آمریکا .هدف از بیرونراندن اسپانیا آن بود که این کشور
از یک جامعهی کشاورزی به یک جامعهی پیشرفته با آزادیهای مدنی و آموزش و
بهداشت و اشتغال تبدیل شود .اتحاد با آمریکا برای مبارزه با اسپانیا نیز از همین رو
صورت گرفت .اما پس از آزادسازی کوبا ،اصالحیهای به قانون اساسی ضمیمه شد که
به ناجیانِ یانکی اجازه میداد در صورت بروز آشوب به جزیره بازگردند .زیباییهای
جزیره خیرهکننده اند و در هیچ کجای جهان ،نیشکر چنین آسان به دست نمیآید.
خواست آمریکا آن بود که کوبا شکر تولید کند و زیباییهایش را در اختیار گردشگران
آمریکایی قرار دهد .سارتر که در  1960از جزیره دیدن کرده ،ارقامی ارائه میکند که
بیانگر این رابطهی استعماریاند ]1[ .نیمقرن گذشت تا کوبا نهایتاً با انقالب 1958
بتواند این رابطه را البته به هزینهای بسیار گزاف به پرسش بگیرد .برای آمریکا کوبا
معشوقهای زیبا و جذاب به حساب میآ مد که مطیع و آرام بود و حال ،ناگهان به طور
باورنکردنی سر به طغیان برداشته بود .باید مجازات میشد.
واقعیت عریان این است که نیم قرن تحریم اقتصادی کوبا را از پای درآورده.
بسیاری از مردم دچار سوءتغذیهاند .در مغازهها چیز زیادی برای خوردن وجود ندارد.
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پروتئین اندک و میوه و سبزی تقریباً نایاب است و سگها و گربهها به طرز مفرطی
الغرند .معلوم است که غذای چندانی برای خوردن ندارند.
سارتر مینویسد :اینجا اگر تکهچوبی را هم بکارید ،سبز میشود .اما چنین
نیست .در خاک اینجا تنها میتوان میوهها و سبزیجات حارهای -انبه ،پاپایا ،موز،
قهوه و البته نیشکر -عمل آورد .نمیشود به راحتی در آن بادمجان و سبزی و لوبیا
کاشت .برای این کار به کشت گلخانهای نیاز است .اما این هم همهی ماجرا نیستً .
کوبا پس از فروپاشی اتحاد شوروی اصلیترین حامی اقتصادی خود را از دست داد
(شوروی پس از تحریم شکر کوبا توسط آمریکا آن را به قیمت جهانی میخرید و ،در
عوض ،مایحتاج کوبا را تأمین می کرد) ناگهان بسیاری از محصوالت نایاب شد .اینجا
بود که مردم تصمیم گرفتند با کاشت محصوالت کشاورزی با این وضعیت مقابله
کنند .دورهی وفوری در پی این اقدام جمعی پدید آمد که با وضعیت کنونی جور
درنمیآید.
به نظر می رسد این کمبود ،سوای مسائل فوق ،ریشه در ضعف خالقیت و
سازماندهی دارد که در زمینههای دیگر نیز عمیقاً به چشم میخورد .در این مورد باید
رابطه ی زهرآگین و دردناکِ خدایگانی و بندگانی را جدی گرفت :به علت ضعف
بنیهی اقتصادی ،علمی و فکری و کمبود خالقیت و توانْ اسارت جایش را به رهایی
نمیدهد ،بلکه عموماً با اسارتی دیگر جایگزین میشود.
حتی سارتر هم که بیشتر اوقات به کوبا خوشبین بود ،در این مورد ابراز تردید
میکند .مینویسد« :عقب ماندگی نباید به طور ساده رشد پایین اقتصاد ملی ،قلمداد
شود .این رابطهی پیچیدهای است که بین کشور عقبمانده و دولتهای بزرگی که
باعث عقبماندگی او شدهاند ،وجود دارد .کشور نیمهمستعمره چون از زنجیرهای
گران رهایی یابد ،در میان فقر و تنگدستی ،خود را در برابر ارباب خشمناک قدیم
بازمییابد .یا باید بیدرنگ بیرون آید یا باز به وابستگی گردن گذارد».
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کارائیب

سازماندهندگان ،خوشبختانه ،کنفرانس ساالنهی انسانشناسی را نه در هاوانا که
در سانتیاگو برگزار کردند؛ با این ایده که کسی گمان نبرد که کوبا یعنی هاوانا .زیرا
تفاوت میان سانتیاگو و هاوانا زیاد است.
سانتیاگو بندر ی است رو به کارائیب؛ واقع در سر شرقیِ جزیره با حدود 870
کیلومتر فاصله با هاوانا که در منتهاالیه غربیِ جزیره واقع شده .کارائیب برگرفته از
واژهی عربیِ «غرائب» است .عربها که تقریباً نیمی از جهان آن روز را فتح کرده
بودند ،به این نام خواندندش ،چون برایشان بیگانه و پر از اسرار و رموز بود .امروزه
نیز آن را به زبان اسپانیایی  Mar Caribeمیخوانند« :دریای غریبه».
سانتیاگو بر فراز کارائیب قرار دارد با سرباالیی و سرپایینیهای بسیار .درِ بسیاری
از خانهها باز است و صدای موسیقی از آن به گوش میرسد .اینجا در قیاس با هاوانا
عالَمی دیگر است .برای مقایسه باید بگویم سانتیاگو در اوایل دههی  70ایران است،
درحالیکه هاوانا در دههی  90ایران به سر میبرد .اما تفاوتها بسیارند .در اینجا نه
از شتاب و ولع برای غارت و چپاول اثری هست؛ نه از تخریب محیط زیست و حس
ی اجتماعی .کوبا دارد با احتیاط و آهسته خود را تغییر میدهد .اما در اینجا
فروپاش ِ
هر گامی بهغایت حسابشده است و پیآمدهای آن بهدقت محاسبه میشود .طبع ًا
برای ما که به شتابزدگی ،تاراج اموال عمومی ،هیئتیگری و آزمون و خطاهای
دائمی مقامات در ایران عادت کردهایم ،این احتیاط و حزم ،ستودنی است.
اثرات این رویه کامالً مشهود است .بااینکه عقبماندگی تکنولوژیک آزاردهنده
است ،اما کوبا از اثرات مخرب آن نیز از نظر فرهنگی و زیستمحیطی دور مانده است.
در مجموع ،انسجام اجتماعی قوی باعث مقاومت این کشور در برابر فشارهای بیرونی
و مشکالت داخلی از جمله فقرِ فراگیر شده است.
یک اختالف بزرگ میان جامعهی ایران و کوبا وجود دارد که همهجا و همیشه به
چشم میآید :اینجا موسیقی ،شادی و رقص بخش جداییناپذی ِر زندگی روزمره است.
برخالف ایران ،اینجا مقامات ،مردم را از شادی محروم نکردهاند و به خوشحالیِ آنها
حسادت نمی کنند .اگر قرار به عدالت توزیعی است ،شادی هم باید تقسیم شود.
شادی و تفریح اصالً فقیر و غنی یا زن و مرد نمیشناسد .سارتر نمونهی جالبی را از
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برخورد کاسترو با فقدان تفریح میشمرد که اختالف بزرگی را میان جو انقالبی در
ایران و کوبا نشان میدهد و از برتری آشکار سوسیالیسم بر اسالمگرایی حکایت دارد:
«یک پالژ تودهای :تا چشم کار میکرد ،جلو رفته بود ،باز و خالی بود .در آنجا
جز کارکنان کانون «جهانگردی کوبا» کسی دیده نمیشد .کارکنان هم سه نفر بودند.
دو زن و یک مرد .یکی از خانمها سرپرست «کابینها» بود و دیگری پشت پیشخوانِ
آبدار کار میکرد… هر سه با ایمان قاطع اظهار میداشتند که چشم به راه
کارگرانیاند که حتماً همین امروز به اینجا میآیند[ .کاسترو میپرسد« ]:زیادند؟»
«چند نفری هستند ».کاسترو اندکی در هم رفت .به وارسیِ همهچیز حتی حولهها
پرداخت .آنها را به ما هم نشان داد .اما این طرز رسیدگیِ او بود .دستآخر ،به ما
لیموناد تعارف کرد .هنوز لبش را در جام فرونبرده ،آن را زمین گذاشت و با صدای
محکمی گفت« :ولرم است» و با دهان نیمهباز ساکت ماند .خشم خود را فرومیخورد،
اما در هم رفته بود .ناگهان دریافتم که در چه اندیشهای است« .اگر ما وسایل آسایش
و خوشیِ کارگران را فراهم نکنیم ،پس چه لذتی آنها را به اینجا میکشاند؟!»
همهی تاریخ مصیبت باری که در مورد پالژ و دریا و شنا در ایران پس از انقالب
تجربه کردهایم ،بهتلخی بر ذهنم چنبره میزند .ناچار از مقایسهام :چرا سوسیالیسم
مردم را از شادی و تفریحات دریایی محروم نکرده؟ اما سؤالم از اساس اشتباه است.
بهتر است بپرسم :چرا ما در ایران از شادی و بهویژه تفریحات دریایی محرومیم؟ چرا
نباید بتوانیم از دریا لذت ببریم؟ هر قدر ذهنم را میکاوم نمیتوانم خودم را قانع کنم.
دیدن این جامعه که به رغم فقر اقتصادی و محرومیت شدید ،شادی را از خود دریغ
نکرده ،مرا به این نتیجه میرساند که ضدیت با شادی را باید به حسادت کوری نسبت
داد که از دیدن شادی دیگران دست میدهد .با خودم میگویم« :اسالمگرایی آرمان
ندارد ،بلکه از حسادت و نخوت نیرو میگیرد« .توجیهاتی» هم که برای اثبات حقانیت
باورهای «دینی» ارائه میکنند ،بر همین احساسات و شهوات ضدعقالنی استوار
است».
در رژیم باتیستا دریا تنها متعلق به طبقات باال و توریستهای خارجی بود .امروز
دریا متعلق به همه است .در ایران پیش از انقالب هم سهم طبقات باال و توریستها از
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دریا بیشتر بود .اما پس از انقالب با قراردادن چادرهای بزرگ و زشت ،عمالً امکان
دسترسی به دریا و لذت از آن را بهویژه از زنان دریغ کردند .در کوبا نه فقط دریا ،بلکه
موسیقی و هنر نیز بهوفور و برای همگان در دسترس است .جاز کوبایی ،موسیقی
التینی ،موسیقیِ م ذهبی ،غربی ،و حتی عربی .کالس موسیقی همچون دیگر
کالسهای هنری آزاد است و در دسترس همه .فقیرترین آدمها هم میتوانند با
شرکت در این کالس ها به طور موقت فقر و بدبختی را به فراموشی بسپارند .مبهوت
شدهایم…
«اگر انقالب این است ،پس انقالب ما چه بود؟!» … دارم افکارم را با عصبانیت به
زبان میآورم .دوستم که متوجه این حال شده است ،خندهای حاکی از تفاهم کرد و
این جملهی درخشانِ اِما گلدمن را یادآور شد که یکبار خطاب به کسی که الههی
انقالب و شورش را به خاطر عالقهاش به رقص و سرخوشی ،به اندازهی کافی متین و
موقر و انقالبی ندانسته بود ،گفت« :اگر نتوانم برقصم ،انقالبتان را نمیخواهم ».برای
اِما گلدمن انقالب بدون رقص بیمعنا بود .نمیدانم نظر اِمای سرخ در مورد انقالب
کوبا چه میبود .به نظرم تأییدش می کرد؛ حتی امروز .اما تردید ندارم که با انقالب
ایران همراه نمیشد…
در عرض چند روز آنقدر جازِ کارائیبی گوش دادهام و آنقدر نقاشی و اثر هنری
دیدهام که برای عمری کفایت میکند .اما فقر و بیکاری هم بهوفور یافت میشود.
ی خانهها و خیابانها -کوچههای تنگ و باریک ،طاقیهای
ی التین ِ
حتی سبک معمار ِ
بلند ،سرسراهای تاریک و پنجرههای مرتفعی که بیننده را از دیدزدن درون خانهها
محروم میکند -هرچند بهغایت زیبا و اسرارآمیز است ،اما قادر به پنهانکردن فقر
نیست .آدمهای فقیرِ افتاده را همهجا در گوشه و کنار خیابانها میتوان دید .نیز زنان
فقیری را که از رهگذرِ تنفروشی امرار معاش میکنند.
محلهای که ما در آن به سر می بریم ،یکی از محالت فقیرنشین شهر سانتیاگو
است .این هتل کوچک که زمانی خانهای بهغایت زیبا بود ،با ترکیبی چشمنواز از
معماری التینی و اُموی که اسپانیاییها آن را با خود به کوبا آوردند .پنجرههای
نقاشیشده با نقوش زیبا ،گیاهان حارهای در گوشه و کنار ،طاقیهای بلند و
حوضچهها و فوارههای شرقی آدم را یکراست به بناها و حال و هوای شرقی
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میکشاند .اما این ترکیب با فضای بیرون تناقض شدیدی دارد .بهویژه زمانی که
ماشینی از این کوچهها و خیابانهای تنگ و باریک عبور میکند و دود بزرگ بدرنگی
از اگزوزش بیرون میدهد که گریزی از تنفس آن نیست .البته در کوبا به علت کمبود
سوخت ،گرانی و تحریمهای اقتصادی ،اتوموبیل اندک است .طبعاً از ترافیک هم
خبری نیست .بسیاری از اتوموبیلها شورولتهای آمریکایی بازمانده از دهههای  40و
 50میالدیاند که حال به یکی از جذابیتهای توریستی کشور تبدیل شدهاند.
فقیرترها دوچرخهها را به صورت ریکشا درآورده و از آنها برای جابهجایی مسافر
استفاده میکنند.
سانتیاگو به طرزی باورنکردنی به انقالب وفادار مانده است .در بسیاری از مغازهها
عکس چهگوارا بر در و دیوار است و در جایجای شهر ،تصویر فیدل با جمالتی که در
مورد مردم سانتیاگو به زبان آورده ،خودنمایی میکند .دلیل این وفاداری فقط این
نیست که انقالب از سانتیاگو آغاز شده .دالیل دیگری هم دارد .مهمترین آنها این که
شکاف طبقاتی در اینجا – به اندازهی ایران -عمیق نیست .فقر نسبتاً عادالنهتر توزیع
ال
شده و بااینکه برخی فقیرتر و برخی ثروتمندترند ،اما از تضادی که در ایران کام ً
محسوس است و توی ذوق میزند ،خبری نیست .اَنگل ما را به تماشای ویالهای
طبقات مرفه در اطراف سانتیاگو برد .با کمال حیرت دیدیم که همهی آنها را به
مکانهای عمومی تبدیل کردهاند :مدرسه ،بیمارستان ،درمانگاه ،کالس موسیقی،
گالری نقاشی ،آموزشگاه هنر ،سالن اجتماعات محلی و … بعد از  60سال این
مکانها همچنان متعلق به عموم مردم است .برخالف ایران ،زمینها به تصرف مالکان
جدید درنیامده است .بهتدریج به راز وفاداری به انقالب پی میبرم.
بندر بردگان

سانتیاگو هنوز هم زخم استعمار را بر چهره دارد .اینجا حدود چهارصد سال
مرکز استقرار اسپانیاییها برای تسلط کامل بر شرق و جنوب کارائیب برای تأمین
تجارت برده ،قهوه ،و نیشکر و مقابله با دزدان دریایی انگلیسی محسوب میشد.
کشتیهای حمل برده از آفریقا در این بندر پهلو میگرفتند .بردگان و ساکنان بومی
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جزیره بعد از مدتی به علت کار سخت میمردند .اینجا نیز مثل همهی مکانهایی از
این دست ،سخت دل گیر است .گویی ردّ دردها و زجرهای عمیق آدمیان بر آن مهر و
موم شده .حتی مرور سالها و سدهها هم قادر به زدودنش نیست .این حس را یک
دهه پیش برای نخستین بار در جزیرهی گُری ( )Goreدر سنگال تجربه کرده بودم.
آنجا بود که بردهداری را به طرزی شوکآور از نزدیک لمس کردم .چنان تأثیرگذار
بود که تا چند روز نمیتوانستم راحت بخوابم .گُری یکی از مهمترین بنادر آفریقا بود
که فرانسویها از آن برای تجارت میلیونها برده به آمریکا استفاده میکردند .در
بندرگاه آن ،سلولهای مخوف و تاریکی را که برای نگهداری بردهها ساخته بودند که
تا به امروز حفظ شده و به صورت موزهی بردهداری درآمده است .حتی دیدن آن
سلولهای خالی نیز سخت تکاندهنده است .آن صحنه همراه شد با دیدن ابزار و
ادواتی که برای شکنجه ،رامکردن و کشتن بردگان مورد استفاده قرار میگرفت.
معدهام تحمل نکرد و حال تهوع بهم دست داد.
اینجا در بندرگاه از آن سلولها و ابزار و ادوات خبری نیست ،اما همان حال و هوا
را دارد .بوی تند دریا با رگهای غلیظ از این تأثرات وارد خونم میشود و باز هم همان
حال تهوع ،البته با شدت کمتری ،معدهام را زیرورو میکند .شاید از همین رو اینجا
به مکانی تفریحی تبدیل نشده است .چیزی غریب از جنس خاطرهی جمعیِ بشری
که به ناخودآگاه ضربه میزند ،مانع میشود .در این شهر انگار تاریخ در کمینِ زمان
نشسته و هر زمان میتواند آن را بفریبد و با خود به عقب ببرد .گویی اشباح
استعمارگران اسپانیایی همین دوروبر پرسه میزنند و در جستجوی راهی برای
بازگشت به این جهاناند .برای رهایی از کمین تاریخ ،چارهای جز جهش به آینده
نیست؛ کاری که سانتیاگو در آن سخت ناتوان مینماید .بندرِ کارائیبی ،از گذشتهی
ن ناشناخته ،بیرون
استعماری جدا شده ،اما گویی میان گذشته و اکنون ،جایی در زما ِ
از تاریخ ،معلق مانده؛ مخمور ولی آرزومند؛ خواهنده ،اما ناتوان.
میدان انقالب

هر ضربه ی داس گامی است به سوی دموکراسیِ کار .ژان پل سارتر ،جنگ شکر
در کوبا
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انقالب از سانتیاگو آغاز شد ،اما انگار این شهرْ پشت به میدان انقالب دارد و رو به
کارائیب .میدان انقالب سانتیاگو هیچ شباهتی به میدان انقالب تهران یا دیگر
شهرهای ایران ندارد .اینجا بیشتر به محوطهی بزرگی شبیه است که در آن میتوان
کنسرتهای بزرگ برگزار کرد .تا یادم نرفته بگویم که اخیراً گروه رولینگ استونز در
کوبا برنامهای اجرا کردهاند بهیادماندنی .آری ،در کوبا چنین معجزهای رخ داده است.
وقتی ماه ها پیش این خبر را شنیدم ،آن آرزوی قدیمی در من زنده شد :آیا میشود
روزی راجر واترز را در میدان آزادی تهران در حال برگزاری کنسرت ببینم؟
میدان انقالب سانتیاگو شباهتی به میادین انقالب در خاورمیانه ندارد .اما اینجا
نیز همچون سایر میادین انقالب ،سرشت و سرنوشت انقالب را بازمیگوید .نخستین
منظره ی چشمگیر آن تعداد زیادی داس نیشکرِ تهدیدآمیز و مخوف است که انگار از
زمین روییدهاند .این داسها را «ماچهته» میخوانند .ماچهته نماد انقالبی است که
برای شکر صورت گرفت.
کمی آنطرفتر ،مجسمه ی باشکوه و بزرگ آنتونیو ماسِئو سوار بر اسب قرار دارد.
ماسئو یکی از فرماندهان مشهور و بسیار مورد احترامِ ارتش کوبا در نبردهای
ضداستعماری با اسپانیا بود که در  1896کشته شد .مجسمهی ماسئو و داسهای
روییده از زمین ،به میدان انقالب جلوهای بس نمادین دادهاند؛ طوری که هر ناظر
معمولی هم با دیدن آنها میتواند بفهمد که به رویدادهای تاریخی مهمی اشاره
میکنند .در مقایسه ،میدان انقالب در تهران تاریخزدایی شده است؛ درست مثل
همهی پدیدههایی که در معرض هجوم اسالمگرایی بودهاند.
سارتر مینویسد« :پشت اندر پشت این مردم جز داس سیاهی که بر کمر دارند،
هرگز مالک چیزی نبودهاند .تنها ماتَرَکی که برای آنها گذاشتهاند ،گرسنگی و بینوایی
و بیماری بود و بس…» اما این تیغهای روییده از زمین گویای آناند که داس این
بار نه برای دروکردن نیشکر ،که برای دفاع از خود زمین است؛ سرزمین کوبا مثل
جوجهتیغی ،تیغهایش را بیرون داده است.
دفاع از زمین یک شعار توخالی نیست .باید به وضع محرومان رسیدگی میشد،
وگرنه چه کسی قرار بود از این کشور در مقابل تهدیدات دفاع کند؟ بدینسان
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برنامهی گسترده و بسیار زمانبرِ مبارزه با فقر و گرسنگی آغاز شد که اشتراکیکردن
زمین های کشاورزی ،بازنویسی قانون اصالحات ارضی ،یافتن شرکای جدید در
بازارهای بینالمللی و جز آنها را دربرمیگرفت.
برخی از آنها نتیجه داد .برخی بینتیجه ماند یا شکست خورد .در مجموع ،امروز
وضع گرسنگان از قبل بهتر شده ،اما فقر و گرسنگی از میان نرفته است .شبح فقر
هنوز هم بر فراز سر این ملت در پرواز است.
اما پیشرفت کوبا در بهداشت در جهان کمنظیر بوده است و بدترین دورههای
تحریم اقتصادی و گرسنگی هم نتوانسته این کشور را به عقبنشینی از نظام همگانی
پزشکی و بهداشت وادارد .این کشور اکنون از نظر بهداشتی یکی از پیشرفتهترین
کشورهای جهان محسوب میشود .کوبا دارای یک نظام سالمت ملی است که همهی
شهروندان را پوشش می دهد .دولت مسئول سالمت شهروندان است و حتی در زمان
شدتگرفتن تحریمها نیز از حمایتها و خدمات بهداشتیِ عمومی نکاست .در اینجا
هیچ بیمارستان یا کلینیک خصوصی وجود ندارد و کلیهی مراکز بهداشتی ،بیماران را
رایگان معالجه میکنند.
پزشکی و بهداشت رایگان از نخستین اهداف دولت انقالبی بود که آن را به اجرا
گذاشت و تاکنون به آن متعهد بوده است .بدینسان ،درحالیکه در اوایل دههی
 1960نرخ مرگ و میر نوزادان رتبه ی سوم را در جهان داشت ،اکنون یکی از پایین-
ترین رقم ها را در بین کشورهای آمریکای التین دارد .چهگوارای معروف که در اوایل
انقالب ،وزیر اقتصاد بود« ،پزشکیِ انقالبی» را ایجاد کرد که هدف از آن ارائهی
خدمات بهداشتی رایگان به تعداد هر چه بیشتری از شهروندان بود .این در حالی
است که در آن اوایل پزشکانِ بسیاری کشور را ترک کردند و کشور عمالً با کمبود
پزشک دستبهگریبان شد .اما کوبا توانست بهتدریج یکی از باالترین رتبهها را در
زمینهی بهداشت به دست بیاورد .در  ،1965کوبا نخستین کشور آمریکای التین بود
که سقط جنین در آن قانونی شد .از این جنبه ،کوبا تفاوت بزرگی را حتی با «برادر
بزرگتر» به نمایش گذاشت که در آن سقط جنین بعد از گذر از سالهای اول،
غیرقانونی شد و عملی ضدانقالبی به شمار میآمد.
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امید به زندگی در این کشور حدود  80سال است .کوبا در زمینهی مبارزه با
بیمارییهایی همچون ایدز نیز دستآوردهای چشمگیری داشته است .این کشور
آزمایش ایدز را برای بسیاری از شهروندان اجباری کرد .البته شیوهی مبارزه با ایدز،
یعنی محصورکردن بیماران مبتال به ایدز و عدم اجازه به آنها برای تماس با بیرون،
انتقادهای زیادی را به همراه داشت ،اما مبارزه با ایدز در نهایت سبب شد کوبا یکی از
پایینترین نرخهای ابتال به ایدز را در میان کشورهای آمریکای التین داشته باشد.
بهداشت این کشور اکنون به سطحی رسیده که دانشجویان از بسیاری از
کشورهای دیگر از جمله کشورهای اروپایی ،برای آموزش پزشکی به کوبا میآیند.
همچنین خدمات بهداشتی و جراحیِ سطح باال را به شهروندان کشورهای دیگر
بهویژه آمریکاییها ،اروپاییها و کاناداییها ارائه میکند .نظر به کیفیت باال و ارزان
خدمات پزشکی ،بسیاری از شهروندان دیگر کشورها برای جراحی ،خدمات
دندانپزشکی ،و دیگر خدمات بهداشتی به این کشور سفر میکنند.
پایبندی دولت به ارائه ی خدمات عمومی ،تفاوت بزرگی را میان دو جامعهی
ایران و کوبا نشان میدهد .درحالیکه در ایران خصوصیسازی و کاالییشدن خدمات
ال دسترسی بسیاری را به خدمات پزشکی و
پزشکی بهویژه در سالهای اخیر عم ً
بهداشتی از بین برده و به نارضایی اجتماعی دامن زده است ،در کوبا دولت خود را
هنوز متعهد به سالمت شهروندان میداند.
در زمینهی آموزش نیز همین پیشرفت چشمگیر به چشم میخورد .رهبران
انقالب باور داشتند که برای برخورداری از یک کشور قوی ،آموزش در اولویت است.
ازاینرو آموزش برای همگان ،دختر و پسر ،در همهی سطوح رایگان است و دولت
همهساله بودجهی هنگفتی را به آن اختصاص میدهد .در نتیجه درحالیکه پیش از
انقالب ،بخش اعظم جمعیت بیسواد بودند ،امروز حدود  97درصد بزرگساالن
باسوادند .پسر و دختر در کنار یکدیگر آموزش میبینند ،اما اونیفورم دختران شامل
بلوز سفید و دامن کوتاه رنگی و کراوات است و پسران بلوز و شلوار بر تن میکنند.
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کارناوال

یکی از شگفتیهای کوبا بهویژه برای یک زن خاورمیانهای این است که در اینجا
اثری از خشونت مردانه ،چشمچرانی ،متلک ،توهین و تحقیر زنان وجود ندارد.
منظورم این نیست که این جامعه بهکلی عاری از خشونت است .اما اینطور پیداست
که برای زنانگی ارزش زیادی قائل است .همهجا میتوان مجسمهی الههها ،قدیسهها،
مادران اسطورهای و زنان برجسته با اندامهای عریان را دید که مردم برایشان نذر و
نیاز میکنند .بدن زن تابو نیست.
اگر با معیارهای خودمان بسنجیم ،زنان کوبایی نیمهبرهنه محسوب میشوند.
درواقع لباس بیشتر حکم تجمل و زینت را دارد تا پوشش اندامها .اما کسی از بدنش
شرمگین نیست و اهمیتی هم نمیدهد که اندامش چطور به نظر میرسد .راحتی با
بدن به معنای اعتمادبهنفس زنان است .اینجا زنان با تنشان بسیار راحتاند و
برخالف ایران از جنون الغری ،جراحی و تکنولوژیهای ساخت بدن خبری نیست.
این نحو پوشش ،مهر بطالنی است بر این افسانهی قدیمی که پوشش زن را
مساوی با امنیت میداند و عریانی را جواز ناامنی و تجاوز به زن تلقی میکند .درواقع
در این شیوه ی پوشش معصومیتی هست که در حجاب نیست .نظر به آب و هوای
حارهای ،کمپوشی بخشی از این فرهنگ است و بههیچرو قباحت ندارد .لذا بدن زنان
بههیچوجه در معرض نظاره ی مردان قرار ندارد ،بلکه با آن راحت و بسیار طبیعی
برخورد میشود.
کوبا ،در قیاس با ایران ،جامعهای بسیار زنانه است .مهمترین شاخص این وضعیت،
مهربانی مردان با زنان است .پس از مشاهدهی این جامعه عمق نامهربانی جامعهی
ایران با زنان و خصومتی که با زن و بدن او دارد ،برایم روشنتر شد.
حضور زنان و بزرگداشت زنانگی بهویژه در فرهنگ کارناوال بروز مییابد که در
کوبا ریشه دار و عمیق است .کارناوالِ کوبا در آمریکای التین از معروفیت و اعتبار
زیادی برخوردار است .این مراسم فرصتی است برای زیرپاگذاشتن تقریباً همهی قواعد
رفتاری و زیر سؤالبردن همهی مناسبات قدرت .ابزار و ادوات کارناوال شامل لباسها،
ماسکها ،تزئینات و موسیقی است که بسیار خیرهکنندهاند.

246

247

رقص انقالب  /یادداشتهای سفر به کوبا

زنان سهم مهمی در فرهنگ کارناول و اجرای این مراسم نا/آیینی دارند .کارناوال
فرصتی است برای چالش و تمسخر قواعد رسمی و قوانینِ نظام پدرساالر .کارناوال هر
نوع ساختار قدرتی را به تمسخر میگیرد و پوچی و بیمعناییاش را نشان میدهد؛ از
قواعد کنترل بدن و پوشش گرفته تا قواعد سیاسی ،تمدنی ،نژادی ،اجتماعی و
اقتصادی .در این وضعیت ،سلسلهمراتب در هم میریزند و نظامهای آقاباالسری
کمرنگ می شوند .طبعاً رقص و آواز و موسیقی و الکل و در کل هر آنچه که بتواند
سلسله مراتب را واژگون کند ،بخشی از فرهنگ کارناوالی است .برگزاری این مراسم،
یادآور تصنع ،بی ثباتی و شکنندگی قواعد و قوانین رفتاری است .کارناوال عمیقاً
سیاسی است.
گمانم بر این است که آرامشی که در صورت و رفتار این مردمان هست ،تا حدی
ریشه در فرهنگ کارناوالی دارد .زنان ،تراجنسیتها و سیاهان نقشی پررنگ و بسیار
تأثیرگذار در برگزاری کارناوال دارند .درواقع طی این مراسم قدرت خود را به رخ
میکشند و یادآور میشوند که نقشهای جاافتادهی زنانه و مردانه و سلسلهمراتب
نژادی قراردادیاند و بازی میشوند .کارناوال با واژگونکردن سلسلهمراتب متعارف،
جایگاه فرادستان را به سخره میگیرد و قدرت سرکوبشدگان را به رخ میکشد.
کارناوال تکانه ای است به اجتماع انسانی تا یادآور شود که اجتماع بر قراردادهای
ضمنی و آشکار میان انسانها مبتنی است .یعنی در اجتماع انسانی چیزی «طبیعی»
نیست ،بلکه برآیند ارادهها است.
کارناوال دیگ درهمجوش نژادیای را پدید میآورد که در آن سیاه و سفید و
دورگه به هم میآمیزند .در کوبا نژادپرستی هم به اندازهی دیگر فرهنگهای التینی
قوی نیست .یکی از اهداف انقالب ،مبارزه با تبعیض نژادی بود .امروز دوستی بین
نژادهای مختلف بسیار متداول است و اختالط نژادی طیفی از رنگ پوستها را پدید
آورده است :سیاه ،خاکستری ،قهوهای ،کرم ،سفید ،شیری … ،اما هنوز هم سفیدها
به طرز محسوسی برتری دارند .از جمله این که اکثر مقامات (از جمله همهی رهبران
انقالب) اسپانیاییتبارند و در بین آنها کمتر کسی با پوست تیره دیده میشود.
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کارناوال مجالی است برای بروز عصیان انسانی بر ضد تمدن و قواعد تبعیضآمیز
آن .کارناوال همهی عناصر سرکوبشدهی فرهنگهای فرودست را در خود جمع
کرده :موسیقیِ زمخت و اعتراضی سیاهان و بردگان ،شهوت سرکوبشدهی زنان که
در قالب «سکس» به صورت کاال درآمده ،آرزوهای فروخوردهی فقرا و ناکامیِ
هنرمندان و موزیسینهای طردشده و تهیدست .فرهنگ کارناوال عمیقاً زندگی
روزمره را تحت تأثیر قرار میدهد و باعث میشود از خشونت و تنشی که بر فضاهای
عمومی مردانه غالب است ،به میزان زیادی کاسته شود .کارناوال با خود الیهای از
زنانگی را به همراه می آورد که با ظرافت و به صورت پنهانی ،زندگی روزمره را سرشار
میکند و خشونت متعارف را از آن میزداید.
تصورم این است که بخشی از احساس امنیتی که بهعنوان یک خارجی داشتم ،از
زنانهبودن فضا ناشی میشود که در این فرهنگ رسوخ عمیقی دارد .زنان تا پاسی از
شب بیروناند و مستمر در حال رفت و آمد در خیابانها .این احساس امنیت بسیار
مشهود است .در کوبا اثری از آدمرباییها و دزدیهای افسانهایِ آمریکای التینی برای
مثال در مکزیک ،کلمبیا ،و ونزوئال وجود ندارد.
شواهد حاکی از اهتمام انقالبیون به برابری جنسیتی و آزادی زنان است.
روسپیگری که پیش از انقالب یکی از راههای امرار معاش زنان فقیر بود ،امروز
بهمراتب کمتر شده است .کوبا از نظر شاخصهای برابری جنسیتی در جهان سرآمد
است .در قانون اساسی کوبا ،زنان از نظر حقوق با مردان برابرند وکمتر از نیمی از بازار
کار را زنان تشکیل میدهند.
زنان همه جا هستند :در پارلمان ،در بازار کار ،در ادارات ،در فضای عمومی .کوبا از
نظر حضور زنان در پارلمان رتبهی سوم را در جهان دارد و حدود  48درصد
کرسیهای پارلمان در اختیار زنان است .در مقایسه ،ایاالت متحده در رتبهی هفتادم
ایستاده است .البته فرهنگ ماچویی که در بسیاری از کشورهای التینی غالب است،
اینجا نیز به چشم میخورد .برای نمونه حضور زنان در گروههای موسیقی در قیاس با
مردان بهمراتب کمتر است.
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عزای ملی اعالم شده است ،زیرا یک هواپیما به محض برخاستن از فرودگاه هاوانا
سقوط کرد و همهی مسافران آن بهاستثنای سه نفر کشته شدهاند .به دنبال این
واقعهی تلخ که ظاهراً به علت نقص فنی رخ داده ،همهی پروازهای داخلی و
بینالمللی را متوقف کردهاند و تا علت حادثه روشن نشود ،بنا نیست هیچ پروازی
انجام شود .بینظمی و بیبرنامگی همه را به ستوه آورده .در مواقعی از این دست
بهخوبی میتوان پی برد که تحریم اقتصادی چطور به عقبماندگی تکنولوژیک منجر
میشود و زندگی بسیاری را تحت تأثیر قرار میدهد.
ناچاریم به جای پرواز که مسیر سانتیاگو تا هاوانا را یکساعته طی میکند ،با
اتوبوس سفر کنیم که  16ساعت طول میکشد .احساس دوگانهای دارم .از یک طرف
این سفر فرصتی است تا این کشور را از نزدیکتر ببینم .از طرف دیگر ،دلهره دارم.
بههرحال چاره ی دیگری نداریم .باید خودمان را به هر نحوی که شده به هاوانا
برسانیم .بعد از ساعتها معطلی و پرسوجوی مدام ،سوار اتوبوس شدیم و راه افتادیم.
خودم را برای سفری سخت آماده کردم.
نیمه شب ،خسته و کوفته و با حالی نزار به هاوانا رسیدیم و دنبال میهمانسرایی
گشتیم که از قبل در آن اتاقی رزرو کرده بودیم .صاحب میهمانسرا جوانی
تحصیلکرده ،خوشرو و کامالً جهانوطن به نام الکس بود .بااینکه از خواب بیدارش
کردیم ،با خوشرویی تمام با ما برخورد کرد و اتاقمان را نشان داد .برخورد الکس این
نوید را میداد که اینجا شهری متفاوت است.
هاوانا شهری است کامالً امروزی .اگر کمبود مواد غذایی و فرسودگی عمومی بافت
شهری را نادیده بگی ریم که از کمبود مواد اولیه و فقر تکنولوژیک خبر میدهند،
سخت بتوان تشخیص داد که اینجا پایتخت یک کشور سوسیالیستی تحت
شدیدترین تحریمها است .در جایجای شهر مجسمهی قهرمانان مبارزه با استعمار
بهویژه خوزه مارتی به چشم میخورد ،اما از کاسترو و یارانش که تصاویر و
گفتههاشان بر در و دیوار سانتیاگو نصب بود ،تقریباً اثری نیست .سانتیاگو در انقالب
ماندگار شده است ،اما هاوانا از انقالب عبور کرده و به پساانقالب گام گذاشته است.
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کوبا همهی توان اقتصادی ،فکری و فنیاش را جمع کرده تا هاوانا را به مکانی
دلپذیر برای توریستها تبدیل کند .زیرا با وجود تحریمهای فلجکننده و فقدان منبع
درآمد مطمئن ،اقتصاد کوبا تنها از رهگذر توریسم سرپا خواهد ماند .سواحل هاوانا،
تأمینکننده ی بخش اعظم درآمد گردشگری این کشورند .اما برخالف رژیم سابق،
بخش بزرگی از توریستها را نه فقط آمریکاییها و اروپاییها ،بلکه توریستهای
کوبایی و آمریکای التینی تشکیل میدهند.
برخالف سانتیاگو اینجا هتلهای دولتی اما بینالمللیِ متعددی وجود دارند که
کارکنانش انگلیسی را سلیس صحبت میکنند و قواعد هتلداری و برخورد با
توریستها را بهخوبی میدانند .برخالف ایران که کنارهگیری از جهان بیرون به
بهانهی غرب ستیزی ،بعضاً به احساس حقارت در برابر غرب دامن زده ،اینجا تماس با
توریستها بهویژه در سالهای اخیر ،باعث شده آدمها حس حقارت نداشته باشند.
برعکس ،اعتمادبهنفس زیادی دارند و در مورد داشتهها و نداشتههاشان بهراحتی
سخن میگویند .این احساس راحتی تا حدی شامل انتقاد از وضع موجود هم میشود.
از جمله در یک گالری هنری مملو از نقاشیهای بسیار ممتاز متعلق به هنرمندان
معاصر کوبایی ،آثاری را دیدم که آشکارا منتقد وضع موجود بودند .همچنین ،در
سالهای اخیر گروههای موسیقی منتقدی هم شکل گرفتهاند که از طریق موسیقی به
وضع موجود و سانسور گستردهای که بر موسیقی و هنر اعمال میشود ،اعتراض
میکنند .بسیاری از هنرمندان ،منتقد سیاستهای دولت از جمله در جذب
توریستاند ،زیرا آن را باعث تخریب محیط زیست زیبا و بکر کوبا میدانند .به نظر من
حق با آنها است .اما مشخص نیست که چگونه میتوان این منبع درآمد باارزش را با
منابع دیگر جایگزین کرد.
در مجموع ،تفاوت های میان ایران و کوبا بسیار زیاد است .اگر تکنولوژی را استثنا
کنیم ،کوبا در زمینههای دیگر از ایران بهمراتب جلوتر است .آمار و ارقام نیز مؤید این
برتریاند .برای نمونه شاخص فساد :در میان  180کشور ،کوبا از نظر فساد در رتبهی
شصتودوم قرار دارد ،درحالیکه ایران در رتبهی صدوسیام قرار دارد .این در حالی
است که از انقالب ایران بیش از  40سال نگذشته ،اما انقالب کوبا  60ساله است.
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کوبا ناچار است برای غلبه بر فقر ،درهای خود را باز کند .از هماکنون نشانههایی
دیده می شود حاکی از این که این کشور بنا دارد با جذب توریستهای بیشتر ،بخشی
از نیاز خود را تأمین کند .اما کار ساده ای در پیش ندارد .اگر به آزادسازی اقتصادی
روی آورد ،طبع ًا باید با بسیاری چیزها از جمله امنیت ،آرامش ،محیط زیست بکر و
دست نخورده ،انسجام اجتماعی و جز آنها وداع گوید .در این صورت احتماالً به یکی
دیگر از کشورهای آمریکای التین تبدیل خواهد شد که با جرم و جنایت ،فقر و فساد
و مافیا درگیرند .از سوی دیگر ،اگر به سوسیالیسم فعلی پایبند بماند ناچار خواهد
بود با معضالتی همچون فقر ،ناکارآمدی ،تقاضای روزافزون داخلی برای رفع
محدودیت ها و بازگشایی فضای سیاسی دست و پنجه نرم کند .ظاهراً کوبا در
سال های اخیر راه میانه را برگزیده .برقراری رابطه با ایاالت متحده که در زمان اوباما و
به ابتکار او صورت گرفت ،فرصتی طالیی بود تا بهتدریج تحریمهای اقتصادی مرتفع
شده و با عادیشدن مناسبات ،عقبماندگی شدید در زمینههای تکنولوژیک و
زیرساختارها از بین برود .اما با ظهور ترامپ ،این فرصت از دست رفت و روابط تقریب ًا
به روال قبل بازگشته است.
اما معضل ناکارآمدی کماکان جدی است و نمیتوان با آن به سیاق گذشته
برخورد کرد .ازاینرو دولت تصمیم دارد زیرساختهای تکنولوژیک جدید از جمله در
ارتباطات را بهکندی توسعه دهد و با جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعهی صنعت
توریسم بر درآمد خود بیفزاید .طبع ًا این روند میتواند به تحول در الگوی
سوسیالیستی منجر شود.
احتمال دارد تا چند سال دیگر وضع بهکلی تغییر کند .نمیدانم کوبا چه مسیری
را در پیش خواهد گرفت ،اما در دل آرزو میکنم که سواحل و طبیعت زیبای این
سرزمین شگفتانگیز و آرامش نسبیِ مردمانش ،دستنخورده باقی بمانند و در معرض
هجوم و تخریب قرار نگیرند.
پینوشت
[ ]1جنگ شکر در کوبا ،صص .2-41

نقد اقتصاد سیاسی

درسهای انقالبهای دوم
سعید رهنما
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بازخوانیِ انقالبهای سوسیالیستیِ روسیه ،آلمان ،چین و ویتنام

در گورستانی در برلین ،در قطعهی بزرگان سوسیالیست آلمان ،آنجا که رزا
لوکزامبورگ ،کارل لیبکنخت و بسیاری دیگر آرمیدهاند ،بر تختهسنگ بزرگی نوشته
شده« ،مردگان زِنهارمان میدهند» ]1[.قصد و منظورِ این سنگنوشتهی
مسحورکننده را به دو شکل میتوان تعبیر کرد :یکی آن که مردگان از ما میخواهند
که پیشگامانِ بزرگ را از خاطر نبریم و همان راهی را که رفتند پیگیری کنیم ،یا
هشداری است که از تجربهشان بیاموزیم و برای رسیدن به همان هدفِ مشترک
راههای دیگر را جستجو کنیم .با توجه به تجربیات جنبشها و انقالبهای بزرگ
سوسیالیستی در جهان و ضرورت درسگیری از موفقیتها و شکستهاشان ،باورِ من
تعبیر دومی است.
ابتدا الزم میدانم تأکید کنم که بازخوانیِ لحظههای بزرگِ انقالبی گذشته و مرورِ
نقادانهی نقشِ عاملین و نیروهای ذهنیِ این انقالبها ،با دوگونه مشکل روبهروست .از
یک سو ،تردید در درستیِ گزینشهای حساسی که در لحظههای مشخص و در
زمینهی تاریخیِ معینی صورت گرفته میتواند فراتاریخی و فرضی قلمداد شوند .این
گزینشها از شرایط عینیِ لحظههای تاریخی که در آن قرار داشتند مستقل نیستند.
عالوه بر آن ،تعبیر و تفسیر رویدادهای گذشته و تصور نتایج متفاوت آنها بهراحتی
قابل اثبات نیستد .از سوی دیگر اگر قرار بر آن باشد که این گزینههای تاریخی هرگز
مورد پرسش قرار نگیرند ،آنگاه باید به شیوه ای غایتگرایانه و فاتالیستی هر آنچه را
که روی داده ،تأیید کنیم .بههرحال ،نوشتهی حاضر با تکیه بر چند تجربهی
انقالبهای سوسیالیستیِ روسیه ،آلمان ،چین و ویتنام ،بازخوانی منتقدانهای از این
رویدادهای بزرگ تاریخی ،و تحلیل دالیلی است که هم انقالبیون و هم اصالحطلبانِ
سوسیالیست را ،ضمن دستاوردهای بزرگشان ،موفق به نیل به هدفهای نهایی خود
و استقرار یک نظامِ سوسیالیستی دیرپا نساخت.
یکی از ویژگیهای عام تما ِم انقالبهای سوسیالسیتی مورد بحث (روسیه ،1۹1۷
آلمان  ،1۹1۹چین  ،1۹۴۹و ویتنام  1۹۵۳و  )1۹۷۵این بود که همگی از بطن
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انقالبهای قبلی بیرون آمدند( ،چین  ،1۹11روسیه فوریهی  1۹1۷ـ و قبل از آن
 ،1۹۰۵آلمان نوامبر  ،1۹1۸و ویتنام اوت .)1۹۴۵
دیگر آن که تمامیِ انقالبهای اول عمدت ًا در نتیجهی جنگها ،سلطهی
استعماری/امپریالیستی ،یا حاکمیت استبدادی ،و نه مستقیماً بر اثر مبارزهی طبقاتی
رخ دادند .این گفته بههیچ وجه به معنی انکار وجود تضادهای طبقاتی و نفی استثمار
وحشتناک دهقانان و طبقه ی نوزایِ کارگرِ آن کشورها در زمان خود ،نیست؛ واقعیتی
که انقالبیون به شکل مؤثری از آن تضادها برای سازماندهی و به حرکت در آوردنِ
توده های زحمت کش استفاده کردند .اما عامل خارجی (جنگ و امپریالیسم) در بروز
این انقالبها نقش تعیینکنندهای داشت.
عالوه بر آن ،تمامی انقالب های اول از طریق یک اتحاد فراطبقاتی و توسط طیفی
از نیروهای رادیکال ،لیبرال و پارهای محافظهکاران به وقوع پیوستند ،و تا حد زیادی
نیز به هدفهای خود ،یعنی پایان بخشیدن به سلطهی خارجی و حاکمیت استبدادی،
دست یافتند .انقالب های دوم ،اما از سوی اقلیتی از انقالبیون متعهد به سوسیالیسم از
طبقات متوسط و روشنفکران تحصیلکرده ،با جلب حمایت دهقانان و کارگران ،و نه
فقط توسط طبقهی کارگر ،آن طور که مورخینِ رسمی این انقالبها ادعا میکنند،
هدایت شدند .این انقالبیون توده ها را با هدف استقرار بالفاصلهی نظام سوسیالیستی
در جامعه ای عمدتاً کشاورزی و ـ به استثنای آلمان ـ به درجات مختلف
پیشاسرمایهداری به حرکت درآوردند.
انقالب اجتماعی از نظر مارکس (و انگلس) یک «جنبش خودآگاه و مستقلِ
اکثریت عظیم» قلمداد میشد ]2[.مارکس بین این «انقالب رادیکال» که «رهایی
عمومی بشر» را دربر میگرفت با یک انقالب «سیاسی» یا «نیمهکاره» که
«ستونهای خانه را بر پا نگه میدارد» ،فرق میگذاشت ]۳[.نکته این است که
هیچیک از انقالبهایی که تحت نام مارکس صورت گرفتند ،بهرغم حضور تودهها،
انقالب اجتماعیِ مارکسی نبودند .البته مارکس خود در عمل ،به رغم مخالفتهایش با
درک بالنکی از انقالب مبتنی بر هدایت تودههای ناآگاه از سوی یک اقلیت انقالبی ،در
دوران انقالبهای  1۸۴۸اروپا و کمون پاریس سخت تحت تأثیر این انقالبها بود.
بهعالوه مارکس انتظار داشت که طبقهی کارگر به عنوان تنها سوژهی انقالب نظام
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سرمایهداری را سرنگون کند .با تجزیه و تحلیلِ سرمایهداری زمان خود بر این باور بود
که «همراه با گسترش تراکم و تمرکز سرمایه… فقر ،سرکوب ،بردگی ،و استثمار
طبقهی کارگر رو به فزونی میگذارد ،اما همجهت با آن عصیانِ طبقهی کارگر فزونی
میگیرد ،طبقه ای که مدام بر تعدادش افزوده میشود ،منضبطتر ،متحدتر ،و
سازمانیافتهتر میشود ] ۴[».اما واقعیت این است که در عمل ،طبقهی کارگر همراه با
بسیاری دیگر از جنبههای نظام سرمایهداری ،تحوالت وسیعی را تجربه کرد ،و آن
نقش موردانتظار را ایفا نکرد.
تفاوتها و شباهتهای انقالبهای سوسیالیستی

تردیدی نیست که تفاوتهای فراوانی بین انقالبهای سوسیالیستیِ روسیه،
آلمان ،چین و ویتنام وجود دارد .انقالب اکتبر  1۹1۷روسیه بالفاصله پس از وقوع در
یک جنگ داخلی غوطهور شد ،در حالیکه انقالب 1۹۴۹چین از یک جنگ داخلی
سر برآورد .انقالب  1۹1۹آلمان بی آنکه کمونیستها بتوانند قدرت دولتی را تصاحب
کنند ،بالفاصله سرکوب شد ،و از این بابت تفاوت کاملی با دیگر تجربههای انقالبی
مورد بحث این ن وشته داشت( .تنها دلیل گنجاندن این انقالب در بحث حاضر نشان
دادن شکستهای هر دو جریان انقالبی و اصالحطلب در پیشرفتهترین زمینهی
اجتماعی آن زمان است ).انقالبیون ویتنامی ،پس از پیروزی در اولین انقالب در
 ،1۹۴۵به ناچار  ۳۰سال بعد را در جنگِ ضد امپریالیستی (هفت سال با فرانسه و
بیش از بیست سال با امریکا) سپری کردند.
این انقالبها از نظر شرایط عینی و ذهنی و سطح توسعهی سرمایهداری و ترکیب
نیروی کار نیز بسیار متفاوت بودند .آلمان با یک طبقهی کارگر بزرگ،
توسعهیافتهترین این جوامع بود؛ روسیه با یک جمعیت عظیم دهقانی و یک طبقهی
کارگر نوزا ،کمتر توسعهیافته بود ،و چین و ویتنام ،با طبقهی کارگر بسیار محدود،
کمترین سطح توسعه را داشتند.
اما برکنار از این تفاوتها ،این چهار انقالب مشابهتهای بسیاری نیز داشتند.
همهی آنها را سوسیالیستهای رادیکالی هدایت کردند که معتقد بودند میتوانند
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ی متحدینِ انقالب اول ،رودررویی
دیکتاتوری پرولتاریا را برقرار سازند .اختالفات سیاس ِ
رادیکالها و میانهرو ها را شدت بخشید ،و از همان آغاز دو طرف در جهت مخالف
یکدیگر حرکت کردند ،و هرچه راستها راستتر شدند ،و میانهروها محافظهکاری و
ی بیشتری نشان دادند ،رادیکالها به تندروی بیشتری دست زدند.
بیعمل ِ
نیز در تمام مواردی که انقالبیون موفق به کسب قدرت شدند ،کلیهی نهادهای
اصلیٍ جامعه را تحت کنترل در آوردند ،به ملیکردنهای وسیع دست زدند ،و برای
اجرای وعدههای انقالبی خود به کارگران و دهقانان ،تالش کردند که توزیع عادالنهی
ثروت را برقرار سازند .اما با مواجهه با واقعیتهای تلخ ،شرایط هرجومرج پس از
انقالب ،انقطاع فرایندهای تولیدی صنعتی و کشاورزی ،و توطئههای نیروهای ض ِد
انقالب داخلی و خارجی ،متوجه شدند که قادر نخواهند بود که همهی خواستهای
انباشت شده را بالفاصله تأمین کنند .از این رو ناچار شدند که انتظارات را کماهمیتتر
جلوه دهند ،در سیاستهای خود تجدیدنظر ،و در نهایت مخالفتها را سرکوب کنند.
از آن گذشته ،مقابله با دشمنان و مخالفان داخلی و خارجی ،بقای رژیم جدید را
به اولویت نخست تبدیل کرد ،و بسیاری از منابعی را که برای تأمین برنامههای عدالت
اجتماعی الزم بود ،به ناچار صرفِ حفظ امنیت و تحکیم رژیم کرد .دولتهای انقالبی
به قدرت رسیده عالوه بر استقرار یک دستگاه امنیتی و اطالعاتی و سرکوب مخالفان،
به «انقالب فرهنگی» نیز دست زدند .دستگاههای امنیتی نه تنها مخالفان رژیم ،بلکه
در مدت کوتاهی همکاران انقالبی خودی را که سیاستهای رهبری را قبول نداشتند،
هدف قرار دادند و بسیاری را حذف کردند .سر انجام نیز همگی آنها به درجات
مختلف تغییر مسیر دادند.
نگاهی تطبیقی به مهمترین اسناد آغازین این انقالبها ،امیدها و انتظارات و
سیاستهای مشابهی را که زمینهساز استقرار نظام سیاسی و نظام اقتصادی پس از
انقالب شدند ـ سیاستهایی که در رویارویی با واقعیتها مورد تجدید نظر قرار
گرفتند و تغییر کردند ـ نشان میدهد.
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نظام سیاسی و مسئلهی رهبری طبقهی کارگر

از آنجا که انقالبهای دوم بهطور عمده انقالبهایی با هدف نیلِ بالفاصله به
سوسیالیسم بودند تأکید بر نقش طبقهی کارگر و اعالمِ رهبری آن در دستور کار قرار
داشت.
در روسیه لنین در «تزهای آوریل» ضمن ردِ قاطعانهی خواست «جمهوری
پارلمانی» که ثمرهی انقالب فوریه بود ،خواستار ایجاد بالفاصلهی «جمهوری شوراهای
نمایندگان کارگران و دهقانان» شد .او میخواست روسیه از مرحلهی اول انقالب ،که
به قول او طبقهی کارگر بهخاطر «فقدان آگاهی طبقاتی و تشکل الزم قدرت را به
بورژوازی سپُرد[ه بود]» ،به مرحلهی دوم که «قدرت را به پرولتاریا و فقیرترین قشر
دهقانان» واگذار میکند ،ارتقا یابد]۵[.
چند ماه پس از انقالب ،با شدت گرفتن اختالفات نیروهای سیاسی،
رادیکالترشدن سیاستهای بلشویکها و محافظهکارتر شدن لیبرالها ،کادتها ،اس
آرها و منشویکها« ،قدرت دوگانه»ای که بین دولت موقت و سوویتها به وجود آمده
بود ،از بین رفت ،و با سرنگونی دولت موقت توسط بلشویکها ،به یک معنی انقالب به
«مرحلهی دوم» که مورد نظر لنین بود رسید .البته روشن نیست که چهگونه ظرف
چند ماه بین فوریه و اکتبر «فقدان آگاهی طبقاتی کارگران» برطرف شده بود ،و آیا
واقعاً تمام قدرت در دست کارگران و فقیر ترین دهقانان قرار گرفت؟
در بندهای دیگر «تزهای آوریل» ،ضمن آنکه لنین اشاره میکند که «وظیفهی
بالفصل ما پیاده کردن سوسیالیسم نیست ،بلکه آوردن تولید اجتماعی و توزیع
محصوالت… تحت کنترل شورای نمایندگان کارگران است» ،سلسله خواستههایی را،
مشابه خواستهای کمون پاریس ،مطرح میکند که در ظاهر بسیار جذاب اما در عمل
دور از واقعیت بودند« .انحالل پلیس ،ارتش و بوروکراسی» ،و اینکه «تمام مقامات
باید انتخابی و قابل برکناری» باشند ،و حقوق هیچکس نباید از متوسط حقوق یک
کارگرِ باکفایت بیشتر باشد ،از جمله سیاستهای پیشنهادی بودند .پس از به قدرت
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رسیدن انقالب اکتبر ،لنین به عنوان رییس «شورای کمیسارهای خلق» فرمانهای
جدیدی را امضا کرد از جمله لغوِ تمام درجههای نظامی از گروهبان گرفته تا ژنرال و
اطالق عنوان واحد «سرباز ارتش انقالبی» به همهی ارتشیها ،با حقوق و مزایای
مساوی ،و نیز انتخابی بودن فرماندهان.
تردیدی نیست که اینها خواستهایی انقالبی بودند ،اما آیا در آن مقطع بالفاصله
قابلاجرا نیز بودند؟ آیا شورای نمایندگان کارگران در آن زمان قادر به «کنترل»
دولت و تعیین و ادارهی سیاستهای مالی و پولی کشور بود؟ آیا انحالل بالفاصلهی
دستگاه دولتی ،پلیس و ارتش سیاست واقعبینانهای بود؟ عواقب چنین سیاستی جز
هُل دادن بخش عظیمی از طبقهی متوسط جدید به سوی دشمن چه میتوانست
باشد.
تزهای لنین بهزودی سیاست رسمی بلشویکها شد .برکنار از سرنگون کردن
دولت موقت ،مجلس مؤسسان نیز ـ که بلشویکها در انتخابات آن تنها  2۴درصد
رأی آوردند ـ با توسل به زور به انحالل کشانده شد .شعار «تمام قدرت به شوراها» در
عمل تبدیل به تمام قدرت به حزب کمونیست و در مرحلهی بعد به «ترویکا »
(کامنف ،زینوویف ،و استالین) ،و سرانجام به شخص استالین محدود شد .چند سال
بعد لنین در بستر مرگ نامه ای را دیکته و از تمرکز این همه قدرت در دست استالین
ابراز نگرانی کرد ]6[.اما دیگر دیر شده بود .ساختار «حزب تراز نوین» لنین ،مبتنی بر
ممنوعیت فراکسیونهای داخلی و تحدید ابراز اختالفاتِ درونی ،که به خاطر برقراری
«دیکتاتوریِ درون حزبی» مورد اعتراض «بلشویکهای قدیمی» در «پالتفرم ۴6
نفر»[ ]۷نیز قرار گرفته بود ،خود در این تمرکزِ قدرت فردی بیتأثیر نبود.
دیر زمانی نگذشت که بلشویکها متوجه شدند که این شعارها قابل اجرا نیستند.
آنان متوجه شدند که نمیتوانند دولت را تعطیل کنند ،و تنها ردههای بسیار باال را
برکنار کردند و بقیهی نهاد ها را تحت کنترل خود در آوردند .سرنوشت «کنترل
کارگری» نیز پس از به قدرت رسیدن بلشویکها به گونهی دیگری رقم خورد.
«کمیتههای کارخانه» که از مهمترین ستونهای انقالب بودند و در  1۹1۷اُرگانهای
کنترل کارگری به حساب میآمدند ،بهتدریج رنگ باختند .آنها در  1۹1۸به
اتحادیههای تحت اداره ی دولت تبدیل شدند ،و پس از چندی جزئی از مثلث کارخانه،
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متشکل از مدیر کارخانه ،مسئول حزب کمونیست کارخانه و سرپرست اتحادیهی
کارخانه ،شدند ،و پس از چندی نیز در زمان استالین که تمام اختیارات به مدیریت
کارخانهها واگذار شد ،کالً حذف شدند.
در آلمان به دنبال شکست در جنگ جهانی اول و سقوط امپراتوری آلمان،
سوسیالیستها که قدرت دولتی را در انقالب نوامبر  1۹1۸بهدست آورده و در
«شورای کمیسارهای خلق» با هم همکاری کرده بودند ،نتوانستند با هم به توافق
برسند .قبل از انقالب اول اختالفات درونی سوسیالدموکراتها به خاطر رأی مثبت
فرصتطلبانهی حزب به الیحهی اعتبارات جنگی ،به دلیل آن که اکثریت طبقهی
کارگر از جنگ حمایت میکردند ،اولین انشعاب را دامن زده بود ]۸[.جناح چپِ
حزب ،اسپارتاکیستها ،همراه با رویزیونیستهای برنشتاین و سانتریستهای
کائوتسکی جدا شده و حزب سوسیالدموکرات مستقل ( )USPDرا به وجود آورده
بودند .با شدت گرفتن اختالفات ،زمانی که شایدمان ،از رهبران سوسیالدموکرات،
جمهوری پارلمانی را اعالم کرد ،لیبکنخت از رهبران اسپارتاکیست ،جمهوری
سوسیالیستی اعالم کرد .بهزودی اسپارتاکیستها و جناح چپِ سوسیالدموکراتهای
مستقل ،در اعتراض به سازشِ جناح راست با ارتش ،انشعاب و حزب کمونیست آلمان
( )KPDرا ایجاد کردند.
«مانیفست اسپارتاکیست»« ،به نامِ کارگران آلمان» اعالم کرد که « زمانِ
تصفیهحساب با طبقهی حاکمِ سرمایهدار فرا رسیده است ]۹[».رُزا لوکزامبورگ در
سخنرانی اش دربارهی «برنامه»ی حزب کمونیست آلمان در کنگرهی مؤسسِ حزب
در آخرین روز سال  ،1۹1۸بر ضرورت بازگشت به «اقدامات» مانیفست کمونیست
تأکید کرد ،که به قول او به اعتقاد مارکس و انگلس « ...وظیفهی بالفاصله ،برقراری
سوسیالیسم است[...و] کسب قدرتِ دولتی به منظور آن که سوسیالیسم بخش
جداییناپذیری از موجودیت نظام شود ]1۰[».لوکزامبورگ ،مشابه آنچه که لنین در
مورد انقالب اول روسیه طرح کرده بود ،ضمن انتقاد از پرولتاریای آلمان که به قول او
«مفتضحانه» وظایف سوسیالیستی خود را در انقالب اول انکار کرده بود ،اشاره کرد
که «پرده ی اول انقالب آلمان به پایان رسیده ،و ما در آغاز پردهی دوم … هستیم»،
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و تأکید کرد که حال باید قدرت به شورای کارگران و سربازان منتقل شود.
(کمونیستهای آلمان ،بر خالف روسیه ،در این مقطع قصد گنجاندن دهقانان در
شوراهای انقالبی را نداشتند).
قابلتوجه است که این سخنان که بیانگر سیاستهای جناح چپ سوسیالیست
آلمان بود ،توسط کسی ابراز میشد که همراه با دوست و مدتها یار زندگیاش ،لیو
یُگیهِس ،مواضع مالیمتری در میان اسپارتاکیستها/کمونیستها داشتند .لوکزامبورگ
اعتقاد راسخی به دموک راسی داشت و بر ضرورت شرکت در انتخابات مجلس ملی
تأکید میکرد ،اما نتوانست شرکتکنندگان در کنگرهی حزب را قانع کند که انتخابات
را تحریم نکنند .هم او قبالً نیز ،هنگامی که بلشویکها مجلس مؤسسان را منحل
کردند ،از سلول زندان خود در آلمان از این اقدام کمونیستهای روس سخت انتقاد
کرده بود.
پافشاری بر انقالبِ بالفاصلهی پرولتری و رهبری طبقهی کارگر از سوی حزب
کمونیست آلمان در شرایطی انجام میگرفت که اکثریت کارگران ،عضو حزب
سوسیالدموکرات و یا حزب سوسیالدموکراتهای مستقل بودند .از  ۴۹۰نمایندهی
کنگرهی شوراهای کارگران و سربازان ،تنها  1۰نفر عضو اسپارتاکیست بودند و
اکثریت مطلق به جمهوری پارلمانی ،و نه جمهوری سوسیالیستی رأی مثبت
دادند ]11[.این واقعیت نشان میداد که حتی در پیشرفتهترین سطح توسعهی
سرمایه داری آن زمان نیز اکثر کارگران با گذارِ بالفاصله به سوسیالیسم توافقی
نداشتند.
با تشدید شکاف سیاسی میان سه جریان سوسیالیست ،یعنی
و
میانه،
سوسیالدموکراتهای
راست،
سوسیالدموکراتهای
اسپارتاکیست/کمونیستها در دورهی کوتاه پس از انقالب نوامبر  1۹1۸و
محافظهکارتر شدن سیاستهای سوسیالدموکراتهای راست از سویی ،و
افراطیترشدن سیاستهای جناح چپ و کمونیستها از سوی دیگر ،در یک قیام
نابههنگام در ژانویهی « 1۹1۹کمیتهی انقالبی» با عجله به انتشار مانیفست خود
مبنی بر انحالل دولتی که پس از انقالب اول به روی کار آمده بود دست زد .حزب
سوسیالدموکرات که با ارتش به سازش رسیده بود ،به نیروهای ضدانقالب و دستجات
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شبهنظامی امکان داد که قیام را بی رحمانه سرکوب کنند و در این جریان رهبران آن
از جمله رزا لوکزامبورگ ،کارل لیبکنخت ،و لیو یُگیهِس به قتل رسیدند .طولی
نکشید که با ظهور فاشیسم تمام جناحهای سوسیالدموکرات ،از راست ،میانه و چپ
و کمونیست به زندانها و قتلگاهها فرستاده شدند.
در انقالب دوم چین ،برخالف روسیه و آلمان ،در ابتدا بحثی در مورد رهبری
طبقهی کارگر در کار نبود .برداشتِ اولیهی مائو از ماهیت و مرحلهی انقالب چین
واقعبینانه بود .او در  1۹۳۹نوشت که وظیفهی عاجل اجرای یک «انقالب ملی» برای
سرنگونیِ سلطهی خارجی و امپریالیسم ،و یک «انقالب دموکراتیک» برای سرنگونیِ
اربابان فئودال است ]12[.در پاسخ به این سؤال که آیا انقالب چین «یک انقالب
بورژوا ـ دموکراتیک است یا یک انقالبِ سوسیالیستی پرولتری» ،گفت که «که نه
دومی بلکه اولی است» .برای تفکیک انقالب مورد نظرش با انقالبهای بورژوا
دموکراتیک ،عنوان «انقالبِ دموکراتیکِ نوین» را طرح کرد ،و بهطور مشخص بیان
داشت که این انقالب یک «مرحلهی گذار» است]1۳[.
اما در  ،1۹۴۰تأکید ها به شکل محسوسی رو به تغییر گذاشت ،و در «دربارهی
دموکراسی نوین» او رهبری طبقهی کارگر را به میان کشید ،اما هدف انقالب نوین به
رهبری طبقهی کارگر را در مرحلهی اول ایجاد یک جامعهی دموکراتیک نوین و یک
دولت تحت کنترل مشترک طبقات انقالبی («طبقهی کارگر ،دهقانان ،خردهبورژوازی،
و بورژوازی ملی») اعالم کرد .هدف اصلی مائو بسیج اکثریت جمعیت بود که از
دهقانان تشکیل میشد .تأکید او بر آن بود که «…دهقانان نیروی عمدهی انقالب
چین هستند ».اما «پرولتاریای چین نیروی محرک اصلی انقالب چین» است.
او هم نظیر لنین و لوکزامبورگ در مورد نقش طبقهی کارگر در انقالب اول ،و
قبل از جنبش ماه میِ  ،1۹1۹میگوید طبقهی کارگر چین قبل از این جنبش «تنها
از خردهبورژوازی و بورژوازی پیروی میکرد» ،اما پس از جنبش «… بهسرعت بر اثر
بلوغی که یافت و نیز تأثیر انقالب روس ،به یک طبقهی بیدار و مستقل تبدیل
شد ]1۴[».در جای دیگر نیز به دنبال درگیریهای  1۹2۷و توطئهها و سیاست
سرکوب چیانگ کای چک ،مائو «اپورتونیسم درونی طبقهی کارگر» را دلیل «شکست
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پرولتاریا توسط بورژوازی بزرگ» اعالم کرده بود .در هر حال هنوز صحبتی از استقرار
سوسیالیسم و دیکتاتوری پرولتاریا نبود.
با کسب پیروزیهای بیشتر چه در جنگ با ژاپن و چه در دوران ازسرگیریِ
جنگ داخلی ،و در دستور قرار گرفتنِ کسب قدرت ،چند ماه قبل از انقالب اکتبر
 1۹۴۹و اعالم جمهوری خلق چین ،مائو با قاطعیت بیشتری در مورد استقرار
سوسیالیسم صحبت به میان آورد .طی یک سخنرانی «دربارهی دیکتاتوری
دموکراتیک خلق» ــ که از نظر اهمیت و مقطع تاریخی میتوان آنرا با «تزهای
آوریل» لنین در انقالب دوم روسیه ،و یا با سخنرانیهای لوکزامبورگ و لیبکنخت در
انقالب دوم آلمان مقایسه کرد ــ او مشخصاً از استقرار جامعهی «بیطبقه» که در آن
دیگر نیازی به «ابزار مبارزهی طبقاتی ـ احزاب و دستگاه دولت» نیست صحبت کرد.
اما ،نگران از انتظارات بزرگی که ایجاد شده بود ،این هدفها را به آیندهای دور موکول
کرد .با این حال مجدداً تأکید اغراقآمیزی بر نقش طبقهی کارگر صورت گرفت:
«دیکتاتوریِ دموکراتیک خلق به رهبری طبقهی کارگر نیاز دارد ،چرا که این طبقهی
کارگر است که دوراندیشتر ،و از خودگذشتهترین و از هر نظر انقالبیترین
است]1۵[».
ظرف چهار سال پس از به قدرت رسیدن و استقرار جمهوری خلق ،مائو در اولین
برنامهی توسعهی ملی اعالم کرد که مرحلهی بورژوا دموکراتیک انقالب به سر آمده ،و
مرحلهی «گذار به سوسیالیسم» آغاز شده است .اما در واقع تکیه بر رهبری طبقهی
کارگر تنها یک شعار بود .همانگونه که فرانتس شورمان اشاره دارد ،در سال ،1۹۵۷
آخرین سالِ اولین برنامهی توسعهی ملی ،بر اثر صنعتیشدن سریع و مهاجرت
بسیاری از روستاییان به شهرها ،تعداد کارگران چین بهسرعت افزایش یافته بود .با
این حال بر طبق آمار حزب کمونیست چین ،از  12میلیون و  ۷۰۰هزار نفر اعضای
حزب ،تنها یک میلیون و  ۷۰۰هزار نفر (کمتر از  1۴درصد) را کارگران تشکیل
ب اعضای حزب ( 66درصد) دهقانان بودند .همان آمارها نشان
میدادند .اکثریتِ غال ِ
میدهد که کارگران عضو حتی از تعداد «روشنفکران» حزب نیز کمتر بودند .اکثر این
کارگران هم عمدت ًا غیر ماهر و کمسواد بودند ،و بههیچوجه در شرایطی نبودند که
بتوانند فرایندهای پیچیدهی سیاستهای اقتصادی و اجتماعی را «رهبری» کنند.
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در ویتنام نیز در آغازِ فرایندِ انقالبی بهدرستی صحبتی از رهبری طبقهی کارگر
در کشوری مستعمره و توسعهنیافته در میان نبود .از زمان ایجاد «تان نییِن» در
اواسط  ،1۹2۰هو شی مین ترکیبی از جنبش ضد استعماری و رهاییبخش ملی و
یک جنبش اجتماعی و اقتصادی را به پیش میبرد« .تان نییِن» نقطهی آغاز
کمونیسم ویتنامی بود» ]16[.اما در مراحل اولیه تأکید بیشتر بر جنبش رهایی ملی
با مشارکت و اتحاد عمل فراطبقاتی ،و کمتر بر ایجاد تغییر و تحول بنیادی اجتماعی
بود .اما کنگرهی ششم کمینترن و سیاستهای بسیار رادیکال آن ،از جمله رد هرگونه
همکاری فراطبقاتی ،و تأکید بیش از حد بر رهبری طبقهی کارگر ،اوضاع را تغییر داد،
که به تفرقه و انشعاب در تان نییِن و ایجاد چند حزب کمونیست ،و سرانجام در
 1۹2۹به ایجاد حزب کمونیست هندوچین ( )ICPانجامید .جناح رادیکالتر حزب بر
اثر سیاستهای جدید کمینترن ،که اعالم کرده بود هندوچین هماکنون از «یک
جنبش مستقل کارگری» بهرهمند است ،تقویت شده بود .هو شی مین ،بهرغم
مخالفتاش با این ادعا ،به حمایت از حزب «دعوت» کرد ،و آن را «حزب طبقهی
کارگر» که «به پرولتاریا کمک خواهد کرد که انقالب را رهبری کند »...نامید ]1۷[.با
این حال او برخالف نظر کمینترن ،به ضرورت همکاری با دیگر طبقات از جمله
خردهبورژوازی ،روشنفکران ،حتی دهقانان میانه ،و بخشی از بورژوازی تأکید کرد ،و به
خاطر این ایده هزینهی بسیار سنگینی پرداخت و سالها از صحنهی سیاست حذف و
مجبور شد که بهاصطالح «خطای» خود را اصالح کند.
رادیکالهای حزب با استفاده از بحران دههی  ،1۹۳۰به یک «قیام انقالبی»
نابه هنگام در میان کارگران و دهقانان دست زدند و در چند منطقهی روستایی
«دهکدههای سرخ» برپا کردند .پاسخ بیرحمانهی دولت استعماری فرانسه با خاک
ال تا
یکسان کردن آن دهات و کشتن و زندانی کردن هزاران کمونیست بود که عم ً
ی نابودسازی حزب کمونیست هندوچین پیش رفت .این واقعیت تلخ بیانگر
نزدیک ِ
نادرستی سیاستِ کژاندیشانه ی کمینترن در آن زمان و صحت استراتژی هو و
همپیمانانش بود.
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پس از اشغال ویتنام توسط ژاپن ،هو که به طرز مرموزی از صحنهی سیاست
ویتنام حذف شده بود ،پس از  1۰سال در  1۹۴1وارد ویتنام شد .با تغییر سیاست
کمینترن در این مقطع و تأکید بر اتحادهای فراطبقاتی ،هو تشکل «ویِت مین» ،را
ایجاد کرد که ائتالف بزرگی از ناسیونالیستها ،کمونیستها و طبقات اجتماعی
مختلف ،و نه یک دولت کارگری ـ دهقانی ،بود  ،و جنگ چریکی علیه اشغالگرانِ
فرانسوی و ژاپنی را تدارک دید.
با تسلیم ژاپن ،و قبل از آن که نیروهای متفقین وارد ویتنام شوند ،هو شی مین
با وقوفی که از برخورد منفیِ متفقین به یک دولت کمونیستی در ویتنام خواهند
داشت ،هوشمندانه تصمیم به یک خیزش همگانی گرفت که پیروزمندانه به انقالب
 1۹۴۵و کسب قدرت انجامید .اما کمونیستهای ویتنام برای کسب استقالل تنها
می بایست هفت سال دیگر با فرانسه ،و پس از آن بیش از بیست سال دیگر بر علیه
امپریالیسم امریکا بجنگند.
اختالفات جناحی در میان کمونیستها ادامه داشت .همانطور که تو وُنگ وو
اشاره می کند ،ویت مین حتی زمانی که قدرت را در شمال کسب کرده بود ،اعالم کرد
که قصدی برای ایجاد یک دولت کارگری ـ دهقانی ندارد ]1۸[.با این حال جناح
رادیکال که همیشه بر رهبری طبقهی کارگر تأکید داشت ،از  1۹۵1و ایجاد حزب
کارگران ویتنام ،این سیاست را با پیگیری بیشتری در پیش گرفت .این تأکیدها در
زمانی صورت میگرفت که کارگران ویتنامی هم از نظر کمّی و هم کیفی بسیار
ضعیف بود .آلکساندر وودساید اشاره دارد که حتی  2۰سال پس از آن ،در  ،1۹۷1در
صنعتیترین شهرهای شمال ،تنها  1۵درصد اعضای حزب را کارگران تشکیل
میدادند .بهرغم این واقعیتها ،جناح رادیکال تحت رهبری ترونگ چین موفق شد که
حزب را قانع کند که یک انقالب بالفاصلهی سوسیالیستی در دستور قرار گیرد.
این نگاه مختصر به این چهار انقالب بزرگ سوسیالیستی نشان میدهد که بهطور
کل ،به رغم حضور فعال ،مبارزات قاطعانه ،و فداکاریهای کارگران و دهقانان در
انقالبهای مورد بحث« ،رهبری طبقهی کارگر» تنها یک شعار بود .در هیچ یک از
انقالبهای سوسیالیستی رهبریِ جریانِ انقالب ،و جامعه و دولتِ پساانقالبی برعهدهی
طبقه ی کارگر نبود ،و این طبقه در شرایطی نبود که به «طبقهی حاکم» تبدیل شود.
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این انقالبها به نا ِم طبقه ی کارگر و با قص ِد حفظ منافع این طبقه از سوی انقالبیونِ
کمونیست ،عمدتاً متشکل از طبقهی متوسط جدید و روشنفکران ،رهبری میشد.
نظام اقتصادی و مالکیت عمومی وسایل تولید

در تمامی انقالبهایی که کمونیستها موفق به کسب قدرت دولتی شدند،
پیچیده ترین مسئله به سیاست اقتصادی و پیشبرد سیاست مالکیت عمومی وسایل
تولید ،و توزیع عادالنه ،که از مهمترین جنبههای اصلی اقتصاد سوسیالیستی است،
مربوط می شد .در تمام موارد ،این سیاست در برخورد با واقعیات ،مدام با پیشرویها و
عقبنشینیها همراه بود.
در روسیه ،مصادرهی تمام زمینها ،ادغام بانکها در یک بانک واحد و کنترل آن
توسط نمایندگان کارگران ،ازجمله خواستهایی بود که لنین در «تزهای آوریل»
طرح کرده بود .مصادرهی زمینها و کارخانهها ،و ملیکردن و اشتراکیکردنهای
وسیعِ اولیه ،سیاستهای «کمونیسم جنگی» را بین سالهای  1۹1۸تا  1۹21در
واکنش به جنگ داخلی و توطئههای قدرتهای خارجی ،به دنبال داشت .تندرویهای
این دو مرحله بهناچار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و با با «سیاست اقتصادی نوین»
(نِپ) ،که کمابیش تا سال  1۹2۸ادامه یافت ،متعادل ترشد .نِپ ترکیبی از
سیاستهای دولتی و بازار بود ،که لنین بهدرستی و در عمل به این نتیجه رسیده بود
که برای استقرار اقتصاد سوسیالیستی ،باید تا مدتی طوالنی ادامه یابد .اما با
قدرتگیری بی چون و چرای استالین ،این سیاست بهتدریج کنار گذاشته شد ،و
اشتراکیکردنهای وسیع و با توسل به زور ،و برنامههای پنجساله جایگزین آن شد.
دیگر مُعضل مهم اقتصادی ،چگونگی تأمین مالی سرمایهگذاریهای صنعتی،
بهویژه در صنایع سنگین بود .از آنجا که این سرمایهگذاریهای وسیع نه از درون
خود بخش صنعت ،و نه از منابع خارجی قابل تأمین بودند ،میبایست از بخش
کشاورزی و از طریق قیمتگذاریهای متفاوت بین محصوالت دو بخش صنعت و
کشاورزی ،به نفع بخش صنعت و زیان بخش کشاورزی ،تأمین شود .این سیاست از
سوی پروبراژِنسکی ،اقتصاددانِ ارشد بلشویکها در آن زمان ،سیاست «انباشت اولیهی
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سوسیالیستی» نامیده شد ،و بهرغم مخالفت سرسختانهی دیگر اقتصاددان برجستهی
حزب ،بوخارین ،با قاطعیت اجرا شد .فقدان انگیزهی روستاییان در مبادلهی
محصوالت کشاورزی کمقیمت با محصوالت گرانقیمت صنعتی ،با افت شدید
محصوالت کشاورزی همراه شد ،صدمههای فراوانی به بخش کشاورزی وارد آمد ،و از
عوامل مهم شکست برنامهی نِپ بود( .بعد ًا هم پروبراژنسکی و هم بوخارین ،همراه
بسیاری دیگر از رهبران بلشویک توسط استالین به جوخههای اعدام سپرده شدند).
برنامههای پنجسالهی ملی همرا ه با کلکتیویزهکردنهای خشونتآمیز جایگزین «نپ»
شذ.
تردیدی نیست که صنعتیشدن سریع و توسعهی ملی ،اتحاد شوروی را به یک
کشور نیرومند تبدیل کرد که توانست فاشیسم را شکست دهد ،و حتی یک ابرقدرت
جهانی شود .صِرف وجود اتحاد شوروی به بسیاری از جنبشهای ملی ضداستعماری و
ضدامپریالیستی ،و به بسیاری از جنبشهای کارگری در کشورهای پیشرفتهی
سرمایه داری کمک کرد .اما نظامی را در کشور مستقر ساخت که بهسختی میتوانست
ویژگی های یک نظام سوسیالیستی واقعی ،را که بعد ًا به آن اشاره خواهد شد ،داشته
باشد ،و با هزینههای فراوان برای طبقهی کارگر روسیه ،دهقانان ،و روشنفکران آن
کشور ،هفتاد سال پس از انقالب اکتبر به خاطر تضادهای درونی ،و فشارهای
سرمایهی جهانی و امپریالیسم سرنگون شد.
ت انقالبشان امکان کسب قدرت دولتی و اجرای
در آلمان ،کمونیستها با شکس ِ
سیاستهای اقتصادی موردنظرشان را نیافتند ،اما جناحهای مختلف سوسیالیستی و
کمونیستی سیاستها و برنامههای متفاوتی در این زمینه در نظر داشتند .برای نمونه،
در دورهی کوتاهِ همکاری در «شورای کمیسارهای خلق» بعد از انقالب اول ،جناح
چپ سوسیالدموکراتهای مستقل و اسپارتاکیستها/کمونیستها بر مصادرهها و
ملیکردنهای وسیع تأکید میکردند ،حال آنکه حزب سوسیالدموکرات و جناحی از
سوسیالدموکراتهای مستقل چنین سیاستی را در آن مقطع نامناسب میدانستند.
در چین ،در مراحل اولیه سیاستهای اقتصادی اعالمشدهی مائو نیز میانهروانه
بود .از نظر مائو در این مقطع «جمهوری نه مالکیتهای خصوصی را بهطور کلی
مصادره کرده ،و نه از توسعهی سرمایهدارانهی این شرکتها جلوگیری خواهد کرد».
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در مورد مسئلهی زمین ،مائو تأکید داشت ضمن آن که زمینهای اربابان فئودال
مصادره خواهد شد« ،کشاورزیِ سوسیالیستی در آن مرحله اجرا نخواهد شد ».هر
چند که در منطقهی جیانگشی ( 1۹۳1تا  )1۹۳۴با ایجاد «سوویتها» سیاستهای
متفاوتی همراه با مصادره های وسیع در پیش گرفته شد .این سیاست نهتنها تولیدات
کشاورزی و غذایی را به شدت کاهش داد ،بلکه بسیاری از دهقانان غنی را به طرف
ارتش کومینتانگ ،که منطقه را محاصره کرده بود ،و نیز خرابکاری به نفع آن ارتش،
سوق داد .شکست تجربهی جیانگشی سبب شد که مائو در جریان «راهپیمایی
طوالنی»  ،که او را به رهبری حزب نیز ارتقا داده بود ،و در پایگاه بعدیاش در
منطقهی «یِنان» ( 1۹۳6تا  ،)1۹۴۸سیاستهای مالیمتر ،از جمله سیاست ارضی
متعادلتری را در پیش گیرد.
پس از پیروزی انقالب ،اصالحات ارضی در سه مرحله پیش رفت و زمینهای
مالکان و برخی دهقانان ثروتمند مصادره و بین دهقانان بیزمین و فقیر توزیع شد ،اما
از آنها بهطور کامل سلب مالکیت نشد و آنها اجازه یافتند میزان محدودی زمین را
برای خود نگه دارند .در مراحل بعدی «تعاونیهای مرحلهی پایینی» و سپس
«تعاونیهای مرحلهی باالتر» یا «تماماً سوسیالیستی» ایجاد شد ،و در آنها تمام
داراییها بهتساوی به همهی اعضا تعلق می گرفت ،و هرکس بر اساس میزان کارش از
محصوالت و سود سهم میبرد.
با نزدیکی به شوروی ،اولین برنامهی پنجسالهی توسعه با مدل صنعتیشدن سریع
برنامهی اول شوروی با تکیهی بیش از حد بر صنایع سنگین و کمتوجهی به صنایع
مصرفی ،همراه با «پرولتریزهشدن» نیروی کار به اجرا گذاشته شد .صنایع که عمدت ًا
در شهرها مستقر بودند ،رشد سریع شهرها را نیز به همراه داشتند .اما این پیشرفتها
به هزینهی بخش کشاورزی و روستاها و با استثمار فوقالعاده شدید دهقانان حاصل
شده بود .رشد سریع دستگاه های عریض و طویل دولتی و حزبی نیز طبیعتاً با رشد
سریع طبقهی متوسط جدید و انتظارات و توقعات و تفاوتهای طبقاتی با کارگران و
دهقانان همراه بود.
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سیاست های حزبی با توجه به تحوالت اقتصادی و اجتماعی ،و فاصله گرفتن از
شوروی ،مدام دستخوش تغییر و تحوالت بود .مائو برای تصحیح خطاهای برنامهی
اول« ،جهش بزرگ» را ازجمله با هدف کاهش تفاوتهای شهر و روستا و انتقال
پارهای صنایع به روستاها ،به راه انداخت و پارهای تعاونیها نیز به «کمون» تبدیل
شدند .اما شکست این سیاست و ایجاد بحران در اوایل دههی  1۹6۰به عقبنشینی
ناگزیر از جهش بزرگ ،بازگرداندن مشوقهای مالی برای دهقانان و کاهش دادن
مشارکت کارگران انجامید .مائو با شکست جهش بزرگ ،نگرانی از رشد گرایشهای
سرمایهدارانه و نیز تضعیف موقعیتاش« ،انقالب فرهنگی» را با تمام عواقب
فاجعهبارش به راه انداخت.
با مرگ مائو بسیاری از سیاستهای او مورد تجدید نظر قرار گرفت .با تداوم و
تشدید مسائل اقتصادی ،از برنامهی پنجم به این سو ،بهویژه از دههی ،1۹۸۰
سیاستها در جهت «مدرنیزاسیون ،بار آوری ،کارآیی» ،و کاربرد فزایندهی اقتصاد
بازار ،سیاستی که عنوانِ «سوسیالیسم با ویژگیهای چینی» را به خود گرفت ،تغییر
جهت داد .این سیاست با کلکتیوزدایی کشاورزی ،تشویق سرمایهگذاری خصوصی
داخلی و خارجی ،و لیبرالیزه کردنِ تجارت ،همراه بود ،و به قول دِیلِر جباروف ،شاید
مناسبتر باشد که آن را «سرمایهداری با ویژگیهای چینی» نامید]1۹[.
در ویتنام ،مسئلهی اصلی مالکیت عمومی و ملیکردنها با تجدیدنظرهای مکرر
همراه بود .بالفاصله پس از انقالب اوت ،قانون اساسی مالکیت خصوصی برای تمامی
شهروندان را تضمین کرده بود؛ پس از پایان اشغال فرانسه ،مالکیت خصوصی
سرمایه داران ملی مورد پذیرش قرار گرفت؛ اما پس از فارغ شدن از سلطهی امریکا،
قانون اساسی جدید ،مالکیت زمین را متعلق به مردم اعالم و ادارهی امور آن را به
دولت واگذار کرد .در مرحلهی بعدی ،با چرخش سیاسی و لیبرالیزه شدن اقتصاد،
«حق» استفاده از زمین قابل خرید و فروش اعالم شد .سیاست کلکتیویزه کردن نیز
مورد تجدید نظر قرار گرفت و به دهقانان اجازه داده شد که پنج درصدِ زمینهای
کلکتیو را برای کشت خصوصی برای بازار استفاده کنند.
ترونگ چین ،از رهبران رادیکال حزب که مسئولیت اصالحات ارضی را در دههی
 1۹۵۰بر عهده گرفته بود ،سیاستهای بسیار تندروانهای را در زمینهی مصادرهی
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زمینها ،اعدامها و تصفیههای وسیع در پیش گرفت ،که به مشکالت فراوان اقتصادی
و اجتماعی ،و سرانجام برکنار شدنش از این مسئولیت ،انجامید.
بعد از  1۹۷۵و شکست امریکا ،پیچیدهترین مسئله وحدت شمال و جنوب بود .در
آغاز ،بهرغم فشارهای چپ افراطی که خواستار ملیکردن بالفاصلهی نهادهای
اقتصادی جنوب بود ،حزب تازه تأسیسِ کمونیست ویتنام (که از ادغام حزب کارگران
ویتنام شمالی ،و حزب انقالبی خلق ویتنام جنوبی به وجود آمده بود) ،بسیار محتاطانه
عمل کرد تا از فرار مغزها و سرمایه تا حد امکان جلوگیری کند .سیاست آنها «راه
رفتن روی دو پا» (سوسیالیسم در شمال و سرمایهداری در جنوب) نام گرفت.
اما مدتی بعد در  ،1۹۷۷تحت فشار جناح چپ ،حزب تصمیم به الغای مالکیت
خصوصی در شهرها و اشتراکیکردن تولید در روستاها ،و«سوسیالیست» کردن جنوب
گرفت .با پیشبینیِ عکسالعمل سرمایهداران و طبقهی متوسط در جنوب« ،دستجات
جوانان» سازماندهی شدند ،و شبِ قبل از اعالم سیاست به هزاران شرکت گسیل
داده شدند .عکس العمل بالفاصله بود و به فرار هزاران ویتنامی به خارج از کشور
انجامید .به دنبال بحران شدید اقتصادی ،کمبود محصوالت کشاورزی و صنعتی ،و بازار
سیاه ،حزب در  1۹۷۹وادار به تأیید «اشتباهات» و تجدیدنظر در سیاستهای اساسی
خود شد .برخی تحلیل گران ویتنام این تغییر سیاست را با سیاست نِپ در شوروی
مقایسه کردهاند.
سرانجام در  ،1۹۸6کنگرهی حزب سیاست برنامهریزیِ متمرکز را کنار گذاشت ،و
سیاستی را که «اقتصاد بازار با جهتگیریِ سوسیالیستی» نامگذاری شد ،جایگزین آن
کرد .به نظر میرسد در «راه رفتن روی دو پا» ،پای راست قدمهای بلندتر و
استوارتری را به نسبت پای چپ برداشت ،و جنوب بیش از آن که شمال بتواند آن را
سوسیالیستی کند ،موفق شده که شمال را بیشتر به سوی سرمایهداری سوق دهد.
***
بهطور خالصه ،در کشورهایی که کمونیستها موفق به کسب قدرت دولتی شدند،
مدل «سوسیالیستی» مبتنی بود بر ایجاد یک دولت مقتدر تحت کنترل حزب واحد،
پیشبرد سیاستهای اقتصادی و اجتماعی براساس اجتماعیکردنهای عجوالنه،
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برنامه ریزی سراسریِ متمرکز ،و سرکوب هرگونه نارضایتی ،در این فرایند بود که
ازجمله در روسیه «دیکتاتوری پرولتاریا» به دیکتاتوری حزب کمونیست ،و سر انجام
دیکتاتوری فرد استالین ختم شد ،و مشابه آن در چین «دیکتاتوری دموکراتیک
خلق»  ،به دیکتاتوری حزب کمونیست ،و سرانجام به دیکتاتوری فردی مائو انجامید.
در آخر نیز درمواجهه با بحرانهای اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی ،و توطئههای
امپریالیستی ،نظام پساانقالبی به درجات مختلف فرو پاشید.
درسهایی برای گذار از سرمایهداری

غالبِ رهبران انقالبهای سوسیالیستی مورد بحث ما مبارزان معتقدی با باورهای
راسخ و تردیدناپذیر به ایدئولوژی برابری انسانها و رفع استثمار از آنها بودند .اما
رسیدن به آرمان سوسیالیسم را آنطور که تجربهی تاریخی نشان داد سادهتر از
آنچه بود و هست ،میدیدند .این تجارب نشان میدهد که استقرار نظام
پساسرمایهداری و سوسیالیستی به یک سلسله پیششرطهای عینی و ذهنی در
عرصه ی ملی و جهانی نیازمند است که به درجات مختلف در فرایند انقالبی این
کشورها موجود نبود .هیچ یک از انقالبهای دوم مشخصههای یک انقالب اجتماعی
مارکسی را ،بهمثابه «جنبش خودآگاه و مستقل اکثریت عظیم» نداشتند.
چنانچه در جای دیگری با تفصیل بیشتری طرح کردهام ]2۰[،تجربهی
انقالبهای سوسیالیستی گذشته نشان میدهد که جامعهی پساسرمایهداری تنها
زمانی ممکن است که یک ضدهژمونی در سطوح ملی و جهانی ،نظام اجتماعی ـ
اقتصادیِ برتری را جایگزین سرمایهداری کند .فرایند طوالنی و پیچیدهی گذار به
سوسیالیسم به یک فاز تدارکاتی در دوران سرمایهداری نیاز دارد ،که من آن را
سوسیالدموکراسیِ رادیکال مینامم .این مفهوم از یک سو با سوسیالدموکراسیهای
تجربهشده و شکستخورده متمایز است ،و از سوی دیگر با سوسیالیسم دموکراتیک
که در دوران سرمایهداری عملی نیست ،تفاوت دارد .استراتژیهای جدید ،با هدفی
عملی و شفاف ،جنبههایی از مبارزهطلبی و رادیکالیسمِ شیوههای انقالبی را با
ی اصالحطلبی فزاینده ،در جهت گذار و استقرار
جنبههای عملگرایی و تدریج ِ
سوسیالسیم دموکراتیک ،درهم میآمیزد.
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اول از هر چیز این فرایند نیاز به درک واضح و روشنی از سه جنبهی مرتبط به
هم دارد ،که عبارتند از مشخصههای جامعهی پساسرمایهداری ،شیوهی گذار ،و
عامالنِ گذار:
مشخصههای جامعهی پساسرمایهداری عبارتند ازعملی بودن ،دموکراتیک بودن ،و
جهانی بودن .این نظام پساسرمایه داری باید بتواند یک کلیتِ متشکل از چهار جنبهی
مرتبطِ توسعهی ملی ،یعنی ،رشد اقتصادی ،عدالت اجتماعی ،تعادل زیستمحیطی ،و
دموکراسی سیاسی را به شکلی فزاینده بهینهسازی کند .این فرایند به یک دولتِ
دموکراتیک ،عدالت خواه ،سکوالر ،و مشارکتی نیاز دارد که درهماهمنگی با شوراهای
محیط کار و شوراهای محله ،ناحیه ،و منطقهای ،برنامهها و سیاستهای خود را
تعیین و به مورد اجرا درآورد .استقرار کامل نظام سوسیالیستی نیاز به یک زمینهی
جهانی دارد ،زیرا استقرارسوسیالیسم در یک کشور میسر نیست.
از نظر شیوهی گذار ،سوسیالیسم موردنظر ،ضمن آن که مسالمتآمیز و
تدریجگراست ،اما به شکلِ بهینهای رادیکال است ،و در صورت لزوم در مواردی ممکن
است متوسل به «خشونت دفاعی» نیز بشود .تجربهی جنبشهای انقالبی و اصالحی
گذشته نشان میدهد که اگر جریانی به اندازهی کافی رادیکال نباشد ،بیش از حد
دست به سازش میزند و نهایت ًا تسلیم جریانات راست میشود .از سوی دیگر،
رادیکالیسم بیش از حدِ بهینه ،به ماجراجویی کشانده شده و مانع پیشروی واقعبینانه
به سویِ دسترسی به هدفهای تحول اجتماعی میگردد.
از نظر عاملین گذار ،عالوه بر طبقهی کارگر که مورد استثمار مستقیم است،
طبقات اجتماعی دیگری از جمله طبقهی متوسط جدید ،بخشی از سرمایهداران
کوچک و متوسط ،گروههای هویتی (جنبشهای فمینیستی ،ضدِ نژادی ،اقلیتهای
ملی و مذهبی ،)… ،دهقانان ،و محرومان جامعه ،که هریک به درجات گوناگون از
سرمایهداری رنج میبرند ،در زمرهی عامالن گذار به حساب میآیند.
مُدل کلی عمل سیاسی برای فاز تدارکاتیِ گذار ،مجموعهای مرتبط از فعالیتها
در عرصههای گوناگون را در رابطه با عامالن مختلف تشکیل میدهد .این مدل کلی را
در یک ماتریسِ سهبُعدی میتوان نشان داد که عرصههای «اجتماعی ـ فرهنگی»،
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«سیاسی»« ،اقتصادی» و «زیستمحیطی» را با فعالیتهای «آموزشی»،
«سازماندهی» ،و «اجرایی» ،و عاملین« ،طبقهی کارگر»« ،طبقهی متوسط جدید»،
«بخشی از سرمایهداران کوچک و متوسط»« ،گروههای هویتی» ،و «دهقانان» ،مرتبط
میسازد.
فعالیتهای مربوط به هر یک از عرصهها ضمنِ همزمانی ،حالتی متوالی نیز دارند.
آموزش و سازماندهی با مسائل اقتصادی ،آزادیهای سیاسی و دیگر مشکالت
روزمرهای که عامالن مختلف با آن روبهرو هستند ،سروکار دارد .فعالیتهای حوزهی
فرهنگی با هدف ایجاد ضدهژمونی و کسب حمایت آگاهانهی اکثریت عظیم صورت
ف کسب قدرت سیاسی را
میگیرد ،و با حمایت این اکثریت فعالیتهای سیاسی هد ِ
به شیوهی دموکراتیک و عمل مستقیم در دستورکار قرار میدهد .ایجاد اصالحات
سازمانی و اداری در نهادهای مختلف دولتی و خصوصی ،استقرار مدیریت مشارکتی
در تمام سطوح سازمانی ،بخش تفکیکناپذیری از ایجاد تغییرات در حوزهی سیاسی و
متعاقب آن در حوزهی اقتصادی و پیگیری سیاستهای اقتصادی ،اجتماعی و
زیست محیطی خواهد بود .حزب یا احزاب مترقی و رادیکال ،که به شکل دموکراتیک
و آزاد اداره میشوند ،نقش مهمی در سازماندهی مبارزات بر عهده میگیرند.
تغییر و تحوالت اقتصادی ترکیبی خواهد بود از سیاستهای اقتصا ِد سوسیالیستی
و اقتصادِ بازارِ تنظیمشده ،همراه با گسترشِ فزایندهی سیاستهای سوسیالیستی و
ت این سیاستها نهتنها به
کاهشِ فزاینده حوزههای بازار .واضح است که حدت و شد ِ
شرایط عینی و ذهنی در سطح ملی بستگی دارد ،بلکه شرایط جهانی و میزان
پیشروی جنبشهای سیاسی و اجتماعی در جهت نیل به سوسیالیسم نیز بسیار حائز
اهمیت است.
تردیدی نیست که این فرایند گذار از سرمایهداری بسیار پیچیده و طوالنی است،
اما شاید در مقایسه با استراتژیهای انقالبی و اصالحیِ تجربهشده شانس بهتری برای
گذار از سرمایه داری و نیل به سوسیالیسم داشته باشد .باید امیدوار بود که افراد و
جریان های سیاسی چپ که به رغمِ تجارب گذشته ،کماکان بر ضرورت استقرار
بالفاصلهی سوسیالیسم از طریق انقالب به رهبری طبقهی کارگر اصرار می ورزند و
مستقیم و غیر مستقیم بر خواستهای کمون پاریس تکیه میکنند ،بتوانند به یک
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سلسله سؤالهای بسیار واضح و مشخص ،پاسخهایی روشن ،عملی و نه کتابی یا
تخیلی ارائه دهند :از آن جمله ان که منظورشان دقیق ًا از سوسیالیسم چیست و آنچه
در نظر دارند چه تفاوتهایی با تجارب گذشته دارد؟ نیز چه نوع انقالبی را در نظر
دارند و سوژه یا سوژههای انقالب که به کمک آنها میخواهند انقالب کنند کداماند و
حول چه شعارهایی میتوانند آنها را بسیج کنند؟ نظام سیاسی پساانقالبی دقیقاً چه
ویژگی هایی خواهد داشت؟ آیا جریانات مختلف سیاسی حق ایجاد حزب و تشکلهای
جداگانه ی خود و شرکت آزادانه در انتخابات را خواهند داشت؟ آیا با تغییر نظام
سیاسی دستگاه های دولتی ،پلیس و ارتش باید بالفاصله منحل شوند؟ آیا تمامی
وسایل تولید باید بالفاصله اجتماعی و اشتراکی شوند ،و جایی برای مالکیت خصوصی
در کار نباشد؟ آیا تمام دستمزدها و حقوقها باید یکسان شوند؟ تعریف دقیق طبقهی
کارگر در دنیای امروز چیست و چه بخش یا بخشهایی و چه درصدی از جمعیت
فعال را دربر میگیرد و آیا این طبقه در حال حاضر درشرایطی هست که بتواند
سیاستهای اقتصادی و اجتماعی را تعیین کند و به مورد اجرا گذارد؟ همچنین،
سیاست انقالبیون در قبال طبقهی متوسط جدید و دیگر طبقات اجتماعی چیست؟
اساساً آیا در عصر سرمایهداری جهانیشدهی امروز سوسیالیسم در یک کشور ممکن
است؟ بدون یافتن و ارائهی پاسخ های مشخص به این پرسشها و حرکت در جهت
یافتن راههای قاطعانه ،واقعبینان ه ،و عملی ،جریانات چپ چیزی جز محافلی پراکنده،
بدون ارتباط با یکدیگر و با جامعهی بزرگتر نخواهند بود ،و نخواهند توانست به
آرمانهای رهاییبخش خود و بسیج اکثریت زحمتکشان برای گذار از سرمایهداری
دست یابند.
پینوشتها
[ ]1نوشتهی حاضر که بر اساس مجموعه مقاالت من دربارهی انقالب و گذار از
سرمایهداری نوشته شده ،ترجمهی بخشی از مقالهای است که در«سمپوزیوم بینالمللی تاریخ،
واقعیت ،و آیندهی سوسیالیسم» به مناسبت یکصدمین سالگرد انقالب اکتبر ،در مدرسه عالی
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بحث دربارهی كل كتاب انقالب بدون انقالبیون بسیار مفصل است و من فقط
سعي ميكنم يكي از بحثهای مهم كتاب را باز كنم ]*[ .راجع به اين صحبت
نميكنم كه چرا اين انقالبها صورت گرفت و علل آن چه بود ،بلكه تمركزم بر اين
نكته است كه معنای اين انقالبها چه بود و چرا نهايتاً شكل كنوني را به خود گرفت.
هدفم عبارت است از بررسي اين انقالبها هم از نظر تاريخي و هم از نظر تطبیقي ،در
مقايسه با انقالبهای اواخر دههی  1970نظیر انقالب ايران و انقالب نیكاراگوئه.
چنان كه ميدانید ،انقالبهای دنیای عرب با خودسوزی يك دستفروش
میوهفروش فقیر به نام محمد بوعزيزی در يكي از شهرهای نسبتاً عقبماندهی تونس
به اسم سیدی بوزيد آغاز شد .او هر روز دستفروشي ميكرد ،يك روز چون مجوز
نداشته پلیس با او درگیر ميشود و گفته ميشود پلیس كه زن هم بوده يك سیلي به
گوش او ميزند .ترازو و میوههايش را توقیف ميكنند و ميبرند و وقتي او برای پس
گرفتن آنها ميرود ،پس نميدهند .او هم بنزين ميگیرد و خودش را آتش ميزند.
دوستان و آشنايان سعي ميكنند نجاتش دهند ولي نميتوانند .اين قضیه در
شبكههای اجتماعي منعكس ميشود و اعتراضات شروع ميشود و سريعاً به يك
موضوع ملي تبديل ميشود و بهويژه با ورود شبكهی الجزيره قضیه بهسرعت
بینالمللي ميشود .اين اعتراضات حدود  28يا  29روز ادامه پیدا مييابد و از مركز
تونس به سمت باال اشاعه پیدا ميكند .در  14ژانويه بنعلي فرار ميكند و حكومتش
سقوط ميكند.
در مصر فعاالني كه تعدادی از آنها دانشجويان من بودند از قبل خود را برای يك
اعتراض در روز  25ژانويه كه روز پلیس است آماده كرده بودند ،آنهم به اين خاطر
كه جواني به اسم خالد سعید زير شكنجهی پلیس بهطرز فجیعي كشته شده بود و
فعاالن ميخواستند آن روز بیرون بیايند .معموالً در تظاهرات آن سالها حدود پانصد
ششصد نفر حاضر ميشدند و حدود  2000پلیس آنها را محاصره ميكردند تا از
جريان عادی خیابان و شهر جدا كنند ولي آن روز هزاران نفر ميآيند و طبیعتاً خود
فعاالن هم شوكه ميشوند چون اصالً چنین چیزی را انتظار نداشتند .اين كه انقالب
چگونه شروع ميشود دينامیسم جالبي دارد .اعتراضها در شهرهای ديگر هم صورت
ميگیرد و در عرض دو هفته حسني مبارك ساقط ميشود .بعد نوبت به لیبي ،يمن،
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سوريه و بحرين ميرسد و جمعاً  19كشور عربي شاهد شورشهای كوچك يا بزرگ
ميشوند و در نتیجه چهار ديكتاتور ساقط ميشوند .پنجمي كه بشار اسد است
بههرحال باقي ميماند .كشورهايي مثل عربستان سعودی و كشورهای حوزهی خلیج
فارس هم بهشدت از اين موضوع هراسان ميشوند و شروع ميكنند به شكلي از رفرم
ال سعودیها  46میلیارد دالر برای ازدواج
يا خريدن اپوزسیون واقعاً با پول .مث ً
جوانان ،خريد خانه ،تحصیل و غیره خرج كردند.
من شاهد دو فقره از انقالبها بودم .يكي انقالبهای اواخر دههی 1970
به خصوص در ايران و نیكاراگوئه كه يك مقدار هم راجع به آنها كار كرده بودم و
دومي همین انقالبهای دنیای عرب .قبل از اين كه اين انقالبها شروع شود من
حدود شانزده هفده سال در مصر زندگي كرده بودم و نسبتاً با مسائل آنجا و
خاورمیانه آشنايي داشتم .وقتي اين شورشها و استمرارشان را ديدم احساس كردم
اينها با آنچه من ديده و مطالعه كرده بودم فرق ميكنند .آن موقع هنوز متوجه
نميشدم كه اين تفاوتها چیست ولي بعد از مدتي سعي كردم صورتبندیاش كنم.
اوالً اين انقالبها در خاورمیانهای اتفاق افتاده بود كه بسیاری از انديشمندان علوم
سیاسي بهويژه در غرب گفته بودند آنجا خبری نخواهد شد و فقط شاهد استمرار
اقتدارگرايي خواهیم بود .بحثهای متعددی در اين باره در دانشگاهها و همچنین
رسانهها صورت گرفته بود .ولي بههرحال اين انقالبها به وقوع پیوست و همه را
متعجب كرد .تقريب ًا همهی اين انقالبها را آدمهای عادی صورت داده بودند ،بدون
رهبری كاريزماتیك ،نظیر تروتسكي ،آيتاهلل خمیني ،واتسالو هاول يا ماندال كه در
انقالبهای سابق شاهد بوديم .چنین شخصیتهايي در اين انقالبها وجود نداشتند.
همچنین برخالف انقالبهای قبل يك سازماندهي كاريزماتیك و يك بینش خاص هم
وجود نداشت .انقالب های قبلي يك بینش و تصوير نسبت به آينده داشتند ولي اين
انقالبها فاقد آن بودند .بسیاری از اين انقالبها در خیابانهای شهرهای بزرگ و
كوچك صورت گرفت و فرم خاصي از سیاست را بهويژه در میدان تحرير به وجود
آورد .حتماً تصاويرش را ديدهايد كه دهها هزار نفر جمع شده بودند و برای  18روز در
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همان میدان ماندند و فرمي از سیاست را به وجود آورد كه خیلي از انديشمندان مثل
آلن بديو و اسالوی ژيژك االن راجع به آن فكر ميكنند.
بهرغم اين نوع بسیج عمومي ،اين انقالبها به تغییر اساسي در اين كشورها منجر
نشد .البته من تمركزم اينجا بر تونس و مصر و نیز كمي بر يمن است .وضعیت
سوريه و لیبي تا حدی به خاطر مداخلهی فوقالعادهی قدرتهای خارجي تفاوت دارد.
بنابراين يك خصیصهی مهم اين انقالبها اين بود كه گسستي اساسي در آنها به
وجود نیامد .مثالً انقالب ايران يك گسست نسبت به رژيم و نظم سابق بود ولي اين
انقالبها گسست قابلتوجهي را حتي در تونس كه گفته ميشود مدل نسبتاً موفقي
است به وجود نیاوردند .در تونس حكومت تغییر كرده و افراد و سازمانهای جديدی
سر كار آمدهاند ولي دولت از نظاميها و شبكهی نخبگان سابق (چه اقتصادی و چه
سیاسي) تشكیل شده و بر روند امور تأثیر ميگذارند .پرسشي كه برای من پیش آمد
اين بود كه چرا اين انقالبها با انقالبهای گذشته فرق ميكنند و چرا به اين شكل
درآمده است .هیچ كدام از اين انقالبها شبیه آن روشهای تغییر سیاسي كه ما
مي شناختیم نبود .نه به صورت رفرم بود و نه انقالب به صورتي كه ميشناختیم .در
رفرم نیروهای سیاسي و اجتماعي بسیج تودهای ميكنند و به حاكمیت موجود فشار
ميآورند كه در سیستم كنوني با قرارداد سیاسي بین اپوزيسیون و دولتها درجهای از
اصالحات به وجود بیاورد ،مثل گذار از ديكتاتوری به دموكراسي در مكزيك يا بسیاری
از كشورهای آمريكای التین .در انقالب هم آنگونه كه ما در قرن بیستم ميشناسیم
يك جنبش انقالبي راه ميافتد ،مردم را بسیج ميكند و به جايي ميرسد كه يا رژيم
مستقر را واميدارد برود يا انقالبیون با زور قدرت را در دست ميگیرند .ولي انقالبها
در مصر و تونس به اين صورت نبود .آنها نه انقالب بودند نه رفرم .من اسمش را
رفولوسیون ( )refolutionگذاشتم يعني انقالبهای اصالحاتي يا بهاصطالح اصقالب.
ولي چرا به اين صورت درآمد؟ چرا آنچه در اين كشورها به وجود آمد رفولوسیون بود
و نه رولوسیون ()revolution؟
بحث من اين بود كه اين جنبشهای انقالبي از نظر ايدئولوژيك در برههای به
وقوع پیوستند كه خود ايدهی انقالب ارزشش را از دست داده بود و ديگر كسي راجع
به انقالب صحبت نميكرد .اين برهه مربوط به زمان بعد از جنگ سرد است كه
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وضعیت به گونهای تغییر كرد كه آن فرمهايي كه افراد ،سازمانها و احزاب قبالً راجع
به انقالب فكر ميكردند ،مينوشتند و تصور ميكردند ديگر وجود نداشت .در اين
برهه چه افراد و چه سازمانها راجع به انقالب صحبت نميكردند .شورشهای انقالبي
عرب در زماني كه خود ايده و تصوير انقالب از بین رفته بود صورت گرفت و اين يكي
از تعارضات و خصلتهای عمدهی اين انقالبها بود.
بگذاريد توضیحي بدهم تا منظورم روشن شود .تا سالهای دههی  1990سه
ايدئولوژی در جهان وجود داشت كه ايدهی انقالب در آنها مركزی بود .يكي
ناسیونالیسم ضداستعماری ،يعني جنبشهای آزادیبخش كه با متفكراني مثل
فرانتس فانون يا هوشي مین يا قوام نكرومه در كشورهای مستعمره نمايندگي ميشد.
آنها تغییر انقالبي را مدنظر داشتند و ميخواستند آنچه به وجود ميآيد با آنچه كه
قدرتهای استعماری در كشورهای مستعمره درست كرده بودند تفاوت فاحشي داشته
باشد .بههرحال بعد از سالهای  1970جنبشهای آزادیبخش تمام شد و بسیاری از
كشورهای مستعمره به استقالل رسیدند ،هرچند آنچه ميخواستند در كشورهای
جديد ضرورتاً تحقق پیدا نكرد ،چه از نظر دموكراسي و چه از نظر عدالت اجتماعي.
توضیح اين روند بحثي طوالني است ولي ،بههرحال ،اين ايدئولوژی تمام شده بود.
يكي از كشورهايي كه هنوز برای استقالل فعالیت ميكند فلسطین است كه علیه
فرمي از استعمار كه اسرائیل به وجود آورده مبارزه ميكند.
ايدئولوژی دوم كه ايدهی انقالب در آن مركزی بود ماركسیسم-لنینیسم است.
اين ايده بسیاری از جنبشهايي را كه در خاورمیانه وجود داشت تحتتأثیر قرار
ميداد و تغذيه ميكرد مثل يمن كه انقالب سابقش سوسیالیستي بود يا ظفار يا
جنبش آزادیبخش در فلسطین و بخش ماركسیست جبههی مردمي آزادی فلسطین.
اينها بهعنوان ماركسیست ايدهی انقالب برایشان مركزی بود و به آن عمل
مي كردند .ولي اين ايدئولوژی تغییر فاحشي كرد .بعد از فروپاشي اتحاد جماهیر
شوروی و اقمارش و بعد از رد ايدههای سوسیالسم موجود ،ايدهی انقالب همزمان با
آن نزول پیدا كرد و بعدتر تقريباً بهطور كامل از بین رفت .چون ايدهی انقالب با
ايدهی سوسیالیسم ،دولت رفاه ،توزيع و برابری عجین شده بود و بعد از فروپاشي اين
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پارادايمها ايدهی انقالب هم افول كرد .بنابراين انقالب تبديل به يك چیز بد شد انگار
كه مفهومي بود كه فقط دايناسورها و قديميها راجع به آن صحبت ميكردند و با
سوسیالیسم شكستخورده ،دولت بزرگ و اقتدارگرايي تداعي ميشد .اين ايدهها كنار
ال فرد يا جامعهی مدني خیلي
گذاشته شد و ايدههای جديدی جایشان را گرفت ،مث ً
اهمیت يافت .جامعهی مدني هم به انجياو يا فضای عمومي يا بازار تقلیل پیدا كرد.
اين مفاهیم اوج گرفت و جايگزين مفاهیم تساوی ،برابری ،دولت رفاه و سوسیالیسم
شد .هم زمان با فرايند فروپاشي اتحاد شوروی ،ايدئولوژی نولیبرالیسم هم در انگلستان
شروع شد .البته از قبل در زمان آلنده در شیلي شروع شده بود ولي بهويژه با تاچر در
انگلستان و ريگان در آمريكا اوج گرفت و بهسرعت در نقاط مختلف دنیا به وسیله
انجياوهای مختلف و انديشكده ها رواج يافت تا وضع موجود را يك وضع طبیعي
توصیف كنند كه ديگر هیچ آلترناتیوی برای آن وجود ندارد .قضیهی پايان تاريخ هم
همین بود ،يعني ديگر همه چیز تمام شده و بديلي وجود ندارد .اين ايدئولوژی بین
بسیاری از سیاستورزان كشورهای مختلف بهويژه در خاورمیانه رسوب پیدا كرد
(وضعیت آمريكای التین كمي متفاوت است) .فعاالن هم اين وضع موجود را بهطور
كلي پذيرفتند با اين توضیح كه بايد رفرم صورت بگیرد .در اين مرحله بهويژه مسائل
حقوق بشر مهم شد .اين موضوع هم افول ايدهی انقالب را شتاب بخشید.
ايدئولوژی سوم كه خیلي مهم بود اسالمگرايي میلیتانت بود .چنان كه ميدانید،
از زمان سالهای  1970به بعد جنبشهای اسالمي میلیتانت در كشورهای مختلف
دنیای اسالم به ويژه در خاورمیانه بعد از انقالب ايران رشد كردند .در دنیای سني با
آثار سید قطب تغذيه ميشدند .سید قطب يك نظريهپرداز بسیار مهم انقالب اسالمي
در دنیای عرب محسوب ميشود و نفوذ فوقالعادهای بر جنبشهای مختلف اسالمي
داشت .خود او متأثر از ابواالعلي مودودی ،اسالمگرای هندی ،بود .خود مودودی هم
متأثر از فرمي از ايدئولوژی لنیني حزب كمونیست هند بود و بهويژه استراتژی
سازماندهي را از او به عاريت گرفته بود .همخانهاش شاعری كمونیست بود و سالها با
هم زندگي ميكردند و به بحث دربارهی كمونیسم ميپرداختند .بههرحال اين
ايدئولوژی از مودودی به قطب و از او به جنبشهای مختلف اسالمگرا رسید .كتاب
«معالم في الطريق» («عالئم راه») معادل «چه بايد كرد» لنین برای اسالمگراهای
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میلیتانت در دنیای عرب شد .در ايدههای قطب ،فرد پیشآهنگ ( )vanguardكه
ايدهی لنینیستي ا ست خیلي مهم بود ،يعني كسي كه بهتر از ديگران ميداند و
ميتواند تودهی مردم را بكشاند و علیهِ جاهلیت يعني جامعهی جاهلي و دولت جاهلي
قیام كند و دولت اسالمي و جامعهی اسالمي به وجود بیاورد .اين ايدهها به گروههای
ال حزب التحرير يا لشكر
جهاد اسالمي در مصر و ساير كشورهای اسالمي رسید ،مث ً
طیبه در پاكستان هنوز هم اين ايدهها را به عاريت ميگیرند.
به نظر من ،انقالب ايران در سطح انديشهورزان و سیاستورزان سطح باال دو نوع
ايدئولوژی داشت :يكي ماركسیسم-لنینیسم و يكي هم اسالمیسم قطبي .آيتاهلل
خامنهای اولین كسي بود كه «معالم في الطريق» را از عربي به فارسي برگرداند .آن
موقع كه انقالب شد من خبر نداشتم و اين كتاب در دسترس نبود ولي بههرحال در
بین خودشان وجود داشت و دستبهدست ميگشت .ايدههای علي شريعتي هم خیلي
مهم بود و او هم يك روشنفكر مهم و بانفوذ بود و فرمي از ماركسیسم اقتصادی و
شیعهی اسالمي را به صورت يك ايدئولوژی انقالبي تئوريزه كرد .بنابراين ايدهی
انقالب برای اسالمگراهای میلیتانت مركزی بود .اين ايده هم شروع به تغییر كرد .من
جای ديگری هم نوشتهام كه ،از دههی  1990به بعد ،بهخصوص با تعارضهايي كه در
ايران به وجود آمد ،هم در بین خود انقالبیون و هم در جامعه ،تجديدنظری نسبت به
اين نوع اسالمگرايي میلیتانت شروع شد كه آيا درست بوده يا نه و ايدهی اولیه شروع
به تغییر كرد .از درون اين جريان آنچه من پسااسالمیسم مينامم به وجود آمد ،يعني
پروژهای كه ميخواهد هنوز پروژهی اسالمي را حفظ كند ولي آن را با واقعیتهای
جديد تطبیق دهد .تعدادی از خود اسالمگراها به تعارضات خودشان پي بردند و در
پي نوعي راهحل هرچند در قالب گفتمان اسالم بودند ،يعني اين كه ما بههرحال
جوانهايي داريم كه نوع ديگری فكر ميكنند يا زنها كه فكرشان با فكر دولتمردان
فرق ميكند .همچنین در خارج از ايران هم خیلي از مسلمانها احساس كردند كه
میلیتانتیسم و راديكالیسم در حال لطمه زدن به اسم اسالم است چون در انتها اين
مسلمانهای عادی هستند كه قرباني راديكالیسم آنها شدهاند و بنابراين آنهايي كه
راجع به اين مسائل فكر ميكردند شروع به ارائهی بديل كردند.

آصف بیات

زماني كه اين شورشها در دنیای عرب به وجود آمد ،ايدهی انقالب ،چنان كه
گفتم ،افول پیدا كرده بود و ارزش خود را از دست داده بود ،بهويژه بین
پسااسالمیستها كه ميخواستند ورای اسالمیستها راجع به انقالب عمل كنند.
پسااسالمیستها انقالبي نیستند و اصالحطلباند ،چه در تركیه باشند چه در مراكش
و چه در تونس .به دنبال اصالح تدريجي و قانونياند تا تغییرات بنیادی و عمیق .در
خاورمیانهی سالهای اخیر واقع ًا آدمهای زيادی نبودند و سازماندهي قابلتوجهي
وجود نداشت كه به ايدهی انقالب فكر كنند ،چه در تونس و چه در ساير كشورها.
اگرچه در تونس در اتحاديههای كارگری تعدادی چپ وجود داشته ولي اكثر چپها
رفرمیست بودند و به صورت قبل به انقالب فكر نميكردند .از اين نظر آنچه به وقوع
پیوست و نتیجه داد شورشهايي بود بدون سازماندهي و رهبری كاريزماتیك و يك
بینش از آينده .نتیجه عبارت بود از رفولوسیون ،يعني تركیبي از انقالب و اصالح يا
انقالب بهعنوان جنبش .بسیج واقعاً فوقالعاده بود ولي آنجا كه مربوط به تغییر
ميشد فقیر بودند .رفولوسیونها جنبشهايي هستند كه پا ميگیرند و مردم را بسیج
ميكنند تا حكومت و دولتهای موجود را وادارند خودشان را اصالح كنند .اين نوع
انقالبیون نمي خواهند قدرت را در دست بگیرند .مثالً در مصر آنها گفتند ما
نميخواهیم قدرت را بگیريم ولي ميخواهیم قدرت عوض شود .خب چه كسي بايد
قدرت را عوض كند؟ خود دولت موجود؟ مثالً آموزش و پرورش يا سرويسهای
امنیتي يا ارتش؟ اينها قرار است خودشان را اصالح كنند و شكنجه ديگر صورت
نگیرد؟ اگر انقالبیون اين انتظار را داشته باشند به مشكل برميخورند ،چون اين
نهادها ذینفعاند و ضرورتاً علیه خودشان اقدام نميكنند .بنابراين گسست آنچنان
صورت نخواهد گرفت و شاهد استمرار خواهیم بود .انقالبیون در برههی بسیج و
بهويژه زماني كه سعي كردند با حكومتها مذاكره كنند به اين نتیجه رسیدند كه
شايد بايد از ابتدا قدرت را در دست ميگرفتند تا واقع ًا بتوانند تغییری ايجاد كنند
ولي آن موقع ديگر خیلي دير شده بود و منابع و ابزار الزم را در اختیار نداشتند .آنچه
داشتند فقط خیابان بود .خیابان واقعاً مهم شده بود تا جايي كه در عرض هجده روز
يك ديكتاتور را پايین كشیدند .اينها فكر كردند كه خیابان همهكاری ميتواند انجام
دهد ولي واقعیت اين است كه روز بعدی كه ديكتاتور ساقط ميشود دينامیك جنبش
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بهشدت عوض ميشود .ديگر آن تاكتیكهايي كه زمان بسیج انقالبي وجود داشت
پاسخگو نیست .اين زماني است كه بايد در كارخانهها و محالت و مزارع سازماندهي
كرد ولي انقالبیون بهويژه در قاهره در خیابان باقي ماندند .به من ميگفتند ما
ميمانیم و اگر اينها عوض نشوند دوباره شروع ميكنیم .ولي قضايا به اين شكل پیش
نرفت .مردم عادی نقششان واقعاً اساسي است ،يعني اكتیويستهايي كه راجع به
موضوع فكر كرده بودند بدون مردم عادی و پدر و مادرانشان قادر به پیشروی
نبودند .پیشروی زماني اتفاق ميافتد كه آدمهای عادی فوقالعاده بشوند .آدمهای
عادی زماني فوقالعاده ميشوند كه يك گسست صورت بگیرد و آن زمان انقالب است.
ولي بعد از سقوط يك ديكتاتور آدمهای عادی ميخواهند برگردند سر زندگي .تا
جايي كه مربوط به انقالبیون ميشود ،اين مدل خوب است چون شبیه انقالبهای
قرن بیستمي خشن نیست ،بهويژه بعد از سقوط ديكتاتور سابق وقتي رژيم جديد
ميآيد اغلب به توزيع قدرت ميپردازند .از اين نظر رفولوسیونها خوب هستند و
ميتوانند پتانسیل دگرگونيهای دموكراتیك را داشته باشند ،البته اگر خوب عمل
كنند .ولي ازآنجاكه قدرت بهطور سیستماتیك عوض نشده همیشه خطر ضدانقالب
وجود دارد .آنهايي كه بههرحال در نهادها هستند به اين سادگي دست از قدرت
برنميدارند ،حتي اگر تظاهر كنند كه ما عوض شدهايم .قضیه به اين سادگي نیست.
در مصر از همان روز اول شروع كردند .حتي زماني كه هنوز مردم در خیابان بودند و
دورهی بسیج بود آنها به اين فكر بودند كه نهادها را در دست بگیرند .بنابراين مشكل
در اينجاست كه خطر ضدانقالب و خطر بازگشت نظم سابق وجود دارد .اين اتفاق در
قبل از جنگ داخلي در يمن و همچنین در مصر رخ داد .حتي در تونس اين خطر
وجود دارد كه نظم سابق دوباره بهآرامي برگردد .مثالً االن گزارشهای حقوق بشری
نشان ميدهد كه شكنجهی انقالبیون بازگشته و خیلي از جوانها ناامید شدهاند.
همان اوايل هم ناامید شده بودند ،مثالً حدود سه يا چهار ماه بعد از انقالب تونس
 25000نفر جوان مهاجرت كردند و به كشورهای مختلف رفتند و تعدادی هم بعدتر
به داعش پیوستند.

آصف بیات

در انتها ميخواهم اين را نكته را بگويم كه اين صحبتها مربوط به سطح باال
يعني دولت ،حاكمیت ،جامعهی سیاسي و نهادهای دولت است ،ولي انقالب فقط
مربوط به باال نیست .انقالب يك ركن ديگر هم دارد و آن سطح جامعه و آدمهای
عادی است .خودِ رخداد (به معنای بديويي) انقالب اگر حتي در سطح نهادی به جايي
هم نرسد بسیار مهم است ،زيرا فكر جديدی و سوبژكتیويتهی جديدی در بین آدمها
ال آن هجده روزی كه آدمها در خیابان بودند بسیاری ميگفتند زندگي
ميآفريند .مث ً
و فكرشان عوض شده است .نقش اين لحظه در ايجاد يك تصور جديد نسبت به
آينده ،قدرت و رابطهی سلسلهمراتبي بسیار اساسي است .اين موضوعي است كه من
االن راجع به آن مشغول كار هستم و جلد دوم كتابي كه مينويسم راجع به اين
مسائل است .پرسش اساسي من اين است كه اين انقالبها تا جايي كه به آدمهای
عادی مربوط ميشود چه تجربهای به دست آورده است؟ فرودستان شهری ،زنان
حاشیهای و جوانان چه تجربه ای از انقالب به دست آوردند؟ آيا بعد از آنها هیچ تغییر
سلسلهمراتبي بین زن و مرد يا بین فرزند و والدين صورت گرفته است؟ اين موضوعات
شايد در نظر اول مهم به نظر نیايد ولي اهمیت فراوان دارد كه دربارهشان كاوش شود.
پینوشت
[*] متن ويراستهی سخنراني در كانون كتاب تورنتو در تاريخ چهاردهم ژوئن
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تحلیلی بر نظریهی کیم مودی در باب اتحادیهی جنبش اجتماعی
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مقدمه :اتحادیه ی جنبش اجتماعی برای چپ دانشگاهی و کسانی که از اصالح
اتحادیهها جانبداری میکنند ،به واژهای نوین و پُرآوازه تبدیل شده است .همانگونه
که یان رابینسون اشاره میکند «هم تحلیلگران و هم فعاالن کارگری ،از این اصطالح
برای توصیف کار سازمانیافته در ایاالت متحده بهره گرفتهاند؛» از اینرو ،جنبش
کارگری سازمانیافته باید چه برای صورتبندی برخی اتحادیهها در درون جنبش
گستردهتر ،و چه بهعنوان هدفی مطلوب برای کسب دوبارهی توان سیاسی و اقتصادی
ازدسترفتهی کارگران ،در این جهت گام بردارد )1(».شمار فزایندهای از فعاالن
کارگری و تحلیلگران استدالل میکنند که اتحادیهی جنبش اجتماعی یک
استراتژی/ایدئولوژی است که اتحادیههای امریکای شمالی باید آن را راهنمای خود
قرار دهند.
با انتشار «کارگران در جهان منعطف» اثر کیم مودی ،اتحادیهی جنبش اجتماعی
به رویکردی درخورتوجه در ایاالت متحده تبدیل شده است .در واقع ،این اثر،
انگیزه ای بود برای پذیرش این شکل از اتحادیه از سوی نویسندگان و تحلیلگران
جنبش کارگری .از زمان انتشار این اثر تاکنون ،انبوهی کتاب و مقاله به چاپ رسیده
که بر این امر اذعان دارند که این فرم از تشکل میتواند در احیای اتحادیههای
امریکالی شمالی نقش مؤثری ایفا کند .غالب این نویسندگان به تحلیل کیم مودی
ارجاع میدهند ،یا نمونهای مشابه آن ارائه میکنند .در واقع ،سایر نظریهپردازان
اثربخشی رهیافت مودی بر اتحادیهی جنبش اجتماعی را بهرسمیت میشناسند .پیتر
واترمن میپذیرد که تفسیر مودی از اتحادیهی جنبش اجتماعی اثرگذارتر از تفسیر
خودش است .المبرت و ادی وبستر چنین میگویند« :کیم مودی برای اولین بار
مفهوم جنبش اتحادیهی اجتماعی جهانی را در اثر خود «کارکران در جهان منعطف»
معرفی کرد .کیم سایپس نیز اشاره میکند که مودی «اولین کسی بود که به عمومی
کردن این مفهوم در امریکای شمالی همت گماشت )2(».معهذا ،تاکنون تحلیل
سامانیافته و اندکی از برداشت مودی ارائه شده است .این جُستار میکوشد تا این
کاستی را جبران کند.
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مودی از مدتها پیش در شمار منتقدان پیگیر دیدگاه اتحادیهی صنفی قرار
داشت .در واقع اثر او تحت عنوان «آسیبی بر همگان» ،بهطور عمده نقدی است بر
اتحادیهی صنفی فدراسیون کار امریکا-کنگرهی سازمانهای صنعتی (.)AFL-CIO
او در «کارگران در جهان منعطف» و دیگر آثارش ،مسیر دیگری را برای اتحادیهها
پیشنهاد میکند .او استدالل می کند که سرشت در حال تغییر کار در شرایط کنونی،
ساختار و عملکرد اتحادیههای پیشین را بیمعنا ساخته ،و شکل جدیدی از اتحادیهها
را ضروری ساخته است .تاریخ اتحادیهها از «تشکیالت حرفهای به اتحادیههای
سراسری» حرکت کرده ،و اکنون به ترکیبی از این دو شکل دست یافته است .برای
سازماندهی موفق کارگران و بسیج اعضای کنونی آن ،اتحادیهها باید شکل جدیدی از
سازماندهی را در دستور کار خود قرار دهند :اتحادیهی جنبش اجتماعی)3(.
«اتحادیهی جنبش اجتماعی ،اتحادیهای است عمیقاً دموکراتیک ،چون مسیر
بهتری برای بسیج توان اعضا در اِعمال فشار اقتصادی محسوب میشود .رزمنده است
چرا که در چانهزنی دستهجمعی ،هرگونه پسروی صرف ًا به عقبنشینی بیشتر
میانجامد – آسیب به یک نفر ،آسیبی به همگان است .برای مطالباتی مبارزه میکند
که به کل طبقه یاری میرساند و فرصتهای شغلی بیشتری فراهم میکند .برای
قدرت و سازماندهی در محل کار مبارزه میکند .رابطهی اتحادیه با سایر احزاب ،یا
اقدا م مستقل و با فاصله از احزاب لیبرالی و سوسیال دموکراتیک هر چه باشد امری
سیاسی محسوب میشود .اتحادیه با گسترش فعالیتهای خود به بخشهای دیگر چه
اتحادیههای دیگر و چه سازمانهای مشابه طبقه یا سایر جنبشهای اجتماعی ،توان
سیاسی و اجتماعی خود را افزایش میدهد .این تشکیالت برای تمام ستمدیدگان
مبارزه میکند ،و از این رهگذر به قدرت خود میافزاید)4(».
بهرغم آنکه مودی در کتاب کارگران در جهان منعطف تصویری از اتحادیهی
جنبش اجتماعی به دست میدهد ،پیتر میکسینزوود مدعی است «اتحادیهی جنبش
اجتماعی به شکل مبهمی تعریف شده است )5(».از آنجا که تعریف مودی از
اتحادیهی جنبش اجتماعی در اثر فوق ،بهشکل پراکنده آمده ،ادعای میکسینزوود تا
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حدی موجه است .معالوصف ،خطوط اصلی توصیف مودی از اتحادیهی جنبش
اجتماعی در کارگران در جهان منعطف و دیگر آثار او روشن است :یعنی دموکراسی
اتحادیهای به اتحادیههای پیشرفتهی نیرومند تبدیل میشود ،اتحادیهها باید تودههای
پایه و سازماننایافتهها را سازماندهی کنند که از نقش کلیدی برخوردارند .مبارزهی
اقتصادی اتحادیهها میتواند به مبارزات وسیعتر سیاسی تبدیل شود ،اتحادیهها به
ائتالف با جماعتهای سازماننیافته و همچنین به اتحادیهها و تودهی کارگران
غیرمتشکل در سراسر جهان نیاز دارند)6(.
دموکراسی در اتحادیه و مشارکت تودههای پایه

جنبهی اصلی اتحادیه ی جنبش اجتماعی که مودی در تمام آثارش بر آن تأکید
دارد این است که دموکراسی در اتحادیه و مشارکت تودههای پایه در فعالیت آن
نقشی تعیینکننده دارد.
مودی بر این باور است که کنشگری اعضا و سازماندهی موفق مطالبات درهم
تنیدهاند .در واقع ،سازماندهی اعضای جدید یک جنبهی بنیادین برای اتحادیهی
جنبش اجتماعی بهشمار میرود .یک مطالعه از سوی بیزنسویک در سال 1997
اشاره میکند در جایی که تودهی کارگران در سازماندهی مشارکت دارند ،میزان
موفقیت اتحادیههای کارگری در انتخابات نمایندگان دفتر روابط ملی کار( )NLRB
 73%بوده ،در مقایسه ،هنگامی که متخصصان بوروکرات سازماندهی آن را بهعهده
داشتند ،این موفقیت  %27بوده است .در شرایط وجود تودههای فعال کارگری،
رهبران جنبش اتحادیهای نظیر یک معلم امریکایی افریقاییتبار در آینده خواهند
گفت « ما قادریم به اطراف خود نگاه کنیم ،و بگوییم دارای رهبرانی هستیم که در
جستجوی آن بودهایم)7(».
مودی در ضمن اضافه میکند که دموکراسی اتحادیهای میتواند به رزمندگی
بیشتر بینجامد .او در تحلیل خود از کنگرهی اتحادیههای کارگری کره (،)KTUC
مدعی است که «وجود دموکراسی کارگری در اتحادیهی جدیدتر همراه با حس قوی
همبستگی طبقاتی توانسته است در فاصلهی کوتاهی صدها هزار کارگر را بسیج کند،
و از رهگذر آن احیا شود و پایدار بماند)8(».
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برداشت مودی از اتحادیهی جنبش اجتماعی بر تودههای پایه و نقش
تعیینکنندهی آنها در سازماندهی اتحادیهی جنبش اجتماعی و احیای جنبش
کارگری امریکای شمالی متمرکز میشود .مودی در تمامی آثارش استدالل میکند
که این دیوانساالری اتحادیهای است که مانع رزمندگی اتحادیه و مبارزهی مؤثر علیه
سرمایه میشود .دیوانساالری خشنود از جایگاه خود ،بهطور پیوسته برآمد تودههای
کارگری را با اختالل مواجه میسازد .اگر الیههای پایینی قدرت را بهدست بگیرند و
در اثر دموکراسی اتحادیهای ،مشارکت پایهها در تمامی فعالیتها وجود داشته باشد،
این امر به ارتقای سازماندهی ،رزمندگی و احتما ًال تحول اتحادیه به اتحادیهی
جنبش اجتماعی میانجامد( .در ادامه این موضوع را واکاوی میکنم).
افزون بر این ،دموکراسی اتحادیهای میتواند آنها را بالقوه به اتحادیهی جنبش
اجتماعی تبدیل کند ،مودی استدالل میکند که شرایط بحران اقتصادی میتواند به
افزایش آگاهی طبقاتی ،و تأکید اتحادیه بر مطالبات اقتصادی به افزایش آگاهی
سیاسی منتهی شود؛ و احتماالً [در مسیر خود] به اتحادیهی جنبش اجتماعی بدل
گردد .مودی و شیال کوهن در «اتحادیهها ،اعتصابها و آگاهی طبقاتی در شرایط
کنونی» بر این باورند « شرایط اقتصادی کارگران ،بیش از آگاهی اولیه ،آنها را به
مقاومت سوق میدهد ،مقاومتی که میتواند برخی از اساسیترین پیشفرضهای
آنها دربارهی سرشت جهان را به چالش بطلبد )9(».به دیگر سخن ،وخیمتر شدن
شرایط اقتصادی ،کارگران را حتی اگر از نظر اجتماعی محافظهکار باشند میتواند به
مبارزه سوق دهد .آنها اشاره میکنند که کارل مارکس در فقر فلسفه ادعا میکند که
«سرمایه می تواند شرایط و منافع مشترک کارگران را فراهم کند ،و آنها از رهگذر
مبارزه است که به طبقهای برای خود بدل میشوند)10(».
اما تاریخ نشان داد که بدتر شدن شرایط اقتصادی میتواند به افزایش توان راست
افراطی یاری رساند .همانگونه که پیتر واترمن یادآوری میکند «حوادث گذشته و
حال ثابت میکند که بحران سیاسی -اقتصادی میتواند به فاشیسم تودهای (آلمان
هیتلری ،ایتالیای موسولینی) ،بنیادگرایی مذهبی (شمال افریقا) ،شوونیسم قومی
(یوگسالوی) ،فرسودگی و جهت-گم-کردگی (لهستان) ،تروریسم کمونیستی(خمر
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سرخ ،راه درخشان) ،نوکورپراتیسم (استراتژیهای تمرکز اجتماعی در امریکای
التین)» بینجامد)11(.
افزون بر این ،اینکه مودی مدعی است تغییر در شرایط اقتصادی سبب میشود
که اتحادیهها شکل معینی از اتحادیهی جنبش اجتماعی را در یک کشور برگزینند،
پس سایر اتحادیهها نیز می توانند این نوع اتحادیه را انتخاب کنند ،در کشورهایی
نظیر برزیل ،فیلیپین ،افریقای جنوبی و کرهی جنوبی قابل اثبات نیست .بهعنوان
نمونه ،کیم سایپس میگوید« :در افریقای جنوبی اتحادیههای صنعتی عموم ًا در
مسایل سیاسی مشارکت نکردهاند ،اتحادیههای صنعتی بر این باور بودند که دخالت
کنگرهی اتحادیه ی افریقای جنوبی در مبارزات سیاسی به زوال آن انجامیده است .اما
در همان زمان ،در افریقای جنوبی اتحادیههایی بر پایهی جماعت وجود داشتند که
به طور مستقیم از مبارزات مبتنی بر محله الهام گرفتهاند ،جبههی دموکراتیک متحد
( – )UDFآنها بر این باور بودند که جدا کردن مطالبات کارگران در کارخانهها از
مشکالت شهری امکانپذیر نیست )12(».بدینترتیب ،بدتر شدن شرایط اقتصادی
ضرورتاً به رادیکالیزه شدن و رزمندگی کارگران منتهی نمیشود .مودی با تأکید دایم
بر این اعتقاد که بدترشدن شرایط اقتصادی میتواند به افزایش آگاهی طبقاتی
بینجامد راه خطا میرود .چون این امر میتواند به افزایش آگاهی طبقاتی یا برعکس،
به رشد راست افراطی ختم شود.
ائتالفهای اتحادیهی جنبش اجتماعی

یکی دیگر از جنبههای مهم برداشت مودی از اتحادیهی جنبش اجتماعی شکل
ائتالفهایی است که این جریان با جنبشهای اجتماعی و جماعت محله تشکیل
میدهد .مودی در اثر خود تحت عنوان «آسیبی به همگان» استدالل میکند که
اتحادیهها باید با جماعتهای محلی ائتالف کنند .او میگوید شرکتها در دههی
« 1950از مراکز اتحادیهای دور شدند و کوشیدند تولید واحدهای کوچکتر را
متمرکز کنند ،واحدهایی که از حیث جغرافیایی پراکنده بودند و در مناطق نیمه
روستایی قرار داشتند ،نقاطی که در آنجا سنت علیه روحیهی معطوف به اتحادیه
عمل میکرد )13(».این امر به تضعیف جماعتهای کارگری انجامید .اما ائتالف
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جماعتهای کارگری اصالحاتی را درپی داشت .بهعنوان نمونه ،اتحادیهی کارگران
بخش تجارت و مواد غذایی ( )UFCWمنطقهی پی 9.در اعتصاب خود علیه کارخانه
آستینهورمل و «اعتصاب از سوی هزار کارگر غذاهای یخزده علیه کارخانهی
بستهبندی واتسونویل» طی دههی  1980پشتیبانی جماعت محله را به خود جلب
کردند )14(.این اعتصابها باعث شد که بحث حول ائتالفهای حمایتی در بین
محافل دانشگاهی دربارهی کار دست باال پیدا کند.
مودی در مقالهای تحت عنوان «شالودهریزی جنبش کارگری در دههی :90
همکاری و امتیازدهی یا تقابل و ائتالف» در سال  ،1990تحلیل خود از ائتالف
جماعت های کارگری را بسط داد .این مقاله نظیر اغلب آثار مودی کوششی بود برای
خالصه کردن روشهایی که جنبش کارگری ایاالت متحده از رهگذر آن میتوانست
قدرت پیشین خود را بازیابد .کسب قدرت مجدد اما ،از طریق مشارکت تودههای
کارگری و ائتالف با جماعتها و گروههای محلی به دست میآمد .مودی اشاره میکرد
که درس عمدهای که از موفقیت مبارزات کارگری دههی  1980میتوان آموخت این
است که ائتالف جماعتهای کارگری برای مقاومت در برابر تعدی مدیریت نقش
اساسی بهعهده دارد .او میگفت که ایدهی ائتالف جماعتهای کارگری به علت
«تغییرات چشمگیری است که در رابطه محلههای کارگری با محل کار رخ داده
است».
«ادغام جهانی اقتصاد ،انتقال کارخانههای صنعتی از مراکز شهرها به پیرامون و
خارج شهر ،پراکنده شدن جماعتهای طبقهی کارگر همراه با انتقال محل کار به
خارج شهرها در دهه ی بعد از جنگ جهانی دوم ،در بسیاری از موارد به جدایی
فیزیکی و فزایندهی محل اقامت و محل کار انجامید .بدینسان حتی بسیج گروههای
مستقر در محلهی کارگری به کوششی ویژه نیاز داشت ،و برای تکمیل آنچه که برای
نسلهای پیشین طبقه ی کارگر امری طبیعی بود ،به یک نوع راهبرد [جدید] نیاز
داشت)15(».
مودی «جماعت» را بهعنوان «اجزا و سرشتی سازمانیافته از چند طبقه و
رهبریای که غالب ًا در دست طبقهی متوسط یا افراد حرفهای قرار داشت» تعریف
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میکرد .رهبری طبقهی متوسط در جماعتهای محله به این معنا بود که به ائتالفها
بهویژه هنگام مبارزه علیه مدیریت وفادار نمیماندند .از این رهگذر ،آن بخش از
جماعت که «جنبش کارگری میتوانست با آن وارد ائتالف شود ،معموالً فقط
جنبشهای اجتماعی ،کلیساهای لیبرال و گروههای نژادی و ملی سرکوب شده را
دربر میگرفت)16(».
در عین حال ،رهبران اتحادیه غالباً نگران ائتالف جماعتهای کارگری بودند،
چون فکر میکردند که این ائتالفها برای رویکرد آنها از نقش طبقهی کارگر امریکا
تهدیدی بهشمار میرود .بنابراین ،اغلب اتحادیههای بینالمللی آگاهانه میکوشیدند
که از فراتر رفتن اعتصابهای متعارف جلوگیری کنند )17(.و این امر موجب شد که
رهبران اتحادیهی کارگران مواد غذایی و فروشنده ( )UFCWبا اعتصاب علیه
کارخانه آستینهورمل مخالفت کند ،و هیأت اجرایی اتحادیهی کارگران خودروسازی،
حملونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا ( )UAWمانع سازماندهی اعتصاب علیه
کارخانههای آ پ .پارس شد که وسایل یدکی اتوموبیل تولید میکردند .اما نمونههایی
وجود دارند که رهبران اتحادیهها از ائتالفهای کارخانه-محله پشتیبانی کردهاند،
نظیر ریچارد تورمکا رهبر اتحادیهی کارگران معدن امریکا ( )UMWAو سیسل
روبرت معاون او در جریان اعتصاب علیه زغال سنگ پیستون .مودی اشاره میکند که
گرچه ائتالف جماعتهای کارگری می تواند از اعتصابات و مبارزات اتحادیهای حمایت
کند ،اما تضمینی برای پیروزی این ائتالفها وجود ندارد)18(.
مودی در بحث دربارهی ترکیب اجتماعی کنگرهی سازمانهای صنعتی()CIO
دالیل جدیدی برای اهمیت ائتالف کارگری-محلهای ارائه میکند که در واقع پاسخی
به نقد و معرفی کتاب «آسیبی بر همگان» خود در مانتلی ریویو بود .او ادعا میکند
که جنبهی جماعتی کنگرهی سازمانهای صنعتی حایز اهمیت بود ،چون در پیروزی
بسیاری از اتحادیهها با استقبال از مشارکت زنان و گسترش «جانبی» اتحادیهگرایی
در فراسوی صنعت اصلی نقش ایفا میکرد)19(».
مودی در اواخر  1990نظر خود را در مورد جماعتهای طبقهی کارگر که در
حال زوالاند ،تغییر داد .او پیشتر در مقالهای تحت عنوان «سازماندهی جنبش
کارگری برای دههی  »90استدالل میکرد که جماعتهای کارگری اهمیت خود را از

296

297

دربارهی اتحادیهی جنبش اجتماعی

دست میدهند ،اما او اکنون برخالف نظر رایج ادعا میکرد ،جماعتهای کارگری
جدیدی تکوین یافتهاند ،در حالی که جماعتهای پیشین نیز باقی ماندهاند .نمونههای
جماعتهای جدید طبقهی کارگر عبارتند از :جماعتهای مهاجران جدید در شهرهای
متفاوت مانند لس آنجلس و پاریس .مودی از تحقیق هکتور دلگادو بهره گرفت تا
بگوید که موفقیت سازماندهی در این جماعتها «نهتنها به تالشهای اتحادیه ،بلکه
به کوششهای خانواده و پیوندهای استوار بر جماعت» نیز وابسته است)20(.
همانگونه که کارزار عدالت برای سرایداران ثابت کرد ،جماعتهای جدید مهاجران
زمینهی مناسبی برای سازماندهی اتحادیه فراهم میکنند.
تحلیلی بر اتحادیهها و جنبش اجتماعی

همانگونه که اشاره کردم مودی بر این باور است که اتحادیهها باید با جنبشهای
اجتماعی و جماعت های محلی ائتالف کنند .در واقع ،ائتالف اتحادیه با جنبشهای
اجتماعی و جماعت مستقر در محله برای جنبش کارگری متضمن منافع بسیاری بوده
است .بین افزایش عضویتِ چشمگیر در اتحادیههای بخش عمومی و برآمد
جنبشهای جدید بعد از جنگ دوم جهانی ،رابطهای وجود دارد .استانلی آرنووتیز
( )1998ادعا میکرد که پرزیدنت جان اف .کندی با فرمان اجرایی معروف  10988به
کارمندان فدرال حق چانهزنی اعطا کرد ،و این امر در برآمد تشکیل اتحادیهها در
بخش عمومی نقش داشت .اما او میافزاید که این صرف ًا مسأله را تا حدی توضیح
میدهد .او این واقعیت را نادیده میگیرد که بسیاری از دولتهای ایالتی و فدرال
تمایلی به اجرای فرمان کندی نداشتند .با الهام از جنبش حقوق مدنی ،این ارادهی
سازماندهندگان اتحادیه بود که موجب شد بسیاری از حکومتهای ایالتی قوانین
مشابهی را تصویب کنند .او چنین ادامه میدهد:
« حرکت درخشان بسیاری از افراد که نقش سازماندهی و رهبری را بهعهده
داشتند برقراری پیوند بین مطالبات اتحادیهای سنتی با مسایل عمومی بود ،بهویژه،
بین حقوق مدنی و جنبش فمینیستی .سیاهان و التینیها ،تجسم و نماد این
جنبشها در ادارات پُست و بسیاری از شهرداریهای ایالتی بهشمار میرفتند –
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مارتین لوترکینگ به عنوان رهبر کارگران بیمارستان نیویورک و کارگران نظافتچی
منفیس -و مطالبات اقلیتها و زنان را در چانهزنی خود وارد میکردند ،و اعضای خود
را تشویق میکردند که در تظاهرات جنبش صلح ،فمینیسم و حقوق مدنی شرکت
کنند»)21(.
بر همین سیاق کیم ووس و راشل شرمن که عوامل احیای اتحادیههای امریکا را
مطالعه میکردند ،نشان میدهند که سازماندهندگان و رهبران اتحادیه که در شمار
فعاالن جنبش اجتماعی بودند در دگرگونی اتحادیهها نقش بزرگی ایفا کردهاند .یک
سازمانده دربارهی اتحادیههای پیشگام که از اتحادیههای صنفی گسست کرده بودند
چنین میگوید:
«میخواهم بگویم که بخش بزرگی از آنها فعاالن دههی شصت بودند… نظیر
جان لوئیس (رئیس سایق سی .آی .او) که میگفت« :کمونیستها را مشارکت دهید و
بگذارید آنها بیاموزند که چهگونه سازماندهی کنند»…من فکر میکنم اس.یی.آی.
یو این نکته را فهمید که فعاالن را در اتحادیه مشارکت دهند ،فعاالن و افرادی که در
جنبش حقوق مدنی ،جنبش ضد جنگ… در برخی از سازمانهای سیاسی،
سازمانهای سوسیالیستی در ایجاد جنبش اتحادیهای درگیر بودند ،تا [اتحادیه
بتواند] از ایدههای جدید و از استراتژیهایی بهره بگیرد که در جنبش حقوق مدنی،
تشکیالت حقوق رفاهی و جنبش حقوق زنان به کار گرفته میشدند .باید تمام این
تشکلهای مختلف را در فعالیتها مشارکت داد… و هنگامی که این کارها انجام
گیرد رزمندگی آنها بیشتر خواهد شد»)22(.
یک نمونهی اخیر ،اتحادیههای ایاالت متحده (سازماندهی برنامهی استانفورد)
است که مسایل غیرطبقاتی را در نظر میگیرند تا با افزایش مخاطبان ،رویآوری به
اتحادیه و متحدان خود را گسترش دهند« .سازماندهی این برنامه» یک طرح
چنداتحادیهای است:
«نهتنها طرح مسایل محل کار ،بلکه نبرد برای مسکن بهتر در سطح محله.
استانفورد یک محلهی مرفه است که از حیث هزینهی مسکن ،سومین محلهی گران
کشور محسوب میشود .مقامات خانهسازی استانفورد در اواسط دههی  90تصمیم
گرفتند به جای ساختن خانههای ارزانقیمت ،واحدهای کنونی را «نوسازی» کنند .از
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آنجا که این خانهها دولتیاند [بنابراین باید] مستاجران را جابهجا و ساختمان را احیا
کنند .تا آنگاه خانهها را خصوصی کنند و به قیمتهای بازار اجاره دهند ،یا خانهها را
به واحدهایی برای طبقهای با درآمد متوسط تبدیل کنند)23(».
این روش به افزایش چشمگیر اجارهها انجامید ،برای کارگران کمدرآمد پیدا کردن
محل سکونت ارزانقیمت بهطرز فزایندهای دشوارتر میشد.
چهار اتحادیهای که در برنامهی سازماندهی استانفورد (اتحادیهی کارگران هتل و
رستوران ( ،)HEREاتحادیهی منطقهای  1199کارمندان بهداشتی نیوانگلند،
اتحادیهی بینالمللی کارگران بخش خدمات ( )SEIUو اتحادیهی کارگران
خودروسازی ،حملونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا) ،شرکت داشتند در مبارزه
برای پایین نگه داشتن هزینهی مسکن گرچه همواره موفق نبودهاند ،اما بهعنوان
اعضای محله مورد احترام بودند ،و این امر به اهداف سازماندهی آنها یاری
میرساند .جنیس فاین در اینباره میگوید:
«چون اتحادیهها جسورانه برای متوقف کردن تخریب خانهها مبارزه کرده بودند
بهعنوان مدافع فقرا و طبقهی کارگر شناخته میشدند ،و در بین کسانی که مسألهی
سازماندهی را پی میگرفتند خوشنامی به دست آورده بودند .در محلههایی که
نیروی کار به علت وجود گروههای مهاجر بهشدت از هم جدا بودند ،مردم اخبار
مربوط به اتحادیه را بهسرعت در مناطقی با تراکم جمعیت باال پخش میکردند .در
واقع ،سازمان گران دریافتند ساکنانی را که در طی مبارزه برای مسکن سازماندهی
کرده بودند در بخش تسهیالت کار میکنند)24(».
بر همین سیاق ،شهرتی که در مبارزه برای مسکن ارزان کسب کرده بودند ،کمک
کرد که آنها نگهداری از کودکان را بهتر سازماندهی کنند .یک مقام رسمی
اتحادیهی کارگران خودروسازی ،حملونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا اشاره
میکند:
«بهعنوان نمونه ،ما به مراکز نگهداری از کودکان میرفتیم ،با گروهی از کارگران
صحبت میکردیم .کارگرانی که غالباً امریکاییهای افریقاییتبار و فقیر بودند و در
پروژهی مسکونی زندگی میکردند .آنها میدانستند که ما کی هستیم… آنها
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شنیده بودند که کشیش چندین ماه است که دربارهی اتحادیه و سازماندهی
اتحادیهای سخن میگوید .آنها شاهد مبارزاتی بسیار عمومی بودند که اعضای
اتحادیه پیرامون مسکنهای دولتی انجام داده بودند .این همه ،خبرهای جدیدی به
شمار میرفتند .آنها با چشم خود دیدند که این اتفاقها رخ میدهند و این دقیق ًا
نشانهگیری هدف بود)25( ».
سازماندهی برنامهی استانفورد منفعت پذیرش مسایل غیرطبقاتی و تشکیل
ائتالف با جنبشهای اجتماعی و گروههای مستقر در محله را ثابت میکند .اتحادیهها
نه تنها در تالش برای قابل پرداخت نگهداشتن مسکن برای همه فعال بودند ،بلکه
همچنین این مبارزات جایگاه آنها را در محله بهبود بخشید ،که بعدها برای موفقیت
در سازماندهی و چانهزنی جمعی شانس بیشتری دربر داشت.
اتحادیهی برقکاران سرشار از نمونههایی است که در ائتالف با گروههای مستقر
در محله موفق بودند .ویلیام سنتر در سن لویی در دههی  1930تا  1940که مدیر
بخش محلی اتحادیهی برقکاران بود ،عضویت خود را در حزب کمونیست میپذیرفت
و ادعا میکرد که اتحادیه به وضع زندگی اعضای خود عالقمند است ،همچنین به
موفقیت اقتصادی و تأثیرات آن بر محله توجه داشت )26(.به سخن دیگر ،جایی که
کارگران مزد بیشتری دریافت میکنند ،جماعت محلی نیز میتواند زندگی اقتصادی
بهتری داشته باشند .دیدگاه اعضای محلی اتحادیهی برقکاران که به منافع مشترک
بین ائتالف کارگران و جماعت در محله باور داشتند ،در مبارزه برای جلوگیری از
انتقال واحدهای تولیدی شرکت برق امرسون از سنلویی در اواخر  1939و اوایل
 1940مؤثر بود .مجلهی سنلویی استار تایمز دربارهی اتحادیهی برقکاران نوشت:
«تالش های اتحادیه به علت روح مدنی و ابتکاری که در مبارزه برای عدم انتقال
امرسون در سن لویی انجام داد شایان تحسین و تأیید کامل است… موضع این
اتحادیه چنانکه در فراست و ادبیات آن نشان داد شده ،سازنده و احترامبرانگیز
است)27(».
مبارزهی اتحادیهی برقکاران موفق بود ،اما به هزینهی همکاری با مدیریت .ولی
مبارزهی اتحادیهی برقکاران این نهاد را به یک تشکیالت قابلاحترام در منطقه
تبدیل کرد .این امر به یک اعتصاب پنجماهه در «سنچری الکتریک» در  1940کمک
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کرد که به قرارداد و توافق خوبی دست پیدا کند .بر همین منوال ،طی جنگ دوم
جهانی ،شعبهی محلی اتحادیهی برقکاران به موافقتنامهای دست یافت که اعضای
آن به نمایندگان اقتصادی و چهرههای سرشناس در زندگی عمومی سن لویی تبدیل
شدند ،و در بحثهای روابط صنعتی بعد از جنگ شرکت جُستند)28(.
در دورههای اخیر مبارزهی اتحادیهی برقکاران برای باز نگه داشتن شعبهی
شیکاگو استوارت وارنر (شرکت تولیدکنندهی وسایل اتوموبیل Stewart-
 )Warner’sطی دههی  1980و شناسایی اتحادیه در دههی  1990امتیاز چنین
ائتالفی را بیشتر تأیید میکند .اما ،در عین حال ،نشان میدهد که بهرغم
کوششهای فراوان اتحادیه ،گاهی به اندازهی کافی مؤثر نیستند .برادری بینالمللی
کارگران الکتریک( )29در واحد شیکاگو متعلق به استیوارت وارنر همچون عامل
چانهزنی به رسمیت شناخته میشود .اما بعد از نارضایتی کارگران از اتحادیهی
برقکاران است که این واحد در  1980مجوز رسمی به دست آورد )30(.اتحادیهی
برقکاران در سال  1985بعد از مشکالت مالی ،ائتالف برای باز نگهداشتن کارخانهی
استیوارت وارنر ( )CKSWOرا سازمان داد تا این شرکت دایر بماند .در کنار اعضای
اتحادیهی برقکاران فعاالن کارگری دیگری نیز شرکت داشتند نظیر گروههای
کلیسایی ،دانشگاه ایلینویز در شیکاگو… و پیشکسوتان از شورای شهر شیکاگو.
استیوارت وارنر در سال  1986اعالم کرد که خواهان  150شغل برای کارخانهی
جانسون سیتی است .اما اتحادیهی برقکاران ثابت کرد که «به علت ضعف
سیاستهای مزدی و مالی شرکت 2500 ،شغل در درازمدت در معرض خطر قرار
دارند» )31(.واحد استیوارت وارنر در  1987با شرکت چندملیتی بریتانیایی الستیک
ترمو پالستیک یکی شدند )32(.جسی جاکسون معروف تمام کارگران شیکاگویی را
تشویق کرد که برای حفظ استیوارت وارنر مبارزه کنند .او ادعا کرد که کاهش مشاغل
در امریکا « شکل دیگری از قهر اقتصادی است که باید خاتمه یابد ،بدان سان که قهر
نژادی  20سال پیش خاتمه یافت )33(».اما استیوارت وارنر اندکی بعد در همان سال
اعالم کرد که در  1988تقریب ًا یکچهارم نیروی کار در شیکاگو را اخراج میکند .این
شرکت در ژوئن  1989فاش کرد که واحد شیکاگو به علت هزینهی باال و

مایکل اسکایوونی  /ترجمهی حسن آزاد

دشواری های شرکت در رقابت ،ممکن است تمام نیروی کار خود را از دست
بدهد )34(».آندریاس یوناس اشاره میکند که:
«مبارزه برای نجات استیوارت وارنر بهخوبی حول امکانهای محله سازمانیافته
بود ،و با جنبشهای سیاسی گستردهتری که هدف آن تغییر سیاستهای اقتصادی در
شیکاگو بود ،پیوند داشت .از این حیث ،اهداف و دغدغههای ائتالف برای باز
نگهداشتن کارخانهی استیوارت وارنر برنامهی عملی وسیعتر برای حفظ همجواری
درون شهر در برابر کارخانه بود… در جریان مبارزه فرصتهایی برای پیوند با
جنبشهای سیاسی خارج از محدودهی شهر شکل گرفت)35(».
بهعالوه ،کارگران استیوارت وارنر در تالش برای باز نگهداشتن کارخانه با دادن
امتیازهایی موافقت کردند که  2/5میلیون دالر صرفهجویی برای شرکت درپی داشت.
هرچند مدیریت شرکت این پیشنهاد را به علت کافی نبودن میزان آن رد کرد)36(.
در چهارم نوامبر  1989استیوارت وارنر اعالم کرد که واحد شیکاگو را تعطیل میکند
و «طی دو سال فعالیتهای خود را به مکزیکو منتقل خواهد کرد )37(».اما واحد
شیکاگو استیوارت وارنر تا اواسط  1995دایر باقی ماند .اتحادیهی برقکاران طی این
سالها میکوشید بدون دادن امتیاز و افزایش مزد به موافقتنامهای برای سایر
کارگران دست یابد )38(.اما این اتحادیه ،بهرغم ائتالف با سیاستمداران و
جماعتهای محلی ،نتوانست واحد شیکاگو استیوارت وارنر را باز نگه دارد.
در کارخانه ی فناوری و محصوالت فوالد نتیجه مشابه بود .واحد استیلتک که
کارخانهای بود امریکایی -افریقایی ،فعالیتهای خود را در  1990در میلواکی آغاز
کرد که «اکثریت نیروی کار آن امریکاییهای افریقاییتبار بودند و  15میلیون دالر
بودجهی عمومی و وامهای تضمین شده از شهر ،دولت محلی و حکومت فدرال
دریافت میکرد )39(».اتحادیهی برقکاران ،در نوامبر  1993اعالم کرد که خواهان
برگزاری انتخابات اتحادیه در بخش ان .ال .ار .بی در استیلتک است .اتحادیهی
برق کاران با تفاوت اندکی در انتخابات در دسامبر شکست خورد .اما در ژوئن 1994
ان .ال .ار .بی اعالم کرد که به علت تقلب در انتخابات به وسیلهی استیلتک باید
انتخابات دیگری برگزار شود .اتحادیهی برقکاران در انتخابات بعدی و پس از
همبستگی کارگران و محله ،به موفقیت نایل آمد )40(.اما استیلتک نتیجه را
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نپذیرفت و ادعا کرد که اتحادیهی برقکاران ،کارگران را مجبورکرد که رأی دهند.
اتحادیهی برقکاران در مبارزه ی خود برای رسمی شدن نتیجه این انتخابات از
حمایت جماعت محله برخوردار بود .بهعنوان نمونه 8 ،نفر از ریشسفیدان میلواکی
نامهای با این مضمون به آن نوشتند« :ما مدیریت را تشویق میکنیم با تشکیالت
محلی اتحادیهی برقکاران وارد مذاکره شود ،چون در بودجهی عمومی فعالیت
استیلتک از جمله سرمایهگذاری کالنی از سوی شهر میلواکی لحاظ شده است .ما
نگران هستیم که استیلتک این سرمایهگذاری را علیه کارگران در دفاع از حق خود
در تشکیل اتحادیه و مذاکره برای بهبود شرایطشان به کار گیرد )41(».همینطور،
شهردار میلواکی نامهای به استیلتک نوشت و درخواست کرد که با اتحادیهی
برقکاران مذاکره کند )42(.اتحادیهی برقکاران در مبارزه برای به رسمیت شناخته
شدن از تاکتیکهای مراجعه به تودههای پایه بهره میگرفت .کاترین شیاچیتانو اشاره
میکند که:
«مشارکت جماعتها در طیف وسیعی از سازمانها و گروهها ریشه داشت ،اما
مهمتر از آنها ،این واقعیت است که درگیری بیشتر از رهگذر مشارکت افراد تحقق
مییافت تا خودِ این سازمانها .اعضای اتحادیه مشارکت خود را از طریق گفتگو با
دوستان ،خویشاوندان ،اعضای گروههای کلیسایی و افراد دیگر دربارهی مبارزه با
استیلتک ابراز میکردند)43(».
با پیروزی اتحادیهی برقکاران در ژوئن  ،1995استیلتک این اتحادیه را بهعنوان
طرف چانه زنی خود به رسمیت شناخت .افزون بر این ،این امید وجود داشت که
استیلتک به سودآوری برسد .اما در فوریهی  ،1996استیلتک به علت بحران
نقدینگی ،کارگران را اخراج کرد ،و سرانجام بهرغم سودآور بودن ،انبوهی از بدهی در
فوریهی  1998به بار آورد )44(.با وجود این ،در ژوئن  1998شاخهی محلی
اتحادیهی برقکاران از راه مشاوره افزایش  4درصدی مزد را به دست آورد ،و افزایشی
 3درصدی که از اول ژانویهی  1999پرداخت میشد .شاخهی محلی بعد از چند
نشست با سیاستمداران مختلف و مقامهای شرکت ،ادعا کرد که آیندهی استیلتک
تضمین شده است .اما در  1999در آستانهی ورشکستکی قرار گرفت و حقوق
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کارگران خود را به مدت  2ماه پرداخت نکرد .تعجبی ندارد که مدتی بعد در همان
سال شرکت اعالم ورشکستگی کرد و کارگران حقوق خود را دریافت نکردند)45(.
مبارزات استیوارت وارنر و استیلتک منفعت ائتالفهای کارگری-محلهای را نشان
میدهد .اتحادیهی برقکاران با کوشش خود ،از ائتالفهای کارگری – محلهای و
سیاستمداران برای باز نگه داشتن استیوارت وارنر و مبارزه برای عقد اولین قرارداد
استیلتک بهره برد .اما اتحادیهی برقکاران قادر نشد استیوارت وارنر را در شیکاگو
سر پا و استوار نگه دارد… و هشت ماه بعد از رسمی شدن اتحادیهی برقکاران
بهعنوان عامل چانهزنی کارگران ،استیلتک یک بخش از نیروی کار خود را اخراج ،و
سه سال بعد اعالم ورشکستگی کرد .این امر نشان میدهد که ائتالفهای کارگری-
محله ای نتایج خوبی دربردارد ،اما گاه این ائتالف برای متوقف کردن ازهمپاشیدگی
کار سازمانیافته بسنده نیست.
نقش اعضای پایه

مودی در سراسر آثار خود بر نقش اساسی اعضای پایه در تحول اتحادیهها تأکید
می کند .اعضای پایه این نقش را از رهگذر مقابله با رهبران محافظهکار اتحادیه و یا
ارتقای خود به مقام رهبری ایفا میکنند .افزون بر این ،سازمانگران حرفهای نیز،
برخالف نظر مودی که صرف ًا بر اعضای پایه باور دارد ،در سازماندهی انگیزهها،
خواستها و تشکل سازماننایافتهها وظیفهی مهمی به عهده دارند.
همانگونه که پیشتر اشاره شد اعضای پایه بهطرز گسترده در سازماندهی
مطالبات و استفاده از تاکتیکهای خاص خود در ایجاد فرصتهای مناسب در
انتخابات نمایندگان دفتر روابط ملی کار مشارکت داشتهاند .اما ،این نکته حایز اهمیت
است که مشارکت سازمانگران حرفهای را نیز آنچنان که مودی میپندارد،
بیاهمیت نپنداریم .اتحادیهی کارگران خیاطی و نساجی ( )UNITEرا میتوان یک
نمونهی موفق سازماندهی مطالبات از سوی اعضای پایه و سازمانگران حرفهای
بهشمار آورد .ایو .س .واینباوم و گوردون الفر اشاره میکنند:
«اتحادیه ی تجارت ،صنعت سوزن و نساجی با به کار گرفتن مجموعهای از
استراتژیها و تاکتیکها به موفقیت نایل آمد و تقریباً  %70از اعضای شاخهی جنوبی
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آن را اعضای پایه تشکیل میدهد ،در حالی که  %30اعضا از خاستگاههای دیگر
میآیند -در شرایطی که اتحادیه به سبب کوششهای خود برای مشارکت اعضای پایه
در سازماندهی مطالبات شهرت دارد ،اما «پیروزیهای برقآسا» از رهگذر فعالیت
گروههای وسیعی از سازمانگران (در مورد اتحادیهی کارگران خیاطی و نساجی
ترکیبی از اعضای پایه و سازمانگران حرفهای) با مراجعهی خانهبهخانه و جمعآوری
امضا از اکثریت کارگران بهدست آمده است)46(».
باری ،آنها نمونههایی را در اتحادیهی کارگران خیاطی و نساجی نظیر ،اتحادیهی
بینالمللی کارگران اسکله ،هتل ،انبارداری و کتابفروشی در امریکا ( Warehouse
 )Union International Longshore andمورد مطالعه قرار میدهند و
دوگانگی کاذب بین مدلهای سازماندهی از پایین به باال و از باال به پایین را آشکار
میسازند.
غالباً تعیین این که یک سازمانگر درونی است یا بیرونی ،دشوار است .کسی که
در یک مح ل کار در شمار اعضای پایه قرار دارد ،ممکن است در محیط دیگر کارگری
خارجی باشد که خود را برای نمایندگی اتحادیه نامزد میکند)47(.
اما بحث اصلی وینباوم و الفر این است که نقش اصلی یک سازمانگر ،توانمند
کردن فعاالن محلی است .آنها نمونههای خود را به شکل زیر توضیح میدهند:
«تمام نمونهها ثابت میکنند سازمانگر هرکه باشد هدف نهایی باید تبدیل فعاالن
محلی به رهبران نیرومند باشد .از نظر استراتژی تقریباً ناممکن است یک ابتکار ضد
اتحادیهای را درهم شکست .مگر آنکه کارگران از درجهی باالیی از سازماندهی
درونی برخوردار باشند ،و هدف از سازمان دهی در درازمدت باید تغییر روابط قدرت،
افزایش قدرت کارگران در تعیین شرایط کار خود باشد)48(».
این نکته ای است که مودی با آن توافق دارد .اما مودی در نادیدهگرفتن نقش
سازمانگران حرفهای راه خطا میپیماید .آنها نظیر اعضای پایه در سازماندهی
مطالبات نقش مهمی ایفا میکنند.
وانگهی ،این امر خطاست که فکر کنیم که بهاصطالح بوروکراسی اتحادیه
نمی تواند در تحول اتحادیه نقش مثبت و مهمی ایفا کند .کیم ووس و راشل شرمن
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تجدید حیات مترقیانهی واحدهای محلی خاصی در درون اتحادیهی بینالمللی
کارگران خدمات ( )SEIUیعنی کارگران هتل و رستوران ( ،)HEREکارگران متحد
تجارت و مواد غذایی( )UFCWرا مورد تحلیل قرار دادند .آنها به این نتیجه
رسیدند سه عامل در ترکیب با هم ،واحدهای محلی کامالً تجدیدحیات شده را از
سایر واحدها متمایز میکند:
«یک بحران سیاسی داخلی چه از طریق مداخلهی اتحادیهی بینالمللی چه از
طریق انتخابات ،تجربه ی ورود رهبران جدید را به واحدهای محلی تسهیل میکند.
حضور در شاخهی محلی ،تجربهی جنبش اجتماعی خارج از جنبش کارگری ،و
حمایت اتحادیهی بینالمللی )49(».آنها ادامه میدهند:
«نقش رهبری اتحادیهی بینالمللی در هدایت به سوی تجدید حیات کامل امری
اساسی بود .بخش اعظم تغییر در اتحادیهها از سوی این نهاد بینالمللی رخ داد ،یا از
سوی آن حمایت میشد .این فرایند ،جریانی از «پایین به باال» نبود ،بخشهای
پیشگام این نهاد به درجههای مختلف بر اتحادیههای محلی که در بحران بودند تأثیر
گذاشتند ،تأثیری که در سیر خود به تجدید حیات کامل انجامید .افزون بر این ،نفوذ
اتحادیهی بینالمللی به توضیح تفاوتها در میان اتحادیههای محلی که بهطرز نسبی
تجدید حیات یافته بودند یاری رساند .آن اتحادیههایی که تحول بیشتری را از سر
گذرانده بودند تأثیر مهم اتحادیهی بینالمللی را میپذیرند و به رسمیت
میشناسند)50(».
تحقیقات ووس و شرمن نشان میدهد که تحوالت در اتحادیهها الزاماً روندی از
«پایین به باال» ندارد .نقش رهبری باالی اتحادیه میتواند تا حد زیادی در استقبال از
مدل اتحادیهی جنبش اجتماعی یاریکننده باشد.
افزون بر این ،این نمونهها از رهبری اتحادیهی بینالمللی در کمک به تجدید
حیات اتحادیههای محلی در راستای سیاست چپ ثابت میکند که تودههای پایه
الزاماً از رهبری اتحادیه رزمنده تر نیستند (چه در سطح محلی و چه در سطح
بینالمللی) .جان کلی از این موضع حمایت میکند .کلی در اثر خود تحت عنوان
«اتحادیههای کارگری و سیاست سوسیالیستی» این باور را که تودههای پایه الزام ًا
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رزمندهتر اند ،قویاً رد میکند .او در تحلیلی از اتحادیههای بریتانیا به این نتیجه
میرسد:
« ...بهطور کلی دلیل قانعکنندهای وجود ندارد که مقامهای رسمی اتحادیه نسبت
به اعضای اتحادیه «محافظهکارتر» باشند ...بهروشنی میتوان گفت که هم مقامهای
رسمی محافظه کار و هم کارگران رزمنده وجود دارند ،اما ،در عین حال ،میتوان
نمونههای مقامهای رسمی رزمنده و کارگران محافظهکار را نیز مشاهده کرد .و توازن
دقیق بین این دو گروه احتماالً متناسب با شرایط تغییر میکند)51(».
بهسادگی میتوان به اتحادیههایی نظیر برادران بینالمللی رانندگان کامیون و
اتحادیهی کارگران اتوموبیل در برخی از دورههای حیاتشان اشاره کرد ،که نشان
میدهد ،اعضای پایه از رهبری اتحادیه رزمندهترند .اما نقطهی مخالف آن نیز صادق
است .بهعنوان نمونه ،رهبران اتحادیهی بینالمللی النگ شورمن و اتحادیهی کارگران
سوپرمارکتها غالب ًا مبارزهجو بودند ،هر چند نه بیشتر از اعضای پایه .این اتحادیهها
بهعلت سیاستهای مبارزهجویانه و پیوند با حزب ،بهویژه در دههی ،1930-40
بهعنوان اتحادیههایی با رهبری کمونیستها شناخته شدهاند .این نمونهها ثابت
میکند که رهبری نیز میتواند رزمنده باشد ،بر همین سیاق ،نمونههای متعددی از
رهبری در اتحادیههای بریتانیایی وجود دارند که نسبت به اعضای پایهی خود
مبارزهجوترند)52(.
در واقع ،اتحادیهی برقکاران متحد ( )UEنمونهی کالسیکی از اتحادیههاست با
رهبری رزمنده .در دههی  1960این اتحادیه مککارتیسم را نوعی هیتلریسم قلمداد
میکرد:
«حمله به آزادی مذهب ،اعتقاد ،بیان… آزادی مردم در پیوند آزاد با یک دیگر.
عالوه بر این ،جیمز متلس مدیر تشکیالت در نشست اجرایی حکومت ایاالت متحده
خطاب به مککارتی گفت …« :هنگامی که شما مرا و کارگران شریف را نیز در لین و
شنکتادی به جاسوسی متهم میکنید ،آقای سناتور مککارتی دروغ میگوید ،شما
دروغگو هستید»)53(».
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رهبری اتحادیهی برقکاران متحد در سراسر تاریخ خود برای هرگونه مبارزه با این
شاخه از صنعت آماده بود ،همانگونه که رهبری آن ادعا میکرد:
«جنرال الکتریک میکوشد به کارگران بگوید… در جنرال الکتریک سه گروه
مجزا وجود دارد :شرکت ،کارکنان و اتحادیه .این چیزی است که بر آن تأکید
میکنند .ما باید نشان دهیم که آنها اشتباه میکنند ،اتحادیه نماینده کارگران است.
کارگران همان اتحادیهاند ،ما باید به آنها اعالم کنیم که فقط دو گروه وجود دارد نه
سه گروه :شرکت و اتحادیه .آنها و ما)54(».
اتحادیهی برقکاران متحد در سراسر تاریخ خود مبارزهجو بوده است و غالب ًا
رهبران اتحادیه در صف اول قرار داشتند .مودی درست میگوید که اعضای پایه در
سازماندهی نقش اساسی دارند .اما او با نادیده انگاشتن نقش سازمانگران حرفهای و
با تأکید پیوسته بر اعضای پایه ،رهبری اتحادیه ،و اتحادیهی بینالمللی ،برداشت
ناقصی از اتحادیهی جنبش اجتماعی ارائه می کند .مودی صرفاً با تأکید بر اعضای پایه
نیمی از حقیقت را بازگو میکند.
اتحادیه کارگران خودروسازی کانادا ( :)CAWموردپژوهی اتحادیهی جنبش
اجتماعی در گسترهی عمل
از نظر مودی ،اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا نمونهای است از اتحادیهی
جنبش اجتماعی در گسترهی عمل ،که سودمندی این نوع از سازماندهی را برای
اتحادیهی کارگری نشان میدهد .اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا اتحادیهای
است بسیار دموکراتیک .یکی از اجزای کلیدی اساسنامه آن این است که سازماندهی
اعضا در اتحادیهها آزادانه و داوطلبانه است .اتحادیه هنگامی مؤثر است که اعضا
نسبت به تعلق واقعی آن به خود آگاهی داشته باشند .گفتنی است که اتحادیه با
انعکاس اهداف اعضای خود ،به آنها فرصت میدهد که آزادانه در آن مشارکت داشته
باشند .اتحادیه ،کارگران را تشویق میکند که مهارتها و درک خود را ارتقا بخشند.
مؤلفهی بنیادین رویکرد دموکراتیک ،در ساختار تشکیالتی اتحادیهی کارگران
خودروسازی کانادا پدیدار میشود .در اساسنامهی اتحادیهی کارگران خودروسازی
کانادا هر اتحادیهی محلی که تعداد آنها به بیش از  700واحد بالغ میشود «چندین
کمیتهی دایم دارد ،شامل کمیتهی آموزشی ،محیط زیست ،زنان ،آموزش سیاسی…،
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که اعضا را تشویق میکند که در فعالیتهای اتحادیه مشارکت کنند – یا از طریق
انتخابات برای تصدی پُستها ،یا از طریق تعیین مقامات اجرایی برای پیشبرد فعالیت
این کمیتهها )55(».هر واحد اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا یک نماینده برای
دورهی سه ساله در شورای اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا و شورای کبک
انتخاب میکند .شورای اتحادیه ی کارگران خودروسازی کانادا و شورای کبک دو نهاد
همترازند .شورای کبکْ منطقهی کبک را پوشش میدهد ،در حالی که شورای
اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا سایر مناطق کانادا را .شورای اتحادیهی کارگران
خودروسازی کانادا و شورای کبک دوبار در سال جلسه دارند .در این نشستها تمام
مسایلی که برای اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا تعیینکننده است به بحث
گذاشته میشود .اَن فراست در اینباره میگوید:
«از طریق این نشست بود که وظیفهی اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا
بهعنوان تشکیالتی که اعضا در آن نقش مؤثری دارند پدیدهی اعضای پاسخگو به
تشکیالت تحقق یافت .آنها همچنین اعضا را به راههای گوناگون در فعالیتهای
اتحادیه مشارکت دادند .تصمیمها در این جلسه از طریق رأی نمایندگان اخذ میشد،
از آنجا که نمایندگان به وسیلهی اعضای پایه انتخاب میشدند ،اعضای محلی
اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا کنترل قابل مالحظهای را اِعمال
میکردند)56(».
عالوه بر این ،اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا و شورای کبکْ مجمعی
تشکیل دادند که دیدگاه اعضای پایه نسبت به مسایل کلیدی به آگاهی رهبری
اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا میرسد .و رهبری اتحادیه بدینطریق «اقدام
عملی را مشخص می کرد و اعضای پایه را در راستای آن بسیج کرده ،و حوزههای
محلی را با سیاست اتحادیهای هماهنگ میکرد ،و تحت نظارت قرار میداد)57(».
شورای اجرایی اتحادیه ی کارگران خودروسازی کانادا از حیث ساختار تشکیالتی
بهطور مستقیم باالتر از اتحادیه ی کارگران خودروسازی کانادا و شورای کبک قرار
داشت .شورای اجرایی هفت نفره در عین حال بخشی از هیأت اجرایی ملی محسوب
میشد :یعنی ارگان اصلی تصمیمگیری در اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا.
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هیأت اجرایی ملی از ده عضو پاره وقت تشکیل شده بود (هفت نفر عضو شورای
اجرایی و سه نفر دیگر نیز از سوی اعضای پایه از میان شورای اتحادیهی کارگران
خودروسازی کانادا و شورای کبک انتخاب میشدند) و سه نفر عضو تماموقت
(پرزیدنت ،دبیر مالی و مدیر کبک) )58(.اگر یکی از اعضای اتحادیه با هیأت اجرایی
ملی دربارهی موضوعی اختالف پیدا میکرد ،میتوانست از هیأت بازبینی عمومی
تقاضای داوری کند « .این هیأت پیشرفت کار از سوی هیأت اجرایی ملی را تحت
نظارت قرار میداد و از پنج نفر تشکیل میشد که در شمار اعضای اتحادیهی کارگران
خودروسازی کانادا نبودند)59(».
ساختار اتحادیهی کارگران خودروسازی ،حملونقل هوایی و تراکتورسازی در
امریکا ( )UAWبرخالف موازین دموکراتیک در اتحادیهی کارگران خودروسازی
کانادا بود .هیأت اجرایی اتحادیهی کارگران خودروسازی ،حملونقل هوایی و
تراکتورسازی در امریکا 24 ،عضو تماموقت داشت که تشکیالتهای محلی را
نمایندگی نمیکرد .از «اواخر دههی  1940هنگامی که یک هیأت انتخاباتی به
رهبری والتر رویتر در یک مبارزهی شدید جناحی پیروز شد ،مباحث درونی اتحادیهی
کارگران خودروسازی ،حملونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا به دقت از سوی
رهبری کنترل میشد )60(».هیأت بازبینی اتحادیهی کارگران خودروسازی،
حملونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا استدالل میکرد که اعضای هیأت اجرایی
این حق را برای خود قایل است که مقامات پایینتر نسبت به آن بهطور مطلق وفادار
بمانند .چون اتحادیه «یک حزب واحد است )61(».اعتقاد به سلسلهمراتب در هیأت
اجرایی اتحادیهی کارگران خودروسازی ،حملونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا بر
این امر استوار بود که اتحادیه حزبی است که دولت آن را هدایت میکند ،بهعنوان
نمونه ،هیأت اجرایی اتحادیهی کارگران خودروسازی ،حملونقل هوایی و
تراکتورسازی در امریکا از اظهارنظر مخالفان جنبش مسیر جدید در اجالس
کنوانسیون در  1992جلوگیری کرد )62(.این موضوع رویکردهای متفاوت اتحادیهی
کارگران خودروسازی ،حملونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا و اتحادیهی
کارگران خودروسازی کانادا را نشان میدهد.
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همانگونه که پیشتر اشاره شد یک جنبهی مهم از دیدگاه مودی دربارهی
اتحادیهی جنبش اجتماعی این است که اتحادیهها با جماعتهای محلی ائتالف
میکنند ،و مبارزهای را پیش میبرند که اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا آن را
اتحادیهی جنبش اجتماعی مینامد .باز هارگرو میگوید« :اتحادیهی جنبش اجتماعی
نه بر منافع محدود اقتصادی اعضای خود ،بلکه بر رفاه وسیع تمام کارگران تأکید
میکند )63(».یک مبارزه نسبتا عجیب اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا ،مبارزه
علیه بیخانمانی بود .توجه به افزایش چشمگیر قیمت خانهها نسبت به درآمد مردم،
مبارزهای مهم برای اتحادیهها محسوب میشد .اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا
اشاره میکرد که «درآمد یک کارگر با اشتغال تماموقت در بزرگترین شهرهای کانادا
با حداقل دستمزد  6/85دالر در ساعت ،در پایان سال سه هزار دالر پایینتر از خط
فقر قرار داشت ) 64(.به دیگر سخن ،یک کارگر با حداقل دستمزد باید بین پرداخت
اجاره و هزینه های اساسی دیگر نظیر غذا و پوشاک یکی را برگزیند .این در حالی
است که شرایط برای بیکاران به مراتب بدتر بود .به نظر اتحادیهی کارگران
خودروسازی کانادا برای حل مسأله فقدان مسکن باید سریع ًا اقدام کرد .یکی از
پیشنهادهای این اتحادیه تدوین یک استراتژی ملی برای مسکن بود .بدین معنا که،
حکومت فدرال میبایست یک درصد از کل هزینههای حکومتی در کانادا را صرف
نیازهای مسکن کند .عالوه بر این ،حکومت قوانین نظارتی مؤثری برای سقف اجاره
وضع کند)65(.
یکی دیگر از مسایلی که اتحادیه ی کارگران خودروسازی کانادا با آن درگیر بود
مراقبت بهتر از کودکان بود .مجلهی تورنتو استار در  14نوامبر  2001گزارشی منتشر
کرد که طبق آن حکومت محلی اونتاریو در نظر داشت بودجهی نگهداری از کودکان
را به میزان  %45کاهش دهد .اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا در یک اتحاد با
ائتالف اونتاریو برای مراقبت بهتر از کودکان کوشیدند اجرای این سیاست را متوقف
کنند .اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا در یک چانهزنی جمعی ازجمله برای
نگهداری کودکان در صف اول قرار داشت ،و میگفت «ما نمیتوانیم کنار بایستیم و
ناظر این امر باشیم که نظامی که در طی  60سال اخیر تکوین یافت با یک ضربه از
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بین برود .حکومت اونتاریو اکنون باید به اعتراض هزاران اهالی این شهر گوش فرا
دهد که خواهان افزایش قابل مالحظهی بودجه برای نگهداری کودکان است ،نه قطع
بودجهی آنان)66(».
اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا چون از اتحادیهی کارگران خودروسازی،
حمل ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا جدا شده بود سرعت رشد عجیبی داشت.
اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا در سال  1984یک سال پیش از جدایی120 ،
هزار عضو داشت .در  2001تعداد این اعضا به  250هزار رسید ،و بهطور متوسط در
هر سال ،بیش از  6هزار کارگر را سازماندهی میکرد .اتحادیهی کارگران
خودروسازی ،حملونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا در طی یک دهه و بعد از این
جدایی ،یکسوم اعضای خود ،و در فاصلهی  1979تا  1995نیمی از اعضای خود را از
دست داد .اما اتحادیهی کارگران خودروسازی ،حملونقل هوایی و تراکتورسازی در
امریکا نسبت به اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا اعضای بیشتری را جذب
میکرد .از  1998تا  ،2002اتحادیهی کارگران خودروسازی ،حملونقل هوایی و
تراکتورسازی در امریکا تقریباً  51/782هزار کارگر را به عضویت خود در آورد :یعنی
سالی  13هزار کارگر .اتحادیهی کارگران خودروسازی ،حملونقل هوایی و
تراکتورسازی در امریکا  710 ،هزار عضو دارد که سه برابر اتحادیهی کارگران
خودروسازی کانادا است)67(.
اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا همچون اتحادیهی کارگران خودروسازی،
حمل ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا در برابر از دست دادن اعضا مصون نبود.
اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا از سال  1985تا  1995طی دهسال با بسته
شدن  250واحد تولیدی دارای تشکیالت اتحادیهای ،دستکم  28هزار عضو خود را
از دست داد .سام گیندین اشاره میکند که «از دست دادن اعضا ،میزان عضویت
اتحادیه را تا  80هزار نفر پایین آورده است)68(».
اما کوششهای موفقیتآمیز در سازماندهی ،بسیاری از کارگران را برای پیوستن
به اتحادیه تشویق کرد .بهعنوان نمونه ،بین سال  1985تا اوایل  1996تقریب ًا  50هزار
کارگر جدید به عضویت اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا درآمدند .جذب اعضای
جدید ،از دست دادن اعضا را به علت تعطیلی یا کوچک شدن واحدها جبران کرد .در
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حالی که اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا در سازماندهی تعداد قابل مالحظهای
از کارگران موفق بود ،رشد واقعی اما ،به علت ادغام اتحادیهها با یکدیگر تحقق یافت.
ائتالف در بین اتحادیهها بین  1985تا اوایل  1996موجب شد که  100هزار کارگر به
عضویت اتحادیه ی کارگران خودروسازی کانادا درآیند .در عین حال ،از دست رفتن
شغلها و بازنشستگی کارگرانی که عضو اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا بودند
در سال « %65 ،1985اعضا ،و تقریب ًا  %50از فعاالن اتحادیهها را دربر
میگرفت)69(».
درحالی که اکثریت اعضای جدید اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا از طریق
وحدت بین اتحادیهها وارد این تشکل شده بودند ،سام گیندین ادعا میکند که
تجربهی موفق اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا بهعنوان یک اتحادیهی جنبش
اجتماعی بسیاری از اتحادیهها را واداشت که با آن وحدت کنند .او میگوید
«اتحادیه ی کارگران خودروسازی کانادا برای بسیاری از بخشها یک شریک بالقوه
جذاب بود ،چون تاریخ پُرافتخاری داشت ،خدماتِ زبانزد و قوی آن ،استقالل از
امریکایی ها و تاریخی مشحون از مبارزات و امتیازات در این شاخه )70(».اتحادیهی
کارگران خودروسازی کانادا عالوه بر سازماندهی سازماننایافتهها اعضای اتحادیههای
موجود را متحد کند و در زیر پرچم اتحادیهی جنبش اجتماعی گِرد آورد.
مودی میگوید اتحادیهی جنبش اجتماعی نظیر سایر اتحادیهها عالوه بر
سازماندهی سازماننایافتهها باید وارد ائتالف در سطح بینالمللی شود .در کنار باور
به دموکراسی اتحادیهای و سازماندهی سازماننایافتهها در خط مقدم جنبش
بینالمللی کارگری قرار دارد .و تاریخی طوالنی از رویکرد معطوف به فعالیت کارگری
در سطح بینالمللی بهویژه ،پیوند با کارگران جنوب نظیر مکزیکو دارد .بهعنوان نمونه،
در حمایت از کارگران فورد کوتیتالن هنگامی که این شرکت قرارداد خود را با
کارگران مکزیکی فسخ کرد با واحدهای محلی اتحادیهی کارگران خودروسازی،
حملونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا ،879 -ائتالف کرد .فورد از پرداخت پاداش
کریسمس -بخش بزرگی از مزد ساالنهی کارگران مکزیکی – و مشارکت کارگران در
سود کارخانه امتناع کرد .افزون بر این ،این کارخانه بیش از  750نفر از اعضای
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اتحادیه را اخراج کرد .در پاسخ به این اقدام فورد ،کارگران «هر سه کشور بهعنوان
نماد همبستگی چندین بار با یک دیگر مالقات کردند .همگی به یاد مرگ کارگری که
از سوی اراذل و اوباش کنفدراسیون کارگران مکزیکی ( )CTMکشته شده بود،
دستبند سیاه بسته بودند)71(».
اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا برای تأمین هزینهی فعالیت کارگری در
سطح بین المللی ،یک صندوق عدالت اجتماعی ایجاد کرد .این صندوق از طریق یک
قرارداد ،کارفرمایان (حدود صد نفر) را یک به یک به پرداخت مبلغی به این صندوق
متعهد می کرد .سه سنت در ساعت برای سه شرکت بزرگ و یک سنت برای
شرکتهای کوچکتر )72(.این مبلغ تقریباً به  2/5میلیون دالر کانادا در سال
میرسید ،و یک اقدام مبتکرانه برای مشارکت کارفرمایان در پرداخت و شرایط کار
مناسب در شمال و جنوب بهشمار میرفت.
اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا یک اتحادیهی دموکراتیک است با مشارکت
فعال اعضای پایه .برای سازماندهی سازماننایافتهها و ائتالف با جنبشهای اجتماعی،
جماعتهای محلی و کارگران سراسر جهان .به سخن دیگر ،این یک اتحادیهی
جنبش اجتماعی است.
مذاکرات اتحادیه ی کارگران خودروسازی کانادا با جنرال موتورز ،و هیأت اجرایی
اتحادیهی کارگران خودروسازی ،حملونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا با جنرال
موتورز در سال  1996به یک موافقتنامهی جمعی انجامید که نشان میدهد که
رزمندگی و ایدئولوژی اتحادیه در چانهزنی دستهجمعی نقشی تعیینکننده ایفا
میکند .از اواخر سال  ،1970اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا همواره در
چانهزنی جمعی نسبت به هیأت اجرایی اتحادیهی کارگران خودروسازی ،حملونقل
هوایی و تراکتورسازی در امریکا به توافقهای بهتری نایل آمد .اما غالب ًا گفته میشد
که این امر به دلیل موقعیت بهتر اقتصاد کانادا در مقایسه با اقتصاد امریکا است)73(.
در سال  1996اقتصاد امریکا نسبت به اقتصاد کانادا در وضع بهتری قرار داشت.
بهعنوان نمونه ،نرخ بیکاری در کانادا  %9/7بود ،در حالی که این نرخ در ایاالت متحده
 .%5/4رشد تولید ناخالص داخلی در کانادا  %2/1بود ،در شرایطی که این رقم در
ایاالت متحده  )74(.%2/7بدین منوال ،در حالی که هیچ یک از این دو اقتصاد در
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حالت شکوفایی قرار نداشت ،اقتصاد امریکا نسبت به کانادا در شرایط بهتری قرار
داشت.
دستاورد کلیدی هیأت اجرایی اتحادیهی کارگران خودروسازی ،حملونقل هوایی
و تراکتورسازی در امریکا در چانهزنی جمعی با کرایسلر این بود که  %95شغلهای
خود را از  105هزار نیروی کار که برحسب ساعت کار مزد دریافت میکردند ،در
ایاالت متحده حفظ کرد )75(.هیأت اجرایی اتحادیهی کارگران خودروسازی،
حمل ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا به کرایسلر اجازه داد که تعداد مشاغل
اعضای اتحادیه را کاهش دهد ،و همین وضع برای فورد رخ داد که پیشتر موافقت
کرده بود تا  %95شغلها را حفظ کند .هیأت اجرایی اتحادیهی کارگران خودروسازی،
حمل ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا بعد از موافقت با کرایسلر ،وارد مذاکره با
جنرال موتورز شد .تحلیلگران این شاخه از صنعت پیشبینی کردند که جنرال
موتورز احتماالً نمیتواند امتیازات قرارداد را آنگونه که فورد و کرایسلر پذیرفتهاند
برآورده کند)76(.
مانع اصلی در مذاکرات این بود که جنرال موتورز نمیخواست بستن  12کارخانه
با موضوع حفظ شغلها بهمیزان  %95را در یک دیگر درآمیزد )77(.بعد از
اعتصابهای متعدد در محل های تولید ،جنرال موتورز موافقت کرد که مطابق قرارداد
با فورد اشتغال بهمیزان  %95کارکنان کماکان باقی بماند )78(.در حالی که ظاهراً این
قرارداد یک پیروزی برای هیأت اجرایی اتحادیهی کارگران خودروسازی ،حملونقل
هوایی و تراکتورسازی در امریکا محسوب میشد ،اما بررسی نزدیکتر خالف آن را
نشان میدهد .حفره های متعددی در قرارداد وجود داشت که به جنرال موتورز فرصت
داد نیروی کار خود را بیش از  %5کاهش دهد .نوع توافق این امکان را برای جنرال
موتورز فراهم میکرد ،بی آنکه آن را زیر پا بگذارد ،نیروی کار خود را کاهش دهد.
چرا که «حفظ شغلها به بارآوری کارخانه ،عدم کاهش سهم شرکت در بازار و توان
رقابت واحدها مشروط بود ،و با نقض این شرایط ،جنرال موتورز اجازه داشت آن
واحدها را تعطیل کند ».عالوه بر این ،هیأت اجرایی اتحادیهی کارگران خودروسازی،
حملونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا پذیرفته بود که «موافقتنامهی یادشده
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مورد بازبینی قرار گیرد .از این رهگذر ،افراد باالی مدیریت و کسانی که در رأس
سلسلهمراتب اتحادیه قرار داشتند ،اجازه مییافتند که شرایط کار (انعطافپذیری) در
محل را رأس ًا تغییر داده ،و اضافهکاری و برونسپاری نامحدود را در دستور کار قرار
دهند .آنها همچنین موافقت کردند که بخشهایی از (انعطافپذیری) مزد را که
پیش تر در فورد اجرا شده بود ،عملی کنند .به شکلی که کارگران پاره وقت را در
شرایط نازلتری از کارگرانی قرار دهند که دست به اضافهکاری میزنند)79(».
این قرارداد به جنرال موتورز فرصت داد که برای اجرای شیوههای تولید منعطف،
کارگران عضو اتحادیه را تا بیش از  %5کاهش دهد ،و هیأت اجرایی اتحادیهی
کارگران خودروسازی ،حملونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا با مزد نابرابر برای
کارگران عضو اتحادیه موافقت کرد .چانهزنی جمعی بهسختی میتواند موفقیتی برای
کارگران اتحادیهی کارگران خودروسازی ،حملونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا
عضو جنرال موتورز محسوب شود .در واقع ،تنها موفقیت هیأت اجرایی اتحادیهی
کارگران خودروسازی ،حملونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا تصویب یک پاداش
 2000دالری برای کارگران جنرال موتورز بود ،و  %3افزایش در مزد پایه برای سال
دوم و سوم قرارداد کار .از این رو ،برای اولین بار در طی یک دهه ،این اتحادیه به
افزایش مزد ساالنه بیش از یک سال دست یافت )80(.شاخهی کانادایی اتحادیهی
کارگران خودروسازی ،حملونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا /اتحادیهی کارگران
خودروسازی کانادا طی همین دوره در چانهزنی جمعی با سه شرکت بزرگ به
افزایشی در مزد پایه در هر سال بعد از قرارداد دست یافت.
مذاکرهی اتحادیه ی کارگران خودروسازی کانادا با جنرال موتورز ،بعد از موافقت
کرایسلر با اتحادیهی کارگران خود روسازی کانادا آغاز شد که در آن کرایسلر پذیرفت
از نیروی کار خود نکاهد .در جریان مذاکره ،برونسپاری موضوع عمده محسوب
میشد .اتحادیه ی کارگران خودروسازی کانادا امید داشت که جنرال موتورز تعداد
محدودی از شغلها را برونسپاری کند )81(.و تحلیلگران بر این باور بودند که
جنرال موتورز میتواند با اعتصاب اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا ،به علت
ذخایر مالی شرکت و بودجهی محدودِ اعتصاب با موفقیت مقابله کند .آنها غالب ًا
( )%92به رهبری اتحادیه ی کارگران خودروسازی کانادا اجازه دادند تا مذاکره کند،
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هر چند که این امر کارگران اتحادیه ی کارگران خودروسازی کانادا و جنرال موتورز را
از اعتصاب بازنمیداشت )82(.جنرال موتورز موافقتنامهای را که اتحادیهی کارگران
خودروسازی کانادا با کرایسلر امضا کرده بود ،رد کرد .اتحادیهی کارگران خودروسازی
کانادا نیز سازش را مردود اعالم کرد .از اینرو ،اعضای اتحادیهی کارگران خودروسازی
کانادا عضو جنرال موتورز دست به اعتصاب زدند.
یک کنوانسیون اتحادیه ی کارگران خودروسازی کانادا برای کمک به کارگران
اعتصابی ،دو برابر شدن پرداختها را برای اعضایی که به جنرال موتورز تعلق نداشتند،
در طی اعتصاب تصویب کرد .و کارگران متحد فوالد کمک مالی برای اتحادیهی
کارگران خودروسازی کانادا جمعآوری کردند )83(.اتحادیهی کارگران خودروسازی
کانادا بهعنوان بخشی از استراتژی خود ،تاکتیکهای مبارزهجویانهای را اتخاذ کرد.
هنگامیکه جنرال موتورز کوشید تا وسایل تولید کارخانه را از محل اعتصاب به جای
دیگری برای ادامهی فعالیت منتقل کند ،اعضای اتحادیهی کارگران خودروسازی
کانادا دست به اعتصاب نشسته زدند .این عملیات از حمایت گستردهی محله
برخوردار بود ،و سرانجام نیز به پیروزی دست یافت .آنگونه که مقام مسئول
اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا دیو رابرتسون اشاره میکند «ما مشاهده کردیم
که چهگونه جماعت محله به ما پاسخ مثبت داد .مبارزهی ما در انظار مردم بهعنوان
یک جنبش اجتماعی برای حفظ محلهها جلوه کرد ،نه همچون اشرافیت کارگری
منزوی .و ما اتحادیه را چنین تعریف میکنیم)84(».
بعد از اعتصابی  21روزه ،هر دو سو احتماالً با یکدیگر به توافق رسیدند .جنرال
موتورز طبق مفاد توافق ،به تعهد خود برای برونسپاری  814شغل اونتاریوی کبک
پایبند ماند .این توافق ادامهی کار یک کارخانه با حفظ  1000شغل و ایجاد 400
شغل دیگر را تداوم بخشید ،اما جنرال موتورز توانست دو کارخانهی دیگر با 3500
نفر از اعضای اتحادیه ی کارگران خودروسازی کانادا را که در آن کار میکردند،
بفروشد.
در حالی که اتحادیه ی کارگران خودروسازی کانادا اجازه داد کارخانهها به فروش
رسند ،اما در قرارداد فروش تأکید شده است که مالکان جدید کارخانهها باید به توافق
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اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا – جنرال موتورز وفادار بمانند .وانگهی ،به
کارگرانی که میخواستند بازنشسته شوند مزایای مناسبی برای بازنشستگی پیش از
موقع ارائه شد ،و به آن بخش از کارگرانی که در کارخانه باقی ماندند مزایای
بازنشستگی مشابه با کارگران جنرال موتورز به مدت  9سال تضمین شد)85(.
کارگران جنرال موتورز برای هر سال قرارداد %2 ،افزایش مزد پایه بهعالوه هزینهی
زندگی دریافت می کردند .افزون بر این ،جنرال موتورز موافقت کرد که بیمهی سالمت
را برای کارگران همجنسگرایی که با شریک خود زندگی میکنند تأمین کند .طبق
مفاد قراردادِ جنرال موتورز 26 ،هزار شریک زندگی کارگران همجنسگرا در کانادا،
میتوانستند بیمهی سالمت برابر با مزایایی کارگران دگرجنسگرا دریافت کنند .این
موارد در قرارداد یک نوآوری بود ،چون جنرال موتورز در ایاالت متحده این مزایا را
برای کارگران دگرجنسگرا تأمین نمیکرد ،چه رسد به کارگران همجنسگرا)86(.
فورد همین قرارداد را بدون مبارزه پذیرفت.
بدین منوال ،هیأت اجرایی اتحادیهی کارگران خودروسازی ،حملونقل هوایی و
تراکتورسازی در امریکا پذیرفت که اختیارات بیشتری به مدیریت اعطا کند ،و
مدیریت در عوض اجازه داد تا جنرال موتورز تعداد کارگران را کاهش دهد .در مقابل
اتحادیه ی کارگران خودروسازی کانادا به موافقتی دست یافت که نیروی کار اضافه با
شرایط بازنشستگی و ایجاد شغل کاهش یابد .هیأت اجرایی اتحادیهی کارگران
خودروسازی ،حملونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا اجازه داد اختالف مزد بین
کارگرانی که در کنار نوار نقالهاند و آنهایی که در بخش وسایل یدکی کار میکنند،
وجود داشته باشد .اتحادیه ی کارگران خودروسازی کانادا حتی در جایی از قرارداد
اجازه ی فروش دو کارخانه را پذیرفت ،و تضمین کرد که جنرال موتورز آن کارگران را
تحت پوشش قرار دهد .این دو موافقتنامه قابلمقایسه نیستند .اتحادیهی کارگران
خودروسازی کانادا به رغم وضعیت اقتصاد امریکا ،قرارداد بهتری در مقایسه با هیأت
اجرایی اتحادیهی کارگران خودروسازی ،حملونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا با
جنرال موتورز بست(کرایسلر و فورد) .تنها موفقیت اتحادیهی کارگران خودروسازی،
حملونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا در مقایسه با اتحادیهی کارگران
خودروسازی کانادا حفظ افزایش مزد بیشتر ( %3و  )%2برای سال دوم و سوم بعد از
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قرارداد بود .در حالی که اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا در قرارداد به افزایش
 %2بعد از هر سال دست یافت ،این برابر بود با کل افزایشی ( )%6که اتحادیهی
کارگران خودروسازی ،حملونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا به دست آورده بود.
به عالوه ،کارگران اتحادیهی کارگران خودروسازی ،حملونقل هوایی و تراکتورسازی
در امریکا 2000 ،دالر پاداش دریافت کرده بودند ،در حالی که کارگران اتحادیهی
کارگران خودروسازی کانادا ،با افزایش  %2در سال اول قرارداد و پاداش اضافهکاری،
تغییر شیفت کار ،پرداخت هزینهی زندگی ،مرخصی با حقوق و مزایای دیگر برابر با
 2000دالر یا حتی بیشتر از آن دریافت میکردند .در توافق جمعی که در طی سال
 1996بهدست آمد ثابت میکند وضع اقتصادی میتواند بر چانهزنی جمعی تأثیر
داشته باشد .ولی مبارزه جویی ایدئولوژیک و آمادگی برای مقاومت در مقابل
کارفرمایان مهمترین عامل بهشمار میرود .ایدئولوژی اتحادیهی جنبش اجتماعی
اتحادیه ی کارگران خودروسازی کانادا و رزمندگی آن در چانهزنی جمعی با سه
شرکت بزرگ ،بیشک امتیازی برای اعضای آن محسوب میشود.
نتیجهگیری

این مقاله برداشت کیم مودی از اتحادیهی جنبش اجتماعی را مورد واکاوی قرار
داد .برداشت مودی از اتحادیهی جنبش اجتماعی ،بر جنبههای کلیدی زیر استوار
است :این اتحادیه ،تشکلی است دموکراتیک و در سازماندهی سازماننایافتهها و نقش
اعضای پایه در تمام جنبهها میکوشد .اتحادیهی جنبش اجتماعی با سایر جنبشهای
اجتماعی و جماعتهای محلهای ائتالف و یک استراتژی سیاسی مستقل اتخاذ
میکند ،و همهنگام خود را با احزاب سیاسی هماهنگ میکند .افزون بر این ،مودی
اشاره میکند که بدترشدن اقتصادی میتواند به افزایش آگاهی کارگران و احتماالً
رویآوری به اتحادیهی جنبش اجتماعی بینجامد.
نشان دادم که مودی در مورد دموکراسی اتحادیه با مشارکت وسیع اعضای پایه و
ائتالف اتحادیه با جنبشهای اجتماعی و جماعتهای محلهای درست میگوید .این
امر میتواند جنبش اتحادیهای را به پذیرش اتحادیهی جنبش اجتماعی سوق دهد .اما
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او در این مورد که بدتر شدن وضع اقتصادی و شرایط زندگی میتواند به افزایش
آگاهی طبقاتی و در پی آن به رویآوری به اتحادیهی جنبش اجتماعی بیانجامد ،راه
خطا میرود .همانگونه که نشان دادم بدتر شدن شرایط اقتصادی میتواند به افزایش
قدرت راست افراطی نیز بینجامد .عالوه بر این ،مودی به نقش سازمانگران حرفهای
در سازماندهی گرایشها و مبارزهجویی و نقش رهبران اتحادیه در تجدیدحیات آن
کم بها می دهد .اعضای پایه عنصری مهم در تجدید حیات جنبش کارگری به شمار
میرود ،اما نه به میزانی که مودی میگوید .او در نادیده گرفتن نقش سازمانگران
حرفه ای و رهبری اتحادیه در تمام سطوح برخطاست .و نمونهی اتحادیهی کارگران
خودروسازی کانادا دستاوردهای اتحادیهی جنبش اجتماعی را برای تمام اتحادیهها و
کارگران در سراسر جهان ثابت میکند .اتحادیه ی جنبش اجتماعی به روایت مودی،
دستکم در نمونهی اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا ثابت میکند در
سازماندهی و جذب اعضای جدید و دستیابی به قدرت چانهزنی ،بهرغم وضعیت بهتر
اقتصادی ایاالت متحده در مقایسه با کانادا ،نسبت به اتحادیهی صنفی موفقتر است.
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ترکیه کشوری است با  80میلیون جمعیت که  56میلیون نفرشان بالغاند و حق
رأی دارند و  87درصدشان در انتخابات اخیر مشارکت کردهاند .رئیسجمهور فعلی
اردوغان از حزب اسالمی «عدالت و توسعه» با  52درصد آرا دوباره انتخاب شد و
عمدهترین نامزد احزاب مخالف محرم اینچه هم ازحزب چپگرای جمهوریخواه خلق
 31درصد آرا را به دست آورد .سهم حزب «عدالت و توسعه» اردوغان از آرای
پارلمانی که درانتخابات پیشین در نوامبر  49.5 ،2015درصد بود به  42.4درصد
کاهش یافت .به نظر میرسد که این آرا نصیب حزب ملیگرای افراطی شده باشد که
 11.2درصد از آرا را به دست آورد و حاال در دولت ائتالفی با حزب اردوغان مشارکت
خواهد کرد.
حکمرانی اردوغان حاال دیگر تثبیت شده است .تا به همین جا او یک همهپرسی
را هم که قدرت رئیسجمهور را افزایش داد با موفقیت از سرگذرانده است .او اکنون
پیش از آن که بحران اقتصادی شروع شود برندهی یک انتخابات زودهنگام هم شده
است.
از زمان کودتای شکستخوردهی نظامیها در  2016اردوغان شرایط اضطراری را
با سرکوب خیلی گسترده بر کشور تحمیل کرده است .هدف کودتا این بود که جلوی
اسالمیکردن بیش تر اردوغان را بگیرد و دولت سکوالری را که کمال آتاتورک در
 1917ایجاد کرده بود بار دیگر برقرار نماید .از این مهمتر نظامیها میخواستند
ترکیه را درمسیر سرمایهی بینالمللی و اتحادیهی اروپا قرار بدهند.
با شکست کودتا اردوغان بهسرعت کوشید هرگونه مخالفتی را نابود کند و از
منافع سرمایهی بینالمللی که اتحادیهی اروپا ،صندوق بینالمللی پول و سازمان ملل
آن را نمایندگی میکنند ،فاصله بگیرد .بیش از صدهزار نفر دستگیر شدند .دهها
میلیارد دالر دارایی هم ضبط شد و  150.000نفر از ادارات تصفیه شدند که نه فقط
کار بلکه حتی پاسپورت خود و اعضای خانوادهی خود را هم از دست داده و انگ
مشکل امنیتی خوردند و حتی شماری خانهی خود را که به کار دولتی بستگی دارد و
حتی بازنشستگی خود را هم از دست دادهاند« .یک گروه نخبه با گروهی دیگر
جایگزین شدهاند و برای کارمندان دولت قواعد تازه برقرار شده است .دانشگاهها از یک
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گروه روشنفکران خالی و با گروه دیگر جایگزین شدهاند که مدافعان جدیتر نظام
تازهاند .سرمایهای که با رژیم همخوانی بیشتری دارد به منافعی که از فعالیتهای
دولتی نتیجه میشود بهتر دسترسی دارد از جمله پاداشهائی که از ضبط دارائی
ناشی میشود».
تحت ریاست اردوغان فساد از گذشته بسیار بیشتر شده است (همان طور که در
دیگر اقتصادهای نوظهور برای نمونه در مکزیک و برزیل شاهدیم که قرار است تا
پایان سال انتخابات برگزار کنند).

دلیل اصلی برگزاری انتخابات زودهنگام بحران اقتصادی قریبالوقوع در ترکیه
بود .درنگاه اول به نظر می رسد اقتصاد ترکیه وضع مطلوبی دارد که نرخ رسمی رشد
اقتصادی آن بیش از  7درصد است .ولی این توهمی بیش نیست .بخش عمدهای از
این رشد در بخش غیرمولد اقتصادی ـ بخش مستغالت و پروژههای عظیم دولتی
است.
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از پایان رکود بزرگ به این سو ،نرخ سودآوری سرمایه درترکیه روند نزولی
چشمگیری داشته است .رشد اقتصادی در زمان کودتای نظامی بهشدت کمتر شده
بود .ولی از آن زمان تاکنون اردوغان با فعالیت در بخش مستغالت و از طریق بانکها
با نرخ بهرهی بهشدت پایین و افزایش هزینههای عمومی به رونق اقتصادی دامن زده
است .سرمایهی خارجی هم برای تأمین مالی این پروژههای غیرمولد وارد ترکیه شده
است.

رشد چشمگیر اعتبارات باعث شد تورم دورقمی بشود و درنتیجه ترکیه در معرض
خطر فرارسرمایه قرار بگیرد.
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این البته مسئلهای است که در برابر ما قراردارد .افزایش نرخ بهره و جنگ تجارتی
روبهرشد که رئیس جمهور امریکا ترامپ آغاز کرده برای کشورهای نوظهور مثل ترکیه
مصیبت بزرگی خواهد بود .هزینهی وامگیری ارزی افزایش مییابد و سرمایهگذاری
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مستقیم خارجی هم معکوس خواهد شد .بدهی خارجی ترکیه معادل  50درصد تولید
ناخالص داخلی آن است و این نسبت بهشدت در حال افزایش است .بهطور متوسط
ترکیه باید سالی  20درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف بدهی خارجی کند و
حدود یکسوم آن هم درطول  12ماه آینده باید بهطور کامل کارسازی شود.
ترکیه در حال حاضر نزدیک به صدر کشورهایی قرار دارد که گرفتار بحران بدهی
ال در صدر هست) و اوکراین و افریقای
خارجی هستند ،در کنار آرژانتین (که فع ً
جنوبی.

اردوغان می تواند برای حامیان داخلیاش ژستهای پوپولیستی بگیرد که او اجازه
نمیدهد صندوق بینالمللی پول یا اتحادیهی اروپا به او بگویند که چه باید بکند .ولی
نتیجه این شده است که ارزش لیر ترکیه در طول سال گذشته بهشدت روند نزولی
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داشته باشد و سرمایهگذاران خارجی به سبب واهمه از بحران قریبالوقوع بدهی
خارجی بهسرعت از ترکیه فرار کنند.

اردوغان ممکن است انتخابات را برده باشد ،و ممکن است که قدرت خود را برای
سرکوب و ایجاد خودکامگی بیش تر کرده باشد و حتی ممکن است که به سرمایهی
بین المللی هم فحاشی بکند .ولی اقتصاد ترکیه در وضعیتی بسیار بحرانی است و اگر
هزینهی سرمایهی خارجی افزایش یابد و پایان فرایند جهانیکردن شدت بگیرد
درمعرض یک رکود خیلی جدی قرار دارد.

پیوند با متن اصلی:

Michael Roberts ,Erdogan’s Turkey
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پاکستان  200میلیون نفر جمعیت دارد که  105میلیون نفرشان برای مشارکت در
انتخابات اسم نویسی کرده اند .به این ترتیب پاکستان به لحاظ اندازه پنجمین
دموکراسی بزرگ جهان و پس از اندونزی دومین دموکراسی بزرگ در میان کشورهای
اسالمی است.
چه کسی برندهی انتخابات شد؟ به نظر میرسد که میزان مشارکت در انتخابات
با انتخابات قبلی در  2013تغییری نکرده است و  53درصد درانتخابات شرکت کردند.
به این ترتیب ،حزب «رأی نمیدهیم» در انتخابات برندهی اصلی شد .ولی حزبی که
بهتازگی تاسیس شده است در مجلس ملی بیشترین شمار کرسیها را به دست
آورده است .حزب عدالت پاکستان که عمران خان – بازیکن پیشین تیم ملی کریکت
(ورزشی که میراث حاکمیت استعماری بریتانیاست و مسلمانها و هندوها درشبه قاره
هندوستان آن را میپرستند) رهبری میکند.
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حزب خان ،حزب مسلم لیگ نواز شریف را شکست داد .نواز شریف پیش از آن که
به دلیل فساد مالی در پیوند با اسناد پاناما محاکمه و محکوم شود نخستوزیر
پاکستان بود .در محاکمه از نواز شریف سلب صالحیت شد که مقام دولتی داشته
باشد و دادگاهی درپاکستان او را به زندان محکوم کرد ولی نواز شریف در آن موقع در
انگلیس زندگی می کرد .اندکی پیش از انتخابات به پاکستان بازگشت تا مجازات 10
سال زندان خود را آغاز کند .این «شهادتطلبی» آنگونه که نواز شریف ارزیابی
می کرد به این خاطر صورت گرفته بود تا شانس پیروزی حزب مسلم لیگ که
رهبریاش اکنون در دست برادر اوست بیشتر شود .ولی به نظر میرسد این حرکت
مخاطرهآمیز موفق نشده است.
پاکستان یکی از نابرابرترین کشورهای جهان است 66 .درصد از همهی داراییهای
صنعتی پاکستان در مالکیت  22خانواده است و میزان مصرف  20درصد غنیترین
بخش جمعیت هم بیش از هفت برابر مصرف  20درصد فقیرترین بخش جمعیت
است .هردو واژهی «خان» و «شریف» به معنای «حاکم» و «نجیبزاده» است .بر
اساس یک بررسی که در  2013صورت گرفت 45 ،درصد از کسانی که در ساختار
سیاسی پاکستان صاحب مقام وقدرت هستند از «سلسلههای» خانوادگی میآیند که
با سرعت گیجکنندهای از یک حزب به حزب دیگر میپیوندند که جهتگیری
سیاسیشان را آنکه نظامیان انتخاب کردهاند تعیین میکند.
خان به این دلیل در انتخابات پیروز شد که برای چند سال متوالی وعدهی
«مبارزه با فساد» می داد که هردو حزب حاکم در گذشته ،مسلم لیگ و حزب مردم
(به رهبری خانوادهی بوتو) در فساد سرآمد بودند .تبلیغات مقابله با فساد از میان
طبقهی متوسط به اندازه کافی رأیدهنده جلب کرد .خان همچنین ادعا کرد که در
مقایسه با دیگران «سکوالرتر» است (با توجه به رابطههای شخصیاش البته چنین
ادعایی تعجبآور نیست).

مایکل رابرتز  /ترجمهی احمد سیف

اگرچه بخش عمدهی حمایت از حزب عمران خان از جانب طبقات متوسط
شهری بوده ولی برای این که بتواند اکثریت را به دست بیاورد او با شماری از احزاب
افراطی مذهبی کوچکتر هم ائتالف کرده است و به همین سبب از مواضعاش
دربارهی «برابری» و مسائل «اجتماعی» عقب نشست .با این همه گفته میشود که او
اکنون مورد توجه نظامیان قرار گرفته است که مدافع سیاستهای او درحمایت از
طالبان درافغانستان ،و وحدت با چین علیه هندوستان هستند .در حال حاضر چین
بزرگترین سرمایهگذار خارجی در پاکستان است.
خان ادعا میکند که میخواهد از پلیس «سیاستزدایی» کند و در جامعهای که
بزهکاری در آن دارد از کنترل خارج میشود ،حاکمیت «نظم و قانون» را برقرار کند،
«بهداشت و آموزش» را بهبود دهد و کاری کند که بیمهی بهداشتی شامل  70درصد
جمعیت بشود .درعین حال خان هیچ همدردی با منافع طبقهی کارگر پاکستان و
کشاورزان روستایی نشان نمیدهد .او همچنان میخواهد سیاستهای تحمیلشده از
سوی صندوق بینالمللی پول را بهعنوان «راهحل شکستهای دائمی اقتصاد
پاکستان» دنبال کند .این البته به این معناست که این اهداف هیچگاه به دست
نخواهد آمد.
واقعیت این است که اقتصاد در حال فروپاشی پاکستان پس از یک دورهی بسیار
کوتاه رونق وارد مرحله ی دیگری از رکود و بحران شده است .آخرین گزارش صندوق
بینالمللی پول میگوید که رشد اقتصادی پاکستان سالی  5تا  6درصد بوده است ولی
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علت این امر در پیش گرفتن سیاست پول ارزان از سوی بانک مرکزی ،افزایش
هزینههای دولتی و افزایش کسری تراز حساب جاری بوده است.

ذخیره ی ارزی پاکستان کاهش یافته و اکنون تنها برای دو یا سه ماه واردات
کفایت میکند چون مقامات دولتی کوشیدند از واحد پول داخلی حمایت نمایند در
حالی که شرایط اقتصادی هر روز بدتر می شد .کسری تجاری و بازپرداخت بدهیهای
ارزی نیازهای مالی خارجی را دوبرابر خواهد کرد و موجب کاهش بیشتر ذخیرهی
ارزی خواهد شد .پاکستان بهزودی نیاز دارد از صندوق بینالمللی پول برای تأمین
این نیازها وام بگیرد که پیآمدش دور جدیدی از سیاستهای «ریاضت اقتصادی»
خواهد شد.

مایکل رابرتز  /ترجمهی احمد سیف

اگرچه در شاخص توسعهی انسانی از  2010به این سو شاهد بهبود بودهایم ولی
ثبتنام جوانان در مراکز آموزش عالی ومراکز مهارتآموزی بسیار پایین است .در مورد
بهداشت ،هم توقف رشد در میان کودکان کمتر از پنج سال بهشدت باالست به حدی
که رشد  44درصد از آنها به درجات مختلف متوقف شده است .بخش بزرگی از
جمعیت به آب لولهکشی و توالتی که به سیستم فاضالب متصل باشد دسترسی
ندارند.
در منابع عمومی هم منابعی که صرف بهبود این حوزهها بشود بسیار ناچیز است
چون ثروتمندان یا اصالً مالیات نمیدهند یا مالیات بسیار ناچیزی میپردازند .کمتر از
یک درصد از جمعیت کارکن کشور اظهارنامههای مالیاتیشان را تکمیل میکنند .در
 2016کمتر از نصف  72هزار شرکت ثبتشده اظهارنامهی مالیاتیشان را تکمیل
کردهاند .و از میان آنها که این اظهارنامهها را پر کردهاند نصفشان هیچ مالیاتی
نمیپردازند .پاکستان میکوشد میزان مالیات جمعآوری شده را تا  2020به 15
درصد تولید ناخالص داخلی برساند .ولی نرخ رشد مالیات مستقیم بسیار کند است و
میزان مالیات شرکتها دائم ًا کمتر میشود .بخش عمدهای از مالیاتها مالیاتهای
غیرمستقیم است که برمصرف وضع میشود که فشار عمدهاش بر روی فقراست.
سرمایهگذاری بهوسیلهی بخش سرمایهداری اقتصاد تنها  11درصد تولید ناخالص
داخلی است و روند نزولی دارد و بخش دولتی هم سرمایهگذاریاش چهار درصد است.
درمقام مقایسه ،در چین میزانش  45درصد تولید ناخالص داخلی و یا در دیگر
کشورهای کمتر توسعهیافته هم بیش از  20درصد است .بخش عمدهای از درآمدی
که نصیب ثروتمندان میشود در بخش مسکن و یا داراییهای مالی بهکار میافتد که
بخش غالباش هم از کشور خارج میشود.
صادرات پاکستان تنها  7.5درصد تولید ناخالص داخلی است و این تقریباً 17
درصد از متوسط صادرات کشورهای با درآمد متوسط کمتر است .آنچه از پاکستان
صادر می شود کاالهای با ارزش پایین ،یعنی پنبه و برنج است .پاکستان در فهرستی
که دربارهی رقابتپذیری جهانی در  2017-2018منتشر شد در میان  137کشور در
مرتبهی  115قرار دارد .در نتیجه پاکستان در شرایطی قرار دارد که درآمدهای ارزی
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و منابع خارجی اش دائماً روند نزولی دارد که باعث میشود در برابر شوکهای بیرونی
شکنندهتر باشد.
ن پشت صحنه ،عمران خان آماده میشود که به ریاست
حاال که با حمایت نظامیا ِ
برسد پاکستان با یک بحران دیگر تراز پرداختها روبهرو خواهد شد .حاال که ذخایر
ارزی دارد تمام میشود ،روند کاهش ارزش روپیهی پاکستان هم آغاز شده است.

اگر سرمایهگذاری های چین نباشد ،تا همین جا هم بحران اقتصاد پاکستان را
دربر میگرفت .این کریدور اقتصادی پاکستان ـ چین دربرگیرندهی چند پروژهی
تجاری و امکانات زیرساختی است که کل ارزش آنها  63میلیارد دالر برآورد میشود.
این بخش اساسی از پروژهی یک تریلیون دالری چین درباره برنامه کمربند و جاده
( )Belt and Road Initiativeاست .امکانات بنادر غیر مطلوب ،تا جادهها و
ایستگاههای تولید انرژی غیر کارآمد ،این برنامهی مشترک چین و پاکستان میکوشد
بسیاری از تنگناهایی که باعث محدودیت تولید صنعتی شده است را رفع نماید.
جریان وامدهی با پاکستان از  2015شدت گرفته است.

مایکل رابرتز  /ترجمهی احمد سیف

همهی اینها معنایش اینست که اگر چینیها «حسن نیت» نشان ندهند،
طبقهی حاکم پاکستان ناگزیر است وامستانی از صندوق بینالمللی پول را انتخاب
کند.
عمران خان ،حاال دیگر نوبت توست.

منبع اصلی:
Michael Roberts, Pakistan :it’s not cricket
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واکنش چین به جنگ تجاری دونالد ترامپ این بود که بر صادرات امریکا به چین
به ویژه صادرات مواد غذایی و کشاورزی مثل لوبیای سویا ،تعرفه وضع کند .بعالوه
دولت چین اجازه داد تا یوان به پایینترین حدی که با سیاست بانک مرکزی جور
درمیآمد ،کاهش یابد .این کار باعث میشود تا صادرات چینی به دالر ارزانتر شود و
هدف افزایش تعرفهای ترامپ بر کاالهای چینی در بازار امریکا با شکست روبرو شود.
ولی حرکت سومی هم هست و آن افزایش چشمگیر سرمایهگذاری دولتی در
کارهای ساختمانی است تا موجب افزایش تولید داخلی شده و به این ترتیب با هر
کاهشی در صادرات مقابله شود .سیاست دولت در افزایش سرمایهگذاریها به مقدار
زیادی درکمک به اقتصاد چین که از پیآمدهای رکود بزرگ سالهای 2008-09
درامان بماند ،موفق بوده است .درحالی که اغلب اقتصادهای عمده سرمایهداری با
کاهش تولید ملی و سرمایهگذاری مواجه شده بودند اقتصاد چین به رشدش ادامه داد.
در  2009که متوسط میزان رشد درکشورهای پیشرفته سرمایهداری 3.4درصد
کاهش یافته بود نرخ رشد اقتصادی چین  9.1درصد بود .تنها یک اقتصاد
سرمایهداری دیگر هم نرخ رشد مثبت داشت ،استرالیا – اقتصادی که به شدت وابسته
به صادرات مواد اولیهی خود به اقتصاد درحالرشد چین است.
سایمون رن لوییس – که یک اقتصاددان شناختهشدهی کینزی در بریتانیاست و
بالگنویسی هم میکند مدعی شد که موفقیت چین در برابر رکود بزرگ دو نکته را
نشان میدهد .نخست ،این سیاست ریاضت اقتصادی بود که موجب ظهور و گسترش
رکود بزرگ و پس آنگاه رونق بیجان پس از آن شد .دوم ،این سیاستهای کینزی –
یعنی هزینههای دولتی و کسری بودجه – بود که موجب شد تا چین از ظهور رکود
جلوگیری کند.
تردیدی نیست که پس از یک رکود جدی در سرمایهگذاری و تولید در بخش
سرمایهداری اقتصادهای عمده سرمایهداری در  2008-09کاستن بیشتر از
هزینههای دولتی باعث وخامت بیشتر اوضاع میشود .به این تعبیر« ،ریاضت
اقتصادی» سیاست غلطی بود که اغلب دولتها درپیش گرفتهاند .ولی همانگونه که
در مقاالت متعدد بحث کردهام نه آنگونه که کینزگراها باور دارند سیاست ریاضت
اقتصادی از نظر منطق اقتصادی نشانهی جنون اقتصادی نیست بلکه یک اساس
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منطقی دارد یعنی با نرخ سودآوری ناچیز در بخش سرمایهداری ،هزینهها باید کاهش
یابد و از جمله باید مالیاتستانی از بخش سرمایهداری کاهش یابد .بعالوه بخش مالی
هم باید کمکهای مالی دریافت کند .و این بهمراتب بهتر است که این اهداف با
کاستن از هزینههای دولتی و سرمایهگذاری به دست آید تا با افزودن برمالیاتها .و
افزایش چشمگیر در بدهیهای دولتی که به هر حال اتفاق افتاد باید به شکل و
شیوهای تحت کنترل قرار بگیرد.
اما دربارهی این ادعا که هزینههای دولتی بیشتر باعث خروج اقتصاد از شرایط
رکودی میشود چه میتوان گفت؟ رن لوییس میگوید «چین نمونهی خوبی از این
ایده در عمل است .دربارهی همهی مخالفانی که پیشنگری کرده اند که شاهد فاجعه
مالی خواهیم بود اگر چنین بشود چه میتوان گفت؟ البته که چند سال بعد شاهد
یک بحران جزئی بودیم ولی دشوار است آن را به برنامههای عمدی دولت برای
تحریک اقتصاد مرتبط کنیم و بعالوه این بحران جزئی اثرات زیادی روی نرخ رشد
چین نداشت .دربارهی سنگینی باری که این برنامههای عمدی تحریک رشد اقتصادی
برای نسلهای بعدی به جا خواهد گذاشت چه میشود گفت؟ در نتیجهی این
برنامهها چین اکنون یک نظام راهآهنی سریعالسیر دارد و ساخت و گسترش امکانات
راه آهن را در جهان رهبری میکند».
پس مشاهده میکنید به ادعای رن لوییس ،همانطور که چینیها نشان دادند
سیاستهای کینزی مؤثر است .ولی سؤال این است که آیا این سیاستها بهواقع
کینزی بودند؟ اگر بخواهیم دقیق سخن بگوییم سیاستهای کینزی برای مدیریت در
سطح اقتصاد کالن یعنی افزایش هزینههای دولتی (بهاصطالح عدهای را استخدام
کنیم تا چاله بکنند و بعد شماری دیگر که آن را پرکنند) برای این که موجب تحریک
و تشویق بخش سرمایهدارانه بشود که شروع به سرمایهگذاری بکنند و خانوارها که
مصرف را به جای پسانداز افزایش بدهند و همه اینها هم قرار است از طریق
«ضریب فزاینده» اتفاق بیفتد.
البته که کینز حتی فراتر رفت و از «اجتماعی کردن سرمایهگذاری» بهعنوان
آخرین حربه سخن گفت .ولی واقعیت این است که هیچ دولتی که ادعای اعتقاد به

مایکل رابرتز  /ترجمهی احمد سیف

سیاست های کینزی دارد هرگز به چنین کاری دست نزده است ( اگر این سخن به
این معنا باشد که سرمایهگذاری دولتی به جای سرمایهگذاری سرمایهداران بنشیند).
درواقع رن لوییسهای این جهان هرگز این ایده را بیان نکردهاند که خواستار
ملیکردن یا اجتماعیکردن بخش سرمایهدارانه باشند .برای آنها سیاست کینزی
یعنی هزینههای دولتی برای تشویق و گسترش تقاضا.
سیاست چین در عکسالعمل به رکود بزرگ تنها «تحریک مالی» به تعبیری
کینزی نبود بلکه شامل سرمایهگذاری دولت در اقتصاد هم بود .درواقع آن چه که بود
«اجتماعیکردن سرمایهگذاری» بود .عامل کلیدی در اینجا همانطور که در موارد
مکرر بیان داشتهام سرمایهگذاری بود نه مصرف و یا هرنوع افزایش هزینههای دولتی.
عامل اصلی پیشبرندهی رکود بزرگ در امریکا این بود که سرمایهگذاری بخش
سرمایهداری سقوط کرده بود نه این که علتاش کاهش مصرف درنتیجهی ریاضت
اقتصادی بوده باشد .در اروپا هم کاهش درتولید ناخالص داخلی به خاطر سقوط
سرمایهگذاری ثابت بود.
همانگونه که جان راس در وبالگ خود درهمان موقع نوشت« ،چین درواقع
تصویر امریکا در آیینه است ،اگر علت رکود بزرگ در امریکا یک کاهش محسوس در
سرمایه گذاری ثابت باشد اجتناب چین از رکود و رشد سریع اقتصادی درآن در واقع
به خاطر افزایش سرمایهگذاری ثا بت بود .درمقابل این نتایج متفاوت دلیل تفاوت در
شیوهی عملکرد اقتصاد امریکا و چین در طول بحران مالی روشن میشود».
ولی رن لوییس بر این گمان است که سیاستهای کینزی میتوانست مؤثر باشد و
این درواقع «عدم دوراندیشی» دولتها در اقتصادهای عمدهی سرمایهداری بود که
دست به عمل نزدند و به عوض ریاضت اقتصادی را تحمیل کردند.
این واقعیت دارد که دولتها در اقتصادهای عمدهی سرمایهداری از نمونهی چین
تبعیت نکردند ازجمله به دلیل این که از نظر ایدئولوژی مخالف سرمایهگذاری دولتی
هستند – درواقع اولین قدمی که دراجرای ریاضت اقتصادی برداشتند کاستن از
پروژههای سرمایهگذاری دولتی بود که سریعترین راه برای کاستن از هزینههای
عمومی است.
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ولی علت اصلی نه ایدئولوژی بود و نه عدم دوراندیشی .واقعیت این است که
برنامههای تحریک اقتصادی کینزی در اقتصادسرمایهداری که سودآوری
سرمایهگذاری پایین است و به همین خاطر میزان سرمایهگذاری روند نزولی دارد کار
نمیکند .در حالی که سهم سرمایهگذاری دولتی در تولید ناخالص داخلی تنها 3
درصد است در مقایسه با سهم سرمایهگذاری بخش سرمایهدارانه که بیش از 15
درصد است ،سهم دولتی باید بطور چشمگیری افزایش یابد تا مؤثر باشد« .تحریک
سرمایهگذاری سرمایهداران» با نرخ بهرهی پایین و هزینههای رفاه اجتماعی کافی
نیست .سرمایهگذاری سرمایهداران باید با سرمایهگذاری «اجتماعیشده»ی دولتی
جایگزین شود .تنها در طول اقتصاد جنگی سالهای  1940-45بهطور موقت این
اتفاق افتاد .در طول ده سال گذشته درامریکا ،اروپا و ژاپن این سرمایهداران بودند که
براساس سود و نه رونق اقتصادی دربارهی سرمایهگذاری و اشتغال تصمیم گرفتند.
درنتیجه ،سیاست «اسهال پولی» ( )Quantitative Easingو تحریکهای مالی –
دو سیاست عمدهی کینزی – تأثیری نداشت .برعکس در چین سرمایهگذاری ثابت به
شدت افزایش یافت آن هم به این دلیل که نیروی محرکهش یک برنامه مشخص بود
برای سرمایهگذاری دولتی و استفاده از بانکهای دولتی که کوشیدند تسهیالت مالی
دراختیار کمپانیها را گسترش بدهند.
این تفاوت بین سیاستهای کینزی در یک اقتصاد سرمایهداری و سرمایهگذاری
دولتی درچین قرار است بار دیگر محک بخورد .اغلب اقتصاددانان جریان اصلی
پیشبینی می کنند که چین قرار است از جنگ تجاری امریکای ترامپ صدمه ببیند و
نرخ رشدش کاهش یابد درواقع خطر بالقوه ای وجود دارد که شاهد رکود ناشی از
گسترش قرض باشیم .ولی مقامات چینی تا به همین جا دست به اقدام زدهاند.
کسری بودجه معمولی (محرکهای مالی) با تأمین مالی دولتی پروژههای
سرمایهگذاری همراه شده است ( خط آبی در نمودار)
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بخش عمده ای از منابع دولتی از فروش زمین بهوسیلهی دولتهای محلی فراهم
میشود .از طریق تأمین مالی بهوسیلهی دولتهای محلی ،آنها به ساختمان جاده،
خانه ،و حتی شهر دست زده و زمینها را به خانه سازها فروختهاند .ولی بهطور
مستقیم هم منابع مالی از دولت مرکزی تأمین میشود (.)%80
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میتوانیم انتظار داشته باشیم که این نوع تأمین مالیها بیشتر بشود و پروژههای
سرمایهگذاری گسترش یابد اگر صادرات چین در نتیجهی جنگ تجاری امریکا کاهش
یابد .درحالی که اقتصادهای عمدهی سرمایهداری حال و روز خوشی ندارند،
سرمایهگذاری دولتی در چین اقتصاد را به جلو خواهد برد.
منبع اصلی
Michael Roberts ,China’s “Keynesian” Policies

نقد اقتصاد سیاسی
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این متن ترجمهای است از کتاب
 Communism for Kidsنوشتهی
بینی آدامچاک[ .]1متن اصلی مؤخرهای
دارد که با زبان سادهی کتاب تفاوت
دارد و بنا به این دلیل در این ترجمه
نیامده است .اصل کتاب به زبان آلمانی
است و پیمان م .مترجم کتاب این
برگردان را از روی نسخهی انگلیسی
چاپ انتشارات  MITکه در سال 2017
منتشر شده ،انجام داده است .مشخصات
متن اصلی در انتها آمده است.
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کمونیسم چیست؟

کمونیسم نامی برای جامعهای است که در آن مردم از شر تمام مصیبتهایی که
امروزه در جامعهی خودمان تحت نظام سرمایهداری از آن رنج میبرند ،خالص شوند.
ایدههای گوناگون زیادی وجود دارد دربارهی این که کمونیسم چهگونه باید باشد .اما
اگر کمونیسم به معنای رهایی از تمام مصیبتهایی باشد که مردم تحت نظام
سرمایهداری از آن رنج میبرند ،پس بهترین نوع کمونیسم ،آن نوعی است که از شر
بیشتر مصیبتها رها شود .این موضوع مثل درمان یک بیماری است .اگر
سرمایهداری یک بیماری باشد – که نیست – پس بهترین نوع دارو نوعی از کمونیسم
است که بتواند مردم را نه صرفاً بهاندازهی یک سوم یا نصف بلکه کامالً مداوا کند .با
این وجود ،مردم معموالً قبل از بیمار شدن سالم هستند ،و دارو تنها آنها را به وضعی
که قبل از بیماری داشتند برمیگرداند .در واقع این موضوع دربارهی سرمایهداری
درست نیست ،چون مردم قبل از آن نیز ،هرچند به دالیل دیگر ،رنجهای زیادی
می کشیدند .به همین دلیل این مقایسه خیلی خوب نیست .و حتی اگر کمونیسم
عالجی خوب باشد ،درمانی برای همهچیز نیست .تنها عالجی برای مصیبتهایی است
که سرمایهداری موجب آن است .اگر شما تب و سرفه داشته باشید ،و قرصی برای
سرفه مصرف کنید ،آنوقت فقط سرفه از بین میرود نه تب .کمونیسم به نوعی شبیه
این است :تمام رنجها را التیام
نمیبخشد بلکه تنها تاحدی
رنجهایی که به موجب
سرمایهداری بهوجود آمدهاند را
التیام میبخشد.
برای درک قطعی کمونیسم و
فهمیدن اینکه کدام ایده دربارهی
آن بهترین است ،ناچاریم اول
سرمایهداری را درک کنیم و
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اینکه آن چهگونه باعث رنج مردم میشود.
سرمایهداری چیست؟

امروزه نظام سرمایهداری در سرتاسر دنیا وجود دارد ،و به آن سرمایهداری
میگویند چون سرمایه در آن حکم میراند .نه مثل اینکه بگوییم سرمایهدارها حکم
میرانند یا اینکه طبقهی سرمایهدار حکم میراند .در نظام سرمایهداری مطمئناً مردم
هستند که قدرت بیشتری نسبت به دیگر چیزها دارند ،اما ملکهای وجود ندارد که
باالی سر جامعه بر تخت بنشیند و به همه دستور بدهد .پس اگر دیگر مردم بر جامعه
حکم نمیرانند ،چه کسی اینکار را میکند؟ پاسخ ممکن است کمی عجیب به نظر
آید .اشیاء این کار میکنند .البته که منظور ما عیناً این نیست ،چون که اشیاء
نمیتوانند کاری بکنند ،کمتر از همه این که بر مردم حکومت کنند .همهچیز به کنار
آنها فقط شی ء هستند .و تمام اشیاء این قدرت را ندارند؛ تنها نوع ویژهای از آنها
چنین قدرتی دارند .یا به بیان بهتر تنها شکل ویژهای از اشیاء چنین قدرتی دارند .این
اشیاءی ویژه از آسمان نمیافتند یا با بشقابهای پرنده درحالی که با لیزر به مردم
شلیک میکنند به زمین نمیآیند .آنها تنها چیزهایی هستند که مردم برای راحتتر
کردن زندگی میسازند ،برای اینکه در خدمت آنها باشند .به شکلی غریب ،به مرور
زمان ،مردم فراموش میکنند که آنها این اشیاء را ساختهاند و عنقریب مردم شروع
به خدمتکردن به اشیاء
میکنند.
این [موقعیت] را تصور
کنید :دختری به سمت میزی
میرود و روی تکه کاغذی
مینویسد« :لطفاً یک لیوان آب
بخور ».یکی دو ساعت بعد او
دوباره سرمیز حاضر میشود و
آن تکه کاغذ را پیدا میکند.
وقتی ایندفعه آن را میخواند،
فراموش میکند که خود او آن
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را نوشته است و با خودش فکر میکند که او احتماالً باید به چیزی که کاغذ میگوید
عمل کند .شاید در اول کمی دوبهشک شود پس دوستی را پیدا میکند و میپرسد
« آیا واقعاً مجبورم همین االن یک لیوان آب بخورم؟ حتی تشنه هم نیستم ».دوست
جواب میدهد «نمیدانم .بیا بگذار نگاهی بکنم ».او چیزی را که بر تکه کاغذ نوشته
شده میخواند و به دختر میگوید «بله این چیزیه که اینجا نوشته .تو مجبوری یک
لیوان آب بخوری ».اگر این دختر بیشتر اوقات از کنار این تکه کاغذ بگذرد ،خیلی
زود دل درد وحشتناکی خواهد گرفت .و اینطوری است که او تحت فرمان اشیاء قرار
میگیرد و رنج میکشد.
یقیناً این کمی عجیب به نظر میرسد .چرا او باید ناگهان فراموش کند که خودش
آن جمله را نوشته است؟ چرا نباید دیگر دستخط خودش را بشناسد؟ بهطور کلی
واقعیت کمی عجیب تر از چیزی است که در این صحنه هست .مردم بهتنهایی کار و
زندگی نمیکنند بلکه در جامعه با یکدیگر زندگی میکنند .در واقعیت ،هرگز تنها
یک شخص نیست که جملهای را مینویسد؛ تعدادی از مردم هستند که با یکدیگر
این چیزها را مینویسند .بگذارید مثال دیگری بزنیم – لوح احضار( در این یکی هم
یک لیوان هست) .برای بازی کردن ،گروهی از مردم دایرهوار دور یک لوح با لیوانی در
وسط آن مینشینند .تمام حروف الفبا روی لوح نوشته شده است .هرکس یک دست
یا انگشتش را روی لیوان میگذارد ،و چون همه ناخودآگاه کمی میلرزند ،لیوان
شروع به حرکت می کند ،انگار که دستی نامرئی آن را آهسته از حرفی به حرف دیگر
تکان داده است .مردم تشخیص نمیدهند که خودشان لیوان را تکان دادهاند ،چون
لرزش هرکدامشان هرگز نمیتوانست بهتنهایی آن را تکان دهد .درعوض ،آنها فکر
میکنند یک روح نوعی پیغام را به واسطه آنها انتقال میدهد.
لوح احضار خیلی خوب نشان میدهد که زندگی تحت نظام سرمایهداری چهگونه
است .در واقع ،مردمی که بازی میکنند خودشان لیوان جادویی متحرک را تکان
میدهند ،گرچه هیچکدام بهتنهایی نمیتوانست این کار را بکند .لیوان حرکت میکند
تنها به این خاطر که مردم به جای جداگانه عمل کردن با یکدیگر عمل میکنند .اما
آنها حتی متوجه همکاریشان نمیشوند .مشارکت خود آنها مخفیانه اتفاق میافتد
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چنانکه گویی پشت سرشان .اگر این مردم درعوض ،آگاهانه دور هم جمع میشدند تا
جمعاً دربارهی چیزی فکر کنند که واقعاً میخواستند بنویسند ،احتماالً آنوقت نتیجه
خیلی متفاوت میبود .حداقل ،هیچ نامطمئنی دربارهی این که چه کسی متن را
نوشته نمی بود ،از این مطمئنیم .گو این که با وضعی که چیزها اکنون دارند ،به نظر
میرسد که متن را دستی نامرئی نوشته است .و از آنجایی که هیچکس نمیتواند
چگونگی اتفاق افتادن آن را توضیح دهد ،باور میکنند که قدرتی بیگانه در کار بوده
مانند یک روح یا یک شبح.
خب می بینید که هر نوعی از همکاری ،هر نوع گروه یا هر نوع کاری نیست که
این قدرتهای خاص را به اشیاء علیه مردم ببخشد .تنها نوع ویژهای این طور است.
لوح احضار با این ویژگی تطبیق دارد اما نوشتن جمعی ندارد .به همیننحو اشیاء بر
هر جامعهای حکم نمیرانند؛ این امر فقط در جامعهی سرمایهداری روی میدهد .تنها
در نظام سرمایهداری است که مردم با یکدیگر ارتباط دارند و با هم کار میکنند به
شکلی که منجر به چیرگی اشیاء بر مردم
میشود .اما چه چیز بهخصوصی دربارهی
روابط میان مردم در نظام سرمایهداری
وجود دارد؟ چه چیزی آنها را از روابطی
که مردم با یکدیگر در جوامع متفاوت
دارند ،متمایز میکند؟
برای پاسخ به این سواالت ،بگذارید
نگاهی به شکلگیری سرمایهداری
بیاندازیم .وقتی این کار را کردیم ،خواهیم
دید که سرمایهداری همیشه وجود نداشته
است (که هماکنون امتیاز بزرگی است).
سرمایهداری چهگونه بهوجود آمد؟

سرمایهداری اولین بار در حدود پانصد سال پیش در انگلستان گسترش یافت .در
آن زمان هنوز فئودالیسم حکمرانی میکرد بدین معنی که ملکهها ،شاهزادهها و
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خدمتکاران زیادی وجود داشتند .اما بیشتر مردم دهقان بودند .دهقانها در
کمونهای روستایی کوچک یا همراه با خانوادهشان بر روی زمینها کار میکردند .از
آنجایی که آنها هیچ ماشینآالتی نداشتند و اختراعات هم کم بود ،مجبور بودند
خیلی کار کنند .با اینکه آنها خیلی کار میکردند ،بازهم فقیر بودند .حتی بدتر از
آن ،کلیسا که در آن زمان بسیار قدرتمند بود ،خواستار یکدهم از تولید نان دهقانان
بود – و شاهزادهها حتی بیش از آن طلب میکردند! گهگاه مردم باید به زمینهای
شاهزادهها میرفتند و برای چندین روز آنجا کار میکردند .لیکن آنها همیشه دقیقاً
میدانستند حاکمان چه مقدار از آنها میستانند .در غیر اینصورت آنها خیلی تنها
میماندند .میبینید شاهزادهها خیلی کم دربارهی کارکردن میدانستند و بنابراین
واقعاً نمیتوانستند به دهقانها بگویند چهگونه کارشان را انجام دهند.
در آن زمان ،انگلستان نیروی دریایی بزرگی با مأموریتهای تجاری پرتکاپو در
سراسر جهان بود .کشتیهای تجاری بسیاری هر روز صبح لنگرگاههای انگلستان را به
سوی آفریقا ،اروپا و سرزمینهای دوردست آسیا و آمریکا ترک میکردند .از آنجایی
که تاجرانِ دارای کشتیهای بهاندازهی کافی بزرگ و توپخانههای به اندازه کافی
پرزور ،زیاد نبودند که همه اینها را انجام دهند ،آنهایی که کشتی داشتند
کسبوکارشان به راه بود .برای مثال آنها به آمریکا رفتند جایی که تمام جواهرات را
از مردم ساکن آنجا دزدیده و در اروپا
فروختند .سپس به آفریقا رفتند و
ساکنان آنجا را دزدیدند و در آمریکا
فروختند .این تاجران ثروتمند شدند و
خیلی زود از نوعی تجمل و عیش
برخوردار شدند که شاهزادهها حتی در
دیوانهوارترین رؤیارؤیاهایشان نیز هرگز
نمیتوانستند آن را تصور کنند.
وقتی شاهزادهها دیدند که تاجران
با جواهرات بسیار بزرگ و شمشیرهای
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تجملیشان چهقدر ثروتمند شدهاند ،حسادتشان برانگیخته شد .آنها ترسیدند که
تاجران که از لحاظ اقتصادی قدرتمند میشدند نفوذ سیاسی بیشتری را پیدا کنند یا
حتی شاهزادهها را سرنگون کنند – که در واقع بعداً این کار را کردند.
شاهزادهها با بیقراری نقشه کشیدند که چهطور آنها هم میتوانند مانند تاجران
ثروتمند شوند .اما تنها چیزی که آنها مالک آن بودند زمینی بود که دهقانها در آن
زندگی میکردند ،و شلغمهایی که دهقانها در زمین میپروراندند هرگز چنین پول
زیادی نصیب آنان نمیکرد .پول بیشتر میتوانست از پشم گوسفند بهدست آید که
در آن زمان در اروپا ارزشمند بود .و بنابراین شاهزادهها تمام زیردستان خود را
فراخواندند و به ایشان دستور دادند که از کشت شلغم دست بکشند و به جای آن در
همه جا به پرورش گوسفند بپردازند.
همانطور که اکنون مشخص است دهقانهای بسیار کمتری برای نگهداری از
گوسفند نسبت به کشت شلغم الزم است .و وقتی گوسفندها همه جا هستند مردم
بسیار کمتری میتوانند روی زمین زنده بمانند .این طور بود که [وجود] اکثریت
عظیم دهقانان غیرضروری شد.
شاهزادهها اهمیت کمی به سرنوشت دهقانها میدادند ،چونکه آنها تنها
جواهرات بسیار بزرگ و شمشیرهای تجملی تاجران را میدیدند .و بنابراین شاهزادهها
سربازانشان را فرستادند تا دهقانها را از زمینهایی که آنها همیشه در آن کار و
زندگی کرده بودند بیرون بیاندازند .سربازان خشن بودند و دهقانها را بسیار آزردند.
در اول کار دهقان ها خیلی ناامید بودند .در عین حال تصور کنید که چهقدر غمگینتر
شدند وقتی فهمیدند که دیگر هرگز نمی توانند به زمینهایشان بازگردند – و اینکه
هرچیزی که تاکنون یاد گرفته بودند اکنون بیاستفاده بود .هیچکدام از آنها
نمیدانستند که دیگر چهطور خودشان را تأمین کنند .چونکه نمیدانستند دیگر کجا
بروند به شهرهای بزرگ رفتند .اما وقتی رسیدند ،جمعیت عظیمی از دهقانان پیشین
را دیدند که اکنون در آنجا زندگی میکردند – دهقانهایی که همچنین از زمینشان
رانده شده بودند .بدون زمین هیچکدام از آنان نمیتوانست غذایی بکارد .و از آنجا که
مالک هیچ چیز نبودند هیچ چیزی هم برای فروش نداشتند .البته که آنها همیشه
میتوانستند دزدی کنند اما آنوقت ممکن بود پلیس آنها را دستگیر و مجازات کند.
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تنها چیزی که آنها هنوز داشتند خودشان بود .و بنابراین مردم به کارخانهها رفته و
خودشان را فروختند.
از آن موقع ،تمام مردم در
نظام سرمایهداری – حداقل
آنهایی که تصادف ًا مالک
کارخانهای نیستند – مجبور
شدهاند خودشان را بفروشند .در
غیر این صورت هیچ پولی ندارند و
نمیتوانند چیزی برای خوردن
بخرند .همه میخواهند غذا
بخورند و بنابراین مجبوریم چه
دوست داشته باشیم چه نه ،به
سرکار برویم .ما مجبوریم اشیاء را
بسازیم – برای مثال ،تفنگها را –
هرچند که فکر کنیم آنها
احمقانه اند یا نه .و درست
بدینگونه اشیاء بر مردم حکم
میرانند .جالب است که سربازان و افسران پلیس خیلی زیادی برای نگه داشتن این
وضعیت نیاز نیست.
همانطور که مشخص شد کار مسئلهی مهمی در نظام سرمایهداری است .همه
چیز به آن بستگی دارد .مردمی که کار نکنند ،نمیتوانند غذا بخورند .و بقیه از
مردمی که کار نکنند واقع ًا خوششان نمیآید – چون بعضی مردم باور دارند که آنها
فقط تمام چیزهایی را که دیگر مردمان بهدست میآورند ،تلکه میکنند .برای این که
بهتر بفهمیم سرمایهداری چهگونه کار میکند ،مجبوریم نگاه دقیقتری به این
بهاصطالح کار بیاندازیم.
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کار چیست؟

مردم هر صبح حتی قبل از
زمان رفتن به مدرسه ،بلند
میشوند تا به کارخانه یا اداره
بروند .بسیاری فقط بعدازظهر
میروند و بسیاری دیگر فقط در
شب شروع به کار میکنند؛
اینروزها برخی حتی اجازه دارند
خودشان تصمیم بگیرند کی
سرکار بروند .دیگران در خانه کار
میکنند ،میز صبحانه را تمیز
میکنند و لباسها را اتو میکنند.
اما این اصالً اهمیت ندارد چون
در هر حالت همه آنها مجبورند
کار کنند .زمانی که مردم به
دروازهی کارخانهای یا به ورودی ادارهای میرسند ،متصدیای به آنها خوشامد
میگوید و میپرسد« :میخواهید برای کارخانه یا ادارهی ما کار کنید؟» و مردم چه
چیزی میتوانند بگویند؟ به احتمال زیاد آنها به کار کردن عالقهمند نیستند ،و
بیشتر ترجیح میدادند تا کمی بیشتر در رختخواب میماندند یا با دوستانشان برای
صبحانه قرار بگذارند .اما بهتر است این را برای خودشان نگه دارند چون میدانند تنها
در صورتی میتوانند صبحانه بخورند که شغلی داشته باشند.
بنابراین میگویند« :بله میخواهم».
متصدی مؤدبانه میگوید« :خیلی خوب ».او ادامه میدهد «کارخانه به اندازهی
کافی به شما پول خواهد داد تا بخورید و بیاشامید و اجارهتان را بپردازید ،و همچنین
در هفته دوبار به سینما بروید .اما در عوض مادامی که اینجا هستید مجبورید تقریباً
هرچیزی را که کارخانه به شما میگوید انجام دهید».
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مردم به خودشان میگویند« :دو بار در هفته سینما رفتن به نظر عالی میرسد،
اما انجام دادن هرکاری که کارخانه به من میگوید مادامی که اینجا هستم ،یعنی
هشت ساعت در روز؟ این یک سوم از روز من است! و اگر هشت ساعت بخوابم ،نیمی
از وقتی است که بیدارم! این واقع ًا برابر است با فقط دوبار در هفته سینما رفتن».
اما چه چیز دیگری میتوانند بگویند؟ آنها هماکنون با اصول موافقت کردهاند و
گذشته از این ،آنها هماکنون جلوی درب کارخانه یا اداره ایستادهاند.
وقتی کارخانه شروع به فریاد زدن میکند ،آنها بهسختی درب را پشتسرشان
میبندند.
کارخانه با صدای غریوش اشاره میکند «از این ورودی بیایید .و حاال مستقیم از
آن در بروید .صندلی که در آنجا هست را میبینید؟ روی آن بنشینید ».کارخانه صبر
کرده و برای لحظهای قبل از ادامه دادن فکر میکند« :خب خب خب اینجا چی
داریم؟ امروز باید دقیقاً  1223تا اتو بخار ساخته شود .به همین دلیل شما باید
هرساعت این میخ را صدبار بکوبید».
یک کارگر با عصبانیت اعتراض میکند« :هان؟ باید این میخ مسخره را بکوبم؟
صدبار؟ ولی چرا؟ این تو این دنیا به چه دردی میخوره؟ چه ربطی به اتوبخارها داره؟
و اصالً کی این همه اتو میخواهد؟ کی این همه اتو نیاز داره؟»
اما صدای کارخانه هماکنون رفته است .او کارهای مهمتری نسبت به پاسخ دادن
به سواالت کارگرانش ،برای انجام دادن داشت .از آن هم بیشتر احتماالً حتی پاسخها
را هم نمیداند.
البته کارخانه واقعاً با صدایی حقیقی حرف نمیزند .آن تنها یک کارخانه است-
که از سنگها ،ماشینآالت و پالستیک درست شده است .و به هیچوجه زبان ندارد .با
این وجود کارخانه با صدای مخصوص خودش حرف میزند .با مثالی دیگر میتوانیم
این را بهتر بفهمیم .به یک صندلی فکر کنید .اگر قبالً هیچ صندلی ندیدهاید ،و هیچ
ایدهای ندارید که یک صندلی چیست ،پس وقتی یکی از آنها را ببینید واقع ًا
نمی دانید که با آن چکار کنید .شاید بخواهید با آن آتش روشن کنید .یا شاید سعی
کنید ز یر آن بخوابید .اما هنگامی که فهمیدید صندلی چیست ،شاید چون کسی آن
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را برای شما توضیح داد ،پس شما همچنین زبان خود صندلی را میفهمید .صندلی
چیزهایی شبیه به این میگوید« :این طوری اینجا بنشینید .نه نمیتوانید روی من
لم دهید؛ می افتید پایین! و از وول خوردن دست بردارید و اال پای عقبی مرا
میشکنید ».اگر صندلی یکی از آن ناراحتها باشد پس احتماالً چیزهای بدجنسانهای
مثل این میگوید« :اوو درد داشت؟ حاال آزارت میدهم تا دوباره دردت بیاید!» در
محل کار و مدرسهها صندلیها بیشتر صندلیهای کریهی از این نوع هستند .آنها
عمداً خودشان را سفت و سخت میکنند تا این که شما فقط بتوانید به یک شکل
روی آنها بنشینید .آنها نمیخواهند مردم خیلی احساس راحتی کنند و حتی یک
لحظه برای خوابیدن چرت بزنند.
کجا بودیم؟ اوه بله کارخانه .در طول زمان
مردم کارخانههای بزرگ خیلی زیادی
ساختهاند .بدبختانه آنها هیچوقت خفهخون
نمیگیرند .حاال مجبوریم بیوقفه به آنها
گوش دهیم .کارخانهها همیشه دربارهی همان
سه چیز حرف میزنند .آنها به ما میگویند
چهطور باید تولید کنیم ،چه چیزی باید تولید
کنیم و چهقدر باید تولید کنیم .برای مثال،
کارخانه به بعضی کارگران میگوید گروهی
دور یک میز بنشینند و تمام طول شب
دربارهی چیزی بحث کنند؛ آن به گروه
دیگری میگوید تا چیزهای متفاوتی را تا
صبح بین خودشان رد و بدل کنند .کارخانه به برخی کارگران میگوید تمام روز در
خانه بمانند و اتو بکشند .به کارگران دیگر میگوید میخها را بکوبند ،و گروهی دیگر
کامپیوتری را روشن و خاموش کنند ،و سپس بیوقفه دربارهی مشتی چیز که
کارخانه رؤیایش را میبافد بنویسند .حتی کارگرانی هستند که باید تپانچهها را
طراحی کنند .کارخانه همچنین اعالن میکند که از هرچیز چهقدر میخواهد .برای
مثال ،در هر ساع ت صد میخ کوبیده شود ،یا یک آپارتمان کامل لباس شسته شده اتو
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شود ،یا روزانه پنج صفحه در کامپیوتر نوشته شود .سرانجام ،کارخانه تصمیم میگیرد
هرنفر در عوض انجام دادن تمام این کار چهقدر باید بگیرد .شاید یک بلیط سینما
برای کوبیدن میخها ،هیچ بلیط سینمایی برای شستن لباسهای کثیف ،و صدتا بلیط
برای رییس بودن.
حاال یک کارگر شاید نخواهد تمام روز چکش بزند بلکه بیشتر ترجیح بدهد چهار
صفحه در روز بنویسد نه پنج صفحه .و کارگر دیگری شاید نخواهد اتوکشی انجام دهد
بلکه بیش تر ترجیح بدهد دور یک میز با دیگران بنشیند ،یا بهتر از آن ،در طول روز
از هر چیزی کمی انجام دهد .صبح در خانه اتو بزند ،عصر دور یک میز بنشیند ،و
غروب شعرهای زیبا بنویسد .و کارگر سومی دقیقاً مطمئن نیست چهکاری میخواهد
بکند اما نمیخواهد هیچ کاری با تپانچهها داشته باشد ،از این مطمئن است.
اما وقتی کارگران در کارخانه حاضر میشوند و این پیشنهادها را میکنند،
کارخانه ناگهان کر میشود و طوری رفتار میکند که انگار هیچچیز نمیفهمد .احمق!
آن تنها یک کارخانه است که از سنگ و ماشینآالت و پالستیک ساخته شده است.
کارخانهها گوش ندارند .مردم آه میکشند و برمیگردند به سرکارشان .آنها تشخیص
میدهند که گرچه مردم کارخانه را ساختهاند ولی آن واقع ًا اهمیتی به مردم نمیدهد.
اهمیت نمیدهد که آیا آنها خوشحالاند ،یا آیا میدانند چه چیزی را و چرا درست
میکنند .تنها چیزی که کارخانه به آن اهمیت میدهد ساختن و فروختن به
بیشترین حد ممکن است .کارخانه تنها میخواهد مردم خوشحال باشند اگر
خوشحال بودن به فروش بیشتر منجر شود .و اگر خوشحال بودن واقع ًا به فروش
بیشتر منجر شود ،پس مردم مجبورند تا خوشحال باشند -حتی اگر واقعاً نباشند .و
این آنها را ناخشنود میکند .بههرحال چیزهای بیشتری فروخته شده و این تنها
چیزی است که کارخانه به آن اهمیت میدهد .اگر کارخانه بتواند چیزهای زیادی
بفروشد آنوقت میتواند کارگران بیشتر و ماشینهای اضافی بخرد و سپس میتواند
حتی تعداد بیشتری اتوبخار ،متون یا تپانچه تولید کند .و آنوقت کارخانه میتواند
آنها را نیز بفروشد.
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اگر کارخانه اهمیتی به مردم نمیدهد ،و اگر مردم موظفاند به چیزی که
کارخانه به آن اهمیت میدهد اهمیت بدهند ،و اگر کارخانه تنها به خریدن و فروختن
اهمیت بدهد ،پس خریدن و فروختن حسابی باید مهم باشد.
برای این که بهتر بفهمیم کارخانه چهگونه کار میکند ،باید نگاه دقیقتری به این
بیاندازیم که کارخانه چکار میکند زمانی که چیزها را میفروشد برای این که
چیزهایی بخرد تنها برای این که دوباره چیزهایی بفروشد .برای خریدن و فروختن
چیزها کارخانه باید به بازار برود .این بازارِ یک دهکدهی کوچک با قفسههای میوه و
سبزی نیست .برای کارخانهها ،بازارهای بزرگ مخصوصی وجود دارد .بگذارید نگاه
دقیقتری بکنیم.
بازار چیست؟

قبل از این که کارخانه بتواند
چیزی در بازار بفروشد ،اول باید چیزی
درست کند .درست کردن یا تولید
چیزی نیازمند مواد اولیه مختلفی است
– مثل پختن یک کیک .برای پختن
یک کیک نیاز داریم به  .1تخم مرغ،
شکر و آرد  .2یک فر  .3و یک نانوا .اما
کارخانهی ما نمیخواهد کیک بپزد.
میخواهد اتو بخار درست کند.
بنابراین حجم انبوهی ورق فلز و کیسه
بزرگی میخ میخرد .درست کردن اتو
از ورق فلز و میخ نیازمند ماشین
عظیم اتوسازی است .بنابراین کارخانه سه ماشین غولپیکر اتوبخارساز میخرد .همه
آنها باهم میشود ماشینهای عظیم اتوساز ،کیسهی بزرگی میخ ،و دستهی بزرگی از
ورق فلز در کارخانه .با این حال به برخی دالیل هیچ چیز کار نمیکند .به ناگاه
کارخانه متوجه میشود که هنوز به یک چیز دیگر نیاز دارد :آن مردم ،کارگران!
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بازار مخصوصی است که کارخانهها برای برداشتن کارگران به آنجا میروند :بازار
کار .در بازار کار ،آدم های گوناگون زیادی برای فروش هستند که از پیش به شکل
آماده به کار در کارخانههای مخصوص دیگری مانند مدرسه یا کارگاههای خانگی
پرورش یافتهاند .به این دلیل است که کارخانهی ما میتواند به بازار کار برود و
سفارش دقیقی برای نوعی از آدمهایی که نیاز دارد قرار دهد .میگوید« :صبح بخیر،
من به دوازده تا میخکوب ،شش تا خمکنندهی ورق فلز ،و یک نفر تستکنندهی اتو
نیاز دارم ».عالوه بر اینها ،کارخانه به دو آدم متفکر نیاز دارد که بتوانند دربارهی
فرمولی برای چگونگی ساختن اتوبخار از ماشینها ،ورق فلز و میخها و آدمها فکر
کنند .سرانجام ،به یک رییس نیاز دارد تا مطمئن شود هرکس کاری که کارخانه از
آنها میخواهد را انجام دهد .کارخانه از مردم میپرسد« :میخواهید برای من کار
کنید؟» و مردم میگویند «بله میخواهیم ».اما ما هم اکنون همه چیز را دربارهی آن
شنیدیم.
بعد از آن ،کارخانه آدمهایی را که از بازار کار خریده است برمیدارد و به خانه
آمده و آنها را با ورق فلز و ماشینها و میخها هر روز برای هشت ساعت با هم در
درون خود حبس میکند .حاال بیا و ببین ،بعد از مدتی اولین اتوهای تازه درست شده
شروع به بیرون آمدن از کارخانه میکنند .کارخانه آن اتوها را برداشته به بازار برگشته
و آنها را میفروشد .این دفعه به بازار کار نمیرود بلکه در عوض به بازار اتوها یا به
بازار اتو و چیزهای دیگر میرود .وقتی کارخانه اتوهایش را آنجا میفروشد ،پول
دریافت میکند .و با آن پول میتواند برای خودش ورق فلز ،میخ و آدمهای اتوساز و
جدیدترین ماشینها را بخرد .و با ماشینهای جدید ،ورق فلز ،میخها ،و مردم اتوساز
میتواند حتی اتوهای جدید بیشتری بسازد .و میتواند آنها را دوباره از اول بفروشد.
درحالی که در بازار اتو و دیگر چیزها ،کارخانه دربارهی چیزی که کارخانهها
همیشه دربارهی آن خیال باطل میکنند فکر میکند :ماشینهای جدید ،ورق فلز،
میخها ،و آدمهای اتوساز .یک روز ناگهان صبرکرده و متوجه چیزی میشود .جایی نه
خیلی دور و اگر بخواهیم دقیق باشیم درست آنطرف خیابان ،کارخانهی دیگری
وجود دارد که آن نیز اتو میفروشد .کارخانهی ما غرولند میکند که «باید نگاهی از
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نزدیک به این بکنم» ،و این کار را میکند .متوجه قیمتهای این اتوهای دیگر
میشود و با خودش فکر میکند« ،نباید اینطور باشه ».مگر چه چیزی دید؟
کارخانهی دیگر ،اتوها را به قیمت ارزانتری میفروشد .نه خیلی ارزانتر اما آنقدر
ارزان تا تفاوت بکند ،چونکه مردم هماکنون اتوهای بیشتری از آنها میخرند.
کارخانهی ما فکر میکند «لعنت لعنت لعنت!» ( کارخانهها به طرز وحشتناکی
حسودند ،اگر تا حاال نمیدانستید) .او واقع ًا نمیتواند در مقابل این حقیقت که
کارخانه دیگر اتوهای ارزانتر و همچنین تعداد بیشتری میفروشد ،دوام بیاورد .در
حقیقت ،نمیتواند دوره کارخانه دیگر را تاب بیاورد .دربارهاش فکر کنید کارخانهها
نمی توانند در برابر هرکس یا هرچیزی خصوصا کارگران و دیگر کارخانه ها تاب
بیاورند.
تنها چیزی که کارخانهها را
خوشحال میکند فروختن و خریدن،
و فروختن و خریدن است .و تنها
چیزی که آنها رؤیایش را میبافند
ماشینها ،ورق فلز ،میخها ،و آدمهای
اتوساز هستند .فکر خواهید کرد که
کارخانهی ما می تواند خیلی راحت
بهسوی کارخانه دیگر برود و بگوید
«سالم رفیق چجوریه که شما این
اتوها رو اینقدر ارزان میسازید؟ منم
میخواهم همین کار را بکنم ».یا
شاید« :خب آیا این یک اتفاق
نیست؟ من و شما هردو اتوبخار
درست میکنیم .چهطوره که باهم
این کار را بکنیم؟ این بیشتر با عقل جور درمیآید ،اینطور نیست؟» اما کارخانهها
این طور فکر نمیکنند ،و اگر با هم متحد شوند تنها برای آزردن کارخانه سومی است.
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کجا بودیم؟ آهان درسته ،کارخانهی ما عصبانی است .همینکه به خانه بازگشت،
فوراً دو آدم متفکرش را صدا میزند و از آنها میپرسد چکار باید بکند.
«شما مجبورید اتوبخارها را ارزانتر و سریعتر و همچنین بیشتر بسازید .باید
هزینهها را کم کنید تا بتوانید آنها را با قیمتی پایینتر بفروشید .اولین آدم متفکر
میگوید «برای مثال ،شما واقع ًا تنها به یک آدم متفکر نیاز دارید نه دوتا».
کارخانه میگوید «این ایدهی خوبی است» و فیالمجلس اولین آدم متفکر را
اخراج میکند.
روز بعد کارخانه تمام آدمهای اتوسازش( منهای یک آدم متفکر) را دور هم جمع
میکند و اعالن میکند،
«از االن به بعد ،شما تنها به اندازهی یکبار در هفته سینما رفتن پول میگیرید ،و
همچنین باید یک ساعت در روز اضافه کار کنید».
مردم یک ذره هم این را دوست ندارند اما آنها از پیش یادگرفتهاند که کارخانه
همیشه وقتی آنها سعی دارند حرف بزنند کر است .و بنابراین سرافکنده به
سرکارشان برمیگردند.
ال
چند هفته بعد ،کارخانهی ما متکبرانه با نشان دادن اتوهای فوقالعاده ارزان کام ً
جدید به بازار برمیگردد .فریاد میزند «مردم جمع شوید! اتوهای من خیلی ارزانتر از
آنهایی است که آنطرف هستند .و با انگشتان بزرگ فلزیاش به کارخانهی آنطرف
خیابان اشاره میکند که تمام مدت با کینه و بغض به آن مینگریست .این حرکت
ال هوشمندانهای است .همه دور کارخانهی ما جمع میشوند و اتوها را میخرند.
کام ً
ضمناً کارخانه دیگر کمتر و کمتر میفروشد .کارخانهی ما محظوظ شده است .درحالی
که اتوها را میفروشد ،بعضیوقتها چشمان پنجرهای بزرگش را میبندد و دربارهی
تمام ماشینهای جدید ،دستههای ورق فلز ،کیسههای میخ و آدمهای اتوسازی که با
تمام پول جدیدش خواهد خرید رؤیا میبافد.
اما آن منظرهی غمانگیز آنطرف خیابان چیست؟ آن کارخانهی دیگر است که
کجکی باالی تمام اتوهایی که دیگر نمیتواند بفروشد نشسته است .اگر دقیقتر نگاه
کنیم ،میتوانیم اشکهای سیاه ضخیم دود را ببینیم که آهسته از دودکشاش
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میافتند .مشخص میشود این کارخانه بدهیهای زیادی دارد و بعد از این همه خوب
عمل نکرده است .حاال که کارخانهی ما اتوبخارهای ارزانتر میسازد ،این کارخانهی
دیگر بیش از این نمیتوان د هیچی از اتوبخارهایش را بفروشد .و از آنجایی که دیگر
نمیتواند اتو بفروشد ،نمیتواند ماشینهای جدید ،ورق فلز ،میخ ،یا حتی آدمهای
اتوساز بخرد .کارخانه ی دیگر خیلی خیلی ناراحت است و پس از آن ورشکسته
میشود .همه اینها خیلی زود اتفاق میافتد .کارخانهی ورشکسته چون بیپول است
تمام کارگرانش را بیرون میکند .حاال بقیهی آدمهای اتوساز به یکباره بیکار شدهاند.
ال احمقانه است ،هنوز
و با اینکه آنها فکر میکردند کار کردن در آنجا کام ً
ناخشنودند چون حاال هیچ پولی نمیگیرند و قادر نیستند به سینما بروند.
پیشتر ،کا رگران هر دو کارخانه قادر بودند دوبار در هفته به سینما بروند .حاال
یک گروه از کارگران تنها میتوانند یک بار در هفته به سینما بروند در حالی که گروه
دیگر اصالً نمی توانند بروند .اما یک چیز دیگر هم هست .مردمی که از پس رفتن به
سینما برنمیآیند همچنین نمیتوانند از پس خریدن اتوها بر بیایند .و این به مشکلی
بزرگ منتهی میشود.
برای فهمیدن این که چرا چیزهای بیشتر و بیشتری وجود دارد که هیچکس
نمیتواند از عهدهاش برآید( مثل اتوها) ،نیازمندیم تا نگاه دقیقتری به این مشکلی که
بحران نام دارد بیاندازیم.
بحران چیست؟

دفعهی بعد که کارخانهی ما به بازار میرود،
دوبرابر مقدار دفعهی قبل با خود اتوبخار میآورد،
و با خودش فکر میکند« ،کارخانهی دیگر
ورشکست شده .خارقالعاده است! حاال هرکسی
که عادت داشت از آنجا اتو بخرد بهجایش به
سراغ من میاید .من دوبرابر مشتری خواهم
داشت پس به دو برابر اتو نیاز خواهم داشت».
حیرت آن را تصور کنید زمانی که میبیند
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هیچکس در بازار اتو و دیگر چیزها منتظر نیست .تقریباً دیگر هیچکس نمیخواهد در
هیچ جایی اتو بخرد .چیزی که در خیابان میان کارخانهی ما و کارخانهی دیگر رخداده
است همچنین در همهجای دنیا اتفاق افتاده است .کارخانههای بیشماری بیرون در
آنجا هستند :نه تنها آنها که اتو میسازند ،بلکه همچنین آنها که تپانچه میسازند،
یا آبنبات ،یا توپ بیسبال و غیره .حاال که مردم تنها یکبار در هفته به سینما می روند
یا اصالً نمیروند ،حس و حال خریدن اتو ندارند .بهجایآن ،در خانه میمانند و در
تلویزیون فیلم میبینند یا روی گوشیشان بازی میکنند .آنها به خودشان میگویند،
این همان نیست اما از هیچی بهتر است.
باقی مردم حتی وضع بدتری دارند .نه تنها دیگر نمیتوانند به سینما بروند ،حتی
آنقدری ندارند تا غذا بخورند .بعضی از آنها تصمیم میگیرند تا تخممرغ و گوجه
بخرند و به دیوار کارخانه پرتاب کنند چون به نظر ایدهی خوبی میرسد .هرچند
کارخانه هیچ استفادهای از گوجه ندارد از آنجایی که آن یک کارخانه اتو است نه
کارخانهای برای درست کردن سس گوجهفرنگی .کارخانه درگیر تمام این اتوهای
نکبتی مانده است .به طرز احمقانهای ،کارخانه امروز دوبرابر حد معمول اتو به بازار
آورده است .اما نمیتواند دوبرابر اتو بفروشد؛ تنها میتواند خودش را دوبرابر بیشتر در
بدهی و قرض بیاندازد .یقیناً ،کارخانهی ما درست مثل کارخانهی دیگر ورشکست
میشود .و تمام آدمهای اتوساز را اخراج میکند.
حال دیگر هیچچیزی نمانده است .نه کارخانهها ،نه ماشینها ،نه ورق فلز و یا
میخ و نه آدمهای اتوساز .اما هنوز کپهی عظیمی اتو هست که کسی نیاز ندارد .گرچه
هیچ فاجعه وحشتناکی رخ نداده است -نه زلزله ،نه جنگ ،و نه حتی بازدیدی از
جانب پاپ -ناگهان ،همه فقط بیکار نشستهاند و حسابی کسل و به شدت گرسنهاند.
بعضی دارند سعی میکنند اتوهایشان را به غذای آبپز تبدیل کنند ،اما این کامالً
بینتیجه است .مردم میگویند« :ما حاال تو یک آشفتگی واقعی هستیم .تنها اگر به
حرف این کارخانهها گوش نمیکردیم!» و یک شخص اضافه میکند« :میدانید چیه؟
همش تقصیر این چیزهاست! ما اینها را می سازیم برای این که در خدمت ما باشند،
اما بعد آنها شروع میکنند تماماً از خود راضی و وقیح شوند ،و سرانجام ما به خدمت
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آنها درمی آییم .حاال ما درگیر ول چرخیدن با تمام این اتوهای لعنتی شدهایم ».و
یکیدیگر که حاال واقع ًا عصبانی است ،اضافه میکند« :میدانستم! این یاروی احمق
است این چیز لعنتی … -چیز… شیشدگی.اه!»
همه دور و بر اتوها نشستهاند تا سفت و سخت دربارهی سرمایهداری فکر کنند
ال تقصیر سرمایهداری است .آنها با
چون فهمیدند که این آشفتگی بهراستی کام ً
خودشان فکر میکنند« :خب ،آن خیلی خوب کار نکرد .اول این که سرمایهداری
همه ی ما را ناخشنود کرد ،و بعد فقط به اشتباه کردن ادامه داد ».یکی با صدای بلند
نظر داد« :و یک چیز دیگر ،تا حاال ما به اندازهی کافی سرمایهداری داشتهایم -نزدیک
به پانصد سال -خب حاال وقت تغییر نیست؟ من یک چیز جدید میخواهم ».یک نفر
دیگر پرسید« :بله چیزی جدید ،ولی چی؟» در این مرحله سکوتی طوالنی برقرار شد
تا مردم به این سؤال در سرشان بپردازند .هرکدام از آنها دوست داشت جواب را
بداند.
ناگهان پاسخ را یافتند .فریاد زدند:
«کمونیسم!» معلومه ،چون کمونیسم به
جامعهای میگویند که از شرّ تمام
مصیبتهایی که ما تحت نظام
سرمایهداری از آن رنج میبریم خالص
شود .بیایید کمونیسم را امتحان کنیم!»
مردم فریاد میزنند« :اوه البته ».و تمام
آنها بر پیشانیشان زدند چون حاال که
سرانجام کسی آن را گفته بود خیلی واضح
بود« .چرا قبالً به این فکر نکرده بودیم؟»
مردم حاال دوچیز را میدانستند .اول
میدانستند که سرمایهداری آنها را
خوشحال نمیکند و دوم میدانستند که
کمونیسم این کار را میکند .بنابراین
تصمیم گرفتند کمونیسم را امتحان کنند .اما به این راحتی نیست .از آنجایی که
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کمونیسم حقیقی هرگز در تمام تاریخ بشر وجود نداشته است ،هیچکس هیچ
سرنخی از چیزی که باید باشد ندارد .چیزی که مردم دارند ایدههای مختلفی است از
اینکه جامعهی کمونیستی چهطور باید باشد .اگر کمونیسم به جامعهای میگویند که
مردم را از شر تمام مصیبتهای سرمایهداری رها کند ،پس بهترین نوع کمونیسم آن
یکی است که از شر بیشترین مصیبتها رها شود .برای ترسیم بهترین نوع کمونیسم،
مردم مجبورند ببینند کدام یک از این ایدهها میتواند مردم را از شر تمام
مصیبتهای سرمایهداری رها کند -.نه فقط یک سوم یا نصف آنها را .هیچکس واقعاً
نمیداند تازمانی که آن را امتحان کنند .مردم تصمیم میگیرند« :بهتر است این
ایدهها را یک به یک امتحان کنیم .بعد خواهیم دید».
بنابراین آنها شروع میکنند.
چه باید کرد؟

آزمایش شماره 1
مردم میگویند« :اول از همه بهتر است دربارهی این که چه چیزی دقیقاً به خطا
رفته است ،فکر کنیم .اگر بتوانیم آن را
ترسیم کنیم بعد میتوانیم آن را بهتر
انجام دهیم .مثل این نیست که همه چیز
باید یکباره عوض شود ».با نشستن دور
کپهی اتوها ،آنها میفهمند که گرچه
جامعه ثروتمند است ،هیچکس چیزی
برای اثبات آن ندارد .چه شرمساری!
اتوهای زیادی اینجا افتادهاند و هیچکس
نمیتواند آنها را بخرد .هیچکس دیگر
حتی پول کافی برای رفتن به سینما
ندارد .آنها میگویند« :همین است .اگر
پول بیشتری داشتیم ،میتوانستیم اتوها
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را بخریم .و اگر اتوها را خریده بودیم ،آنوقت کارخانهها به اندازهی کافی پول داشتند
تا یکی جدید درست کنند .و کارخانهها به ماشینهای جدید ،ورق فلز و میخهای
جدید ،و آدمهای اتوساز جدید نیاز میداشتند …،و بنابراین ما کارمان را از دست
نمیدادیم».
دلیلی که آنها پول خیلی کمی داشتند این بود که کارخانهها آن را از آنها
گرفته بودند .پس چهطور آنها باید دستشان به پول بیشتر برسد؟ کسی پیشنهاد
میکند« :از آنجا که کارخانه ها پول را از مردم گرفتند ،ما باید آن را از کارخانهها
پس بگیریم ».دیگری میگوید« :این فکر خوبی است .اما چهگونه باید انجامش
دهیم؟» شخص سومی جواب میدهد« :بهترین راه برای ما این است که یک ظرف
بزرگ پیدا کنیم .هرکدام از ما کمی از پولمان را در این ظرف میگذاریم .آنهایی که
پول زیادی دارند پول زیادی
میگذارند و آنها که کمتر دارند
کمتر میگذارند .بعد پول ظرف را با
مردم تقسیم میکنیم ،اما برعکس:
آنهایی که کمتر دارند زیاد
میگیرند ،و آنهایی که زیاد دارند
کمتر میگیرند ».کسی دیگر
میگوید« :بازهم بهتر ،بیایید آن را
سادهتر کنیم و اتوهای اضافی را با
پول مستقیم از ظرف بخریم .این
حتی سادهتر است».
و بنابراین آنها این کار را کردند .هرکس مجبور است درون ظرف بزرگ پول
بگذارد ،با این تفاوت که آنها به ظرف میگویند «دولت» ،چون این طور بهتر به نظر
میرسد .حاال حداقل در مقام نظر ،هرکس میتواند هفتهای دوبار سینما برود .در
واقعیت ،هنوز خیلی از مردم تنها میتوانند یکبار در هفته سینما بروند یا اصالً
نمیتوانند .با این که این اهمیتی ندارد چون ظرف – یا به جایش دولت – به سادگی
هر شب بلیطهای باقی مانده را میخرد .همین اتفاق برای اتوها میافتد .هنوز مردمی
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هستند که هیچ ندارند اما نگرانیای نیست :باقیمانده برای ظرف است .و چون ظرف
– دولت – هرچیزی که مردم از پساش برنیایند را میخرد ،کارخانهها همیشه مقدار
زیادی پول دارند ،و میتوانند کارهای زیادی به بلیط سینماسازان یا اتوسازان بدهند.
همه خوشحالاند ،چون همهی آنها میتوانند هر روز به کارخانه بازگردند و …
کار کنند .اما کسی دخالت میکند« :یک دقیقه صبر کنید! کار در کارخانه اصالً جالب
نیست! دقیق ًا همان کار احمقانهی قبلی است ».این درست است .مردم هنوز همانقدر
کار میکنند که کارخانه می خواهد .و وقتی همه چیز گفته شد و انجام شد ،چیز
زیادی تغییر نکرد .مردم میگویند« :این آنطور نیست که فکرش را میکردیم »،و
سرشان را تکان میدهند« .نه نه نه این کمونیسم نیست».
آزمایش شماره 2
مردم عقب مینشینند و دوباره به تمام موضوع فکر میکنند .حال تمام اتوها
رفتهاند ،اما ماشینها و کارخانهها هنوز آنجا هستند همراه با ورق فلز و میخها .همه
نشستهاند و فکر میکنند ،فکر میکنند و نشستهاند تا سرانجام یکی میگوید« :نکتهی
مهم این نیست که اتوها ساخته میشوند بلکه
این است که چهگونه ساخته میشوند .کافی
نیست که فقط کاری برای انجام دادن داشته
باشی .چیزی که مهم است نوع کاری است که
ما میکنیم ».کس دیگری میگوید« :بله!
درست است .چه کسی اهمیت میدهد اگر من
کار داشته باشم وقتی از آن لذت نمیبرم؟ چرا
باید مجبور باشم تمام مدت روز تنها دور یک
دایره بچرخم؟ و چرا همسایهام مجبور است
تمام شب دور یک میز بنشیند؟ و چرا آن زنی
که آنجاست باید تمام مدت فکر کند و نقش
رییس را بازی کند؟» مردم تأیید میکنند:
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«اینطوری نمیتواند ادامه پیدا کند .ما نمیتوانیم بگذاریم کارخانه به ما بگوید کی،
چهطور و چه مدت موظفیم که کار کنیم .از حاال به بعد برای خودمان تصمیم
میگیریم».
و بنابراین آنها انجامش میدهند .مردم به کارخانههایشان بازمیگردند .فقط حاال
آنها چیزی را که کارخانهها به آنها میگویند ،نمی سازند؛ هر چیزی را که بخواهند
میسازند .برای این که به همه نشان دهند که کارخانه متعلق به آنهایی است که در
آن کار میکنند ،پرچمهای کوچک سیاه و قرمزی از پنجرههای کارخانه آویزان
میکنند .هر صبح مردم در دایرهای بزرگ دور هم مینشینند و دربارهی این که آن
روز چهگونه میخواهند کار کنند بحث میکنند .هر شخص میتواند انتخاب کند چه
کاری می خواهد انجام دهد و هرکس اجازه دارد هرکاری بکند به جز اینکه دیگر
شخص رییس وجود ندارد .این امر از هر کس وقت زیادی خواهد گرفت تا واقعاً قادر
باشد هرکاری انجام دهد :خم کردن فلز ،میخ کوبیدن ،و عمیق ًا فکر کردن .چون
بهنوعی مشخصاً راحتتر است تا فقط یک کار را برای همیشه انجام داد.
با این حال مردم کم کم یاد می گیرند .و این خیلی قبل از این که اولین اتوها از
کارخانه بیرون بیایند نیست .حاال تمام اتوها با مقدار زیادی عشق و توجه ساخته
شدهاند .هرکدام کمی متفاوتتر نسبت به بقیه مینماید .حتی میتوانید قلبهای
قرمز ریز و ستارههای سیاه کوچک را ببینید که روی بعضی از آنها نقاشی شدهاند.
هنگام صبح دو نفر اتوساز که برای آن روز به عنوان فروشنده انتخاب شدهاند بلند
میشوند و با اتوها به بازار میروند .وقتی به آنجا میرسند ،دوباره دونفر فروشنده از
کارخانهی اتوی دیگر را آنطرف خیابان میبینند .و آنها بازهم اتوها را به قیمت
ارزانتری میفروشند .فروشنده اتوی ما گریه میکند« ،این نمیتواند درست باشد .این
خیلی ناعادالنه است ».آنها به سمت دیگر فروشندگان اتو میروند تا با آنها حرف
بزنند و بگویند که باید اتوهایشان را به قیمت باالتری بفروشند .اما دیگر فروشندگان
اتو منطقی نخواهند بود! جواب متقابل آنها این است« :حاال همهی ما مردم آزاد
هستیم .این کارخانهی ما است و ما به تنهایی تصمیم میگیریم که اتوهایمان را
اینجا چهقدر ارزان خواهیم فروخت .ما باید راه طوالنیتری را هم نسبت به شما برای
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آمدن به بازار طی کنیم ،پس برای [جبران] هزینههای اضافی باید بیشتر پول
دربیاوریم».
فروشندگان اتوی ما دوباره با ناراحتی به خانه میروند .آنها همه دیگر نفرات
اتوساز را دور هم جمع میکنند و به آنها میگویند چه اتفاقی در بازار افتاد .طبیعت ًا
همه ناراحت میشوند« .آه عزیز! اگر میخواهیم کارخانهمان را سرپا نگه داریم
مجبوریم ارزانتر هم تولید کنیم یا در غیر این صورت هیچ کس از ما نخواهد خرید».
تا آن موقع آدمهای اتوساز تمام پولی را که بهدست میآوردند در ظرف کوچکی
میریختند و هرکس سهمی مشابه از آن برمیداشت .اما از وقتی آنها حاال
میخواهند اتوهایشان را به قیمت ارزانتری بفروشند نمیتوانند به همان اندازه که
عادت داشتند پول خرج کنند .برای حفظ پول آنها تصمیم میگیرند دوتا از رفقای
اتوسازشان را اخراج کنند .آنها زیر لب زمزمه میکنند« :حال که در اینجاییم شاید
بهتر باشد ،به هرحال ،اگر کسی را به عنوان رییس انتخاب کنیم -کسی که بتواند به
ما بگوید بعد چکار کنیم .الزم نیست همیشه یک نفر باشد ».پس مردم اتوساز یکی
از خودشان را به رییسی میگمارند .و بعد با استفاده از قرعهکشی انتخاب میکنند
کدام دو نفر اخراج شوند .انصاف هم خوب چیزیه.
روز بعد دو شخص بیچارهی سابقاً اتوساز ،که حاال بیکار شده بودند ،وسایلشان را
جمع کرده و کارخانه را ترک میکنند .بقیه جمع میشوند تا خداحافظی کنند و برای
آنها با دستمالهایشان دست تکان دهند .هیچ
چشم غیرتری میان آنها نیست اما با این حال
آن دوتا باید بروند .فقط نمیشود کاری دربارهی
آن کرد .آنها احتماالً به سمت کارخانه
تپانچهسازی میروند ،فرضاً آنجا هنوز کاری
هست.
مردم کارخانه که هنوز در ازدحام همدیگر
هستند ،صبر کرده شرایط را ارزیابی میکنند:
«درون کارخانهمان ما آزاد هستیم .میتوانیم
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جمعاً تصمیم بگیریم که هرروز چکار
میخواهیم بکنیم .اما در بازار هنوز مجبوریم
با یکدیگر رقابت کنیم .در بازار مجبوریم
اتوهایمان را بفروشیم حتی اگر این کار باعث
رنج دیگر مردم شود .درست است اکنون
میتوانیم تصمیم بگیریم که چهگونه
میخواهیم کار کنیم .اما هیچ کنترلی بر روی
چیزی که میسازیم یا چهقدر از آن میسازیم
نداریم .مردم سرشان را تکان میدهند و
میگویند« :این آنطور نیست که تصورش را
میکردیم .نه نه نه این کمونیسم نیست».
آزمایش شماره 3
بار دیگر مردم همه دور همه مینشینند و سعی میکنند ایدهی خوبی ارائه دهند.
در این مرحله جمعیت به اندازهی یک توده افزایش یافته است .نه تنها مردم
کارخانهی اتوسازی ما بلکه همانطور مردم دیگر کارخانههای اتوسازی .و تنها آن دوتا
هم نیستند بلکه همچنین مردم کارخانهی چاپ بلیط سینما ،کارخانه تپانچهسازی و
بیشتر! حاال مرد م زیادی هستند که واقع ًا مجبورید برای این که کسی صدای شما را
بشنود داد بزنید .اما این همهاش نیست .به نوعی مردم احساس متفاوتی دارند .به
نوعی مردم عوض شدهاند .بدون رؤسا مجبور بودند همهچیز را تماماً خودشان انجام
دهند .آنها خیلی خیلی باهوشتر شدهاند .از آنجایی که هر روز صبح بهطور مشترک
تصمیم میگرفتند چکار می خواهند انجام دهند ،یاد گرفتهاند چهگونه به همدیگر
گوش دهند .اگر کسی از چیزی خوشش نیاید خیلی راحت میگوید .دیگر هیچکس
برای دیگران فکر نمیکند؛ هرکس برای خودش فکر میکند .و این [اتفاق] خیلی
قبلتر از شکل گرفتن اولین ایدهها دربارهی این که سرانجام چهطور کمونیسم را
بسازیم ،نیست .کسی خاطرنشان میکند« :در کارخانهی ما چیزها عادالنه خوب پیش
میروند .ما زیاد با یکدیگر حرف زدیم و دربارهی همهچیز جمعاً با هم تصمیم گرفتیم.
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ما از انجام دادن آنچه کارخانهها میخواستند دست کشیدیم و کارخانهها شروع به
انجام دادن آنچه ما میخواستیم کردند».
ال متفاوتاند .در بازار
شخص دیگری وارد صحبت میشود« :اما در بازار چیزها کام ً
مردم تنها دهانشان را باز میکردند تا چیزهایی بگویند مانند یک اتو لطفا! یا چهقدر
برای این اتو؟ یا آیا شما چنین و چنان اتویی دارید؟ ما همیشه به آنها پاسخ
میدادیم با عباراتی مانند البته ،یا اتو خیلی هزینهبر است یا نه متأسفانه چنین و
چنان اتویی نداریم .همه چیز دور و بر چیزها میچرخید .چیزها! این واقع ًا مردم را
میآزارد چون آنها دیگر نمیخواهند تحت حاکمیت قرار بگیرند مخصوصاً توسط
چیزها.
آنها ادامه میدهند :ما هرگز دقیقاً نمیدانستیم چندتا اتو یا بلیط سینما بسازیم،
چون ما هرگز دقیق ًا نمیدانستیم مردم واقعاً چه مقدار چیز نیاز داشتند ».دیگری
میگوید« :درسته ،بعضی کارخانهها شانس خوبی داشتند و این امر روی داد که دقیقاً
چیزی را که مردم می خواستند بسازند .بقیه شانس خیلی بدتری داشتند و هیچکس
نمیخواست وسایل آنها را بخرد .به همین دلیل بعضی مردم پولدار شدند و بقیه
فقیر ».این آشکارا ناعادالنه است .این همه را خیلی دیوانه میکند چون آنها
ظرفهای کوچک مخصوص پول را در هر یک از کارخانههایشان کنار گذاشتند تنها
به این دلیل که همه همان مقدار خواهند گرفت .در حال فکر کردن به ظرفها،
ایدهای به ذهنشان خطور میکند .مردم آن ظرف بزرگ قدیمی را دارند ،دولت ،که
هیچکس اخیراً از آن استفاده نمیکند .آنها فریاد میزنند« :ما هنوز ظرف بزرگ را
داریم .چرا تمام پول مان را در ظرف بزرگ نریزیم و توافق کنیم هرکس مقداری برابر
بردارد؟» بقیه فریاد میزنند« :حاال این ایده خوبی است .این واقعاً عادالنه خواهد بود.
اما ما همچنین باید همه چیز را کمی بهتر تنظیم کنیم .اگر ما فقط بازار را بررسی
کنیم تا بفهمیم که آیا چیزهایی که ساختهایم واقعاً نیاز دیگران است ،آنوقت دیگر
خیلی دیر است .قابل قبولتر است اگر مردمی که پول ظرف را جمع و توزیع میکنند
همچنین بتوانند بسنجند چه چیزهایی نیاز داریم .آنوقت آنها میتوانند به مردم در
کارخانه دقیق ًا بگویند چهقدر بسازند.
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و بنابراین این کار را میکنند .وقتی مردم در بعد از ظهر روز بعد به کارخانه
آمدند ،سیاههی خواستههای سنگینی را یافتند که در آنجا برایشان آماده افتاده بود.
صندوقداران آن را آنجا گذاشته بودند .هرکس میتواند به صورت خواستهها اضافه
کند با نوشتن چیزهایی که نیاز دارد .صندوقداران پس از آن رد میشوند تا صورت
خواستهها را بردارند و با دقت اقالم را اضافه کنند .سپس آنها به تمام کارخانهها
میگویند مردم چه چیزی نیاز دارند و چهقدر باید تولید شود .در آخر ماه ،هرکس
مقدار مساوی از پول صندوق را دریافت میکند .مردم ترجیح میدهند ظرف را یک
صندوق بنامند در عوض یک دولت ،چون واقع ًا فرض شده که این چیزی بیش از یک
ظرف نیست .با کمک صندوق ،همه به مقداری مشابه میتوانند چیزها را بخرند .از
حاال به بعد ،دیگر مردمی نیستند که بتوانند هشت روز هفته به سینما بروند و
دیگرانی که تنها میتوانند یکبار در هفته بروند .حاال همه میتوانند پنج روز در هفته
به سینما بروند .همه این ایده را دوست دارند چون همه دوست دارند به سینما بروند.
در طول روز ،مردم چیزی را میسازند که غروب میخورند .و صندوقداران ترتیب
ادارهی چیزها را میدهند.
مردم به همین شکل برای مدت خوبی زندگی میکنند .اما سرانجام صندوقداران
از سر و کله زدن با صورت خواستهها خسته میشوند .مردم کارخانه خیلی بیش از
چیزی که صندوقداران میتوانند به آنها ارائه دهند میخواهند .چراکه چیزهای
کافی درست نمیشوند .بنابراین صندوقداران به مردم کارخانه میگویند که آنها
مجبورند سختتر و بیش تر کار کنند برای این که بتوانند وسایل کافی برای برآورده
کردن تمام صورت خواستهها را بسازند .در این ضمن صورت خواستهها بزرگتر و
بزرگتر میشود .مردم خواستههای زیادی دارند و بنابراین همه مجبورند بیشتر و
بیشتر کار کنند .و این تنها کار بیشتر نیست بلکه همچنین کار سختتر و سریعتر
است .مردم در کارخانهها شروع میکنند به ناله و گله کردن چون دیگر هیچ وقتی در
طول کار ندارند تا تاس بازی کنند یا چرتی بزنند .با وجود این ،صندوقداران تقاضا
دارند که آنها سختتر کار کنند .قبل از این که بفهمید ،کار همان طور که قبالً تحت
سرمایهداری بود خسته و منزجر کننده شده است.
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در این مرحله ،مردم میتوانستند با هم مالقات کنند و بگویند« :ما نمیخواهیم
خیلی سخت کار کنیم .چرا فقط کمی کمتر نخواهیم تا اینکه سرانجام اینطور
خودمان را خسته نکنیم؟» اما تنها جاهایی که مردم همدیگر را میبینند کارخانهها و
سالنهای سینما است .و وقتی آنها آنجا هستند بیشتر ترجیح میدهند دربارهی
چیزهای دیگری حرف بزنند .اینطور میشود که مردم حقیقتاً تنها خواستههایشان
را به صورت خواستهها میگویند .آنها دیگر با هم تصمیم نمیگیرند چه چیزی نیاز
دارند؛ آنها دیگر با هم دربارهی مقداری که باید بسازند فکر نمیکنند .هر کس
بهتنهایی تصمیم میگیرد .و برای این است که هیچکس به کمتر خواستن فکر
نمیکند .آنها فرض میکنند که هرکس دیگر در هر صورت چیزهای زیادی
میخواهد ،بنابراین به هر شکل ،آنها مجبورند بیشتر کار کنند.
تنها صندوقداران با اطمینان میدانند چهقدر خواسته میشود و چهقدر باید
ساخته شود .و از آنجایی که صندوقداران نیز مردمی هستند که خواستههای
خودشان را دارند ،آنها شروع میکنند تا صورت خواستههای شخصیشان را در صدر
ستون قرار دهند .در ابتدا آنها فقط این کار را گاهی مخفیانه انجام میدهند .هر چند
آرام ،آنها شروع میکنند آن را کمی بیشتر انجام دهند ،و بعد کمی بیشتر ،و
سپس تمام وقت .در پایان بیشتر روزها ،خواستههای صندوقداران بیشترین
خواستههای برآورده شده است .چون آنها تنها کسانی هستند که خواستهها و
نیازهای هرکس را میدانند ،صندوقداران میتوانند بهراحتی بر چیزی که ساخته
میشود و مقدار آن تاثیر بگذارند .و بنابراین آنها ثروتمندتر و قدرتمندتر میشوند،
در حالی که مردم کارخانه بیشتر و سختتر کار میکنند تنها برای این که ببینند
خواستههایشان کمتر و کمتر برآورده میشود .و مردم میگویند« :ما خواستیم تا با
همدیگر از همه چیز برای خودمان سردربیاوریم .اما حاال این تنها صندوقداران
هستند که همه چیز را میفهمند .ما درعوض حرف زدن با همدیگر تنها با صورت
خواستههایمان حرف میزنیم ».برخی دیگر با عصبانیت ،در حالی که پشتشان را که
از شدت کار سختی که انجام میدادند درد گرفته بود میمالند ،مداخله میکنند:
«دقیقاً ،دیگر چیزها بر ما حکومت نمیکنند اما حاال دوباره ما تماما تحت حکومت
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مردم هستیم .این خیلی بهتر نیست ».مردم میگویند «آنطور نیست که تصورش را
میکردیم و سرشان را تکان میدهند .نه نه نه این کمونیسم نیست».

آزمایش شماره 4
مردم دوباره کنار یکدیگر مینشینند ،ایندفعه در سالن سینما .اما امروز هیچ
فیلمی پخش نمیشود چون آنها واقعاً نیاز دارند دربارهی چیزی که اتفاق افتاد حرف
بزنند .به نظر می رسد که بعد از این همه ساختن کمونیسم خیلی ساده نیست .مردم
فکر میکنند «بعد از این همه خیلی آسان نیست .اگر میخواهیم تحت حاکمیت
اشیاء بودن را متوقف کنیم بهتر است در نهایت دوباره تحت حاکمیت مردم نباشیم».
دیگری میگوید« :بله ،جامعه کمونیستی باید از شر تمام مصیبتهایی که مردم تحت
نظام سرمایهداری از آن رنج میبرند رها شود .اما اگر مراقب نباشیم ،میتوانیم
رنجهای جوامع گذشته را بازگردانیم .صندوقداران هم اکنون همانند شاهزادههای
قدیم رفتار میکنند ».و بنابراین آنها سخت فکر میکنند دربارهی این که چهطور
دوباره تحت حاکمیت مردم یا صندوقداران ،رؤسا یا شاهزادهها قرار نگیرند .مردم
میگویند « ساختن این همه چیز و برآورده کردن این همه خواسته خیلی خوب است،
اما کار دارد ما را میکشد ».یکی پیشنهاد میدهد «خب پس بیایید از شر کار خالص
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شویم ».دیگران بانگ میزنند« :ایدهی محشری است .چرا قبالً به این فکر نکردیم؟
بگذاریم ماشینها برای ما کار انجام
دهند».
و بنابراین این کار را میکنند.
اکنون ماشینها بهجای مردم کار
میکنند .از این به بعد مردم دیگر از
بیکار شدن نمیترسند ،این یک مسئله
نیست وقتی ماشینها شغل آنها را
میگیرند .در حقیقت ،آنها انتظار این را
داشتند چون حاال آنها وقت آزاد
بیشتری برای لذت بردن دارند .مردم
فریاد میزنند« :تمام عمرمان کارگر
بودیم .از حاال به بعد ما جستجوگران
لذت هستیم!» همه احساس ثروت
میکنند .ماشینها چیزهای بیشتر و بیشتری میسازند ،و نه فقط هر چیز قدیمی
بلکه در عوض چیزهای تجملی ای که معمول بود برای مردم ثروتمند ساخته شوند.
بیش از آن ،ماشینها چیزهایی میسازند که هیچکس نمیتوانست تحت نظام
سرمایهداری تصور آن را بکند .همه در جستجوی لذت ماهر میشوند .اما در همان
زمان آنها کمی تنبل میشوند .هیچ کس واقع ًا با دیگران مالقات نمیکند و هیچ
کس واقعاً دیگر آنقدر حرف نمیزند .با اینهمه دربارهی چه چیزی باید حرف بزنند؟
ماشینها ترتیب همه چیز را میدهند .همه ،خسته از افکارشان ،ترجیح میدهند تمام
مدت روز ول بچرخند .وقتی دهانشان را باز میکنند ،آب انگور مستقیم روی
زبانشان ریخته میشود ،و گوشت کبوترهای برشتهی درست شده با پنیر سویا از
آسمان میافتد .با این حال مردم خیلی خوشحال نیستند.
در حالی که آنجا لم دادهاند فکری از سرشان میگذرد .یکبار دیگر همهچیز
اطراف چیزها میچرخد! مردم تنها به داشتن چیزهای کافی اهمیت میدهند .و
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هیچی از مهارتهای جدید و
فوقالعادهای که در جریان انجام همه
چیز برای خودشان در کارخانه بهدست
آورده بودند ،باقی نمیماند .مردم غرولند
میکنند« :ما میخواستیم همه چیز را
خودمان انجام دهیم ،برای خودمان
تصمیم بگیریم ،و تحت حاکمیت هیچ
چیز و هیچ کس نباشیم .اما حاال ما دیگر
هیچ کاری را با هم انجام نمیدهیم .و
مردم تنها با چیزهایشان حرف میزنند
نه با یکدیگر .آنطور که تصورش را میکردیم نیست ».مردم میگویند و یکبار دیگر
سرشان را تکان میدهند« .نه ،نه … »،آنها میگویند ،اما وسط حرفشان قطع
میشود چون تا دهانشان را باز میکنند کبوترهای برشته به درون آن میافتند.
آزمایش شماره 5
مردم حاال این طرف و آنطرف اسنکهای افتاده ،گودالهای آب انگور و تپههای
بلیطهای اضافهی سینما افتادهاند .با زحمت زیاد آنها دوباره پایشان را پیدا
میکنند .در تقالی بلند شدن آنها سعی میکنند سخت فکر کنند .به هر جهت
مشکلی وجود دارد .آنها حاال تقریباً همانقدر احمقاند که قبالً تحت نظام
سرمایهداری بودند .برای این است که پیشنهادهای اولیهشان خیلی خوب نیست .یکی
میگوید «فهمیدم .وقتی همه به یک مقدار چیز دریافت میکنند ،هیچکس هیچ
انگیزه ای برای کار ندارد .به این دلیل است که ما همه تنبل شدیم .راه حل ساده
است :هرکس دقیقاً باید آن مقداری چیز بگیرد که خودش درست میکند».
و بنابراین آنها -صبر کنید ،نه به این سرعت! مردم به خودشان میآیند .آنها به
یاد میآورند که وقتی چیزی درست به نظر نمیرسد دربارهی آن حرف بزنند .یکی
جیغ میکشد« :این ایدهی خوبی نیست» .بعضی از مردم نمیتوانند مانند دیگران
سخت کار کنند .و بعضی مردم به اندازهی دیگران به چیزها نیاز ندارند چون
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نیازهایشان متفاوت است .فقط به این دلیل که بعضی از مردم میتوانند نسبت به
بقیه سختتر و تندتر کار کنند ،به این معنی نیست که آنها باید چیزهای بیشتری
بگیرند .این ناعادالنه است».
دیگری میگوید «درست است .وانگهی همه چیز هنوز اطراف این چیزهای
مسخره میگذرد؛ فکر و ذکرمان شده هر کدام از ما چهقدر چیز میسازد و چهقدر
میگیرد .یکبار دیگر ،ما سؤال اصلی را نادیده میگیریم :چهطور میخواهیم زندگی
کنیم؟» درست مثل این ،مردم نسبت به چیزهایی که دور و برشان پراکنده بود
خشمگین شدند ،بنابراین همه چکش برمیدارند و همه چیز را خرد میکنند .این کار
مقداری زمان میبرد چون واقعاً چیزهای زیادی در اطراف است.
وقتی سرانجام کارشان تمام شد ،کامالً خسته بودند و مجبور بودند دوباره
بنشینند .این دفعه به هرحال ،مردم بر روی کپههای اتو ،کبوترهای پنیری برشته و
بلیطهای سینما نمینشینند .این دفعه آنها بر روی الشه اتوهای داغان شده،
کبوترهای له شده و بلیط های مچاله شده سینما مینشینند .این خیلی بهتر نیست.
از دور ،به نظر میرسد مثل اینکه همه بهطور باورنکردنیای مؤدب شدهاند چون آنها
دائما مقابل یکدیگر تعظیم میکنند .اما
این فقط یک توهم است؛ اگر دقیقتر نگاه
کنید میبینید که همه خم میشوند تا
علفها و توتهایی را جمع کنند که در
الشهها رشد میکند .حقیقت این است
که بدون چیزها مردم یکمرتبه بیچارهاند.
تنها راه ارضای گرسنگیشان جمع کردن
توتهای وحشی است .بنابراین مردم
دوباره بلند میشوند و پشتهای
دردناکشان را میمالند .مردم میگویند
«آنطور نیست که فکرش را میکردیم»،
و سرشان را تکان میدهند «نه ،نه ،نه.
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این کمونیسم نیست».

آزمایش شماره 6
عاقبت مردم از دست تمام این آزمایشها خسته میشوند .بنابراین برای مدتی
طوالنی دوباره مینشینند تا در آرامش فکر کنند .اما قبل این که شروع کنند ،خط
تلفنهای بلند را راه میاندازند و سرورهای قدرتمند اینترنت میسازند تا تمام مردم
در سرتاسر دنیا بتوانند در تصمیم گیری با یکدیگر شرکت کنند .بعد از روزهای
زیادی گفتوگوی شدید ،این چیزی است که آنها مجبورند بگویند« :خب ،کمونیسم
به جامعهای میگویند که از شر تمام مصیبتهایی که مردم تحت نظام سرمایهداری از
آن رنج می برند ،خالص شود .و این بدان معناست که ما مجبوریم از شر تمام
مصیبتهای سرمایهداری خالص شویم ،نه فقط یک سوم یا نصف آنها .این نمیتواند
خیلی سخت باشد ».دستهای صدای دیگر روی خط تلفن میآید« :بله درست است.
در واقع ما خیلی نزدیک شدیم .اما باید مطمئن شویم که به خودمان اجازه ندهیم تا
دوباره تحت حاکمیت مردم دیگر قرار بگیریم .و همچنین نمیخواهیم چیزها بر ما
حکومت کنند .نه با کارخانهها ،نه با اتوبخارها ،نه با بازارها ،و نه حتی با بلیطهای
سینما ».گروه دیگری از مردم میپرسند «باشه اما چهگونه انجامش دهیم؟» مردم
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خیلی زیادی روی زمین هستند که این گفتوگو تقریبا هرگز تمام نمیشود« .وقتی
ما تمام چیزها را خرد کردیم ،حتی برای ما بدتر شد».
در آن حالت ،سکوت طوالنی دیگری
فرامیرسد و مردم مشتاقانهتر از همیشه فکر
میکنند .ناگهان به ذهنشان میرسد« :البته!
این درست مثل لوح احضار است .بدون لیوان
هیچ جادویی وجود ندارد ،بلکه حتی بدون ما
جادوی کمتری هم هست .لیوان بهخاطر دستی
نامرئی حرکت نمیکرد بلکه در عوض چون ما با
هم همکاری میکردیم ».گروه دیگری نفسزنان
میگوید« :بله در واقع .همین است .ما همهچیز
را خودمان ساختیم – کارخانهها ،اتوها و
بلیطهای سینما .تمام این چیزها همانقدر
بخشی از ما هستند که ما بخشی از آنها .این
یعنی ما میتوانیم هروقت خواستیم آنها را تغییر دهیم».
مردم پیروزمندانه بانگ میزنند «راهش همین است .از حاال به بعد دیگر نباید
مردم اتوساز یا بلیط سینماساز وجود داشته باشند .نباید مردم تپانچه ساز یا مردم
نویسنده باشند .در عوض آدمهای کارخانه ،بگذارید کارخانههای مردم باشند و به
جای آدمهای ماشینی بگذارید سایبرگها[ ]2باشند! و هیچکس دیگر نباید در
کارخانهای منفرد کار کند .همه باید قادر باشند هرکاری انجام دهند و همهجا زندگی
کنند».
و بنابراین این کار را میکنند .مردم حاال میتوانند هرچیزی را امتحان کنند.
آنها باهمدیگر با هرکس بر روی سیاره بازی میکنند و یاد میگیرند چون
میخواهند همه چیز را بفهمند .اگر هرچیزی بد یا مضر به نظر برسد آنها فقط
تغییرش میدهند .این چیزی که آنها انجام میدهند خیلی آسان نیست اما خیلی
هم سخت نیست.
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حاال همه پیرامون همهچیز جلسه میگذارند .تمام وقت جلسات خیلی زیادی
است از آنجایی که آنها مجبورند خودشان راجع به همه چیز بحث کنند .آنها
نمیخواهند هیچ تصمیمی را به بعضی صندوقداران واگذار کنند -با این که
صندوق داران دیگر وجود ندارند .حاال مردم همه چیز را خودشان تغییر میدهند هر
وقت که بخواهند .بعضی توضیح میدهند «ما باهم تصمیم میگیریم چه چیزی
میخواهیم و بعد میبینیم چه کسی میخواهد آن را بسازد ».کس دیگری پاسخ
میدهد «نه راه دیگری هم هست .اول میبینیم که چه مدت و به چه سرعت
ال میخواهیم کار کنیم .بعد میبینیم کدام نیازها میتواند
میخواهیم کار کنیم ،یا اص ً
برآورده شود ».همانطور که میبینید مردم همیشه موافقت نمیکنند .حتی میتوانید
بگویید تمام آنها کامالً متفاوتاند -متفاوتتر از قبل .اما آنها میتوانند خیلی خوب
از پس آن برآیند .این حتی آنها را خوشحال میکند که تفاوتهای خیلی زیادی
میانشان هست.در غیر این صورت این خیلی زود خسته کننده میشد .سرانجام ،مردم
از تکان دادن سرشان دست میکشند و به جای گفتن «نه» ،شروع میکنند به گفتن
– سالم!-

هی سالم تو که اونجایی!
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چی؟ کی من؟
نمی توانم این را باور کنم .بعضی مردم درست آنجا پایین صفحه ایستادهاند و از
طریق صفحه به من زل میزنند .آنها دستهایشان را در هوا تکان میدهند و
دربارهی چیزی فریاد میزنند .بعضی از آنها به نظر سخت عصبانی میآیند.
بله .درسته! تو! منظورمان تویی .از گفتن داستان ما دست بردار! ما تصمیم
میگیریم بعدش چه می شود .چون االن این داستان ما است و ما خودمان تاریخ را
میسازیم.

مشخصات متن اصلی:
Bini Adamczak ,Communism for Kids ,translated by Jacob
)Blumenfetd and Sophie Iewis (the MIT Press, 2017

پینوشتها
[Bini adamczak ]1
[ ]2موجودی که اعضای ارگانیک و مکانیکی را باهم داراست .مثل شخصیت ساختگی
روبوکاپ یا پلیس آهنی

نقد اقتصاد سیاسی

سرمایهداری چیست؟
فرهاد نعمانی
برداشتهای مختلف از اصطالح و منشأ سرمایهداری
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اشاره
مقالهی حاضر نخستین بار در کتاب «سرمایهداری چیست؟» (تهران ،کتاب نمونه،
 )1352منتشر و در دههی  1350بارها تجدید چاپ شد .در این مقاله تالش میشود
با مرور دیدگاههای اقتصادی گوناگون و برداشتهای مختلف از اصطالح سرمایهداری،
خاستگاه تاریخی سرمایهداری بهاختصار تشریح شود .ـ نقد اقتصاد سیاسی
با وجود کاربرد فراوان اصطالح سرمایهداری توسط اقتصاددانان غربی ،تعریف
مشخص و دقیقی از مفهوم سرمایهداری نشده است .بعضی از اقتصاددانان حتی حاضر
نیستند بپذیرند که سرمایهداری یک نظام خاص اقتصادی است .در بسیاری از مواقع
رد کردن چنین امری ضمنی است :آنها کلمهی سرمایهداری را به کار نمیبرند مگر
در رابطه با سیر تکامل اندیشههای اقتصادی ،و یا اگر این اصطالح را به کار میبرند
جنبهی سرسری دارد و اهمیتی به تعریف مشخصی از آن نمیدهند.
اصطالح سرمایهداری حتی در بسیاری از کتابهای درسی معروف قدیمی،
ازجمله کتاب اصول علم اقتصاد آلفرد مارشال ،بهکار برده نشده است .بعضی دیگر
از اقتصاددانان ،مثل آدولف واگنر ( )Wagnerدربارهی معنای این کلمه کمی
گفتوگو کرده ،در آخر بهکار بردن آن را رد کردهاند .در کتابهای درسی و پایهای
اقتصادشناسی امروزی اصطالح سرمایهداری بهعنوان کلمهای مفید و قابلاستفاده ذکر
می شود .ولی معموالً تحلیل مشخصی از آن به دست داده نمیشود ]1[ .بسیاری از
اقتصاددانان امروزی به تعریف این اصطالح نمیپردازند ،چراکه مفاهیم اصلی در
نظریهی آن ها در چارچوبی از تجریدات عوامل نسبی تاریخی (که تنها در رابطه با آن
میتوان سرمایهداری را تعریف نمود) قرار دارد .بسیاری از تاریخشناسان که تعریف
مشخصی از سرمایهداری نمیکنند ،بر این عقیدهاند که حوادث تاریخی بهحدی
پیچیده و گوناگوناند که نمیتوان از مقوالت کلیای مانند سرمایهداری سخن گفت ،و
بدین ترتیب منکر تشخیص اعصار تاریخی میگردند .به عقیدهی آنها میتوان تنها به
تشریح یک یا چند جنبهی سرمایهداری که مشخصکنندهی ادوار مختلف تاریخی
است ،پرداخت .در باور آنها سرمایهداری یک مفهوم تجریدی اقتصادی است و نه یک

فرهاد نعمانی

مفهوم تاریخی .از نظر آنها مطالعهی منشاء سرمایهداری نیز کاری بیهوده و عبث
میباشد.
اگر سرمایهداری بهعنوان یک هستی تاریخی وجود خارجی نداشته باشد ،پس
منتقدین این نظام که تغییر آن را خواستارند ،بیهوده میگویند .به عقیدهی موریس
داب غایت آن عده که چنین باور میدارند ،رد نظریهی کسانی است که سرمایهداری
را بهعنوان یک نظام تاریخی در نظر میگیرند .در حقیقت ،سالهاست که تحقیقات
ارزنده و وسیع درباره ی تاریخ اقتصادی کشورها و نواحی مختلف نشان داده که نفی
چنین پدیدهای مشکل است]2[ .
برداشتهای مختلف از اصطالح سرمایهداری

مانند هر مفهوم تاریخی دیگری از سرمایهداری هم برداشتهای متفاوتی شده
است .بهطور کلی مهمترین این تعاریف را میتوان به چند دسته تقسیم کرد .البته
باید متوجه بود که اگر بپذیریم چنین مقوالت تاریخیای را رویدادهای تاریخی
میآفرینند ،نه تمایالت فردی انسانها ،تعریفی از سرمایهداری که قابل تطبیق با
تحوالت تاریخی باشد ،مشخص خواهد گردید.
برداشت پاره ای از پژوهشگران از این اصطالح مخصوصالً آنها که به مکتب
اتریشی ( )Austrianگرایش دارند ،فنی و غیرتاریخی است .در برداشت آنها
استفاده از این واژه بر پایهی زمانگیری ( )time- usingروشهای تولید است .در
این حالت مقصود آنها از این اصطالح طریق مالکیت ابزار تولید نیست .بلکه منشأ
اقتصادی و گسترش استفاده از آن موردنظر است .از آنجا که تولید از بدویترین
اشکال آن تا به حال همواره تا حدحی سرمایهگرایانه بوده است ،این اصطالح برای
مشخص کردن ادوار تاریخی قابل استفاده نیست.
عدهای دیگر سرمایهداری را یک نظام بی قیدوبند بنگاههای خصوصی و آزاد،
یعنی نظامی که در آن روابط اقتصادی و اجتماعی به وسیلهی قرارداد تعیین میشود،
نظامی که زیست انسانها در آن آزادانه است و اجبارهای قانونی و محدودیات مختلف
وجود ندارند ،میدانند .در این برداشت سرمایهداری مترادف با نظام «بدون دخالت»
( ) laissez faireو گاهی نظام رقابت آزاد می باشد .چنین تعریفی از سرمایهداری
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(کارگاه های آزاد) تنها شامل نظام اقتصادی چند کشور مانند انگلستان و ایاالت
متحده در قرن نوزدهم ،خواهد شد :حتی انگلستان و ایاالت متحده خیلی زود به عصر
شرکتهای سهامی و انحصارها و نیمه انحصارها کشانده شدند .اگر معنای
سرمایهداری محدودیتی از لحاظ زمانی پیدا کند ،چگونه میتوانیم نظام ماقبل و مابعد
آن را که بعضی جنبههای آنها با نظام «کارگاههای آزاد» مشابهاند ،مشخص سازیم؟
مکتب تاریخی آلمان سرمایهداری را با تولید برای بازارهای دور یکی میداند .اگر
پیشهوران محصول خود را به بازار شهر عرضه میکنند ،در سرمایهداری تولید برای
بازارهای محلی و غیرمحلی انجام میگیرد .مکاتب تاریخی آلمان بین «اقتصاد
طبیعی» قرون وسطی و «اقتصاد پولی» که بعد از آن به وجود ،تفاوت قائل است .در
باور بعضی از پیروان این مکتب مالک اساسی تشخیص سرمایهداری رابطهای است که
بین تولید و مصرف کاالها وجود دارد؛ به عبارت دیگر آنچه اهمیت دارد فاصلهای
است که برای رسیدن کاال از تولیدکننده به مصرفکننده طی میشود [ .]3عدهای نیز
سرمایهداری را یک نظام بازرگانی می دانند که تولید برای بازار بر آن مسلط است.
معموال در کنار این خصیصه ،انگیزهی سودطلبی به عنوان یکی از مشخصات اساسی
سرمایهداری در نظر گرفته میشود؛ وجود عدهی زیادی که زندگی آنها برمبنای
سرمایهگذاری پول در بازرگانی ،نزولخواری یا تولید ،به منظورر به دست آوردن
درآمدی از آن ،بنا شده است.
معنی دیگر سرمایهداری توسط مارکس وبر و ورنر زومبارت بیان میگردد .در باور
زومبارت ماهیت سرمایهداری به وسیلهی جنبههای اقتصادی آن مشخص نمیشود،
بلکه ماهیت آن را باید در آن جنبههایی که معرف «روح» سرمایهداری است جستجو
کرد .این «روح» ترکیب روح کارگاهها با روحیهی عقالنیت و حسابگری بورژوازی
میباشد .به عقیدهی زومبارت انسان ماقبل سرمایهداری «انسان طبیعی» ( natural
)manای بود که تصور او از فعالیت اقتصادی بر گرد ارضای خواستهای طبیعی او
دور میزد .برعکس ،در عصر سرمایهداری انگیزهی مسلط فعالیت اقتصادی ،اندوخته
سرمایه میباشد.
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به عقیدهی وبر «سرمایهداری در جایی وجود دارد که تدارک صنعتی برای
نیازهای گروه های انسانی ،بدون در نظر گرفتن اینکه این نیازها چیست ،توسط روش
کارگاهی آماده می شود ]4[ ».وبر عقیده دارد که در یک موسسهی سرمایهداری
عقالنی از حسابداری سرمایه استفاده میشود .او نیز مانند زومبارت به «روح»
سرمایهدار عقیده داشته ،آن را گرایش برای به دست آوردن سود به طرز عقالنی و
سیستماتیک میداند.
موریس داب و هممکتبان او ماهیت سرمایهداری را نه در «روح» کارگاه
سرمایهدار و نه در استفاده از پول به عنوان یک وسیلهی مبادله در جهت تحصیل
سود میدانند .در باور آنها سرمایهداری یک شیوهی تولید خاص است .غرض از
شیوه ی تولید فقط سطح و موقعیت فن (سطح نیروهای مولد تولید) نیست ،بلکه
طریق مالکیت وسایل تولید و روابط اجتماعی بین انسانها که تنها از رابطهی آنها با
پویش تولید منتج میشود ،مطمح نظر میباشد .بدین ترتیب سرمایهداری تنها «یک
نظام تولید برای بازار -نظام تولید کاالیی… نبوده ،نظامی است که در آن نیروی کار
خود به کاال تبدیل میشود و در بازار مانند هر نوع شئی دیگری برای مبادله ،خرید و
فروش میشود» [ ]5در چنین دیدی اقتضای تاریخی این نظام تمرکز مالکیت وسایل
تولید در دست یک طبقهی خاص ،و در نتیجه پیدایش طبقهای است که فاقد
مالکیت وسایل تولید میباشد .در نتیجه فعالیت تولیدی به وسیلهی گروه آخر در
ازای مزد انجام میگیر د .آنچه که این تعریف را از تعاریف دیگر متمایز میکند این
است که وجود بازرگانی ،قرض دادن پول و طبقهی تاجر و بازرگان برای ایجاد
جامعهی سرمایهداری کافی نیست :سرمایهی طبقه ثروتمند را در به دست آوردن
ارزش باید در تولید به کار برد.
منشأ سرمایهداری در برداشتهای مختلف

معانی مختلفی که از آنها یاد شد ،همه تاثیر مهمی بر تحقیقات تاریخی
گذاشتهاند .اگرچه از بعضی جهات این برداشتها با یکدیگر مشابه هستند ،با این همه
هر یک از آنها نظر خاصی در مورد منشأ و رشد سرمایه داری ارائه میدارند.
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آن عده که عقیده دارند سرمایهداری تولید برای بازار میباشد ،منشأ سرمایهداری
را در گسترش معامالت بازرگانی در افق «اقتصاد طبیعی» قرون وسطی میدانند .به
عقیدهی آنها مراحل اصلی رشد سرمایهداری نیز با گسترش بازار یا تغییر شکل
سرمایهگذاری و کارگاه بازرگانی مطابقت دارند.
هدف اصلی مطالعات وبر و زومبارت بررسی منشأ سرمایهداری بود .به عقیدهی وبر
زومبارت هر عصر تاریخی «روح» مختص خود را دارد ،و این روح شامل برخوردهای
روانشناسانهای است که به هر عصر ویژگی خاص خود را میبخشد .طبق نظریهی
تکامل اقتصادی آنها منشأ پیدایش سرمایهداری دگرگونی در گرایشهای روانشناسانه
است که به قوای فکری و ذهنی اقتصادی فئودالیسم شکل میدهد .هر دو متفکر
دگرگونی قوای فکری و ذهنی را مقدم بر پیدایش شیوهی تولید سرمایهداری
می دانند .در این دگرگونی سودطلبی ،کارگاه بازربگانی ،کار سخت توأم با انضباط
جایگزین ارزشهای سنتی فئودالی در روستاها و سازمانهای اصناف در شهرها
می گردد .در باور زومبارت این روح جدید مواضع ایستای اقتصاد را به گرداب فعالیت
سودآور میکشاند .از طرف دیگر ،ماکس وبر عقیده دارد که منشأ سرمایهداری در
فلسفه ی اخالقی جدید اقتصادی است .این اخالق موانع سنتی در راه فعالیت سودآور
آزاد و به دست آوردن سود را از میان برمیدارد و در عین حال کار سخت و اقتصادی
را که برای توسعه تولید سرمایهداری الزم است ،تقدیس میکند.
در ابتدا زومبارت منشأ روح سرمایهداری را در فعالیت اقتصادی یهودیان که در
قید فلسفهی اخالقی کلیسای قرون وسطی که فعالیت سودآور را تقبیح میکرد،
نبودند ،میدانست .به این طریق جرقهی گرایش فکری جدید به وجود آمد و به
پیدایش سرمایه داری انجامید .بعدها زومبارت این نظریه را یکجانبه خواند و در عوض
منشأ سرمایهداری را در عوامل مختلفی که «روح کارگاهی» و «روح» زندگی
بورژوازی را برانگیختهاند ،جستجو کرد.
ماکس وبر منشأ فلسفهی اخالقی سرمایهداری را در نهضت اصالح مذهب
( )Reformationمیدانست .طبق نظر وبر نهضت اصالح مذهب و آموزش لوتر
( )Lutherو کالوین ( )Calvinشرکت در فعالیت اقتصادی و زندگی اقتصادی
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خصوصی را رواج داد .این گرایش فکری جدید موجود انسانهایی گشت که در
فعالیتهای اقتصادی موفق بوده ،زندگی سادهای داشتند .اثر اقتصادی این گاریش
فکری افزایش تولید ،بازرگانی و تراکم سرمایه بود .بدین طریق پروتستانگرایی
( )Protestanismو مخصوصا پیورتیانگرایی (« )Puritanismروح» سرمایهداری را
به وجود آورد .دگرگونی در قوای ذهنی اقتصادی که نتیجهی نهضت اصالح مذهب
بود ،به سرمایهداری منجر شد .عادات و رسوم ( )ethosپروتستانگرایی یکی از
سرچشمههای عقالنی کردن زندگی بود که «روح» سرمایهداری را آفرید.
مغایرت نظریههای وبر و زومبارت با مسلک واقعگرایی ( )realismاز تکامل
اجتماعی و مخصوصا تعبیر آن از منشأ و توسعهی سرمایهداری واضح است ،با این
حال برخی از مسائل تاریخیای که زومبارت و وبرر به روشن ساختن آنها کمک
کردهاند ،به وسیلهی اینگونه تعابیر واقعگرایانه نیز تبیین شده است .به گفتهی صاحب
نظری از این مسلک «مرکز بینالمللی فئودالیسم کلیسای کاتولیک روم بود قبل از
اینکه فئودالیسم مورد حمله قرار گیرد این سازمان مرکزی مقدس باید از بین می
رفت .اولین جنگ را نهضت اصالح در آلمان ،به وجود آورد .اما در جایی که لوتر
شکست خورد ،کالوین پیروز شد .کیش کالوین مناسب بیپرواترین بورژوازی این
زمان بود .آیین قضا ()predestinationی او تعبیر مذهبی این حقیقت بود که
پیروزی و شکست در دنیای بازرگانی رقابت به فعالیت انسان یا هوش او بستگی
نداشته ،به اوضاع و احوالی که تحت اختیار او نیست ،وابسته است .قانون اساسی
کلیسای کالوین کامال دموکراتیک و جمهورخواه بود… در کالوینگرایی دومین
انقالب بورژوازی آیین خود را شسته و رفته یافت .این انقالب در انگلستان اتفاق
افتاد ».بدین ترتیب این صاحب نظر کالوینگرایی را ایدئولوژی بورژوازی انقالبی اولیه
می دانست .در جایی دیگر متفکر بزرگی از این مکتب عقیده دارد که «پروتستانگرای
به وسیلهی از بین بردن تمام جشنهای سنتی ،و تبدیل این جشنها به روزهای کار
عادی نقش مهمی در تکوین سرمایهداری بازی کرد».
قوای فکری و ذهنی اقتصادی که وبر دربارهی آن صحبت میکند ،در حقیقت
روح سرکشی پیشهوران برعلیه بهرهکشی و اسراف فئودالی ،کلیسا ،امیران و
نزولخواران بود .این روح ،روح هوشیاری ،کار سخت اقتصادی و تراکم تولیدی بود.
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این گرایشهای فکری خودبهخود ظاهر نشدند؛ «این روح مذهبی -اخالقی در توسعه
و تکامل خود به خودی مذهب و اخالق ظاهر نمیشود ،بلکه در شرایط زندهی
طبقهی نوخاستهی پیشهور و صنعتکار که قدرت و ارادهی این را داشتند که حکومت
نجیبزادگان فئودالی و وابستگان آنها در حوزهی اقتصادی ،سیاسی و اخالقی را به
لرزه درآوردند ،به وجود میآید [ ».]6آنگاه سرمایهی صنعتی از گرایش فکری خرده
بورژوازی فقیر برای «عادت دادن» تولیدکنندگان به انضباط استفاده کرد« .این
گرایشها در میان سرمایهدارانی که از طبقهی خرده بورژوا برخاستند انگیزهی تراکم
سرمایه و سرمایهگذاری در صناع بود .پارسایی کالوین گرایی به قوای فکری و ذهنی
اقتصادی از طریق تایید مذهبی کمک کرد [»]7
اشکالی که در مفهوم انگارگرای ( )idealistزومبارت و وبر وجود دارد این است
که اگنر سرمایهداری به عنوان یک شکل اقتصادی مخلوق «روح» سرمایهدار است،
منشأ روح سرمایهدار باید خود معلوم شود تا بعد از آن مبدأ سرمایهداری تعیین گردد.
وبر و زومبارت به این امر عنایتی ندارند که این قوای فکری و ذهنی اقتصادی خود
محصول شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی است .این گرایش قسمتی از زمینهی
تاریخی است که سرمایهداری را آسان کرد .در دورانهای اولیهی تکامل سرمایهداری
این گرایشهای اخالقی -اقتصادی قسمتی از حیات ذهنی انسانها در چهارچوب
ساخت اجتماعی نوخاسته گردید.
از طرف دیگر رابطهی روششناسانهی نظریهی وبر و زومبات با انگار «انسان
اقتصادی» قابل توجه است .طبق این انگار که در کار بعضی از اقتصاددانان کالسیک
آمده است ،قوانین اقتصادی نتیجهی یک «طبیعت بشری» است که دائما برای به
حداکثر رساندن درآمد و ثروت میکوشد .و نه منتج از شرایط تاریخی -اقتصادی
خاص .این انگار که توسط روانشناسی فایدهگرای جنبهی جهانی پیدا کرد ،نقش
اساسی در تحول روند ذهنگرایی در اقتصاد سیاسی داشته است« .روح» اعصا مختلف
اقتصادی با «قوای فکری و ذهنی» نظامهای اقتصادی چیزی جز انگار «انسان
اقتصادی» نیست.
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وبر به ایجاد «انسان فئودال» انگاری ( )ideal Feudal Manو «انسان
سرمایهدار» انگاری[ )ideal Capitalist Man( ]8دست مییازد ،اما نشان نمیدهد
که این «انسان فئودال» چگونه به «انسان سرمایهدار» تحول پیدا میند .به همانگونه
که اصول رفتار «انسان اقتصادی» از طبیعت تغییرناپذیر بشری نشات میگیرد،
«انسان فئودال» و «انسان سرمایهدار» نیز اصول رفتار خود را از روح عصر اقتصادی
مربوطه کسب می کنند .در هر دو مورد قوانین اقتصادی مبتنی بر مفهوم انتزاعی قوای
ذهنی و فکری انسان می باشند ،و نه براساس ساخت مشخص تاریخی روابط اقتصادی
بین انسانها .بدین ترتیب از نظر روششناسی کار وبر زومبارت مانند تعبیرهای
اقتصاد سیاسی کالسیکها و کالسیکهای جدید میباشد که اقتصاد سیاسی را
براساس ساختمانهای غیرتاریخی انتزاعی بنا میکنند.
از نظر موریس داب منشأ سرمایهداری براساس جدایی تولیدکننده از وسایل تولید
خود ،و در نتیجه تمرکز این وسایل تولیدی در دست طبقه سرمایهدار میباشد .در
ضمن منشأ سرمایهداری در پیدایش طبقهی دیگری است که از وسایل تولید جدا
شده است و برای زندگی منبع درآمد دیگری جز فروش نیروی کار خود ندارد .هر یک
از این موارد منشأ سرمایهداری و در عین حال خصایص اساسی نظام سرمایهدار
هستند]9[ .
پینوشتها
[ ]1برای مطالعهی بیشتر در این مورد به
Werner Sombart, “Capitalism”, Encyclopedia of the Social Sciences,
Vols. III-IV, PP. 195-208
مراجعه کنید.
]2[ Maurice Dobb, Studies in the Development of Capitalism, London,
1963, P. 2.
[ – ]3همانجا ،ص 6
]4[ – Max Weber, General Economic History, New York. 1966. P. 207.
]5[- Maurice Dobb, Studies in the Development of Capitalism, P. 7.
[ – ]6در
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Kautsky, Die materialistische Geschichtsauffassung, in O. Lange,
Political Economy’ Vol. 1, New York, 1963, p. 274.
[ – ]7همانجا.
[ – ]8وبر با فرض اینکه علوم اجتماعی تنها جنبههای فردی پدیدههای مختلف را مورد مطالعه
قرار میدهند ،مفهوم اختیاری «نوع انگاری» ( )ideal typeرا جایگزین تجرید ()abstraction
علمی میکند .در باور این متفکر «نوع انگاری» پایهای در واقعیات نداشته ،فقط شیوهای است برای
سیستماتیک کردن حقایق مختلف که از آن طریق پژوهشگر به ارزیابی واقعیت میپردازد (برای
مطالعهی بیشتر در مورد «نوعانگاری» وبر به Julien Freund, The Sociology Max Weber,
 .London, 1968, PP. 59-71, 107-11, 206-5مراجعه کنید)
[ – ]9عالوه بر منابع ذکر شده منابع زیر نیز مورد استفاده قرار گرفتهاند:
John Fred Bell, A History of Economic Thought, New York, 1967:
Joseph A. Schmupeter, History of Economic Analysis, New York, 1954:
آر .اچ.تانی« ،اخالق پروتستانی و روحیه سرمایهداری» ،ترجمهی م.عیسام ،جهان نو:1351 ،
گرت و میلز« ،ماکس وبر و مارکس» ،ترجمه ی فلوریا به بین ،علوم اجتماعی ،شماره  ،1پاییز
.1347
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آن چه که امروز به عنوان علم اقتصاد یا اقتصادشناسی در جوامع غربی و نیز
«جهان سوم» تدریس میشود ،بسیار حرفهای است .نگاهی به نشریات تخصصی
اقتصاد ما را متوجهی این مطلب میسازد .انبوهی از معادالت ریاضی ،دادهها و
محاسبات آماری و تجریدات دیگر ادبیات اقتصادی را فراگرفته است .الگوهای
اقتصادی سراسر گمانهها ( )hypothesesو ساختمانهای فرضی گوناگون به دور از
واقعیات است .و به هنگامی که این رشته ()disciplineی اجتماعی چنین از
واقعیات جامعه دور مانده ،جوابگوی مسائل آن نباشد ،جا دارد که فرضیات و چارچوب
جهانشناسانه ی آن را مورد تأمل قرار دهیم .در حقیقت این چیزی است که بعضی از
اقتصاددانان جامعهی غرب امروز بدان پی بردهاند و بهحق علم اقتصاد را در شکل
موجود آن درخور سؤال قرار دادهاند .بسیاری از آن چیزهایی که تبیین
( )explanationاقتصادی به نظر میرسد ،در واقع فقط تمرینات تفکرمآبانهای است
که به جای حل و جواب به احتیاجات جامعه ،ارضاکنندهی تمایالت شخصی
اقتصاددان و عدهای از همکاران و شاگردان وی میباشد .کسب اعتبار و نگهداری آن
برای اقتصاددانان منوط به احاطه ی نسبی وی بر ریاضیات است تا از این راه بتواند
عقاید خود را به لباس تمثیالت ریاضی درآورد .البته مقصود این نیست که از
ریاضیات نمی توان در علم اقتصاد استفاده کرد ،بلکه غرض این است که بسیاری از
مباحث اقتصادی صرف ًا حل معادالت چندمجهولی و مانند اینها شده است.
امروزه میان اقتصاددانان بر سر این مسائل بحث و جدل به وجود آمده است؛ با
اینکه بسیاری از این بحث ها از قدیم وجود داشته است .برای مثال به تعریف اقتصاد
توجه کنیم .یک قرن پیش آنچه که اقتصاددانان غربی به آن «اقتصادشناسی»
( )economiesمیگویند «اقتصاد سیاسی» ( )political economyنامیده
میشد .اختالف فقط جدال لفظی ( )semanticsنیست .اگر به تعریف اقتصاددانان
کالسیک فرانسه و انگلیس از اقتصاد سیاسی نظر افکنده شود ،مالحظه خواهد شد که
آنها اقتصاد سیاسی را مطالعه ی قوانین اجتماعی حاکم بر تولید و توزیع کاالها
میدانستند .با این ترتیب مطالعهی گروههای اجتماعی و روابط آنها با یکدیگر به
اقتصاددانان مربوط میشد .اما امروزه چنین تعریفی را در کتابهای پایهای اقتصاد

فرهاد نعمانی

نمیتوان دید .پل ساموئلسن ( )P. Samuelsonدر کتاب معروف خود به نام اقتصاد
این علم را چنین تعریف میکند« :علم اقتصاد عبارت از بررسی روشهایی است که
بشر به وسیله یا بدون وسیله ی پول برای به کار بردن منابع کمیاب تولید به منظور
تولید کاالها و خدمات در طی زمان و همچنین برای توزیع کاالها و خدمات بین افراد
و گروهها در جامعه به منظور مصرف در حال و آینده انتخاب میکند ]1[».لیونل
رابینز ( )L. Robbinsدر کتاب معروف خود «بحثی درباره طبیعت و معنای علم
اقتصاد» ( An Essay on the Nature and Significance of Economic
 ) Scienceعلم اقتصاد را از نظر توجه به روش و رفتار و عمل آدمی تعریف و توجیه
میکند .اغلب اقتصاددانان نیز در کتابهای خود اقتصاد را مطالعهی پاسخی که به
تأمین احتیاجات بشر به کمک منابع محدود داده میشود ،میدانند .بدین ترتیب
حوزهی مطالعهی علم اقتصاد که برپایهی ذهنی ارزش و نهاییگرایی
( ) marginalismبنا شده ،الاقل در قرن بیستم ،محدودتر از گذشته است .امروزه
اقتصاددانان فقط به تحلیل تعادل در بازار «آزاد» میپردازند .وقتی که اقتصاددانی با
استفاده از معادالت ریاضی الگوهای تعادل کلی ( )general equilibriumرا
جنبهی محض بیشتری بخشید ،این امر نشانهای از حرفهای شدن خیلی زیاد وی و
باال بودن سطح دانش اقتصادی اوست .البته برای آن گروه گزیدهی جوامع غربی که
در مالکیت شرکتهای سهامی عظیم کشورهای غربی ذینفع میباشند ،این پویشی
رضایت بخش است ،چراکه در محافل آکادمیک دیگر توجه روی مسائلی نیست که
مورد تأکید پیشکسوتان این اقتصاددانان حرفهای در قرن نوزدهم بوده است .امروزه
دیگر اقتصادشناسان دانشگاهی مطالعهی مسائل مربوط به طبقات و قدرت را در خارج
حوزهی علمی خود مینگرند .و اینگونه مسائل را در قلمرو علوم سیاسی میدانند.
مطالعهی انسان به عنوان جزئی از هستی و در آغوش مادر خود ،یعنی طبیعت،
پژوهشگر را مجاب میسازد که مطالعهی اساسیترین فعالیت انسان ،به جهت بقا،
یعنی فعالیت اقتصادی در چنین شکل تجریدی نمیتواند همهی ماجرا باشد.
مجبوریم یکی از اصولیترین سؤالها ،یعنی این سؤال را که چگونه موقعیت حاضر
فراهم آمد ،مطرح سازیم و آنگاه به جواب دادن آن همت گماریم.
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اصوالً کلمهی «اقتصاد» ( )economyاز زمان یونان باستان مورد استفاده بوده
است .معنایی که از آن مستفاد میشده ،قواعد و اصول مدیریت خانواده بوده است.
اکونومی (اقتصاد) متشکل از کلمه یونانی  oikosبه معنی خانه nomes ،به معنی
قانون و نظم است .علت استفاده از این اصطالح ظاهراً از آنجا ناشی شده که در یونان
باستان خانوارمرکز فعالیت معیشتی و اقتصادی بوده ،معموال اغلب احتیاجات خانواده
به وسیلهی آن تأمین میگردیده است.
اصطالح اقتصاد سیاسی برای اولین بار به وسیلهی مونکرتیین
( )Montchretienدر اوایل قرن هفدهم به کار گرفته شده است .البته در این زمان
اقتصاد دولتی (مالیه) مورد توجه مونکرتیین بود ،ولی بعدها اقتصاددانان معنای
پرشمولتر این اصطالح را مورد استفاده قرار دادند.
یحتمل که اصطالح اقتصاد سیاسی برای اولین بار در سال  1767در انگلستان
توسط جیمز استوارت ( )J. Steuartدر کتاب «تحقیقی در اصول اقتصاد سیاسی»
( )Inquiry into the Principles of Political Economyبه کار برده شده
باشد .البته پاره ای از متفکرین این رشته به جای به کار بردن اقتصاد سیاسی از
اصطالح «نقد اقتصاد سیاسی» ( )critique of political economyیعنی نقدی
بر آیین ()doctrineی که معروف به اقتصاد سیاسی کالسیک است ،استفاده
کردهاند.
پس از این که آلفرد مارشال ( )A. Marshallکتاب خود به نام اصول علم
اقتصاد را در سال  1890منتشر کرد ،اصطالح «اقتصادشناسی» ( )ecomomicsبین
اقتصاددانان در کشورهای انگلیسی زبان رواج روزافزون یافت .در ضمن باید متذکر
شد که پیش از آلفرد مارشال پایهگذاران اقتصادشناسی ذهنی ( subjective
 )economicsمثل جهونز ( )S. Jevonsاز اصطالح اقتصاد سیاسی استفاده
میکردند.
امروزه ،اصطالح اقتصاد سیاسی در کشورهای انگلسیزبان رواج چندانی ندارد .در
آنجا هم که اصطالح اقتصاد سیاسی را به کار میبرند ،غالب ًا همان معنای اقتصاد
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سیاسی در کشورهای انگلیسیزبان را از آن منظور دارند .به طور نمونه بیمناسبت
نخواهد بود پژوهندگانی که با کتابهای پایهای علم اقتصاد مواجه میشوند ،تعریف
«اقتصادشناسی» مندرج در این گونه کتابها را با تعریف «اقتصاد سیاسی»
اسکارالنگه ( ) O. Langeقیاس کنند و ارتباط هر یک از این تعاریف را با واقعیات به
چارچوب ارزیابی کشند .اما پیش از آن الزم است که خالصهای از روند تکوین علم
اقتصاد ذهن گرای و مکتب تاریخی از درون اقتصاد سیاسی و جریان برچیدگی اقتصاد
سیاسی توسط اقتصاددانان حرفهای ارائه گردد.
اقتصاد سیاسی و برداشتهای مختلف از آن

اسکار النگه در مقالهای که پس از این خواهد آمد ،پویش اقتصادی ( economic
 ) processرا پویش اجتماعی تولید و توزیع جهت ارضای احتیاجات بشر میداند.
مطابق این نظر در اقتصاد سیاسی روابط اقتصادی بین افراد بشر که در طول این
پویش (روابط تولیدی و روابط توزیعی) پدیدار میگردد و ارتباطی که ین این روابط
وجود دارد و نیز رابطه ی متقابل بشر و طبیعت در پویش اجتماعی که منجر به تکامل
نیروهای تولیدی اجتماعی بشر میگردد ،مطالعه میشود .برپایهی این نوع تفسیر از
اقتصاد سیاسی اظهار میشود که «قوانین اقتصادی» ( )economic lawsیعنی
قوانینی که اگرچه نتیجهی فعالیت آگاهانه و با مقصود بشر میباشد ،معهذا مستقل از
اراده و شعور اوست ،وجود دارند .اینگونه «قوانین» در شرایط اجتماعی خاصی عملی
هستند .ضمناً چنین برخوردی با موضوع اقتصاد سیاسی شامل این باور هم هست که
در یک مرحله از تکامل تاریخی جوامع ممکن است که بشر روابط اقتصادی محیط بر
زندگی خود را دگرگون کرده ،جنبهی غیر ارادی پویشهای اقتصادی را حذف نماید و
آنها را به نحو مؤثری ـ آنطور که این برداشت اظهار میدارد ـ در خدمت هدفهای
آگاهانهی بشر درآورد.
مسلماً این برداشت تنها شکل منظم در روند اقتصادی نیست .برخوردهای دیگری
هم وجود دارد که از میان آنها از همه مهمتر دو برخورد ذهنگرای ()subjectivist
و مکتب تاریخی ( )historicalاست .در این دو نحوهی برخورد نکات مشابهی با
نحوهی برخورد اسکار النگه و هممکتبان او وجود دارد .سبب آن است که این سه
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نحوهی برخورد از اقتصاد سیاسی کالسیک[ ]2که در طی قرن هیجدهم و اوایل قرن
نوزدهم دچار تحول گردید ،نشات گرفتهاند.
اقتصاد سیاسی موردنظر اسکار النگه و هممکتبان او برپایهی اقتصاد سیاسی
کالسیک بنا شده است ،و چکیدهی دستاوردهای آنها را مورد استفاده قرار میدهد.
اما در عین حال برخورد این مکتب با اقتصاد سیاسی کالسیک انتقادی است زیرا که
بر ارتباط اقتصاد سیاسی با مرحلهی تاریخی خاصی از تحول جامعه و ماهیت تاریخی
مقوالت اقتصادی و قوانین آن تأکید میورزد .مکتب ذهنگرایان حلقهی متأخری در
تکامل فکری که از اقتصاد کالسیک نشأت گرفته است ،میباشد .این مکتب تنها به
مطالعه ی معدودی از عوامل اقتصاد سیاسی کالسیک که مربوط به برخی از جنبههای
پویش مبادله ( )process of exchangeمیگردند ،پرداخته ،به جنبههای تاریخی
روابط اقتصادی عنایتی نمی ورزد .مکتب تاریخی نیز در ابتدا با انتقاد از اقتصاد
سیاسی کالسیک به خاطر بیتوجهی این مکتب به خصیصهی تاریخی مقوالت
اقتصادی ،گسترش یافت .اما انتقاد این مکتب یا به انکار وجود قوانین اقتصادی
انجامیده ،با به وجود آمدن قوانین اقتصادی که ادعا میشده که از گرایش ذهنی
()mental attitudeای که از خصایص تاریخ جوامع میباشد ،سرچشمه گرفته است،
کشیده شده .به عبارت دیگر ،انتقاد مکتب تاریخی یا منجر به انکار وجود قوانین
اقتصادی شده است ،و یا منشاء تشکیل قوانین اقتصادی را در گرایش ذهنی که از
خصوصیات یک دورهی خاص تاریخ است ،میداند ]3[.بدین ترتیب به زعم مکتب
مخالف آن وقتی که گرایش ذهنی منبع تشکیل قوانین اقتصاد میشد ،دیگر روابط
عینی اجتماعی و ویژگی های نیروهای عامل در تولید که موردنظر اسکار النگه و
هممکتبان اوست ،موجد قوانین اقتصادی نمیتوانند باشند.
مکتب ذهنگرای و «اقتصاد عامیانه»

از آنجا که ذهنگرایان مطالعه ی پویش اقتصادی را از تحلیل روابط موجود در
تولید ،یعنی از پایه و اساس اقتصاد سیاسی کالسیک ،مخصوصاً از اقتصاد سیاسی
ریکاردو ،جدا میسازند ،هممکتبان اسکار النگه اقتصاد آنها را «اقتصاد عامیانه»
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( )vulgar economyمینامند ]4[.در «اقتصاد عامیانه» این باور وجود دارد که
پیدایش روابط اقتصادی بین افراد بشر در پویش مبادله است و نه در پویش اجتماعی
تولید .به عقیدهی اقتصادشناسان این مکتب پویش اقتصادی یک رابطهی اجتماعی
که بین افراد بشر در پویش کارکردن به وجود میآید ،نیست .آنها پویش اقتصادی را
از نظرگاه خاصی ،مثال فرد کارفرمایی که در بازار به خرید و فروش کاال مشغول است،
مینگرند .در حقیقت مهمترین مسئلهی مورد توجه آنها رابطهی ذهنی خریدار یا
فروشنده با کاالی خریداری شده یا فروخته شده است .اقتصاددانان ذهنگرای متعلق
به این مکتب به جای مطالعهی روابط عینی اجتماعی که در پویش تولید ظاهر
می شوند ،توجه خویش را معطوف به برخوردهای ذهنی خود با اشیایی که احتیاجات
او را برآورده میکنند ،می سازند .این نکته مطمح نظر آنها نیست که در پس روابط
خریدار و فروشنده ،روابط نهانی ای بین تولیدکندگان مختلف وجود دارد .این نوع
برداشت در اواخر قرن نوزدهم میالدی توسط کارل منگر ( )K. Mengerو ویلیام
استانلی جهونز ( )W. S. Jevonsبه حد اعالی خود رسید .البته باید متذکر شد که
در ابتدا «اقتصاد عامیانه» بر پویش مبادله تأکید میکرد و چندان اعتنایی به رابطهی
ذهنی انسان با اشیا نداشت .و این همان برداشتی است که تا اندازهای آلفرد مارشال و
لئون والراس از مسئله دارند .این دو نفر اگرچه روی هم رفته جزء مکتب ذهنگرایان
هستند ،با این همه عقایدشان به اقتصاددانان معروف به «عامیانه» نزدیک است تا به
ذهنگرایانی مثل جهونز و منگر.
موضوع اقتصاد سیاسی بنا به نظریهی ذهنگرایان

فرضیات تقریباً مشخصی که در اقتصاد سیاسی کالسیک وجود دارند ،آن است که
فعالیتهای سودآور[ )gainful activities( ]5گرایش به حداکثر کردن درآمد
پولی دارند ،و نیز این که مخصوصاً حداکثرکردن سود انگیزهی اصلی پویش تولید
است .در فعالیتهای سودآور انسان تابع منافع شخصی خویش است ،بدین معنی که
هدف وی به دست آوردن بیشترین ثروت ممکن میباشد]6[.
چنین فرضیهای که در یک نظام تولید کاالیی و مبادلهی کاال -پول گرایش به
حداکثرکردن سود را تصدیق میکند ،بعدا به صورت یک اصل کلی حاکم بر تمام
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فعالیتهای اقتصادی بشر درآمد .این خود باعث به وجود آمدن مفهوم «انسان
ال مبتنی بر اصل حداکثر کردن
اقتصادی» ( )economic manکه رفتارش کام ً
منفعت اقتصادی ( )economic advantageبود ،گردید.
در آیین روانشناسی فایدهگرای ( )utilitarianگسترش اصل حداکثر کردن
درآمد پولی به حداکثر کردن تمامی «منافع اقتصادی» به نحو مشخصی ارائه
می گردد .براساس این آیین بشر خواهان آن است که از درد ( )painدوری کند و به
لذت ( ) pleasureدست یابد .در هر موقعیت مشخصی انسان طالب آن است که لذت
به حداکثر و درد به حداقل برسد .بسیاری از اقتصاددانانی که مکتب «اقتصاد عامیانه»
را اختیار میکردند ،دنبالهرو این نظریه شدند.
این نظریه برای نخستین بار توسط جرمی بنتم ( )J. Benthamعرضه شد و
جیمز استوارت میل هم از او پیروی نمود (ریکاردو هم تحت تاثیر این نظریه بوده
است) .باالخره مفاهیم ذهنگرای جهونز دربردارنده چنین نظریهای است.
به عقیدهی جهونز همه ی کردارهای اقتصادی مشتمل بر به حداکثر رساندن لذت
از طریق تصاحب کاالها در مقابل دردی است که مربوط به کوشش در به دست
آوردن آن کاال میباشد .به قول جهونز علم اقتصاد یعنی محاسبهی لذت و درد ،و
لذت و درد هدف نهایی هر نوع محاسبهی اقتصادی است .موضوع علم اقتصاد به
حداکثر رساندن لذت است .با این ترتیب جهونز تأکید را روی تحلیل رابطهی انسان با
اشیایی که احتیاجاتش را ارضا میکند ،میگذارد .خالصه آنکه علم اقتصاد مطالعهی
رفتاری میگردد که بنا بر یکی از اصول پذیرفته شدهی علم اقتصاد ،هدف از آن به
حداکثر رساندن لذت ناشی از تصاحب کاالهاست.
برمبنای اصل اقتصاد تعبیر دیگری نیز از رفتار انسان میشود که چندان ربطی با
روانشناسی فایدهگرای ندارد ،و بیشتر به اقتصاد سیاسی کالسیک مربوط میگردد.
در این تعبیر چنین فرض میشود که انسان برای به حداکثر رساندن درآمد پولی خود
تالش می کند .مطالب این تعبیر که مورد توجه سنیور و جان استوارت میل بوده ،به
حداکثر رساندن درآمد پولی جایگزین لذت میشود .به گفتهی جان استوارت میل
اقتصاد سیاسی فقط به مطالعهی یک جنبهی فعالیت انسان پرداخته ،مطالعهی
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جنبههای دیگر آن را به دیگر علوم اجتماعی واگذار میکند .فعالیت انسان هدفهای
مختلف دارد که یکی از آنها تحصیل ثروت است ،و به حداکثر رساندن آن نه تنها
حقیقت دارد ،بلکه یکی از جنبههای فعالیت انسان است .به عقیدهی جان استوارت
میل اقتص اد سیاسی فقط رفتار بشر را از نظر تحصیل و مصرف ثروت مطالعه
میکند]7[.
نتیجهی دو تعبیری که ذکر شد ،یکی است .در تصور ذهنگرایان اقتصاد سیاسی
دیگر به بررسی و مطالعه ی روابط اجتماعی که در پویش تولید و توزیع به وجود
میآید ،نمیپردازد .طبق نظر آنها اقتصاد سیاسی ،دیگر آن اقتصاد سیاسیای نیست
که در باور اقتصاددانان کالسیک به مطالعهی روابط بین انسانها میپرداخت .از این
دیدگاه حتی مطالعهی مبادلهی بازاری ( )market exchangeدر «اقتصاد عامیانه»
را هم نمیتوان موضوع اقتصاد سیاسی به حساب آورد .در باور ذهنگرایان موضوع
اقتصاد سیاسی رابطه ی انسان با اشیایی است که نیازهای او را ارضا میکند ،یعنی
کاالهایی که تصرف و مالکیت آنها موجب لذت یا تشکیل ثروت میشود .رفتار انسان
از طریق یک اصل اقتصاید که بر آن حاکم است ،یعنی به حداکثر رساندن آن چیزی
است که به آن مطلوبیت ( )utilityمیگویند ،تعیین میشود .و این مطلوبیت با
استفاده از حساب نهایی ( )marginal calculusبه حداکثر میرسد .بدین ترتیب
روش مطالعهی ذهنگرایان (و نه محتوای آن) در اقتصاد سیاسی محاسبهی مطلوبیت
نهایی بوده ،به همین دلیل به آنها نهاییون ( )marginalistsهم میگویند.
دو گونه تعبیر از مفهوم مطلوبیت میشود .در کارهای جهونز ،منگر ،بوم باورک
( )Bohm- Bawerkو مارشال تعبیری لذتگرای ( )hedonisticاز مطلوبیت مورد
قبول است که از روانشناسی فایدهگرای سرچشمه میگیرد .برداشت این عده از
مطلوبیت در اشکال «لذت»[« ،]8رضایت»[« ،)satisfaction( ]9رفاه»[]10
( ،)welfareو غیره روانشناسانه است .تعبیر دیگر از مفهوم مطلوبیت را میتوان
عملشناسانه ( )praxiologicalخواند .طبق این تعبیر مطلوبیت درجهی فعلیت
دادن به هدف فعالیت اقتصادی به صورتی که مستقل از طبیعت آن هدف باشد ،در
نظر گرفته میشود .در باور چنین مفسرانی که در رأس آن باید از الندری ()Landry
و آفتالیون ( ) Aftalionنام برد ،مهم این نیست که هدف به دست آوردن لذت به
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معنی روانشناسانه ی آن ،یا درآمد پولی ،یا قدرت سیاسی و غیره باشد .طبیعت هدف
مورد توجه نیست .به عقیدهی این عده معتقدین که میتوان آنها را نهاییون جدید
نامید ،هدف و غایت فعالیت اقتصادی را میتوان از طریق درجهی فعلیت بخشیدن به
یک مقدار ( )magnitudeدرک کرد .به عبارت سادهتر ،نهاییون جدید سعی
میکنند نظریهی مطلوبیت نهایی را از مبنای روانشناسی آن جدا ساخته ،نظریهای
کامل از محاسبهی ا قتصادی را که در هر زمان و مکانی صادق باشد ،پایهگذاری کنند.
برخالف نهاییون قدیمی که تمایل درونی اشخاص برای به دست آوردن کاال را در
مطلوبیت میگنجانیدند ،نهاییون جدید به جای اصطالح مطلوبیت ،اصطالح رجحان
( )preferenceرا به کار میگیرند و انتخاب ( )choiceرا جانشین تمایل شخص
میسازند]11[.
بدین ترتیب در روند ذهنگرایی مسائل روانشناسانه هم کنار گذاشته میشود ،و
به «منطق انتخاب عقالنی» ( )logic of rational choiceبرای حداکثر کردن
رجحان روی آورده می شود تا به این نظریه در هر زمان و مکان اعتبار بخشیده
شود]12[.
امروزه مفهوم عملشناسی از نظر حداکثر کردن رجحان شامل حداکثر کردن
درآمد پولی در فعالیت های سودآور (که حداکثرکردن سود به وسیله یک بنگاه را نیز
شامل میشود) و همچنین حداکثر کردن مطلوبیت در فعالیتهای خانوار
میشود ] 13[.فعالیت سودآور و فعالیت خانوار هر دو تابع یا منقاد اصل حداکثر کردن
رجحان که از طریق استفاده از تحلیل نهایی به دست میآید ،میباشند.
گرایش برداشت ذهنگرای از نظر تبدیل اقتصاد سیاسی به بخشی از عملشناسی

تا زمانی که علم اقتصاد به رابطه ی انسان با اشیایی که نیازهای او را ارضا
میکردند ،مربوط میشد ،و این کار هدف فعالیتهای اقتصادی دانسته میشد ،الاقل
حوزهی معینی برای بررسی و مطالعهی این علم وجود داشت ،اما تبدیل اقتصاد
سیاسی به یکی از رشتههای علم شناسی (علم رفتار عقالنی) ،اقتصاد به صورت علمی
درآمده که به رفتار عقالنی از نظر حداکثر کردن هر چیز مقداری ()magnitude
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مربوط می شود .جان استوارت میل عقیده داشت که اقتصاد سیاسی به فعالیت بشر در
یک حوزهی خاص از فعالیت وی مربوط نشده ،بلکه فقط به یک جنبهی خاص آن
مربوط میگردد .حال در برداشت تکامل یافتهی ذهنگرای این باور وجود دارد که
اقتصاد سیاسی یک جنبهی خاص فعالیت عقالنی بشر ،فعالیتی که برمبنای اصل
اقتصادی استوار است ،را مورد نظر قرار میدهد]14[.
بدین ترتیب علم اقتصاد به بررسی و مطالعهی رفتار بشر از نظر رابطهی بین
هدفها و منابع کمیاب که استفادههای مختلف از آنها امکانپذیر است ،مبدل
میگردد .برمبنای این برداشت ،علم اقتصاد علم استفاده از منابع محدود است ،که به
حداکثر رساندن درجهی فعلیت هدفهای منتخب انسان را تضمین میکند .اقتصاد
سیاسی بدین ترتیب به شعبهای از عملشناسی تبدیل شده است .در نتیجهی این
تغییر و تبدیل اقتصاد سیاسی دیگر علمی تجربی ( )empiricalنیست که پدیدههای
واقعی را بررسی نماید .اقتصاد سیاسی به یک «منطق انتخاب» مبدل میگردد که در
آن تنها مالک حقیقت مطابقت قضایا ( )theoremsبا اصل موضوعههای ()axioms
به کار برده شده ،میباشد .قضایای یک چنین «اقتصاد سیاسی»ای دیگر نیازی به
بررسی تجربی حقیقت ندارد .آنچه در چنین «اقتصاد سیاسی»ای بدان نیاز هست،
این است که نشان داده شود آیا یک طرز عمل و رویه طبق اصول اقتصادی هست یا
نه .حتی بعضی از اقتصاددانان ذهنگرای مانند فون مایزز ( )Von Misesپا را از این
فراتر نهاده ،باور دارند که اگر علم اقتصاد شعبهای از عملشناسی باشد ،موضوع آن
معرفت بر قوانین فعالیت واقعی بشر آنچنان که شکلی پیشین ( )a prioriو
غیرتجربی داشته باشد ،خواهد گردید ،به طوری که تحقق آن از راه تجربه ضرورت
ندارد .دلیل آنها نیز این است که اصل عقالنیت میتواند به عنوان یک پیشین به کار
گرفته شود]15[.
ذهنگرایان و مسئلهی ارزش

از قدیم ،یعنی هنگامی که کاال ( )commodityدر جامعهی بشر به وجود آمد،
این مسئله برای بشر پیش آمده است که ارزش مبادلهی یک کاال چیست و چگونه
تعیین میشود .این گفتوگو چه در غرب و چه در شرق به وسیلهی متفکران مختلف
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مطرح گردیده؛ تا انجا که مقتضیات ارزشی حیات ذهنی در زمانهی آنها روا میداشته،
کاررا به عنوان تنها منبع ارزش درخور عنایت میدانستهاند.
از زمان ویلیام پتی تا عصر ریکاردو و مارکس هر نظریهی ارزش که ارائه
میگردیده دارای جنبه عینی ( )objectiveبوده است ،چرا که نقطهی شروع آن
تولید بود .از نظر آنها ارزش با هزینهی تولید یکی بود ،یا دستکم در حوالی هزینهی
تولید نوسان می کرده است .اثر تقاضا بر روی ارزش ،به عنوان یک متغیر مستقل ،نفی
می شد .با این همه زمانی که اثر تقاضا بر روی ارزش به طورغیرمستقیم مورد توجه
قرار میگرفت ،تقاضا خود تابعی غیرمستقیم از تولید به حساب میآمد .بدینترتیب
نظریه ی کالسیک از تصورات اقتصاد خرد و کالن ( )micro- macroترکیبی به
وجود آورد ،ترکیبی که مارکس در تکمیل آن کوشید.
مکتب ذهنگرایان یا کالسیک جدید برداشت دیگری از این مسئله دارد .این
مکتب کامالً در قلمرو اقتصاد خرد میگنجد .باور آن چنین بوده است که ارزش را
میتوان و میبایست برای هر کاال به طور جداگانه تعیین کرد .به عقیدهی آنها ارزش
تابع اثر مستقل تقاضا بر هزینهی تولید است .البته آلفرد مارشال سعی کرده که
ترکیبی بین نظریه ی ارزش از دو سوی ،یعنی یکبار از جهت تولید ،و بار دیگر از
جهت «تقاضای مستقل» به وجود آورد.
در ضمن مکتب کالسیک جدید تفکیک ارزش مبادله ( )exchange valueاز
ارزش استفاده ( )use valueرا مورد تردید قرار میداد .برعکس در اعتقاد پیروان این
مکتب ارزش مبادله اساساً تابعی است از ارزش استفاده ،یا تابعی از مطلوبیت یک کاال.
اما چگونه این مطلب اندازهگیری میشود ،همانطور که قبال اشاره شد ،مکتب
ذهنگرای با مشکلی روبهرو شد که جنبهی اساسی داشت .چگونه میتوان مطلوبیت
یک سیر کره را اندازه گرفت؟ اگر شخصی با یک چنین سوالی مواجه شود ،یا جواب
میدهد« :مطلوبیت زیادی برایم دارد» و یا« :کره دوست ندارم» ،و غیره… برای
شنونده خیلی شگفتانگیز خواهد بود که شخص مورد سؤال مثال چنین جواب دهد
که یک سیر کره برایم «پنج مطلوبیت» دارد .جواب این سؤال برحسب کمیت ،بیانی
نخواهد بود که ناشی از عقلی سلیم باشد .پس از آن که مکتب ذهنگرای (کالسیک
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جد ید) با چنین مشکلی مواجه شد و نتوانست ارزش استفاده را برحسب کمیت بیان
کند ،نظریهی خود را به صورت بیان کمی نیازها درآورد .سطحهای مختلف احتیاجات
فردی به وجود آمد؛ و درست به هیمن دلیل است که این مکتب را مکتب ذهنگرایان
برچسب گذاشتهاند ،چراکه نقطهی شروع نظریهی ارزش آنها کامالً جنبهی ذهنی
دارد .اگر کالسیکها و مارکسیستها نقطهی شروع در این نظریه را در خصیصهی
اجتماعی عمل مبادله مییافتند ،و ارزش مبادله را یک حلقهی عینی بین مالکین
(تولیدکنندگان) کاالهای مختلف میدانند ،مکتب نهاییون (ذهنگرایان) از خصیصهی
فردی نیازها شروع کرده ،ارزش مبادله را حلقهی ذهنی بین فرد و شیئی
میدانند]16[.
به دورماندگی نظریهی اقتصاد ذهنگرای از روابط اجتماعی

علم اقتصاد به صورتی که دیدیم ،یعنی برمبنای برداشت مکتب ذهنگرایان
شباهتی اندک با اقتصاد سیاسی کالسیک یا دنبالهی انتقادی آن ،یعنی اقتصاد
سیاسی اسکار النگه و هممکتبان او دارد .مکتب ذهنگرایان به جای مطالعهی روابط
بین انسانها برپایه روابط انسان با اشیاء بنا شده است .و به جای مطالعهی یک
رشتهی خاص فعالیت بشر ،رشتهای از دانش عملشناسی شده که در آن مطالعهی
یک جنبه ی خاص از فعالیت عقالنی انسان مطمح نظر است .با تأکید بر رابطهی بین
انسان و اشیاء ،علم اقتصاد ذهنگرای تماس خود را با واقعیات جامعه از دست داده
است .با این ترتیب نظریه ی اقتصادی دیگر یک علم اجتماعی نیست و از مسائل
واقعی پویش اقتصادی برکنار می ماند .پس علم اقتصاد دیگر یک علم تجربی نیست تا
هر حکم آن با محک واقعیت ارزیابی گردد .مطالعهی قوانین اقتصادی حاکم بر وقایع
عینی جای خود را به تنظیم اصول عملشناسی رفتار داده است .این تغییر وقتی
مشخص میشود که توجه کنیم امروزه در غرب اصطالح «اقتصاد سیاسی» جای خود
را به واژهی «اقتصادشناسی» داده است .وقتی که اقتصاد سیاسی یک علم اجتماعی
نباشد ،پس تأکید بر رابطهی انسان با اشیا خواهد بود .در تمامی نظریههای مطلوبیت
نهایی یا عملشناسی و «منطق انتخاب» ،رابطهی انسان با اشیا جدا از قید هر نوع
روابط اجتماعی مطالعه میگردد .بیسبب نیست که اقتصاددانان ذهنگرای همیشه به
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دنبال مشهور و محبوب خود یعنی روبینسون کروزوئه و یا کشاورزی که تنها کار
میکند و در کویر یا جزیرهای دوردرست سکنی گزیده اشاره میکنند( .جالب است
که نمیدانیم رابینسون کروزوئه از کجا میآید ،تجربهی خود و وسایل کارش را
چگونه به دست آورده است!) .در چنین تعبیری که روابط اجتماعی را از علم اقتصاد
جدا میسازند ،مسلما قوانین اقتصادی جهانی ( )universalپنداشته میشوند .در
باور ذهنگرایان قوانین اقتصادی محدودیت ،و ارتباطی با چهارچوب تاریخی
رویدادهای اجتماعی ،ندارند .بنا به اعتقاد آنها قوانین اقتصادی قوانین جهانی فعالیت
اقتصادیاند زیرا که این قوانین از برخورد تغییرناپذیر انسان با اشیا نتیجه میشود ،و
نه از روابط اجتماعی که به طور مداوم در طول زمان عوض میشوند .در مکتب
کالسیک جدید این عقیده وجود دارد که روابط اجتماعی ،که به وسیلهی شرایط
تاریخی تعیین می شوند ،ممکن است بر روی شکل این قوانین تاثیر بگذارند ،اما
نمیتوانند ماهیت و خصایص آنها را تغییر دهند.
در قبول جهانی بودن قوانین اقتصادی (همچنین قوانین اقتصاد سیاسی) برداشت
ذهنگرایان ظاهرا با برداشت اقتصاد سیاسی کالسیک وفق میدهد .در باور اقتصاد
سیاسی کالسیک قوانین اقتصادی[« ]17جاودانی«اند .آنها طبیعت تاریخی و
محدودیت تاریخی حوزهی کاربرد این قوانین را نادیده میگرفتند .روابط اجتماعی
ماقبل سرمایه داری از نظر آنها یا معرف نابالغی بشر بود و یا کامالً در بوته فراموشی
میماند .اما در اعتقاد مکتب ذهنگرای ،قوانین اقتصاد سیاسی اصول عملشناسی
رفتارند که طریق حداکثر کردن مطلوبیت و رجحان را ضمانت کرده ،در همهی
زمانها و مکانها یکسان خواهند بود]18[.
اگر اقتصاد سیاسی تنها به مطالعهی رابطهی انسان با شیئی ،بدون در نظر گرفتن
روابط اجتماعی بپردازد ،داستان کامل نخواهد بود .به هنگام مواجهه با پویشهای
عینی ،نظریهی اقتصادی ذهنگرای الزاما با روابط اجتماعی تماس پیدا خواهد کرد.
همانطور که در مقاله ی اسکار النگه خواهد دید ،در اقتصاد سیاسی رابطهی انسان با
اشیا و کاالها حذف نمی شود .روابط اقتصادی (روابط آدمیان از لحاظ تولید و روابط
توزیعی بین آنها) روابطی هستند که بین انسانها با واسطهی اشیا برقرار میشوند ،و
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در شکل رابطهی انسان -شیئی -انسان تکامل پیدا میکنند .اما خصیصهی اساسی
آن ،اجتماعی بودن روابط ،روابط بین انسانها است .اما موضوع اقتصاد سیاسی تأکید
بر رابطهی انسان و شیئ نمیباشد .تنها هنگامی که روابط اجتماعی انسانها را مطالعه
کردیم و اهمیت آن ر ا دریافتیم ،قادر به درک موضوع اقتصاد سیاسی هستیم .مکتب
ذهن گرای برعکس ،روابط بین انسان و شیئی را مورد تأکید قرار داده ،روابط بین
انسانها را از نظر رابطهای که با آن دارند ،مینگرد .آنها وقتی که مبادله را مطالعه
میکنند ،روابط اجتماعی را نادیده میگیرند .این مکتب اگر هم مسئلهی مبادله را
مطالعه کند ،مانند اقتصاددانان «عامیانه» باور دارد که روابط اجتماعی در پویش
مبادله به وجود میآید و نه در تولید.
به طور خالصه مکتب ذهنگرای موضوع اقتصاد سیاسی را تغییر داده است و
بدین ترتیب اقتصاد سیاسی را به عنوان یک علم اجتماعی که به مطالعه قوانین
اجتماعی تولید و توزیع کاالهای مادی مربوط میشود ،نمیشناسد .علم اقتصاد
ذهنگرای در شکل نظریهی مطلوبیت نهایی یا نظریهی انتخاب مطابق یک مقیاس
رجحان ( ،)scale of preferenceاصل حداکثر کردن یک کمیت را ،که در یک
کارگاه سرمایهداری مورد استفاده است ،به تمامی فعالیتهای اقتصادی در همهی
شرایط تاریخی -اجتماعی تعمیم میدهد .در ضمن اقتصاددانان ذهنگرای تعدادی از
اصول عمل شناسی رفتار را به عنوان قوانین اقتصادی ،یعنی قوانینی که لزوما مبتنی
بر حقایقی هستند ،وانمود میسازند .اما این اصول قواعد روششناسانهای برای رفتار
هستند که به – موضوع عملشناسی سازمان میدهد -یک رشتهای علمی برای کمک
به اقتصاد سیاسی ،مثل منطق ،ریاضی ،آمار ،اقتصادسنجی و غیره .بدین ترتیب
نظریهی ذهنگرایان را به عنوان اقتصاد سیاسی نمیتوان مورد قبول قرار داد.
مکتب تاریخی
تکامل و توسعه ی مکتب تاریخی با انتقاد از اقتصاد سیاسی کالسیک شروع
میشود .این مکتب در ابتدا تحت تاثیر شدید فلسفهی هگل ،در دههی  ،1840در
آلمان توسعه مییابد .در فلسفهی هگل تاریخ بشر به عنوان یک پویش خودبهخودی
تکامل و توسعه ،تفسیر میشود که در آن دیالکتیک درونی نیروی حرکتدهندهی
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این پویش است .این فلسفه باعث به وجود آمدن تفسیر تاریخی حقوق ،مذهب،
فرهنگ ،هنر و غیره شد .هم مارکسیسم و هم مکتب تاریخی در اقتصاد سیاسی،
نخست در یک چنین فضای فلسغی پدیدار گشتند .هر یک از آنها جنبههای مختلف
این فلسفه را گرفته ،از آن نتایج مختلفی به دست آوردند .مارکس و انگلس از مفهوم
تکامل خودبهخودی دیالکتیکی ،تعبیر مادهگرایانهی جدیدی را به دست دادند که در
آن ماده گرایی (ماتریالیسم) دیالکتیکی به صورت پویشی که در آن نیروهای متضاد در
جهان مادی عینی بر روی یکدیگر عمل میکنند ،ارائه میگردید .این شروع تعبیر
مادهگرایانه از تاریخ بود .این پایهای بود تا براساس آن خصیصهی تاریخی مقوالت و
قوانین اقتصادی نشان داده شود و اساس یک اقتصاد سیاسی جدید (که نقدی بر
اقتصاد سیاسی کالسیک بود) که تکامل روابط اقتصادی را در پویش دیالکتیکی
تاریخی میبیند  ،بنا گذاشته شود .برعکس ،مکتب تاریخی مبتنی بر انگارگرایی
عینی[ )objective idealism( ]19هگل است.
در علوم اجتماعی به صورت مفاهیم مختلفی از قبیل «روح جمعی»
(« ،)collective spiritروح ملت» ( ،)the spirit of the nationو «روح یک
عصر» ( )the spirit of a particular epochاز این نوع انگارگرایی گفتوگو
میشود ،و این باور برای برخی کسان وجود دارد که اینها نیروهای محرکهی تکامل
تاریخیاند .بدین ترتیب در مکتب تاریخی انگارگرایی عینی نحوهی برداشت تاریخی از
اقتصاد سیاسی را تحت تاثیر قرار میدهد.
انتقاد مکتب تاریخی از اقتصا د سیاسی کالسیک ناشی از تعبیر غیرتاریخی اقتصاد
سیاسی کالسیک از قوانین اقتصادی بود .نخستین پیروان مکتب تاریخی قوانین
اقتصاد سیاسی کالسیک را به دور انداخته ،به این نتیجه رسیدند که در جامعهی بشر،
برعکس طبیعت ،هیچگونه ترتیب و نظمی وجود ندارد ،و بنابراین اقتصاد سیاسی
نمیتواند یک علم نظری باشد و فقط یک علم تاریخی است.
عدهای از نخستین بنیانگذاران مکتب تاریخی ،مثل روشر ( )Roscherقوانین
اقتصاد سیاسی را در اصل قبول میکردند ،ولی برخی از آنها مثل هیلدبراند
( )HildeIrandtآن قوانین را در اصل رد میکردند و به جای آن ،قوانین اقتصادی
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تکامل ملتها را ارائه مینمودند .به عقیدهی هیلدبراند تکامل اقتصادی از مراحل
خاصی می گذرد :اقتصاد طبیعی ،اقتصاد پولی ،اقتصاد اعتباری .ولی در نظریهی او
کوششی برای تبیین و تفسیر یک چنین تقسیمبندیای از تکامل تاریخی جوامع
نمیشود.
مالکهای ا و مخلوطی از مقوالت مختلف اقتصادی است و از روابط انسانها در
مرحلهی خاصی از تولید صحبتی به میان نمیآید .عواملی که باعث تحول یک مرحله
و گذر یک مرحله به مرحلهی دیگر میگردند ،نادیده گرفته میشوند .عالوه بر این،
اقتصاد اعتباری فقط یک شکل خاص اقتصاد پولی است .اقتصادی طبیعی (اقتصاد
خودمصرفی) با تولید کاالیی که اقتصاد پولی فقط یکی از مظاهر آن است ،مغایرت
دارد.
با این ترتیب این اعتقاد در مکتب تاریخی وجود دارد که وظیفهی اقتصاد سیاسی
خیلی ساده نشان دادن تکامل تاریخی زندگی اقتصادی است؛ زیرا به عقیدهی آنها،
فقط تاریخ است که می تواند عمل تغییرات و تحوالت اقتصادی و اجتماعی را به ما
بنمایاند .از نظر آنها اقتصاد سیاسی باید به اقتصاد تاریخی تحول یابد.
پیروان بعدی مکتب تاریخی نیز در حقیقت خود را با اقتصاد تاریخی مربوط
میدانستند تا اقتصاد سیاسی .کمک اساسی این مکتب نیز جمعآوری مقداری مطالب
مختلف و باارزش تاریخی درباره ی اقتصاد بود .اما اصول راهنمایی جمعآوری این گونه
اطالعات را یاری نمیداد.
به هر گونه ،در مکتب تاریخی دو اقتصاددان معروف وجود دارند که سعی کردند
نقایص تعبیرهای تاریخی را برطرف ساخته ،نظریهی تکامل اقتصادی ،و مخصوصا
تکامل اقتصاد سرمایه داری را سروسامان دهند .این دو متفکر معروف ورنر زومبارت
( ) W.Sombartو ماکس وبرند که هر دو از لحاظ فهم طبیعت تاریخی و اجتماعی
مقولهی سرمایهداری از کارل مارکس تاثیر پذیرفتهاند .در مقدمهای بر مقالهی
«سرمایهداری چیست»؟ دربارهی این دو متفکر بیشتر صحبت خواهد شد .اما در این
مختصر فقط به این نکته اکتفا میکنیم که آنچه زومبارت و وبر میخواستند جواب
دهند ،منشا و تکامل سرمایهداری بود .جواب آنها برخالف آنچه که در تعابیر
مادهگرایانه از تاریخ بیان میشود ،مبتنی بر تفسیر اقتصادی تکامل است که ملهم از
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انگارگرایی عینی هگل میباشد .به عقیده زومبارت و وبر هر عصر تاریخی «روح»
( )spiritمختص خود را دارد که این شامل پارهای از برخوردهای روانشناسانهی بشر
است که موجد ویژگی هر عصری است .بنابراین کلید درک تکامل اقتصادی ،وجه
تولیدی ،یعنی نیروهای تولید و روابط تولیدی نبوده ،بلکه برخورد روانشناسانهای
است که صورتگر «روح» یک عصر تاریخی میباشد .در مقابل این ایراد از طرف
پارهای از مخالفین این نظر عنوان میگردد که این «روح» خاص و روحیه اقتصادی
خود محصول شرایط اقتصادی -اجتماعی خاصی است.
ماکس وبر چنین باور دارد که تکامل و توسعهی اقتصادی از طریق تکامل داخلی
نظامها و ادوار خاص اقتصادی تعیین میشود ،و نه آنطور که پارهای از مخالفان ادعا
میکنند ،به وسیلهی عکسالعمل متقابل نیروهای تولیدی و روابط تولیدی .به
عقیدهی زومبارت و وبر تکامل و توسعه اقتصادی سرمایهداری ناشی از دگرگونی در
قوای ذهنی و فکری نظام فئودالی بود و نه به سبب رشد تضاد بین روابط تولیدی و
نیروهای تولیدی فئودالیزم .بدین ترتیب زومبارت و وبر تغییرات در قوای ذهنی و
فکری را مقدم بر پیدایش وجه تولید سرمایهداری میدانند .البته آنها چهارچوب
اقتصادی -اجتماعی چنین گرایشهای ذهنیای را فراموش نمیکنند .اما آنچه که از
نظر آنها اهمیت تعیینکنندهای دارد خود این گرایشهاست و نه چهارچوب اقتصادی
اجتماعی آنها .مبنای باور این دو متفکر برپایهی تجریدی است که از «روح عصر
اقتصادی» به عمل میآورند.
مکتب تاری خی در اقتصاد سیاسی با وجود کمک فراوانش به جمعآوری مصالح
تاریخی دورههای مختلف ،چگونگی ساختهای مختلف اجتماعی ،پویش دیالکتیکی
تحول ساخت های مختلف اجتماعی و پویش تاریخی گذرا از یک ساخت اقتصادی-
اجتماعی به ساخت دیگر را نشان نمیدهد.
چنین به نظر میرسد مکتب تاریخی و نیز برداشت ذهنگرایی ،ابزارهای کاملی را
برای نشاخت علمی قوانین اقتصادی حاکم بر پویش اجتماعی تولید و توزیع ارائه
نمیدهند .در این دو گونه برداشت میتوان شاهد تجزیهی اقتصاد سیاسی بود .در
برداشت ذهنگرای ،تجزیهی اقتصاد سیاسی به عنوان یک علم اجتماعی قابل مالحظه
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است و در مکتب تاریخی ناظر بر تالشی اقتصاد سیاسی به عنوان یک علم نظری
هستیم]20[.
مقالهی باال نخستین بار در کتاب «سرمایهداری چیست؟» (تهران ،کتاب نمونه،
 )1352منتشر و در دههی  1350بارها تجدید چاپ شد.

فرهاد نعمانی ،در دههی  1350از اعضای هیأت علمی دانشکدهی
اقتصاد دانشگاه تهران بود .وی از اوایل دههی  1360ناگزیر از مهاجرت
از ایران شد و اکنون استاد ممتاز بازنشستهی دانشگاه امریکایی
پاریس است.

برخی کتابهای نعمانی به فارسی:

تکامل فئودالیسم در ایران (انتشارات خوارزمی ،)1358 ،طبقه و کار در ایران (به
همراه سهراب بهداد) ،ترجمهی محمود متحد (چاپ اول ،نشر آگاه)1387 ،
برخی کتابهای نعمانی به انگلیسی:

«معجزهی عرفی :مذهب و سیاست اقتصادی در ایران» (به همراه علی رهنما)
(زد« ،)1990 ،نظامهای اقتصادی اسالمی (مطالعاتی در جامعهی اسالمی)( ،به همراه
علی رهنما)( ،زد ،)1994 ،اسالم و زندگی روزمره :دوراهههای سیاست عمومی (به
همراه سهراب بهداد) (راتلج )2006 ،اشاره کرد .وی هم اکنون کتاب «طبقه و کار در
ایران و ترکیه» (به انگلیسی) را به همراه سهراب بهداد در دست انتشار دارد که
انتشارات دانشگاه کمبریج آن را منتشر خواهد کرد.

یادداشتها
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[ – ]1پل ساموئلسن ،اقتصاد ،جلد اول ،ترجمهی حسین پیرنیا ،تهران ،1346 ،ص .6
[ – ]2ویلیام پتی ( )W. Pettyدر انگلستان ،پیر بوگیلبر ( )P. Boisguillebertدر
فرانسه ،آدام اسمیت ( )A. Smithو دیوید ریکاردو ( )D. Ricardoدر انگلستان ،و سیمون
سیسموندی ( )S. de Sismondiدر فرانسه و سوئیس معرف مکتب اقتصاد کالسیک
هستند.
[ – ]3ماکس وبر ( )M. Weberنمایندهی خوبی از مکتب تاریخی است که باور دارد
منشأ قوانین اقتصادی در گرایش ذهنیای میباشد که مشخصهی یک دورهی تاریخی خاص
است.
[ -]4این اصطالح شامل پیروان آدام اسمیت (نه خود او) از جمله ژان باتیست سی ( J.
 ،)B. Sayتوماس روبرت مالتوس ( )T. R. Malthusو پیروان مکتب دیوید ریکاردو (نه
خود او) ازجمله جیمز میل ( ،)J. Millویلیام ناسوسنیور ( )W. N. Seniorو فردریک
باستیا ( )F. Bastiatمیشود .تا اندازهای نیز عقاید جان استوارت میل ( )J. S. Millدر این
مقوله میگنجد .آدام اسمیت عقیده داشت که کار اجتماعی ( )social labourو مخصوصاً
تقسیم کار ( )division of labourمنبع ثروت ملتها است ،و برای او اثر روابط
اجتماعی ای که در داخل آن این ثروت به کار گرفته میشده ،اهمیت داشت .به عقیدهی
ریکاردو موضوع اقتصاد سیاسی «مطالعهی قوانینی است که تقسیم محصول صنعت را بین
طبقات… تعیین میکنند»
( J. Schumpeter, Economic Doctrine and Method, London, 1967,
 )P.83بدین ترتیب به عقیدهی ریکاردو مسئلهی اصلی اقتصاد تعیین قوانینی است که توزیع
را تنظیم میکنند.
[ – ]5در تولید کاالیی -پولی رابطهی مستقیم فعالیت اقتصادی و ارضای احتیاجات از
بین میرود .بدین سبب فعالیت اقتصادی بشر به دو نوع فعالیت تقسیم میشوند :فعالیت
سودآور و فعالیت خانوار .فعالیتهای سودآور شامل تولید ،فروش و فروش مجدد کاالها
(ازجمله نیروی کار) برای به دست آوردن درآمد پولی میشود .درآمد پولی برای خرید
کاالهایی جهت ارضای احتیاجات خانوار (که معموال منظور خانواده است ،ولی شامل
بیمارستان و غیره ،هم میشود) خرج میشود .یک چنین کاری فعالیتهای خانوار خوانده
میشود.
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[ – ]6به عقیده آدام اسمیت به خاطر توجه قصاب و نانوا نسبت به منافع شخصی خود
است که غذاهای ما حاضر میشوند و نه به خاطر خیرخواهی و انساندوستی آنها .در حقیقت
اصل راهنما برای کالسیکها نفع شخصی ( )self- interestاست.
[ – ]7جان استوارت میل میگوید[« :اقتصاد] علمی است که قوانین آن عده از
پدیدههای جامعه را که از کار… بشر برای تولید ثروت ناشی شده… دنبال میکند»
(همانجا).
[ – ]8در برداشت جهونز مطلوبیت یک شیئی لذتی است که تصرف آن شیئی به ما
میدهد.
[ – ]9مارشال درباره حداکثر کردن رضایت صحبت میکند.
[ – ]10منگر و بوم باورک مطلوبیت را اهمیت یک شئی برای رفاه میدانند.
[ – ]11در باور نهاییون جدید افراد یا بنگاهها،در موقع انتخاب کاال نقشهی خرید خود را
که مبتنی بر تجارب آنها از ارزش کاالهای مختلف در عمل است ،بدون اینکه هر بار صحبتی
از مطلوبیت نهایی باشد ،طرح میکنند (برای بحث بیشتر به کتاب علی اکبر مدنی ،تاریخچه
تحوالت عقاید اقتصادی از عهد باستان تا به زمان حاضر ،تهران ،1350 ،صص ،339-44
مراجعه کنید)
[ – ]12جهونز ،والراس و مارشال مطلوبیت را قابل شمارش میدانستند .فرض میشد که
مصرفکننده میتواند درجهی مطلوبیت یک کاال را اندازه بگیرد .البته چنین فرضی را
میتوان تنگنظرانه به حساب آورد .بدین سبب است که اقتصاددانان ذهنگرای به طرف
پدیدههای قابل اندازهگیری و یا مقداری ،رو آوردند .پس فرض شد که مصرفکننده نمیتواند
مثال مقدار مطلوبیت مصرف بیش از یک عدد سیب را اندازه بگیرد؛ این بود که در عوض یک
شیئ  ،دو شیئی مکمل یکدیگر را در نظر گرفتند که یک فرد بتواند بیتفاوت ،مقداری از هر
کدام انتخاب نماید .در این حالت مصرفکننده یا شیئ الف را به ب ترجیح میدهد و یا
برعکس ،و یا نسبت به هر دو بیاعتناست .و در اینجا اصطالح «ترجیح» خالی از هرگونه
داللت بر احساس لذت است .با این همه فرضیات محدودکنندهی «منطق انتخاب عقالنی»
چنان غیرواقعی است که مشکل مکتب عملشناسی را حل نمیکندک (برای مطالعه اصل
عقالنیت [ ]postulate of rationalityدر نظریهی رفتار مصرفکننده به:
J.M.Henderson, R.E.Quant, Microeconomic Theory, New York.
 1998, pp. 6-41مراجعه کنید.
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[ – ]13مارشال و دیگر اقتصاددانان کالسیک جدید استفاده از مفهوم مطلوبیت را به
تحلیل مطلوبیت نهایی فعالیت خانوار که هدف آنها مستقیما از طریق احتیاجات القا میشود،
محدود میکردند.
به عقیده ی آنها فعالیت سودآور حداکثر کردن درآمد پولی بود و در اینجا دیگر از مفهوم
مطلوبیت استفاده نمیشد (اگرچه مارشال سعی میکرد هزینهی تولید را در رابطه با فداکاری
ذهنی [ ]subjective sacrificeکه از آن به عنوان «عدم مطلوبیت» [ ]disutilityتعبیر
میشد ،ببیند) .برای بحث بیشتر بهJ. Schumpeter. Economic Doctrine and :
 Methodمراجعه کنید.
[ – ]14چنین تصوری از موضوع اقتصاد سیاسی مورد قبول اکثر اقتصاددانان غربی است
و آن را از نظر روششناسی پیشرفتهترین تعبیر تلقی میکنند .لیونل رابینز معرف و
عرضهکنندهی این برداشت است .او در کتابی که قبال ذکر شد اقتصاد را اینطور تعریف
میکند« :اقتصاد علمی است که رفتار بشر را به عنوان رابطهای بین هدفها و منابع کمیاب
که موارد استفادهی متفاوتی دارند ،مورد مطالعه قرار میدهد».
Robbins, An Essay on the Nature and Significance of Economic
Science, London. 1946, p.16
[ – ]15برای بحث بیشتر در مورد اصل عقالنیت به مقالهی اسکار النگه« ،حدود و روش
علم اقتصاد» :ترجمهی محمدحسین تمدن ،تحقیقات اقتصادی ،تابستان  ،1349شمارهی 21
و  ،22صص  182-6مراجعه کنید.
[ – ]16با این همه ،بیان کمّی احتیاجات برای حل مسئلهی ارزش کافی نیست .یک
شخص مسلما احتیاج بیشتری به نان دارد تا به جواهر .اما ارزش مبادلهی جواهر از ارزش
مبادله ی نان بیشتر است .برای حل این مسئله مکتب نهاییون جواب میدهد که به خودی
خود شدت احتیاج نیست که ارزش را تعیین میکند ،بلکه شدت مطلوبیت نهایی (تحلیل
نهایی که قبال دربارهی آن صحبت شد) ارزش را تعیین میکند .برپایهی چنین عقیدهای
مکتب نهاییون یک رشته منحنیهایی رسم میکند که محل تالقی آنها شرایط تعادل را نشان
میدهد :منحنیهای عرضه و تقاضا که تعیینکنندهی قیمتهای تعادلی هستند؛ منحنیهای
بیتفاوتی و قیمتها که تعیینکننده سطح تولیدیاند که حداکثر سود را برای کارفرما به
وجود میآورد؛ منحنی مزد و «عدم مطلوبیت کار» ( )disutility of labourکه
تعیینکننده ی تقاضا برای استخدام است؛ منحنی نرخ سود و سود مورد انتظار که سطح
سرمایهگذاری را تعیین میکند؛ و همینطور منحنیهای دیگر .نهایت آن که تمام نظام در

فرهاد نعمانی
تعادل ایستای کامل ( )perfect static equilibriumخواهد بود و الاقل در نظام والراس
«سودی» وجود نخواهد داشت ،زیرا که در تحت شرایط رقابت کامل ارزش محصول نهایی
( )marginal productکه تعیینکنندهی ارزش تمام تولد است ،در سرمایه مستهلک شده،
مزدها ،بهره و اجارهی زمین مستحیل میگردد .بدین ترتیب نظریهی نهاییون از نظر تعادل
کلی برپا می شود و با این همه مکتب کالسیک جدید قادر نیست توضیح دهد که چگونه از
برخورد احتیاجات میلیونها افراد مختلف قیمتهای یکسان به وجود میآید و در دورههای
طوالنی ثابت میماند ،حتی در رقابت آزاد و کامل .این مکتب به ما نمیگوید که چرا قیمت
نان برای یک نفر بیکار گرسنه و یک نفر میلیونر یکی است ،در حالی که «مطلوبیت نهایی
یک واحد اضافی» نان برای بیکار گرسنه خیلی بیشتر است تا برای یک میلیونر .بیجهت
نیست که بیشتر اقتصاددانان قبول دارند که نظام تعادل مکتب کالسیک جدید کامالً از
واقعیات زندگی اجتماعی و روزمره به دور مانده است .با وجود تمام ساعات درسی که در
قاتصاد خرد در مورد تعیین قیمت با روش مکتب کالسیک جدید داده میشود ،سرمایهداران
برپایهی هزینهی تولید قیمت را تعیین میکنند و هنگامی که میخواهند باروری تطبیقی را
حساب کنند ،شاخص آنها مقدار کار مصرف شده ()amount of labour expended
میباشد و تنها این شاخص را به کار میبرند (برای آشنایی با نظریههای ارزش در مکاتب
مختلف به کتاب علیاکبر مدنی ،تاریخچه تحوالت عقاید اقتصادی…،صص ،152-5 ،51-7
 )239-48مراجعه کنید.
[ – ]17قوانین اقتصادی کالسیکها چنیناند )1( :قانون رفتار مبتنی بر منفعت شخصی،
( )2قانون ارزش ( )3قانون مزیت نسبی ) )4( ،(comparative advantageقانون بازده
نزولی )5( ،قانون جمعیت )6( ،قانون مزد )7( ،قانون تراکم سرمایه )8( ،قانون اجارهی زمین،
( )9قا نون بازارها .در ضمن باید متذکر شد که هر یک از اقتصاددانان کالسیک مطالعهی
همهجانبهای از این قوانین نداشتهاند .به عقیدهی آنها این قوانین غیرقابل تغییر بوده .در
همهی زمانها و مکانها صادق میباشند.
[ – ]18پیروان این مکتب چنین باور دارند که ضرورتی ندارد که قوانین «علم» به پویش
وقایع عینی مربوط باشند و از طریق تجربه آزمایش گردند.
[ – ]19فیلسوفانی که «روح» ،شعور را مقدم بر ماده میدانند انگارگرای ()idealist
نامیده می شوند .از نظر آنها شعور بر ماده تقدم داشته ،در حقیقت به وجود آورندهی ماده
است؛ شعور اساس ه ر چیزی است که وجود دارد .انگارگرایان را براساس جوابی که به این
سؤال که چه نوع شعوری «خالق» جهان است ،میتوان به دو گروه تقسیم کرد .آنها که به
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انگارگرایان ذهنی ( )subjective idealistمعروفند ،باور دارند که جهان به وسیلهی شعور
فرد «خلق» شده است .آنها که به ا نگارگرایان عینی مشهورند ،بر این عقیدهاند که جهان به
وسیله یک نوع شعور عینی (که خارج از انسان وجود دارد) «خلق» شده است .این شعور
عینی در فلسفههای مختلف به صورتهای «انگار مطلق» (« ،)absolute ideaارادهی
جهانی» (« ،)universal willروح جهانی» ( )universal spiritو غیره آورده شده است.
[- ]20عالوه بر منابع ذکر شده ،منابع زیر نیز مورد استفاده قرار گرفتهاند:
John Fred Bell, A History of Economic Thought, New York,
.1967
.Oskar Lange. Political Economy, New York. 1963
I.H.Rima, Development of Economic Analysis, Homewood,
.Illinios, 1967
Joseph A. Schumpeter, History of Economic Analysis, New
.York, 1954

نقد اقتصاد سیاسی

انباشت سرمایه و نظام دولتی
سامانتا اَشمن و الکس کالینیکوس
ترجمهی بهرنگ نجمی
سنجشِ «امپریالیسم جدیدِ» دیوید هاروی

به خاطرهی آن دو پرندهی همزاد ،گالیا و پریا ،در هفدهمین زادروز شکفتنشان
ب .ن
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امپریالیسم جدیدِ دیوید هاروی کتاب مهمی است .نخست ،از آنرو که به یکی
از پرسشهای لحظهی حاضر ،یعنی سرشت و شکلهای امروزینِ امپریالیسم
ش از سرچشمههای فکریِ پُرمایهای در
میپردازد .ثانیاً ،هاروی در مواجهه با این چال ْ
خلق یکی از برجستهترین آثار در گسترهی اقتصاد سیاسی مارکسیستیِ معاصر بهره
میگیرد .او پیشتر در کتاب مرزهای سرمایه شرح فشردهای از بنمایههای نظریهی
امپریالیسم را در قالب روایت گستردهتر خود از نیروهایی بهدست داده بود ،که
سرمایهداری را بهسوی بحرانهای اضافهانباشت میرانند .اما ،امپریالیسم جدید
نظریهی سامانیافتهتری را میپروراند ،بیآنکه درونمایههای گستردهتری را که
هاروی در اثرِ پیشین خود کاویده است ،از قلم بیندازد)۱(.
ثالثاً ،تحلیل هاروی بهرغم برخی کاستیها در خور تحسین بسیار است .او به
جنگ عراق همچون نوعی حملهی پیشگیرانه مینگرد که جناح راست
جمهوری خواهان ،که کنترل دولت بوش را در دست داشت ،طراحی کرده بود؛ تا هم
هشداری برای «رقیبهای همترازِ» بالقوهی ایاالتمتحد ،نظیر اتحادیهی اروپا و چین،
باشد و هم با تحکیم حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه کنترل واشنگتن بر نفتِ
منطقه را تثبیت کند ،که قدرتهای رقیب بهشدت به آن وابستهاند .از این بیش،
هاروی در گسترش این تحلیلْ به مفهومسازی از امپریالیسم سرمایهداری میپردازد،
همچون برآمده از «یک رابطهی دیالکتیکی میان منطقِ سرزمینی و منطقِ
سرمایهدار یِ قدرت .این دو منطقْ از هم متمایز و نافروکاستنی بهیکدیگرند ،اما
بهشدت درهمتنیدهاند )۲(».این صورتبندی بهروشنی متناظر است با دیدگاهِ ما مبتنی
بر اینکه «نظریهی مارکسیستی امپریالیسم شکلهایی را میکاود که در آنها
رقابتهای ژئوپلیتیک و اقتصادی در سرمایهداری جدید درهم تنیده شدهاند )۳(».این
واقعیت که نظریهپردازانی از خاستگاههای گوناگون ،یکسر مستقل از یکدیگر به
مفهومپردازی مشابهی از امپریالیسم دست مییازند ،نشانهی خوشآیندی است از
[حضور] جریانهای ناهمگون با ظرفیتهای بسیار بارآور در چپ رادیکال معاصر.
از اینرو ،نقد ما به امپریالیسم جدید با روح گفتوشنید صورت میگیرد و
میتواند به روشنایی بیشتر و استواری برداشتهای مشترک یاری رساند .در ادامه ،ما

سامانتا اَشمن و الکس کالینیکوس  /ترجمهی بهرنگ نجمی

نخست به رویکرد هاروی در قبال سرشت رقابتهای بیناامپریالیستی میپردازیم و
میکوشیم بر رابطهی میان رقابتهای اقتصادی و ژئوپولیتیکی روشنی افکنیم؛ و
همهنگام تردیدهای خود را نسبت به مدعای گاه اغراقآمیز هاروی درباب آنچه او
نقشِ «انباشت از راه سلب مالکیت» در سرمایهداری معاصر میخواند ،بیان کنیم.
بهطور مشخص ،با جانبداری گَهگاه او از این رهیافت مخالفایم که امروزه
سرمایهداری پیشرفته ،به ویژه آمریکا ،عمدت ًا بر غارت متکی است .در عوض ،ما نشان
میدهیم که سرمایهداری معاصر همچنان سود خود را از استثمار کارِ مزدی بهدست
میآورد؛ و این فرآیند در وهلهی نخست در منطقهی سازمان همکاریهای اقتصادی و
توسعه ( )OECDمتمرکز است – همراه با چین ،که دارای اهمیت بسیار است.
چنانکه از اثرِ اخیر هاروی ،تاریخ مختصر نولیبرالیسم ،برمیآید؛ این ارزیابی
چندان متفاوت از دیدگا ِه غالب او نیست )۴(.بخش عمدهی جُستار حاضر پیش از
انتشار کتاب یا دشده به نگارش درآمده است ،و ما تنها هنگامی به آن اشاره میکنیم
که بهطور مستقیم به بحث ما مربوط شود.
آیا رقابتهای بیناامپریالیستی پایان یافته است؟

میارزد که نخست در جایگاه هاروی در بحثهای معاصر درباب امپریالیسم
درنگ کنیم .یکی از بحثانگیزترین موضوعها در اقتصاد سیاسی مارکسیستی بر گِرد
این است که آیا امروزه سرمایهداری بیشتر از طریق شبکههای فراملیِ قدرت عمل
میکند ،چنانکه هارت و نگری و نظریهپردازانِ ظهور یک طبقهی سرمایهدار فراملی
بیان میکنند؟( )۵برخی کسان با این دیدگاه مخالفاند ،اما در همانحال استدالل
میکنند که سرمایهداری جهانی دیگر آنگونه که لنین و بوخارین بر آن تأکید
داشتند ،بر پایهی رقابتهای بیناامپریالیستی استوار نیست .از اینروست که لیو پانیچ
و سام گیندین بر این باورند که جهان پیشرفتهی سرمایهداری بیشوکم همسازانه در
گسترهی امپراتوری غیررسمی ایاالتمتحد ادغام شده است .برخی در مخالفت با این
دیدگاه مدعیاند که بهرغم ناقرینگیهای قدرت بین آمریکا و دیگر نیرومندترین
دولتهای سرمایهداری ،رقابت میان قدرتهای بزرگ جهانی کماکان ویژگی چشمگیر
اقتصاد سیاسیِ بینالمللیِ معاصر بهشمار میرود)۶(.
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هاروی در کجای این بحثها ایستاده است؟ او در مرزهای سرمایه نظریهی
استواری درباب رقابتهای بیناامپریالیستی پیش مینهد؛ بدانسان که آنرا ،تقالهای
قدرتهای رقیب برای انداختن بارِ ارزشکاهیِ ( )devaluationسرمایه بر گُردهی
یکدیگر میخواند .سمتوسوی استدالل او را میتوان از سرلوحهی پارهی واپسینِ
کتاب دریافت« :رقابت های بیناامپریالیستی :جنگ جهانی چونان شکل نهایی
ارزشکاهی»()۷

امپریالیسم جدید تا اندازهای بر بنیانی متفاوت سامان یافته است،

یعنی بر نظریهی جووانی اریگی در بارهی قدرتهای هژمونیک در سرمایهداری
جهانی .هاروی بهرغم اشارتی گذرا به پیدایی «نوعی طبقهی سرمایهدار فراملی»،
اهمیت ستیزههای نهان و آشکار میان دولتهای پیشرفتهی سرمایهداری را برجسته
میسازد .هم از اینرو ،او اشاره میکند به امکانِ
رقابت بینالمللیِ فزاینده و بیامان؛ چندانکه کانونهای چندگانهی پویای انباشت
سرمایه در مواجهه با جریانهای نیرومندِ اضافهانباشت ،به رقابت با یکدیگر در
ت
صحنهی جهانی برمیآیند .از آنجاکه همهی این کانونها نمیتوانند در بلندمد ْ
پیروز میدان باشند ،یا ضعیفترین آنها از پای درآمده و به ورطهی بحرانهای
ی موضعی فرومیافتند ،یا به گردابِ کشاکشهای ژئوپولیتیکیِ
سهمگینِ ارزشکاه ِ
برخاسته از مناطق مختلف .شکل اخیر میتواند در اثر منطق سرزمینیِ قدرتْ به
رویارویی دولتها در قالب جنگهای تجاری و ارزی بینجامد ،با شبحِ همیشهحاضرِ
رویاروییهای نظامی (از گونهی دو جنگ جهانی مابین قدرتهای سرمایهداری در
قرن بیستم) که در کمین نشسته است)۸(.
هاروی نیز همانند اریگی بر افول هژمونی آمریکا تأکید میکند؛ وضعیتی که آنرا
به تاسّی از رانجیت گوها (« )Ranajit Guhaسلطهی بدون هژمونی» میخواند؛
بهدیگر سخن ،اتکای فزاینده به قهر ،چنانکه توانایی او برای جلب توافق دیگر
دولتهای پیشرفتهی سرمایهداری در «یک بازی با حاصلجمعِ ناصفر ،که همهی
شرکتکنندگانِ در آن سود بَرند» را کاهش میدهد )۹(.با این همه ،بیراه نیست اگر
بگوییم تصویرِ هاروی از ستیزهی قدرتهای بزرگ منعطفتر از اریگی است؛ و گرچه
او رویهمرفته چین را همآورد بالقوه مهمتری میخواند ،تأکید بیشتری بر نقش
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اتحادیهی اروپا میگذارد .در امپریالیسم جدید نشانهای از فلسفهی چرخهایِ تاریخ
نمییابیم ،که درونمایهی روایت اریگی از عروج و اُفول قدرتهای هژمونیک
سرمایهداری است و او را به پیشبینی جانشینیِ آسیای شرقی بر اَریکهی ایاالتمتحد
وامیدارد .بارزترین همراهی هاروی با پیشبینی از این دست ،سخن او دربابِ مخالفت
فرانسه ،آلمان ،روسیه و چین با یورش به عراق است« :سیمای مبهمی از یک بلوک
قدرتِ اُروآسیایی جلوهگر شد ،که هالفورد مککیندر سالها قبل پیشبینی کرده بود
که میتواند از حیث ژئوپولیتیکی بهآسانی بر جهان مسلط شود»؛ هاروی اشغال عراق
ی مستحکم آمریکا» در قلمرو مرکزی
را بهمنزلهی گامی در ایجا ِد «یک سرپل نظام ِ
مککیندر مینگرد« ،با کمترین توانایی در گسستنِ روند تحکیم قدرت
اُروآسیایی» )۱۰(.به نظر میرسد این سناریوی کمابیش فرضی ،دستکم نمایانگر
رویکرد هاروی به جدال قدرتهای بزرگ جهانی ،همچون تعادل سیّال و متغی ِر
چندین «کانون پویای انباشت» باشد؛ تا آنکه صرفاً تنشهایی در هژمونی آمریکا ،یا
فراز و فرودِ دیرپای قدرتهای هژمونیک .از آنرو که ما رویهمرفته با این رهیافت
توافق داریم ،تمرکز ادامه ی این مقاله بر دو موضوع متفاوت استوار است .نخست،
مفهومپردازیِ هاروی از خودِ امپریالیسم؛ و دوم ،تأکید او بر نقشِ آنچه «انباشت از
راه سلب مالکیت» میخواندْ در سرمایهداری معاصر.
منطق قدرت و شکلهای رقابت

چنانکه اشاره رفت ،هاروی امپریالیسم سرمایهداری را بهمنزلهی «یک رابطهی
دیالکتیکی میان منطقِ سرزمینی و منطقِ سرمایهداریِ قدرت» میفهمد .اهمیت
دیالکتیکیخواندن این رابطه از آنروست که هر تالشی برای فروکاستن یکی از
دوسوی رابطه را به دیگری منتفی میسازد .هاروی در فرازی کلیدی از امپریالیسم
جدید مینویسد:
بدینسان ،رابطهی میان این دو منطق باید چونان رابطهای پیچیده و غالباً
متناقض (بهبیان دقیقتر ،دیالکتیکی) در نظر گرفته شود ،تا رابطهای تابعی و
یکسویه .این رابطهی دیالکتیکی ،زمینهی تحلیل امپریالیسم سرمایهداری را از حیث
تالقی این دو منطقِ متمایز ،اما درهمتنیدهی قدرت مهیّا میکند .دشواری تحلیل
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مشخص از وضعیتهای واقعی ،توجه به پویاییِ همزمان هر دوسوی این رابطهی
دیالکتیکی است؛ و نغلتیدن بهورطهی استداللورزی صرفاً سیاسی ،یا عمدت ًا
اقتصادی)۱۱(.
ما از مِتُدی که هاروی پایینتر پیشنهاد میکند ،دفاع میکنیم .اما برای تصریح
آنچه بهدقت ناظر بر این روش دیالکتیکی است ،الزم است اندکی محتاط باشیم.
هاروی تمایزگذاری میان منطقِ سرزمینی و منطقِ سرمایهداریِ قدرت را از اریگی وام
گرفته است که ،بهزعم او ،این دو باید فهمیده شوند همچون:
شیوههای متقابل حکم رانی یا منطق قدرت .حاکمانِ یک سرزمین معینْ قدرت
خود را با گسترهی قلمرو و فراوانی جمعیت آن یکسان میپندارند ،و ثروت/سرمایه را
بهمثابهی وسیله یا پیآمد جانبیِ گسترش قلمرو خویش مینگرند .در مقابل ،حاکمانِ
سرمایهداری ،قدرت را با گسترهی سلطهی خود بر منابع کمیاب یکسان تلقی
میکنند؛ و گسترش قلمرو خود را وسیله یا پیآمد جانبی انباشت سرمایه)۱۲(.
اریگی یادآور میشود که نحوهی استفادهی هاروی از این تمایزگذاریْ با او متفاوت
است« :از منظر او ،منطق سرزمینی ناظر بر سیاست دولتی است؛ حالآنکه ،منطق
ن این هر دو
سرمایه داری ناظر بر سیاست تولید ،مبادله و انباشت .در مقابل ،از نگاه م ْ
منطق در وهلهی نخست ارجاعی است به سیاست دولتی )۱۳(».در واقع ،چنانکه در
گفتآورد پیشین از هاروی مالحظه کردیم ،او منطق سرمایهداری و منطق سرزمینی
قدرت را نه همچون اریگی بهمنزلهی شیوههای حکمرانی ،بلکه از حیث تمایزگذاری
میان اقتصاد و سیاست مینگرد .و همچنین بر این باور است که« ،امپریالیسم پیآم ِد
تنش میان دو سرچشمهی قدرت است .یکی ،سرچشمهی سرزمینیِ قدرت که از
سازمانهای دولتی سیراب میشود؛ و دیگری ،منطق سرمایهداریِ قدرت که بر کنترل
پول و داراییها ،و جریان گردش سرمایه داللت میکند)۱۴(.
به گمان ما ،تمایزگذاری اولیهی اریگی هر قدر که شایسته باشد؛ کاربرد آن در
دست هاروی مناسبتر ،و به دریافت ما از امپریالیسم سرمایهداری ،همچون تالقیگاه
دو شکل از رقابت ،اقتصادی و ژئوپولیتیک ،نزدیکتر است .این رویکرد به امپریالیسم
سه امتیاز ویژه دارد :اول ،امپریالیسم را در حصار یکی از دو وجه سازندهی شیوهی
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تولید سرمایهداری قرار میدهد – یعنی رقابت میان سرمایهها (البته آن وجه دیگر،
استثمار کار مزدی است) .از یک چشمانداز تاریخی میتوان ظهور امپریالیسم در اواخر
قرن نوزدهم را همچون لحظهای دریافت که رقابت میان دولتها در ذیلِ رقابت مابین
«سرمایههای بسیار» قرار گرفته ،بهمنزلهی شکل خاصی از این رقابت بازآرایی شده و،
چنانکه هاروی اصرار دارد ،با رقابت اقتصادی درهمتنیده شده است ،بیآنکه بدان
فروکاسته شود )۱۵(.دوم ،بدینسان تصورِ امپریالیسم بهمثابهی تالقیگاه رقابت
اقتصادی و ژئوپولیتیکی ،مانعِ برگرفتن این معنا از تمایزگذاری میان منطق سرزمینی
و منطق سرمایهداری قدرت میشود که گویا سرمایه نیازی به تعریفِ خود از حیث
فضایی ندارد – گزارهای که پیشینهی فکری هاروی نادرستی آنرا برنموده است .از
اینرو ،او خود اشاره میکند که «از دل فرآیندهای مولکولیِ انباشت سرمایه در فضا و
زمانْ ضرورتاً و بهناگزیر نوعی منطق سرزمینی قدرت ’-منطقهمندی‘*– سر بر
میکشد ،که غیررسمی و متخلخل اما شناساییپذیر است)۱۶(».
سوم ،رابطهی دیالکتیکی سازنده ی امپریالیسم با در نظرداشت دو گروه (بهطور
کلی) متمایز از کنشگران – یعنی سرمایهداران و مدیران دولتی – میتواند
مفهومپردازی استوارتری بهشمار آید .برای نمونه ،میتوان از مفهوم رابرت برنر درباب
قاعدههای بازتولیدِ گروههای مختلف از عامالن استفاده کرد ،که جایگاههای معینی
را در مناسبات تولید اشغال میکنند -بهدیگر سخن ،راهبُردهای ویژهای که این
عامالن باید بهمنظور حفظ جایگاه خود دنبال کنند )۱۷(.نظر به اینکه ،قاعدههای
بازتولید سرمایهداران بههدف حفظ سرمایههایشان (بهعبارت دیگر ،گسترش آنها در
شرایط انباشتِ بر پایه ی رقابت) تعریف شده است ،پذیرفتنی است که بیندیشیم :اگر
آنها در اتخاذ این قاعدهها ناکام شوند ،احتماالً ورشکسته میشوند و یا
سرمایههایشان جذب سرمایههای قویتر و موفقتر خواهد شد.
درعوض ،مدیران دولتی بر حفظ قدرتِ دولت خویش در مقابل دولتهای دیگر ،و
سلطه بر اتباع خود متمرکزند .ناکامی در این راه ،به تضعیف کنترل آنها بر جمعیت
چ نزولی
و ،از اینرو ،توانایی آنها در بهرهبرداری از منابع و ،در نهایت ،به مارپی ِ
فروپاشی دولت میانجامد؛ آنچه طی دهههای اخیر ،اهالی شوربختِ کشورهایی نظیر
سومالی ،سیرالئون و جمهوری دموکراتیک کنگو از سر گذراندهاند)۱۸(.
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بدیهی است که این قاعدههای متفاوت بازتولید ایجاب میکنند سرمایهداران و
مدیران دولتی اغلب برآورد متفاوتی از منافع خود داشته باشند؛ بهمثل ،در نظر آورید
تردید گسترده در باره ی هجوم به عراق را در محافل تجاری امریکا و از جمله در
ت سرمایهداران و مدیران دولتی
ی منافع متفاو ْ
صنعت نفت .با این همه ،پیگیری عقالن ِ
را بهطور متقابل بهیکدیگر وابسته میسازد .البته ،سرمایهداران برای تأمین شرایط
عام انباشت سرمایه به دولت نیاز دارند ،اما آنها همچنین اغلب به حمایتهای
مشخصتری از دولتهای خود نیاز دارند که با منافعشان مرتبط است – بهمثل ،نقش
ی معاصر در مذاکرههای تجاری در سازمان تجارت جهانی .از
دولتها در اقتصاد جهان ِ
منظر مدیران دولتی ،سلطه بر منابع و ،از اینرو ،توانایی آنها در حفظ قدرتِ
ی جهانی
دولتهای خود در داخل و در خارج ،با مالحظهی شرایط برابر و چیرگ ِ
شیوهی تولید سرمایهداری ،به اندازه و سودآوری سرمایههایی بستگی دارد که در
قلمرو آنها استقرار دارند .این امر سبب میشود که مدیران دولتی در پیشبُرد فرآیند
انباشت سرمایه در گسترهی مرزهای خود منفعت مشخصی داشته باشند و اگر
سیاستهایی زیان بار در قبال این روند در پیش بگیرند ،خود را در معرض عُقوبت فرار
سرمایه ،بحرانهای بدهی و ارزی ،و نظیر اینها میافکنند )۱۹(.اندیشیدن به رابطهی
بین سرمایهداران و مدیران دولتی – و در معنایی وسیعتر میان سرمایه و دولت-
بهمنزله ی یک وابستگی متقابل ساختاری ،ما را از خطر فروکاهی دولت به ابزار
سرمایه ،یا منافع هر یک از دو گروه کنشگر به دیگری برحذر میدارد .در همانحال
ت مبتکرانِ استراتژیها و
که ،هم سرمایهد اران و هم مدیران دولتی در قام ِ
تاکتیکهایی که منافع متمایز ایشان را جستوجو میکند ،فعاالنه نقشآفرینی
میکنند؛ همهنگام ،پیگیری چنین ابتکارهایی آنها را به همکاری با یکدیگر سوق
میدهد .البته ،چهگونگی این رابطه در سیر تطّور سرمایهداری بهنحو چشمگیری
تحول مییابد :کریس هارمن مفصلبندیهای از حیث تاریخی متفاوت دولت و
سرمایه را بَرمیرسد ،از جمله آنچه که کولین بارکِر «دولت همچون سرمایه» مینامد
– یعنی بارزترین گرایش در نیمهی قرن بیستم نسبت به نقش فزایندهی مدیران
دولتی ،و گاه حتا (نه فقط در اتحاد شوروی) سهم شیر آنان در ادارهی فرآیندِ خودِ
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انباشت )۲۰(.اما ،حتا همین مورد معین نیز هنگامی بهدرستی فهمیده میشود که ما از
منافع متمایز و راهبُردهای بازتولید سرمایهداران و مدیران دولتی عزیمت کنیم.
سُستی در فهم شایستهی این موضوع – و از اینرو ،دامنههای اقتصادی و
ژئوپولیتیکیِ رقابت -میتواند به بهای گزافی هم از حیث تحلیلی و هم از لحاظ
سیاسی بینجامد .ما اینک به چالشی بازمیگردیم که هاروی آنرا برجسته میسازد:
چهگونه «پویاییِ دوسوی این دیالکتیک را بهطور همزمان حفظ کنیم» .نحلهی واقع-
گرا در روابط بینالمللی فاقد چنین رویکردی است؛ و آنچه را که در سطح
بینالمللی اتفاق میافتد صرفاً پیآمد برهمکنش دولتها میانگارد ،که بهنوبهیخود
ی اتمواره و یگانه (و ابزاری) تلقی میشوند .مارکسیستها غالب ًا از
کنشگران عقالن ِ
آنسوی بام میافتند؛ چنانکه برای همهی اقدامها و سیاستهای دولتی ،پیوسته پی
علتهای اقتصادی میگردند .یک مثال معاصر از این دستْ برنر است .او منکر این
است که اشغال عراق را میتوان با منافع [ژئوپولیتیک] امپریالیسم آمریکا توجیه
عقالنی نمود؛ زیرا به برکت سیاست جهانیسازیِ نولیبرال ،که کلینتون تعقیب
می کرد ،هژمونی جهانی امریکا تأمین شده بود و نفتِ خاورمیانه نیز بهسادگی در
بازارهای جهانی در دسترس بود :راهبُرد ژئوپولیتیکیِ دولت بوش ،بازتاب همگرایی
نومحافظهکاران دیوانه و شرکتهای امریکایی بود که از پی بحران بلندمدت
سودآوری ،برای بهچنگآوردن پول بیحساب از طریق برچیدن بساط دولت رفاه در
آمریکا و/یا تاراج عراق طاقت از کف نهاده بودند)۲۱(.
اکنون دیگر انکار این امر ابلهانه مینماید که ناعقالنیت ،بَالهت و حماقت محض
در برساختن سیاست خارجی بهویژه در خصوص آمریکا نقش ایفا میکنند .انبوهی از
تفسیرها به خطاهای گوناگون و برآوردهای غلط اختصاص دارند که دولت بوش
بههنگام تسخیر و اشغال عراق مرتکب شد – در واقع برخی حتا این خطاها را نشانهی
عجز ذاتی امریکا برای [ادارهی] امپراتوری بهشمار میآورند )۲۲(.اما با در نظرداشت این
همه ،آیا میتوان نتیجه گرفت که از منظر راهبُرد ژئوپولیتیکیْ توجیهیِ برای جنگ در
عراق وجود نداشته است؟ اگر پا جای پای برنر بگذاریم و به این پرسش پاسخ مثبت
بدهیم ،و صرفاً در پی کشف انگیزههای بیواسطهی اقتصادی برای جنگ باشیم ،در
حقیقت بر ویژگیِ رقابت ژئوپولیتیکی چشم فروبستهایم ،و این نوع رقابت را تنها
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پوششی برای منافع اقتصادی تلقی کردهایم .چنین برداشتی بهگمان ما رابطهی میان
دولت و سرمایه را همچون وابستگی متقابل ساختاری نادیده میگیرد .جدیگرفتن
سازهی ژئوپولیتیکی به ما اجازه میدهد که ،در نمونهی عراق ،سیاست جهانی دولت
بوش را در متن دگرگونیها در راهبُرد بزرگی در نظر آوریم که آمریکا از آغاز دنبال
میکرده است؛ همانگونه که جان لوئیس گادیس ما را در مطلب فشردهی درخشانی
به درک آن فرامیخواند)۲۳(.
پذیرش این دیدگاه متضمن مفهومپردازی رقابت اقتصادی و ژئوپولیتیکی
بهمنزلهی گسترههای جداگانه نیست .دقیق ًا بهسبب وابستگی متقابل آنها ،دستکم
برخی از مدیران دولتی و سرمایهداران راهبُردهایی را تدوین میکنند که سیاست و
اقتصاد را توأمان دربر میگیرد .در مورد سرمایهداران این ممکن است از نوعی
البیگری شرکتی مایه بگیرد که در جهانیسازی نولیبرالِ معاصر نقش مهمی بازی
میکند؛ اما در عینحال میتواند شامل ابتکارهای بس جاهطلبانهتری شود که برخی
از محققان ردّش را در تکوین لیبرالیسم شرکتی در دوسوی اقیانوس اطلس پس از
جنگ جهانی دوم نمایان ساختند )۲۴(.در این میان ،راهبُردشناسانِ دولتی در ارزیابی
خطرها و فرصتهایی که در برابر دولتها رخ مینمایند ،بسا نقش آنها را در اقتصاد
ل خود میسنجند .از میان نومحافظهکاران،
جهانی نسبت به رقبای بالقوه و بالفع ِ
بهمثل ،پل ولفووتیس بر تأثیر بیثباتکنندهی قدرتهای نوظهور اقتصادی در شرق
آسیا بر نظم جهانی موجود بهسرکردگی آمریکا تأکید میکند)۲۵(.
سرشت و مرزهای انباشت از راه سلب مالکیت

پس از ایضاح و دفاع از مفهوم امپریالیسم نزد هاروی ،اکنون ساحت دیگری از
کتاب او را بَرمیرسیم که توجه گستردهای برانگیخته است؛ یعنی این بحث که ،طی
دهههای  ۱۹۸۰و ’« ،۱۹۹۰انباشت از راه سلب مالکیت‘… به ویژگی بسیار مهمتر
سرمایهداری جهانی (همراه با خصوصیسازی بهمثابهی یکی از بُنمایههای اساسی
آن) تبدیل شد ».هاروی با نقد آنچه که او تقابلافکنی گمراهکنندهی مارکس
میخواند ،به این مقوله میپردازد؛ یعنی تقابل میان شیوهی تولید سرمایهداری
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بهمنزلهی یک نظام خودبازتولیدِ «نرمال» ،چنانکه در بخش اعظم سرمایه ترسیم
شده ،و فرآیندهای قهرآمیز «انباشت آغازین» ،چنانکه موضوعِ پارهی هشتم از جلد
اول است:
زیان چنین فرضهایی در این است که انباشتِ متکی بر غارتگری ،کالهبرداری و
خشونت را به «مرحلهی آغازین» محدود میکند ،که یا دیگر نیازی بهحسابآوردن
آنها نیست یا ،همراه با رزا لوکزامبورگ ،باید آنها را «بیرون از» سرمایهداری ،بهسان
نظامی بسته ،در نظر آورد.
مسأله این است که« ،همهی آن ویژگیهای انباشت آغازین ،که مارکس به آنها
اشاره میکند ،بهنحو مؤثری در حصار جغرافیایِ تاریخی سرمایهداری تا به امروز برجا
مانده است ».هم از اینرو ،هاروی برای ارجاع به آنها از عبارت «انباشت از راه سلب
مالکیت» استفاده میکند)۲۶(.
هاروی دوام ،و در واقع نقش برجستهی ،انباشت از راه سلب مالکیت را دوگونه
توضیح میدهد .نخست ،هرچند که او نظریهی بحران رزا لوکزامبورگ مبتنی بر
مصرف نامکفی را رد میکند – بههمانسان این استنتاج او را که ،سرمایه باید بیرون
از سرمایهداری برای کاالهای خود خریدار پیدا کند؛ اما با این امر همداستان است که
سرمایهداری ناگزیر و همواره آن «دیگریِ» خود را خلق میکند .از اینرو ،این
ایده که [وجود] نوعی «بیرون» ضروری است ،بیراه نیست .اما سرمایهداری میتواند
یا از نوعی «بیرونِ» ازپیشموجود استفاده کند (شکلبندیهای اجتماعیِ
ناسرمایهداری ،یا بخشهایی از درون سرمایهداری ،نظیر آموزش ،که هنوز پرولتریزه
نشده است) ،یا آن را خودْ بهطور فعالی بیافریند)۲۷(.
دوم ،هاروی انباشت از راه سلب مالکیت را در متن ارزشکاهی سرمایه مینشاند،
که سرمایهداران از طریق آن به بحرانهای اضافهانباشت واکنش نشان میدهند )۲۸(.از
این منظر« ،آنچه انباشت از راه سلب مالکیت انجام میدهد این است که مجموعهای
از داراییها (از جمله نیروی کار) را با قیمت بسیار پایین (و گاه حتا مفت) آزاد
میکند .مازادِ انباشتِ سرمایه میتواند کنترل این قِسم داراییها را بهچنگ آورد و
بالفاصله به استفادهی سودآور از آنها برآید ».از اینرو« ،اگر سرمایهداری از  ۱۹۷۳به
اینسو ،با دشواریِ مزمن اضافهانباشت روبهروست؛ آنگاه پروژهی نولیبرالِ
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خصوصی سازی چونان راهی برای حل این مشکلْ بسیار معنادار میشود )۲۹(.انتقال
داراییهای عمومی به ثَمن بَخس به بخش خصوصی ،وسیلهای است برای کاهش
ارزش سرمایه ،و بدینسان افزایش نرخ سود.
هاروی بهدرستی استدالل میکند که ،انباشت از راه کاربستِ انواع روشهای
اجبارآمیز سیاسی را نمیتوان به مرحلهی آغازین تکوین سرمایهداری منحصر نمود،
بلکه می باید آن را یک ویژگی پایدار گسترش این نظام بهشمار آورد .این رویکردْ
کمکی است شایان به فهم روندهای معاصرِ خصوصیسازی که ،همانگونهکه هاروی
یادآور میشود ،به انگیختار اصلی جنبشهای مقاومت علیه نولیبرالیسم در کشورها
گوناگون ،از بولیوی تا غنا ،تبدیل شده است .وانگهی ،برخی روایتها از این ایده ،که
بر پیوند تنگاتنگ نولیبرالیسم با انباشت از راه سلب مالکیت انگشت تأکید مینهند،
استقبال گستردهی نظریهپردازان رادیکال را در پی داشته است .اما اهمیت چشمگیر
این پدیده ،دقت در مفهومپردازی آنرا ضروری میسازد.
ماسیمو د .آنجلیس در مطلبی خواندنی بر دشواریهای احتمالی این مسأله
روشنی افکنده است .او «حصارکشیها« – تِرمی که د .آنجلیس ترجیح میدهد
بهجای انباشت از راه سلب مالکیت بهکار گیرد -را «بُنمایهی سازندهی مناسبات
سرمایهداری و انباشت» میخواند .حصارکشی عبارت است از سرگیریِ جدایی
تولیدکنندگان مستقیم از وسایل تولید از طریق اجبار فرااقتصادی .این یک ویژگی
ماندگار شیوهی تولید سرمایهداری است؛ زیرا سرمایهداری گرایش به گسترش
سیطرهی خود بر همهی [فضاهای] زندگی دارد ،در حالیکه مردم در
زیستجهانهایی سَر میکنند که آنها را توانا به ساختنِ بدیلهایی در مقابل
ی کاالییشده میکند .در نتیجه ،نکتهی مشترک همهی
مناسبات اجتماع ِ
حصارکشیها« ،جدایی اجبارآمیز مردم از دسترسی به ثروت اجتماعی است که
بهمیانجی بازارهای رقابتی و پول بهمثابهی سرمایه حاصل نمیشود ».حصارکشیها به
دو طریق میسّر میشود )۱« :حصارکشیها بهمنزلهی تحمیل آگاهانهی سلطه بر
دیگران؛  )۲حصارکشیها همچون پیآمد جانبی فرآیند انباشت ».اولی شامل
مداخلههای سیاسی است؛ از نخستین قانونهای مصوب پارلمان در سدههای هفدهم
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و هجدهم دائر بر حصارکشی گِرد زمینهای مُشاع -که خاستگاه رواج تِرم
«حصارکشی» است -تا خصوصیسازیهای معاصر .در فقرهی دوم ،د .آنجلیس به
«پیآمدهای جانبی منفی» اشاره میکند؛ یعنی هرینههایی که در قیمت بازاری یک
کاال منعکس نمیشوند ،زیرا این هزینهها بر سازههای اجتماعی آوار میشوند که
بیرون از شکلِ تولید قرار میگیرند؛ بهمثل ،آلودگی زیستمحیطی و تهیسازی
منابع)۳۱(.
اما «پیآمدهای جانبی منفی» ،نمونههای اصیل جداییِ اجبارآمیز تولیدکنندگان
مستقیم از وسایل تولید از طریق فرااقتصادی نیستند .د .آنجلیس بهدرستی یادآور
میشود که آلودگی و تخریب منابع میتواند سبب شود که دهقاتان زمینهای خود را
رها کنند .اما این را نمیتوان نمونهای از حصارکشی قلمداد کرد؛ هم از آنرو که
مسبب بینواسازی آنان نه مداخلهی نیروی فرااقتصادی ،بلکه عملکرد «نُرمال»
فرآیند انباشت است .این البته آنچه بر دهقانان پیشآمده را کمتر ظالمانه ،یا کمتر
در خوردِ نکوهش و محکومیت نمیکند .یکی از مهمترین فرازهای سرمایه ،جلد یکم،
نشاندادن این امر است که عملکرد موثرِ بیعدالتیِ نمونهوار در سرمایهداری ،یعنی
استثمار کار مزدی ،نه در گرو قهر است و نه فریبکاری .واکاوی انباشت آغازین در
پارهی هشتم جلد نخستْ بهواقع دَخلی به مشغلهی فکریِ اصلی هاروی ندارد –
بدانسان که سرمایه همچنین میتواند از طریق شکلهای قهرآمیز غارتگری و
چپاول گسترش یابد؛ بلکه برآن است تا پیشانگارههای استقرار بهرهکشی
سرمایهداری را برنماید – بهویژه جدایی تولیدکنندگان مستقیم را از وسایل تولید .این
خ آن «در رخدادنامههای
در حقیقت یک فرآیند قهرآمیز سلب مالکیت است که تاری ِ
نوع بشر با حروفی از آتش و خون نوشته میشود ».اما این تاریخ آتشین و خونینْ
امکان برپایی استثمار را در سایهی «اجبارِ خاموش مناسبات اقتصادی» فراهم آورد،
« البته هنوز از قهر فرااقتصادیِ مستقیم استفاده میشود ،اما تنها در شرایط
استثنایی )۳۲(».چنانکه د .آنجلیس و هاروی هر دو به درستی بیان میکنند ،هیچ
چیز در این تحلیل ما را بر آن نمیدارد که انباشت از راه سلب مالکیت را رخدادی
یگانه و یک بار برای همیشه بخوانیم ،و نه یک ویژگی دائمی در سراسر تاریخ
سرمایهداری .این اما از اهمیت تمایزگذاری میان انباشت سرمایه بر بنیاد استثمار کار
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مزدی (آنچه که هاروی «بازتولید گسترده» مینامد) و «انباشت بر پایهی غارتگری،
کالهبرداری و خشونت» نمیکاهد.
د .آنجلیس برخالف تعریف خود از حصارکشی ،با برهمریختن این تمایزگذاری
تعیینکننده در حقیقت کلِ رابطهی سرمایه را ذیلِ حصارکشی میگنجاند .چنانکه
میگوید :سرمایه باید «همچون اجبار اجتماعیِ محصورکننده» دریافته شود)۳۳(.
برعکس ،هاروی در این مرحله با او همگام نمیشود و بر تمایزگذاری میان بازتولید
گسترده و انباشت از راه سلب مالکیت پای میفشارد .او استدالل میکند که« ،انباشت
آغازین که راه را برای بازتولید گسترده میگشاید» ،وجهی پیشرونده دارد؛ و تأکید
میکند که« ،هر دو ساحتِ بازتولید گسترده و انباشت از راه سلب مالکیت بهنحوی
انداموار و دیالکتیکی بههم متصل و درهم تنیده میشوند ».هاروی بر این گمان است
که این نکتههای مفهومی از حیث سیاسی حایز اهمیتاند ؛ هم از آن رو که چپ
میباید راههای را بیابد برای ایجاد پیوند میان «مبارزه در چارچوب بازتولید گسترده»
ت کنشگری اتحادیهای ،که طی دورهی بلن ِد رونق -۷۳
– در شکلهای آشکارا متفاو ِ
 ۱۹۴۵در قلب صحنه جلوهگری میکرد -و «مبارزه علیه انباشت از راه سلب
مالکیت» ،که جنبشهای اجتماعیِ درآمیخته با جنبشهای ضد و بدیلِ جهانیسازی
بهطور عمده معطوف به آناند)۳۴(.
همهی این نکتهها مورد توافق ما نیز هست .اما شیوهی مفهومپردازی هاروی از
انباشت از راه سلب مالکیتْ از مشکلهایی چند رنج میبرد .نخستینِ آنها مرزهایی
است که او برای این مفهوم ترسیم میکند؛ دوم ،چهگونگی درک اوست از اهمیت
اقتصادیِ پدیدهای که به آن ارجاع میدهد؛ و سرانجام ،باید به گسترهی واقعی این
مفهوم در چارچوب اقتصاد جهانی معاصر اشاره کرد .از مشکلِ نخست بیاغازیم.
همانگونه که مالحظه شد ،هاروی وزن سنگینتر انباشت از راه سلب مالکیت را در
سرمایهداری معاصر ،بهمنزلهی راهی برای تقلیل یا پایانبخشیدن به بحرانهای
اضافهانباشت از طریق ارزشکاهی سرمایه ،نمودار میسازد .او در ادامه بهدرستی
یادآور میشود« :با این وصف ،همان هدف میتواند از راه ارزشکاهی داراییهای
سرمایهایِ موجود ،و نیروی کار حاصل شود ».این دقیقاً سازوکاری است که مارکس
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در بحرانهای اقتصادی بازمیشناسد؛ هنگامیکه داراییهای سرمایهای را میتوان به
قیمت ارزانتری خریداری کرد ،و میزان باالی بیکاریْ کارگران را بهقبول مزدهای
نازلتر وامیدارد ،و بدینسان نرخ سود را به سطحی برمیگرداند که امکان انباشت
بیشتر فراهم شود .اما بهنظر میرسد که هاروی کمی جلوتر ،این شکل متفاوت از
ارزشکاهی را با انباشت از راه سلب مالکیت همبسته میداند:
ی چشمگیرِ محلی و مکانبنیاد ،مهمترین
بحرانهای منطقهای و ارزشکاهیها ِ
طریقی است که سرمایهداری بیوقفه «دیگری» خود را میآفریند ،تا از دامن آن
تغذیه کند .بحرانهای مالی شرق و جنوب شرقی آسیا در  ۱۹۹۷-۸نمونهی کالسیک
این امر بهشمار میروند)۳۵(.
تنها توجیهیِ که برای این مدعا میتوانیم بیابیم ،این دیدگاه پیشین است که،
بیکاری ناشی از سرمایهگذاریهای کاراندوز یکی از جلوههای آن «دیگری» است:
سرمایهداری برای انباشت بهواقع بهچیزی «خارج از خود» نیاز دارد؛ اما در وهلهی
نهایی {بهمثل ،ایجاد یک ارتش ذخیرهی صنعتی} سرمایهداری در نقطهای از زمان
کارگران را به بیرون از نظام پرتاب میکند ،تا وقتی دیگر آنان را برای انباشت در
دسترس داشته باشد)۳۶(.
اما کارگران بیکار به چه معنا «خارج از نظام» قرار دارند؟ آنها ممکن است
به طور مستقیم به استخدام سرمایه درنیایند؛ اما آنها در اقتصادهای پیشرفتهی
سرمایهداری بهنحوی در سایهی تأمین اجتماعی ،از محلِ پرداخت مالیاتِ مزد و سود،
زندگی میکنند (ما پایینتر به این موضوع برمیگردیم) .بهویژه در جنوبِ جهان
کسانی که از کار مزدی محروم میشوند ،ناگزیرند راههای دیگری برای گذران زندگی
بیابند؛ اما – بهرغم کوششهای د .آنجلیس برای ارائهی تصویری زیبا و اغراقآمیز از
استراتژیهای بقا زیر عنوانِ ایجاد «مالکیتهای مشترکِ جدید» – آنها هنوز بهطرز
نمونهواری به اقتصاد سرمایهداری گره خوردهاند)۳۷(.
دوم ،مرزهای انباشت از راه سلب مالکیت نهتنها بهروشنی ترسیم نشده است؛
بلکه کارکردهای آن نیز به تحلیلی ظریفتر از آنچه هاروی بهدست میدهد ،نیاز
دارد .همانگونه که مالحظه شد ،او انباشت از راه سلب مالکیت را همچون راهحلی
برای مشکل اضافهانباشت معرفی می کند .از این منظر ،انباشت از راه سلب مالکیت
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بهمنزلهی شکل دیگری از فرمول عمومی سرمایه (پول ،کاال ،پول^) جلوه میکند .در
حالیکه در بازتولید گسترده ،ارزشافزایی از طریق بهرهکشی از کار مزدی حاصل
میشود؛ در انباشت از راه سلب مالکیت ،از «غارت ،تقلب و خشونت» بهدست میآید.
برخی شکلهای اقتصادیِ بُروز این پدیده در شرایط حاضر شایستهی توجه بیشتر
است ،بهویژه خصوصیسازی که هاروی آن را «نوک پیکانِ انباشت از راه سلب
مالکیت» میخواند« :داراییهای دولتی یا همگانی به بازار عرضه میشود تا مازادِ
انباشتِ سرمایه بتواند در آنها سرمایهگذاری کند ،برکارایی آنها بیفزاید و به
بورسبازی بپردازد )۳۸(».در واقع ،خصوصیسازی بهشکلهای گوناگونی صورت
میپذیرد و ،بهنوبهیخود ،حامی کارکردهای متفاوتی است .به باور ما ،این امر میتواند
بهنحو سودمندی از حیث کاالییشدن ،کاالیی شدنِ دوباره ،و تجدید ساختار دریافته
شود.
این طبقهبندی با آنچه که هاروی در تاریخ مختصر نولیبرالیسم ارائه میکند،
متفاوت است .او در آن جا انباشت از راه سلب مالکیت را به قرار زیر بخشبندی
میکند:
 .۱خصوصیسازی و کاالییسازی؛
 .۲مالیشدن؛
 .۳مدیریت و دستکاری بحران؛ و
 .۴بازتوزیع دولتی)۳۹(.
این سیاهه نشان میدهد که چهگونه هاروی تور انباشت از راه سلب مالکیت را ،به
زیان تحلیل دقیقتر ،در سطحی گسترده میافکند .امتیاز طبقهبندی ما در این است
که نخست ،اجازه میدهد که از حیث تاریخی تصویری از خصوصیسازیها بهدست
دهیم (از اینرو ،تمایزگذاری میان کاالییشدن و کاالییشدنِ دوباره)؛ و ثانیاً ،امکان
میدهد تا کارکردهای اقتصادیشان را از یکدیگر دقیقتر تمیز دهیم .اینک ما
بهنوبهیخود در هر یک بهاجمال نظر میکنیم.
الف) کاالییشدن :اموالی که پیش از این کاال بهشمار نمیرفت ،بهجرگهی
داراییهای خصوصی درمیآید و در معرضِ خرید و فروش و بورسبازی قرار میگیرد.
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با ثبت حق امتیاز برنج باسماتی یا یک ژن ،آنچه که پیشتر در شمار دانش عمومی
بود – اولی همچون تجسم دانش و مهارتهای سنتی ،و دومی ماحصل پژوهشهای
علمی مدرن – به کاال تبدیل میشود .این یک شکل بسیار ناب از سلب مالکیتی
است که هاروی در نظر دارد :شرکتها با استفاده از منابع و دسترسی ممتازانه به
فرآیند سیاست و نظام حقوقی ،به کنترل و کسب سود از هر آن چیزی برمیآیند که
پیش تر به کسی تعلق نداشت یا تحت تملک دولت بود .فروش ذخایر گاز طبیعی
بولیوی ،به میزان  ۲۹تریلیون فوت مکعب به ارزش  ۲۵۰میلیارد دالر ،به کمپانیهای
نفتی خارجی – از جمله بریتیش پترولیوم ،رپسول و پتروبراس -از بسیاری جهتها
با این امر قابل مقایسه است .بخش بزرگی از این ذخایر تا چند سال پیش از این
شناخته شده نبود.
ب) کاالییشدنِ دوباره :آنچه زمانی کاال بوده یا دستکم در سپهر خصوصی
تولید میشده است ،اما به مالکیت دولت درآمده ،دوباره به کاال تبدیل میشود.
خصوصسازیهای کنونیِ خدمات همگانی نظیر آب و برق مثالهای بارز این رویه
است .این نیز تقدیری است معلق بر فراز سر دولت رفاه ،که میباید معنای اجتماعی-
اقتصادی آن بهدقت کاویده شود )۴۰(.پیش از گسترش خدمات اجتماعی ،کل هزینهی
بازتولید نیروی کار بهطور مستقیم بر گُردهی مزد پرداختشده به کارگران بود :این
میتوانست ،بهمثل ،برای تأمین هزینهی درمان و سالمتی ،بهمثابهی یک کاال،
استفاده شود یا حمایت از اعضای مؤنثِ خانوار ،تا ارزشهای مصرفی نظیر پختوپز و
ل خانه را مهیا کنند .تا آنجا که دولت رفاه تا حدی جایگزین روند
نظافت اه ِ
خصوصیِ بازتولید نیروی کار با خدماتی شده است که رویهمرفته بر نیاز بنا شده
است و نه تواناییِ پرداخت؛ نشانگر درجهای از «کاالزدایی» است – بهعبارت دیگر،
پارهای از نیازها در بیرون از گسترهی بازار برآورده میشوند (هرچند بیشک خانواده
خودْ قلمرویی است که مناسبات غیرکاالیی بر آن حاکم است).
از اینرو ،محدودیت تحمیل شده بر منطق بازار ،که اغلب تحت فشار از پایین
صورت گرفته ،روشنگرِ سرمایه گذاریِ عظیم سیاسی است که جنبش کارگری در
دولت رفاه انجام داده است – برای نمونه ،خدمات بهداشت و درمان همگانی ()NHS
در بریتانیا ،و مخالفت شدیدی که میکوشد دامنهی آنرا کاهش دهد .با این همه،
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این امر تغییری در این واقعیت نمیدهد که خدمات اجتماعی همچنان نیروی کار را
به شکل کاالی کار مزدی بازتولید میکند؛ و سرمایه را به نیروی انسانیِ بهنسبت
ل مالیاتی تأمین میشود که،
سالم و آموزشیافتهای مجهز میکند که هزینهاش از مح ِ
مطابق پژوهشهای گوناگون ،بهطور عمده از درآمد ستانده میشود .وانگهی ،درباب
گسترهی «کاالزدایی» نباید اغراق کرد؛ «کاالزداییْ» درستوحسابی با کاالییشدن
درهم تنیده شده است .بدین سان ،خدمات تأمین اجتماعی گاه دوباره کاالیی
میشوند؛ این اتفاقی است که در خدمات دندانپزشکی بریتانیا افتاده است ،و از پی
آن کمیتوکیفیت این خدمات تنزل پیدا کرده و بیماران بیشتری به بخش خصوصی
رانده شدهاند .تغییرهایی که در حال حاضر خدمات تأمین اجتماعی ،دستکم در
بریتانیا ،از سر میگذراند در ذیل سومین سرفصلِ ما بیشتر کاویده شده است.
ج) تجدید ساختار :نکتهی اصلی فراز حاضر ،بازشناسی دامنهی تأثیر
خصوصیسازیهای معاصر در فرآیندهای گستردهتر بازسازی سرمایه است .بهمثل،
موج جاری «اصالحاتِ» خدمات عمومی در بریتانیا بهطور نمونهواری دستخوش
اتکای بیشتر به بخش خصوصی است .از اینرو ،در سپتامبر  ،۲۰۰۳دولت تقریباً
همهی قراردادهای خود برای انجام  ۲۵۰هزار عمل جراحی بیمارانِ نظام بهداشت و
درمان همگانی در یک سال را به شرکتهای خارجی سپرد ،تا در مراکز درمانی بخش
خصوصی یا تحت مدیریت بخش خصوصی صورت گیرد )۴۱(.بهعالوه ،مدرسههای
دولتی تحت نام «آکادمیهای شهر» از سوی «حامیان مالیِ» خصوصی راهاندازی
میشوند .در هر دو مورد ،خدمات همچنان بر پایهی نیاز است و عمدتاً یا بهطور کامل
از محل مالیاتهای عمومی تأمین میشود .نمونههایی از این دست روشن میکنند که
چرا سهم هزینههای عمومی در درآمد ملی در اقتصادهای پیشرفتهی سرمایهداری
طی نسل گذشته ،بهرغم «ضدانقالب» نولیبرالی ،تغییری چنین اندک داشته است)۴۲(.
جلوهی دیگری از این پدیدهی تجدید ساختار را میتوان در خصوصیسازی آنچه
پیشتر در بریتانیا صنایع ملیشده خوانده میشد جُست .فوالد ،مخابرات ،راهآهن و
زغالسنگ در بریتانیا بهرغم مالکیت دولتی بهسان بنگاههای بزرگ سرمایهداری
سازمانیافته بودند ،با مدیریت سلسلهمراتبی و ساختار چند شاخهای ،و نیروی کاری
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که عمدتاً از کارگران مزدیِ زیردست تشکیل میشد .استقالل مالی این بنگاهها از
خزانهداری متفاوت بود .برخی در بازارهای ملی و بینالمللی رقابت میکردند (بهمثل،
شرکتهای فوالد و زغال سنگ) ،و مابقی از موقعیت انحصاری در سطح ملی برخوردار
بودند (مخابرات و راهآهن در بریتانیا ،هنوز تا اندازهای از چنین موقعیتی برخوردارند).
آنچه که با خصوصیسازی این شرکتها تغییر کرده ،در این نیست که از «بیرون» از
سرمایهداری به پارهای از آن تبدیل شدهاند ،بلکه آنها از سرمایهی دولتی به
سرمایهی خصوصی تحول یافتهاند .بههمینسان ،این حرکتی است از پهلو ،از یک
شکلِ سرمایهداری به شکلی دیگر؛ همانند فروپاشی شوروی پیشین.
یک تغییر مهم از پی این تجدید ساختار ،ناظر بر چهگونگی توزیع این منافع در
صفوف طبقهی سرمایهدار است .چنانکه ،ارائهی خدمات خصوصی در نظام بهداشت
و درمان همگانی به این معناست که عمدتاً شرکتهای درمانیِ خارجی به یک منبع
جدید و بزرگِ سودآور دست مییابند؛ در حالیکه ،بخش درمان خصوصیِ مستقر در
بریتانیا زیر فشار قرار گرفته تا در رقابت بر سر قراردادهای سودآور دولتی از
هزینههای خود بکاهد )۴۳(.اقتصاددانان سیاسی مارکسیست غالباً شرکتهای دولتی را
وسیلهای میدانند که از طریق آنها ،هزینهی تدارک زیرساختهای ضروریْ اجتماعی
میشود و گاه مقدار هنگفتی از یارانههای دولتی به آنها اختصاص مییابد :یکی از
چشمگیرترین نمونهها از این دست ،نقش اداره عُمران و سپاه مهندسی ایاالتمتحد
است در بهعهدهگرفتن عملیا ت عظیم آبیاری همگانی ،که شهرهای کالیفرنیا و
ب خود به آن متکی هستند)۴۴(.
جنوبغربی آمریکا برای تأمین آ ِ
خصوصیسازی به سرمایهگذاران خصوصی و مدیران ارشد شرکتهای دولتی
پیشین امکان میدهد که سود و گاه سود فوقالعادهی نهفته در فرآوردههای خود را
تحقق بخشند ،که پیش از اینْ قیمت آنها بهنفع دیگر بخشهای طبقه سرمایهدار
تنظیم شده بود – بهمثل ،بنگرید به سودهای نجومی که دگرگونیهای فنی در
صنعت خصوصی و مقرراتزداییشدهی مخابرات طی یکی دو دههی گذشته بههمراه
داشته است (گرچه در مورد بسیاری از خدمات رفاهی ،دولت همچنان در قبال
سودآوری شرکتهای خصوصی و حتا پرداخت یارانه به آنها متعهد است) .هاروی
مینویسد« :بازتوزیع داراییها هرچه بیشتر بهسود طبقات فرادست بود تا فرودست»؛
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اما خصوصیسازی شامل بازتوزیع ارزش اضافی در میان طبقهی سرمایهدار نیز شده –
هرچند بیتردید هزینههای آن بر گُردهی کارگران و فرودستان سرشکن شده
است )۴۵(.از اینرو ،عرضهی اولیه و عمومی سهام شرکتهای خصوصیشده
بهقیمتهای یارانهای ،بیشک کالهبرداری از مالیاتدهندگان (در وهلهی نخست
طبقهی کارگر) بود؛ و همهنگام بازتوزیع سود در درون طبقهی حاکم – از
شرکتهایی که قادر به خرید ارزانِ دروندادها از بخش عمومی برای مدیران ارشد
شرکتهای خصوصیشده بودند ،بانکهای سرمایهگذاری که عرضهی سهام را
سازماندهی کردند ،و سرمایهگذاران مؤسس که بخش اعظم سهام را صاحب شدند.
هیچیک از اینها بههیچروی از اهمیت انباشت از راه سلب مالکیت نمیکاهد ،اما
پیچیدگی فرآیندهای درگیر را برجسته میسازد ،که نمیتوان صرفاً در آنها همچون
وسیلهی ارزشکاهی سرمایه ،و یا تاراج اموال عمومی نگریست؛ بلکه باید آنها را
چونان سویههایی از یک مقیاس گستردهترِ تجدید سازمان سرمایهداری طی نسل
گذشته بهشمار آورد ،که شامل دگرگونی از یک سرمایهداری عمدتاً سازمانیافته در
سطح ملی و بهشدت هدایتشده بهدست دولت ،که در نیمهی قرن بیستم چیرگی
داشت ،به شکلی از سرمایهداری است که ،چنانکه هاروی تأکید میکند ،گرچه هنوز
خیلی منطقهای و درهم تنیده با دولت-ملت است ،بیش از گذشته به شبکههای تولید
فراملی متکی است )۴۶(.این مسأله ،به سومین پرسش ما دربارهی انباشت از طریق
سلب مالکیت راه میبرد .بهعبارت دیگر ،انباشت از راه سلب مالکیتْ تا چه پایه مهم
است؟ اظهار نظر خودِ هاروی در این باره محتاطانه اما کلی است :چنانکه دیدیم ،او
میگوید که طی دهههای  ۱۹۸۰و ’« ،۱۹۹۰انباشت از راه سلب مالکیت‘… نقش
بسیار مهمتری در سرمایهداری جهانی یافت» ،اما به ما نمیگوید در حال حاضر از چه
مایه اهمیتی برخوردار است.
این پرسشْ مهم است ،زیرا برخی استدالل میکنند که انباشت از راههای
اجبارآمیز سیاسی دارد به شکل عمدهی سرمایهداری معاصر تبدیل میشود .این در
واقع معنای نهفتهی برکشیدن حصارکشیْ به بنمایهی سازندهی رابطهی سرمایه ،به
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دست د .آنجلیس است .دیگران این مدعا را بیشوکم بهروشنی بیان میکنند.
بدینسان ،ویجی پِرساد مینویسد:
شرکت انرون ( )Enronو شرکتهای غارتگرِ مشابه در جستوجوی ورود به
مناطق تحت ستم جهان ،و بلعیدن آن بخشهایی از اقتصادند که در انحصار دولت
است؛ و دولتهای ضعیف را وامیدارند تا نرخ باالی سود را برایشان تضمین کنند –
و این همه ،بدون گذاشتن تپانچه بر شقیقهی این دولتها .اینْ مرحلهی انرونی
سرمایهداری است)۴۷(.
سخنگفتن از مرحلهی «انرونی سرمایهداری» متضمن این معناست که امروزه
سرمایهداری با این گونه غارتگری در جنوبِ جهانی زندگی میکند .این باور اینک در
میان چپ رادیکال ،بهویژه در جنبشِ دگرجهانیسازی ،گسترده است.
البته رواج گستردهی یک عقیده لزوم ًا بهمعنای درستی آن نیست .افتوخیز
آشکار جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی ( )FDIاز اوایل دههی  ،۱۹۹۰مندرج
در جدول یک ،نشان می دهد که سرمایه در کجا پی بهترین سود میگردد)۴۸(.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی همچنان بهشدت در مناطق پیشرفتهی اقتصاد
جهانی متمرکز است – اروپای غربی ،آمریکای شمالی و شرق آسیا .جالب است که
سهم سرمایهگذاری خارجیِ کشورهای پیشرفته ،طی جهش عظیمی که جریان
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در پایان دههی  ۱۹۹۰از سر گذرانده ،افزایش یافته
است؛ که سوختبارِ آنْ رونقِ دورهی کلینتون در ایاالتمتحد و انتقال به پول واحد در
اروپای قاره ای بوده است .الگوی مشابهی از پی جنگ جهانی دوم به اینسو سیطره
داشته است :شرکتهای فراملی که بر سرمایهداری جهانی فرمان میرانند ،گرایش به
تمرکز سرمایهگذاری (و تجارت) خود در اقتصادهای پیشرفته – و در واقع ،تا حد
زیادی در مناطق خود – دارند .سرمایه کماکان بهطرز چشمگیری از جنوب جهانی
میگریزد)۴۹(.
البته مهمترین استثنای این الگو چین است؛ دریافتکنندهی حجم هنگفتی از
سرمایهگذاری خارجی – گرچه در این جا نیز مهم است که تناسب آنرا از نظر دور
نداریم :در سال  ،۲۰۰۴میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در چین به  ۵۵میلیارد
دالر رسید ،که بهطور قابلتوجهی کمتر از آمریکا (۱۰۷میلیارد دالر) و انگلیس (۷۸.۵
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میلیارد دالر) بود )۵۰(.چنانکه هاروی اشاره میکند« :چرخش بهسوی سرمایهداری
جُفتوجورشدهی دولتی در چین در گرو موجهای پیاپی انباشت آغازین بوده
ی
است )۵۱(».نه تنها بسیاری از بنگاههای شهری/روستایی [/ TVEsبنگاههای دولت ِ
بازاربنیاد] خصوصی شدهاند ،بلکه زمینهای تحت مالکیت جمعی نیز بهدست
مقامهای محلی تصرف شده است ،که این زمینها را بهمنظور توسعهی تجاری می-
فروشند؛ و این گاه اعتراضهای پُردامنهی روستایی را برانگیخته است )۵۲(.اما،
همانگونه که هاروی خودْ در تاریخ مختصر نولیبرالیسم ما را بدان فرا میخواند،
این غارت و چپاول را که بیشک ظالمانه و نارواست ،باید همچون جلوههای فرآیند
انباشت آغازین در معنای کالسیک آن نگریست ،که به ایجاد شرایط برای آنچه او
بازتولید گسترده می نامد ،یعنی انباشت سرمایه بر بنیاد استثمار کار مزدی ،در مقیاس
رشد شتابان چین کمک میکند )۵۳(.آنچه که سرمایهگذاری مستقیم خارجی را در
چین جذاب میکند ،نه فرصتِ تاراج داراییهایی است که تحت مالکیت جمعی قرار
دارد ،بلکه امکانِ کاهش هزینههای تولید در بازارهای جهانی بسیار رقابتی ،از راه
ی
مشارکت در شبکههای تولید فراملی است که بر چین تمرکز دارند )۵۳(.حصارکش ِ
داراییهای مشترک ،که هماینک در جریان است ،به ایجاد شرایط روند انباشت در
چین کمک میرساند ،اما آن را پدید نمیآورد.
این مالحظات به هیچروی معطوف به دیدگاه هاروی نیست .او ،چنانکه دیدیم ،بر
مفصل بندی دیالکتیکیِ بازتولید گسترده و انباشت از راه سلب مالکیت پافشاری می-
کند .وانگهی ،او اقتصاد جهانی را نه همچون «فضای همترازِ» امپراتوری ،بلکه
بهمنزلهی یک کلیت پیچیده بهتصویر میکشد که مجموعهایست یکسر
مفصلبندیشده از مناطق ناهمترازی که «بهواسطهی فرآیندهای مولکولیِ انباشت
سرمایه در فضا و زمان شکل گرفته است»:
اضافهظرفیتِ عمومیتیافته که برنر بهویژه آن را از  ۱۹۸۰بهاینسو شناسایی
میکند ،بدینسان میتواند بین یک بلوک اقتصادی هژمونیک (سهگانهی آمریکا ،اروپا
و ژاپن) ،و رشته ترفندهای فضا-زمانیِ در حال تکثیر و پیدرپی – بهطور عمده در
سراسر شرق و جنوبشرقی آسیا ،بهعالوهی کشورهایی در امریکای التین (برزیل،
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مکزیک ،و بهویژه شیلی)،که با پایان جنگ سرد با سلسلهای از تاختوتازهای سریع
بهسوی اروپایشرقی تکمیل شد -تقسیم شود)۵۵(.
با این همه ،هاروی گاه در نزدیکی بیشازحد به ایدهی انتقال به یک سرمایهداری
عمدت ًا غارتگر راه خطا میپیماید .هم از اینروست که مینویسد« :ایاالت متحده {در
دهههای  ۱۹۸۰و  }۱۹۹۰در مناسبات خود با دیگر نقاط جهان بهسمت تبدیلشدن
به یک اقتصاد رانتی ،و در داخل در مسیر یک اقتصاد خدماتی گام برمیداشت ».او
بهنحو تأییدآمیزی به تحلیل پیتر گوان اشاره میکند ،که چهگونه همتافتِ وال
استریت-خزانهداری-صندوق بینالمللی پول از بحرانهای مالی «در جهت
تجدیدسازمان روابط اجتماعی تولیدِ داخلی در هر کشوری که دستخوش بحران بوده
است ،بهنفع رخنهی بیشتر سرمایههای خارجی» بهرهبرداری میکند و در چنین
بافتاری است که او برای نخستینبار اهمیت چشمگیر انباشت از راه سلب مالکیت را
در لحظهی حاضر یادآور میشود )۵۶(.این موضوع مهمی است که درباب آن میتوان
بسی بیش از این سخن گفت ،اما ما در اینجا به دو نکته بسنده میکنیم.
نخست ،حق با هاروی است که بر فشارهای عظیم رقابتی تأکید میکند که
تحتتأثیر آنها ،بهویژه پس از پیشآم ِد بحران بلندمدت سودآوری در پایان دههی
 ،۱۹۶۰اقتصاد آمریکا دستوپا زده است؛ و این دستوپازدنها ،بهرغم رونق اواخر
دههی  ،۱۹۹۰تا هنوز ادامه دارد )۵۷(.این نکتهی مهمی است که رهیافت او را از لیو
پانیچ و سام گیندین متمایز میسازد ،که استدالل میکنند که سرمایهداری آمریکا بر
آنچه بحران انقباض سود در در دهههای  ۱۹۷۰و ۱۹۸۰میخوانند ،چیرگی یافته
است .دوم ،اما واکنش به این فشارها از راه انتقال وسایل تولید به خارج از کشور،
اقتصاد آمریکا را به یک رانتخوار جهانی تبدیل نکرده است .یک شرکت آمریکایی که
پارهای از ظرفیت تولیدی خود را به چین یا مکزیک منتقل میکند ،نقش مولد خود
ال عقالنی میکوشد با انتقال بخشی از
را یکسره وانمینهد؛ بلکه بهگونهای کام ً
ارزشآفرینی خود به نقاطی در خارج ،که نیروی کار ارزانتر است ،از هزینههای خود
بکاهد .جنبههایی از درهمآمیزی سرمایهداری آمریکا با اقتصاد جهانی را میتوان
بهنحو روشنتری انگلی بهشمار آورد؛ بیش از همه ،وابستگی آن به ورود عظیم
ی کسریِ تراز پرداختها .اما
سرمایههای خارجی ،بهویژه از شرق آسیا ،و تأمین مال ِ
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حتا این تصویر نیز باید در سایهی رابطهی درهمتنیدهی وابستگی متقابل اقتصادی
میان آمریکا ،چین و دیگر سرمایهداریهای آسیایی تعدیل شود.
انباشت از راه سلب مالکیت معاصر را از چنین منظری بهتر میتوان دریافت .در
فضای رقابت شدید و سودآوری نسبتاً پایین ،سرمایهها با حرصوآز بههر جایی سَرک
میکشند تا سودی بهچنگ آورند .برخی از شرکتها از تغییر در سیاستهای عمومی
بهنفع سرمایهی خصوصی بهره میگیرند و خود را بازسازی و مهیای تحقق آن ارزش
اضافیای میکنند که میتواند از تصاحب داراییهایی دولتی بازتوزیع یا ایجاد شود.
برخی از فرصتهای قابل استفاده ،در جنوب جهانی یافت میشود :نقش شرکتهای
فراملی اروپایی بهویژه در خصوصیسازیهای امریکای التین چشمگیر است )۵۸(.اما
جریانهای اصلی کاال و سرمایه در اقتصاد جهانی مابین کشورهای سازمان
همکاریهای اقتصادی و توسعه اتفاق میافتند و – همراه با گسترش این مدارها به
چین و دربرگرفتن آن -بازتولید گستردهی نظام سرمایهداری را میسّر میسازند ،که
سود خود را کماکان بهطور عمده از استثمار کار مزدی بهدست میآورد.
نتیجهگیری
روی کردهای مارکسیستی به امپریالیسم راهی به درک روند سرمایهداری جهانی
بهطور یکپارچه میگشایند .چنین رهیافتی از درخششهای بزرگ امپریالیسم
جدید هاروی بهشمار میرود و ،از اینرو ،دامنهی بحثها را بسیار فراتر از مسألهی
ژئوپولیتیک یا نمونهی عراق میبَرد .مفهومپردازی ویژهی او از امپریالیسمْ هم فینفسه
ارزشمند است و هم بهمنزلهی ابزاری برای گسترش نظریهی مارکسیستی دولت.
هاروی تمایزگذاریِ اریگی میان منطقهای سرزمینی و سرمایهداری قدرت را با
قراردادن قاطع آن در حصار نظریه مارکسیستیِ اضافهانباشت و بحران استحکام
میبخشد .به باور ما ،این تمایزگذاری میتواند با بازگویی آن برحسْب واکاوی منافع
متفاوت ولی همسو سرمایهداران و مدیران دولتی بهطرز بهتری تحکیم شود؛ بدانسان
که بلوک ،هارمن و دیگران به پروراندن آن همت گماشتهاند .اختالف اصلی ما با
دیدگاه هاروی ،یعنی گسترش بیاندازهی مفهومِ مهم انباشت از راه سلب مالکیت ،از
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حیث سیاسی بهسبب همپوشانی آن با نقد نولیبرالیسمِ رایج در جنبش
دگرجهانیسازی ،حائز اهمیت است .اما این چیزی از گسترهی توافق نظری ،و همانا
وامداری ما به او نمیکاهد.
منبع:
Sam Ashman and Alex Callinicos, Capital Accumulation and the
State System: Assessing David Harvey’s The New Imperialism,
)Historical Materialism, volume 14:4 (107–131

پانوشتها
– همهی عبارتهای داخل قالب [] از مترجم ،و داخل دو ابرو {} از نویسندگان است.
* هاروی در توصیف منطق سرزمینی قدرت از واژهی  regionalityاستفاده میکند که بهمعنای
ویژگی یا سرشت منطقهای ست؛ این واژه اما در حالت اسمی در فارسی معادل گویا و جاافتادهای ندارد.
استفاده از واژهی «منطقهمندی» در برابر  regionalityبرگرفته از ترجمهی فارسی کتاب
امپریالسم جدید بههمت حسین رحمتی است:
امپریالیسم جدید ،دیوید هاروی ،ترجمهی حسین رحمتی ،نشر اختران ،تهران۱۳۹۷. ،
 . ۱برای یک بررسی فشرده از مسیر فکری هاروی نگاه کنید به ،کالینیکوس  .۲۰۰۶از بِن فاین و
تحریریهی ماتریالیسم تاریخی ،برای ارائهی نظرهای سودمندشان درباب پیشنویس این مقاله
سپاسگزاریم.
.Harvey 2003, p. 183 .۲
.Callinicos 2003, p. 106 .۳
Harvey 2005b.4
.See, for example, Hardt and Negri 2000 and Robinson 2004 .۵
.Compare Panitch and Gindin 2003 and Callinicos 2005b .۶
.See Harvey 1982, pp. 437–45 .۷
.Harvey 2003, pp. 186, 124 .۸
.Harvey 2003, p. 37. See, for example, Arrighi 2005a and 2005b .۹
.Harvey 2003, p. 85 .۱۰
.Harvey 2003, p. 30 .۱۱
.Arrighi 1994, p. 33, emphasis added .۱۲
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.Arrighi 2005a, p. 28, n. 15 .۱۳
.Harvey 2005a. Harvey 2003, p. 103 .۱۴
.See Callinicos 2004b, §4.4. Brenner 1986. Barker 1978 .۱۵
 .۱۶هاروی ،۲۰۰۳ ،ص  .۱۰۳همانندیهای چشمگیری میان مفهومپردازی تاملانگیز هاروی از
«منطق سرزمینی قدرت» برپایهی فرایندهای مولکولی انباشت سرمایه ،و روایت تاریخی کریس هارمن
از برهمکنش قدرت دولتی و شبکههای محلیِ سرمایهی مولد وجود دارد .مقایسه کنید هاروی ،۲۰۰۳
صص  ،۱۰۱-۸را با هارمن  ،۱۹۹۱صص ۷.-۱۰
.Brenner 1986 .۱۷
 .۱۸از اینرو ،قانونهای بازتولید مدیران دولتیْ ژئوپولیتیک را دربر میگیرد ،گرچه بدان
فروکاستنی نیست .دولتی که قادر به کنترل سرزمینهای خود نیست ،احتما ًال از همسایگان خود و
ی
حتا از قدرتهای بزرگ دعوت به مداخلهی خارجی میکند؛ چنانکه نمونهی کشورهای آفریقای ِ
یادشده نشان میدهد .بدینسان ،ساحتهای داخلی و ژئوپلتیک قدرت دولتی بههم گره میخورند.
 .۱۹تا انجا که میدانیم ،این استدالل بار نخست بهدست ِفرِد بالک پرورده شده است :نگاه کنید
به ،بالک  ،۱۹۸۷فصلهای  .۳-۵در واقع ،میلیباند  ،۱۹۸۳و هارمن  ،۱۹۹۱رویکرد مشابهی اتخاذ
میکنند .این استدالل دارای یک حفرهی جدی است؛ بهعبارت دیگر ،وجود شمار زیادی از دولتها را
توضیح نمی دهد .اما پرداختن شایسته به این مسأله نیازمند یک مقالهی بسیار طوالنیتر است .برای
برخی ایده های مرتبط با این موضوع ،نگاه کنید به :کالینیکوس ( ) ۲۰۰۴aو  .۲۰۰۷حتا اگر این
استدالل برای حل این مشکل گسترش مییافت ،هنوز تنها یک از بُنمایههای یک نظریهی
رضایتبخش مارکسیستیِ دولت را برمیساخت .اِد روکسبای در پژوهش دکترای خود در دانشگاه
یورک ،در جستوجوی پروراندن ترکیبی از بالک و پوالنزاس بهمنظور روشنیبخشیدن به راهبُرد
سوسیالیستی معاصر است.
.Barker 1978 .۲۰
 .۲۱برنر این تحلیل خود را چندین بار ارائه کرده است؛ بهویژه در نشستی دربارهی امپریالیسم،
که بهطور مشترک از طرف ماتریالیسم تاریخی و اینترنشنال سوشیالیزم ،در  ۱۴نوامبر ،۲۰۰۴
در لندن برگزار شد.
22. See, from very different perspectives, Mann 2003 and Ferguson
2004.
.Gaddis 2004; see also Callinicos 2005a .۲۳
.See, respectively, Monbiot 2000 and Van Der Pijl 1984 .۲۴
.For example, Wolfowitz 1997 .۲۵
.Harvey 2003, pp. 67, 144, 145 .۲۶
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.Harvey 2003, p. 141 .۲۷
.Harvey 1982, pp. 192–203 .۲۸
.Harvey 2003, pp. 149–50 .۲۹
For example, Perelman 2000 and Retort 2005.2003, pp. 101–8, and .۳۰
.Harman 1991, pp. 7–10
 .۳۱د .انجلیس ،۲۰۰۴ ،صص  .۷۸ ،۷۷ ،۷۵ ،۶۱برای بحث فشردهای درباب تعریف حصارکشی،
نگاه کنید به ،صص .۶۲-۸
.De Angelis 2004, pp. 61, 62–8, 75, 77, 78
.Marx 1976, pp. 875, 899 .۳۲
.De Angelis 2004, p. 59, n. 5 .۳۳
.Harvey 2003, pp. 164, 176 .۳۴
.Harvey 2003, pp. 150, 151 .۳۵
.Harvey 2003, p. 141 .۳۶
 .۳۷برای یک تحلیل تأملانگیز دربارهی رشد «بخش غیررسمی» شهری در عصر نولیبرالیسم،
نگاه کنید به ،هاروی ۲۰۰۴.
.Harvey 2003, pp. 157, 158 .۳۸
.Harvey 2005b, pp. 160–5 .۳۹
 . ۴۰درک موضوع تأمین اجتماعی یک دامگه تحلیلی است .برای یک مطالعهی انتقادی ،نگاه کنید
به ،بن فاین  ،۲۰۰۲فصل ۱۰.
.Timmins 2004 .۴۱
 .۴۲ارقام هزینههای دولتی را میتوانید بیابید در ،کالین هِی  ،۲۰۰۵ص ۲۴۶.
.Timmins 2004 .۴۳
.Reisner 1986 .۴۴
.Harvey 2003, p. 159. Harvey 2003, p. 141 .۴۵
.See, for example, Harman 1996 .۴۶
.Prasad 2002, p. 148 .۴۷
 .۴۸سرمایهگذاری مستقیم خارجی شامل ادغامها و تملک های مرزی ،ظرفیت تولیدی جدیدی
ش ادغامها و تملکهای فراملی در اوج حبابِ رونق در
ایجاد نمیکند .از اینرو ،این ارقام نشانگر کش ِ
اواخر دههی  ۱۹۹۰است؛ اما این تأثیری بر ارزش آنها بهمنزلهی مالک تصمیمگیرهای شرکتی در
بارهی سودآوری نسبی سرمایهگذاری در مناطق مختلف ندارد.
 .۴۹درست است که در سالهای اخیر سرمایهگذاری در سهام و اوراق قرضهی شرکتی ،در مقابل
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،بهسوی بهاصطالح «بازارهای نوظهور» هجوم آورده است :بهزعم
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فاینشنال تایمز« ،در سالهای اخیر ’بازارهای نوظهورِ‘ سهام و اوراق قرضه بسیار فراتر از بازارهای
توسعهیافته رفتهاند…  .هجوم به بازارهای نوظهور سهام بیسابقه است ،و بهای اوراق قرضهی در
بازارهای نوظهور مدام در حال افزایش ».اما این پیشامد را باید بر بافتار موجود نگریست .در وهلهی
نخست ،این به احتمال زیاد نمایان گر یک جریان سوداگرانه نظیر حباب بازارهای نوظهور در اوایل
دههی  ۱۹۹۰است ،که با بحران مکزیک ،۱۹۹۴-۵ ،و سقوط شرق آسیا و روسیه ،۱۹۹۷-۸ ،ترکید.
دوم ،در مقیاسهای تاریخی ،این جریانی است بهنسبت کوچک :بهعقیدهی ریچارد کوکسون از بانک
اچ .اس .بی .سی« ،سرمایهگذار قرن نوزدهمی در بریتانیا ،احتما ًال بهطور میانگین ۲۵درصد سرمایهی
خود را در بازارهای نوظهور نگه میداشته است .در سنجش با آن ،سرمایهگذاران مؤسس آمریکایی در
سالهای اخیر تنها ۱۰درصد در اوراق بهادار خارجی سرمایهگذاری کردهاند ،که بخش کوچکی از آن به
بازارهای نوظهور اختصاص داشته است ».ارزش کل بدهی بازارهای نوظهور که در لندن معامله شد ،به
سطح  ،۱۹۰۵معادل تنها ۱۲درصد از تولید ناخالص داخلی جهان در سال  ۲۰۰۵رسید( .براون-هیومز
)۲۰۰۶
 .۵۰فاینشنال تایمز ۲۴ ،ژوئن  .۲۰۰۵این ارقام ،برگرفته از سازمان همکاریهای اقتصادی و
توسعه ( ،)OECDبا ارقام تهیه شده از جانب کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (،)UNCTAD
که مأخذ جدول یک است ،کامال یکی نیست.
.Harvey 2003, pp. 153–4 .۵۱
.Lee and Selden 2005 .۵۲
.Harvey 2005b, Chapter 5 .۵۳
.Hart-Landsberg and Burkett 2006 .۵۴
 .۵۵هاروی  ،۲۰۰۳ص  .۱۲۱ترفند فضا-زمانی شامل جابهجایی از یک بحران اضافهانباشت از
طریق سرمایه گذاری بلندمدت و/یا دسترسی به بازارها و منابع مولد میشود .هاروی  ،۲۰۰۳صص -۲۴
۱۰۸؛ و هاروی  ،۱۹۸۲فصل  ۱۲و ۱۳.
 .۵۶هاروی  ،۲۰۰۳صص ۶۶-۷؛ گوان  .۱۹۹۹هاروی همچنین مینویسد« :اتحاد نامقدس میان
قدرتهای دولتی و جنبههای غارتگرانهی سرمایهی مالی ،نوک پیکان یک «سرمایهداری
الشخورگونه» را شکل میدهد ،که بههمان اندازه درگیر فعالیتهای آدمخوارانه است که در پی
دستیابی به یک توسعهی جهانی همآهنگ» (هاروی  ،۲۰۰۳ص  .)۱۳۶با اینحال ،بهنظر میرسد که
او به این امر همچون روندی مینگرد که میتواند چیره شود ،چنانکه نولیبرالیسم سبب ویرانیهای
ن
اقتصادی و اجتماعی بیشتری از آنچه تاکنون بهبار آورده شود؛ و نه یک ویژگی برسازندهی اکنو ِ
امپریالیسم آمریکا .سیمون برومْلی در مقالهای علیه هاروی ،و همهی کسانی که در تحلیل
خاستگاه های جنگ عراق با او همداستاناند ،استدالل میکند که اشغال عراق را نمیتوان برآمده از
«یک راهبُرد انحصاراً اقتصادی نگریست؛ همچون شکل غارتگرانهی هژمونی .بلکه ایاالت متحده از
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قدرت نظامی خود برای ایجاد نظم ژئوپولیتیکی معینی استفاده کرده است تا شالودهی سیاسی الگوی
دلخواه خود از اقتصاد جهانی را پیافکند :بدینسان ،راه بهروی یک نظم بینالمللی لیبرالی
بیشازپیش گشوده میشود .سیاست ایاالتمتحد ایجاد یک صنعت نفت بینالمللی ،باز و عمومی را
نشانه گرفته است ،که در آنْ بازارهای تحت سلطهی شرکتهای بزرگ چندملیتی ،سرمایه و کاالها را
تخصیص میدهند .قدرت دولت آمریکا بهمیدان می آید ،نه فقط برای محافظت از منافع ویژهی نیازهای
مصرفی ایاالتمتحد {کذا} ،و کمپانیهای آمریکایی؛ بلکه ساختن پیششرطهای یک بازار جهانی
نفت ،و دلگرمی برای این چشمداشت که ،بهمثابهی اقتصاد عمده ،بتواند تمام نیازهای خود را از طریق
تجارت برآورده سازد» (برومْلی ،۲۰۰۵ ،ص  .)۲۵۴هیچ دلیلی نمیبینیم که هاروی با این استدالل
مخالف باشد (بنگرید به ،روایت او از راهبُرد تاریخی سرمایهداری آمریکا در ،هاروی  ،۲۰۰۳فصل  ،)۲و
ما نیز بیتردید مشکلی در موافقت با آن نداریم .برومْلی نفت را همچون نمونهای از آنچه اندرو
بیسِویچ «راهبُرد گشادگی» میخواند ،تلقی میکند؛ راهبُردی که آمریکا ،دستکم از آغاز قرن بیستم
ی جهانی – برچیدن مانعهایی
تعقیب کرده است« :کانون این راهبُرد ،سرسپردگی است به یک گشادگ ِ
که حرکت کاالها ،سرمایهها ،ایدهها ،و مردمان را سد میکنند .هدف واپسین آن ،پیریزی یک نظم
جهانی یکپارچه ،بر بنیاد اصول سرمایهداری دموکراتیک ،که ایاالت متحده ضامن نهایی این نظم ،و
مجری هنجارهای آن باشد» ( ،۲۰۰۲ص  .)۳این یک توصیف خوب از یک استراتژی معطوف به
هژمونی است ،و دمساز با بازگشت پیدرپی آمریکا به قدرت نظامی؛ چنانکه بهقدر کفایت برومْلی
برمینماید .چالشی که برومْلی در مقالهی خود بهطور جدی به آن نمیپردازد ،این است که آیا هژمونی
آمریکا زیر فشار است؛ و اگر آری ،کدامین واکنشهای راهبُردی ممکن است در دستور کار مدیران
دولت ایاالت متحده قرار گیرد.
.See especially Brenner 2002 .۵۷
Vivendi
 .۵۸اما نگاه کنید به ،نمونهپژوهی اِریکا شوئنبرگر دربارهی ظهور
 ،Environnementدر آغاز دههی  ،۲۰۰۰بهمثابهی «بزرگترین مهیاکنندهی زیرساختها،
فرآوردهها و خدمات برای تصفیهی آب و فاضالب در سراسر جهان» .او یادآور میشود که« ،با وجود
تمرکز بر خصوصیسازی و رشد بازارهای نوظهور… ،بهویژه در آسیا ،کشورهای در حال توسعه،
ی  Vivendiنبودند ».در یک محاسبهی نسبتاً سخاوتمندانه،
رویهمرفته ،آماج عمدهی سرمایهگذار ِ
سهم کشورهای در حال توسعه در کلِ درآمد  Vivendiاز ۴درصد در سال  ۱۹۹۸به ۸/۷درصد در
سال  ۲۰۰۰افزایش یافت .در مقابل« ،تمرکز چشمگیر موقعیت جهانی این شرکت در آمریکا است»
(شوئنبرگر ،۲۰۰۳ ،صص .)۹۲ ،۹۱ ،۸۶
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نقد اقتصاد سیاسی

در جستجوی
«فردیتِ» گمشدهی مارکس
علی رها

علی رها

پیشگفتار

ستیز دو برابرنهادهی آزادی فردی و تعاون اجتماعی ،در منظری عام ،همواره
در کانون تخاصمات دو قرن اخیر بوده است .شاید بتوان در سپهر نظری ،تجلی این
دو را بهنوعی در لیبرالیسم و «کمونیسم» شناسایی کرد .این دو گرایش که در بستر
تاریخی پیدایش خود از اصالتی معین برخوردار بودند ،در روال تکوین و درارتباط با
زمینهی عینی صورتبندیهای سیاسی متناسبشان ،به ایدئولوژی استحاله یافتند؛ نه
آن «آزادی فردی» را به ارمغان آورد و نه آن دیگری به «عدالت اجتماعی» واقعیت
بخشید.
در نهایت معلوم شد که علت وجودی هریک وابسته به دیگری است؛ یعنی
هرکدام بهواسطهی نفی «غیر» خود را تصدیق میکند .لذا از جنبهی نظری ،فروپاشی
یکی ،بالقوه تداوم دیگری را نیز ناممکن میسازد .بنابراین بهمحض اینکه جهان از
سرگیجهی ریزش بهظاهر ناگهانی کمونیسم بهواقع موجود بهخود آمد ،لیبرالیسم را
نیز با بحران هویت روبرو ساخت .عمر بسیار کوتاه «نولیبرالیسم» که کمتر از دو دهه
دچار فروپاشی درونی گشت ،خود نشانگر آن بود که لیبرالیسم بدون اتکا به ضد خود،
قابلیت نوسازی و تداومش را ازدست داده است.
تقارن بحرانهای عمیق اقتصادی با افول نولیبرالیسم در عین حال به بروز
حرکتهای اجتماعی جدیدی منجر شد که بهدنبال راه خروج از بنبست کنونی
جهاناند .این جنبشهای جهانی بهنوبهی خود راهگشای تحرکهای تازهای سپهر
نظری گشتند .به باور این نویسنده ،بازگشت آثار مارکس به قفسههای کتابفروشیها،
روآوری به مفاهیم فلسفی – تاریخی نقد اقتصاد سیاسی وی ،گسترش بیسابقهی
تارنماها و وبالگهای مارکسی ،پیدایش گروههای «مجازی» و واقعی مطالعهی آثار
مارکس و نیز شدتیابی تالش پژوهشگران و ویراستاران آرشیوهای مارکس (موسوم
به «مگای  )»۲برای انتشار مجموعهی کامل  ۱۱۷جلدی نوشتارهای مارکس و
انگلس ،جملگی معرف کششی همه جانبه بهسوی یک «بدیل» مثبت است که خود را
صرفاً ازطریق نفی ضد خویش تعریف و تأیید نکند.
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دغدغهی نوشتار کنونی معرفی چهرهی متفاوتی از مارکس است بهوجهی که
اندیشهی وی دیگر صرف ًا با یک جامعهی اشتراکی انتزاعی شناسایی نشود .متن زیر
بر این ادعاست که «مارکسیسم مارکس» در تمامیت خود دربردارندهی کلیهی
شاخصهای عبور از پارادوکس «فردیت» و «جمعیت» ،آزادی فردی و رهایی
اجتماعی است .همانطور که پیشتر اشاره شد ،آنچه امروز ارائهی سیمای واقعی
مارکس را میسر کرده ،شرایط عینی تغییریافتهی جهان کنونی و ذهنیت پختهی
جنبش های نوین اجتماعی است .لذا این نویسنده بستر فکری مالحظات خود را نیز
مدیون همین اوضاع جدید است.
 – ۱ورود زودهنگام مارکس به «کانون توفان»

کارل مارکس ( )۱۸۱۸ – ۱۸۸۳کار جدی برروی پایاننامهی دکترایش را در ۲۱
سالگی آغاز و در سال  ۲۳( ۱۸۴۱سالگی) به اتمام رساند« .تفاوت بین فلسفهی
طبیعی دموکریتوس و اپیکور» عنوان اینپایاننامه بود .آنطور که از یادداشتهای
مقدماتی وی برمیآید ،بااینکه موضوع گفتمان تشریح و تبیین تفاوتهای دو
فیل سوف عهد باستان بود ،توجه اصلی مارکس به زمان خود و سمتگیری فلسفی
شاگردان هگل از پس مرگ استاد ( )۱۸۳۱معطوف بود.
همانطور که خود وی اظهار میکند ،در تاریخ فلسفه «نقاط عطفی» فرا میرسد
که فلسفهیکمالیافته و فینفسه انضمامیشده را بهسوی تمامیت جهان پدیداری
متوجه میسازد .سپس فلسفه وارد ارتباطی عملی با واقعیت میگردد .اما ازآنجا که
خود جهان واقع منقسم و متضاد است ،فعالیت فلسفی نیز به تناقض کشیده میشود.
بههمین خاطر «وقتی آتن با خطر انهدام روبرو بود ،تمیستوکل کوشید آتنیها را به
ترک شهر قانع کند تا آتن جدیدی در دریا ،در یک عنصر بنیادین دیگر ،تاسیس
کنند( ».کلیات آثار )۴۹۲ ،۱
معضل مقدماتی مارکس در این پایاننامه این بود که چرا دو فیلسوف که علمی
واحد را با روشی مشابه تدریس میکنند ،آنقدر در تبیین «رابطه بین تفکر و واقعیت
اختالف دارند ».رکن اساسی تفاوت آن دو در طرز تلقی آنها از «اتم» و حرکتش در
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خأل» نمودار میگردد .اصل علمی دموکریتوس «جبر» و «تقدیر» و اصل پویای اپیکور
«آزادی مطلق خودآگاهی» است .هردوی آنها درحرکت اتم معتقد به «سقوط در
خطی مستقیم» و نیز ایجاد حرکت بهواسطهی «دفع» میباشند .اما اپیکور قائل به
حرکت سومی است که آنرا انحراف یا «گریز» از خط مستقیم مینامد.
به تعبیر مارکس ،اپیکور در این «گریز» ،انصراف از «ضرورت کور» را یافته ،آنرا
بالفاصله به «آگاهی» مرتبط ساخته ،و در «سینهی اتم» نیرویی را تشخیص میدهد
که به «مقاومت» ،ایستادگی و ستیزه مجال بروز میدهد .اپیکور این اصل را «روح
واقعی اتم» میخواند که با توسل به «علیتِ» صرف قابلفهم نیست .بهقول او «زیستن
زیر سلطهی ضرورت نشانهی نگونبختی است .ولی ضرورتی ندارد که زیر سلطهی
ضرورت زندگی کنیم( ».همانجا ،ص )۴۳
تا آنجا که به اتم مربوط میشود ،به باور اپیکور بدون «انحراف از خط مستقیم»
امکان «تالقی» و «تداخل» اتمها و از آنجا امکان «دفع» و «جذب» میسر نیست .اما
برخالف اپیکور ،دموکریتوس همواره بر عنصر «مادی» تکیه میورزد .بهدیدهی وی،
« اتم صرف ًا تجسم عام و عینی بررسی تجربی کلیت طبیعت است ».نزد وی« ،اتم نه
اصلی فعال بلکه یک مقولهی انتزاعی خالص ،یک انگاشته ،که ماحصل تجربه است
باقی میماند( ».همانجا ،ص )۷۳
بنابراین دموکریتوس «جهان محسوس را به نمادی ذهنی تبدیل میسازد» و با
پشت کردن به فلسفه ،به «علم اثباتی» و «مشاهدهی تجربی» رومیآورد .درعوض
اپیکور «علوم اثباتی» را تحقیر میکند ،بهطوریکه برخی از وی بهعنوان «دشمن
علم» نام میبرند .ولی مارکس اپیکور را «فیلسوف عصر» مینامد و از او بهعنوان
برجستهترین «نمایندهی روشنگری یونان» یاد میکند .اما این ابدا بدان معنا نیست
که مارکس نسبت به اپیکور برخوردی غیر انتقادی دارد.
همانطور که نزد دموکریتوس «خط مستقیم» بهمنزلهی «نفی نقطه» و در
عرصهی اجتماعی معرف حذف «فردیت» بود ،نزد اپیکور گریز از خط مستقیم
بهمعنی «خود ـ سرنوشتسازی» است .لذا فلسفهی اپیکور از نحوهی مشروط و مقید
هستی گریز حاصل میکند ولی از اینطریق صرفاً مفهوم «فردیت انتزاعی» و
«خودکفا» را برقرار میسازد .چنین فردی «موجودی برای خود محض» بوده و
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استقاللش از هستی بالواسطه ،نفی کامل «نسبیت» ،یعنی ارتباطیابی با «غیر» است.
این فردیت موقعی مؤثر است که از موجودیتی که دربرابرش ایستاده منتزع شود.
هنگامیکه این «فردی ت انتزاعی در اوج آزادی و استقاللاش ،در تمامیت وجودیاش
ظاهر میگردد ،معلوم می شود که وجودی که از آن گریز حاصل کرده بود ،کل هستی
است( ».همانجا ،ص )۵۱
لذا مارکس اپیکور را فیلسوف «اتمیسم» مینامد که پیشنهادهی عامش کیفیت
فرد یکتاست ،نه کمیت و کثرت مجازی .و از آنجا که در درون خود امکان گذار به
فردیت انضمامی یا جامع را حمل نمیکند ،در عرصهی اجتماعی زمینهی «نزاع همه
با همه» را فراهم میسازد .این ستیز همگانی در «جامعهی مدنی» معاصر ،موضوعی
است که دو سال بعد ( )۱۸۴۳در «نقد فلسفهیحق» هگل (از این پس «نقد») مرکز
توجه خاص مارکس قرار میگیرد.
 – ۲مارکس جوان آموزگارش را به چالش میکشد

آنطور که از متن باال برمیآید ،مارکس در بررسی تطبیقی دموکریتوس و اپیکور،
پاسخی را که بهدنبالش بود پیدا نمیکند .با اینکه فلسفهی «اتمی» در برابر
«دترمینیسم» (جبرگرایی) به رویش عنصر «سوبژکتیو» قوام بخشیده ،امکان
شکلگیری «شخصیت» و از آنجا «خودآگاهی» را فراهم میآورد ،تعارض «افراد» را
برطرف نمیکند.
مارکس ،همانطور که در پایاننامهاش خاطر نشان کرده بود ،طی یکسال فعالیت
شدید مطبوعاتی ،توجه خود را بهسوی ارتباط عملی با جهان پدیداری معطوف
میکند .اما با کمال میل از بسته شدن نشریهی «راینیشه تسایتونگ» استقبال کرده
و بهقول خودش «با اشتیاق فرصت را غنیمت داشته ،از عرصهی عمومی کنار کشیده
و به پژوهش روآوردم .جهت رفع تردیدهایی که برمن هجوم آورده بودند ،اولین اثری
که دردست گرفتم ،بررسی نقادانهی فلسفه حقوق هگل بود( ».مقدمه «سهمی بر نقد
اقتصاد سیاسی»)
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مارکس «نقد» را با مفهوم دولت شروع میکند که در واقع فصل نهایی کتاب
هگل است .البته در خالل «نقد» اشاره میکند که گفتمان «جامعهی مدنی» را در
بخشی جداگانه پرورش خواهد داد( .ص  )۸۲معهذا بااینکه چنین مبحث جداگانهای
دراین دستنوشتهی ناتمام یافت نمیشود ،وی در سراسر «نقد» به جامعهی مدنی
رجوع میکند و نقد موشکافانهی دولت معاصر را فقط در ارتباط با آن قابلفهم
میداند.
البته مارکس با تعریفِ عام هگل از جامعهی مدنی مخالفتی ندارد .بهطور
خالصه ،هگل جامعهی مدنی را عرصهی نزاع همگانی ارزیابی میکند که در آن منافع
«عام» بهمعنی عمومیتیافتگی نفع خصوصی است .آنچه هگل «مجموعه نظام
اخالقی» مینامد ،در جامعهی مدنی بهطور مفرط منقسم و خودگمگشته است ،از
خود بیرون است« ،دولت خارجی» یا «مادی» است .از اینرو «جامعیت» یا «وهلهی
اجتماعی» ،حامل انبوهی از خصوصیات متعارض است .یعنی هنوز درمرحلهی انفصال
بهسر برده و وابسته به «ضرورت» است بهطوریکه هگل آنرا «سیستم نیازمندیها»
میخواند.
مارکس که در این دورهی کوتاه اقامت در کروزناخ دهها کتاب درمورد تاریخ و
تئوری سیاسی را مورد بررسی قرار داده بود ،همانند هگل به این نتیجه رسیده بود که
با پیدایش «جهان مدرن» ،دولت سیاسی و جامعهی مدنی برای نخستین بار از هم
تفکیک شده اند .به باور وی ،در جمهوری یونان ،دولت سیاسی منطبق با ماهیت
واقعی شهروند بود ولی انسان خصوصی برده بود .در «استبداد آسیایی» ،دولت معرف
اراده ی خصوصی فردی واحد بود و دولت سیاسی و مادی هردو دربندگی بهسر
میبردند .در قرون وسطا نیز عرصهی خصوصی ،مستقیماً سیاسی بود .شکلبندی
جامعه ،مترادف محتوای مادی دولت بود« .انتزاع دولتِ فینفسه ،فقط به عصر مدرن
تعلق دارد».
انق الب فرانسه درحکم آخرین کنشی بود که طبقات سیاسی را به طبقات
اجتماعی تبدیل کرد و «جدایی بین زندگی سیاسی و جامعهی مدنی را به کمال
رساند ».دراینجا تمامی «آحاد مردم در بهشت جهان سیاسیشان برابرند درحالیکه
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در هستی زمینی اجتماع نابرابرند ».لذا هستی سیاسی «موجودیتی آسمانی است،
ماورایطبیعهی جامعهی مدنی است( ».ص  )۸۰درنتیجه شهروندان دولتی و اعضای
جامعهی مدنی نیز ازهم مجزا هستند.
دردرون فرد کشمکشی ذاتی بین شهروند سیاسی و انسان خصوصی وجود
دارد .دولت سیاسی کمالیافته بهمنزلهی هستی انتزاعی انسان است که با هستی
مادیاش درتعارض بهسر میبرد .فردگرایی ،اصل حاکم جامعهی مدنی است .بنابراین،
« بندگی شخصی هدفی غایی است درحالیکه فعالیت ،کار ،ضمیر و غیره در حکم
ابزاراند( ».ص  )۸۱درجاییکه دولت به اوج خود رسیده باشد« ،انسان یک زندگی
دوگانه دارد… در جامعهی سیاسی خود را موجودی اشتراکی میانگارد ولی
درجامعهی مدنی بهعنوان فردی خصوصی فعالیت میکند ».در چنین اوضاعی «تنها
رابطی که آن ها را بهم پیوند میزند ضرورت طبیعی ،نیاز و نفع خصوصی است؛
حفاظت از مالکیت و خویشتن خودخواهشان«( ».دربارهی مسألهی یهود» ،کلیات آثار
 ،۳ص )۱۵۴
جامعه ی مدرن ذات عینی انسان را همچون عنصری خارجی و مادی از او جدا
میسازد .این ماهیت انسان نیست که بهعنوان فعلیت حقیقی او شناخته میشود .فرد
بهسان «فردی اجتماعی» ادراک نمیشود .لذا «خاص» و «عام» با اینکه ارتباطی
متقابل دارند و یکدیگر را مشروط میکنند ،در عین حال نافی همدیگرند .هدف ،رفع
تعارض خاص و عام است .اما در جامعهی مدنی ،جاییکه افراد «بورژوا یا
شهروند از بند رستهاند» ،هدفشان «با عامیتی وساطت میشود که خود یک
وسیله است».
وقتیکه نیازمندیها و ابزار کیفیتی انتزاعی پیدا کنند« ،انتزاع» به خصیصهی
روابط متقابل افراد با یکدیگر تبدیل میگردد .در اینجا «خرد جمعی» نیز خود را
بهصورت عمومیتی تجریدی تصریح میکند که از نظارتِ خود اعضای اجتماع خارج
است .مارکس و هگل در تفیهم کلیهی موارد باال اتفاق نظر دارند .ریشهی اختالف
مارکس با هگل در چگونگی رفع تعارضات جامعهی مدنی نهفته است.
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بهدیده ی مارکس ،هگل درعین اذعان به خصلت اتمی اجتماع معاصر ،درصدد
است که مجموعهی پراکندهی عرصههای تضادمند خصوصی را در کلیتی انتزاعی
متحد کند« .ماتریالیسم» جامعهی مدنی نیازمند روح و عقلی جامع است .اما هگل
«ذهن عام» را در «خودآگاهی بالفعل شهروندان و روح اجتماعی آنان» جستجو
نمیکند .خود هگل تأیید میکند که دولت از سویی درحکم «ضرورتی خارجی» و
قدرتی مافوق است اما ازسوی دیگر استدالل میکند که دولت غایتی است که دربطن
جامعهی مدنی حضور داشته و توانمندیاش وابسته به وحدت اهداف عاماش با منافع
خاص افراد است.
مارکس دراین ادعای هگل تعارضی حل ناشدنی را تشخیص میدهد و تأکید می
ورزد که یک عامل وحدتبخش خارجی نمیتواند میانجی دوگانگی انسان بهمثابه یک
«بورژوا» و یک «شهروند» باشد ،چراکه یکی در درون خود آرزوها ،آمال ،نیازمندیها
و انتظارات دیگری را برآورده نمیکند .انسان بیش از یک «شهروند» و زندگی انسانی
فراتر از موجودیت سیاسی است.
لذا بهعوض یک دولت سیاسی ،مارکس مفهوم دموکراسی اجتماعی را طرح
میکند که از خصلتی سیاسی برخوردار نیست .بهدیدهی وی« ،دموکراسی سیاسی»
با اینکه در مقایسه با حکومت مطلقه گام تاریخی بزرگی به جلو است ،هدف آزادی
اجتماعی نیست .انقالب فرانسه «روح سیاسی» را آزاد کرد ولی نتوانست عناصر
مادی و معنوی سازای جامعه ی مدنی را به آزادی برساند .در یک دموکراسی سیاسی،
انسان قدرتی واالست اما همچون انسانی که «خود را گم کرده  ،بیگانه شده و تحت
سلطهی شرایطی غیر انسانی قرار گرفته باشد .یعنی انسانی که هنوز همنوعی واقعی
نیست».
بهنظر وی ،خصیصهی بنیادین «دموکراسی حقیقی» دراینست که انسان
هستی انسانی یافته باشد حال آنکه او در سایر اشکال فقط یک هستی حقوقی
دارد .در این دموکراسی ،اصول صوری و مادی قرین یکدیگرند؛ یعنی هم شکل است و
هم محتوا که وهله ی حاکم برآن دیگر دولتی انتزاعی نیست .بنابراین مارکس نتیجه
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میگیرد که «در یک دموکراسی حقیقی ،دولت سیاسی ناپدید میشود».
(همان ،ص )۳۱
مارکس بهدالیلی که در حوصلهی این نوشتار نیست از انتشار این «نقد» در شکل
کنونیاش منصرف شد .ولی بالفاصله پس از «اتمام» آن ،درحین ادامهی تحقیقاتش
دوباره درگیر فعالیت مطبوعاتی شد؛ ابتدا در «سالنامههای فرانسوی – آلمانی» و
سپس در نشریهی «وُروارت» .او در جستاری «دربارهی مسألهی یهود» که درست
پس از «نقد» بهقلم کشید و دربهار  ۱۸۴۴منتشر ساخت ،مضامین «نقد» را بازتولید
میکند.
او در اینجا دریکی از عالیترین بیانات خود ،سرشت ایجابی آزادی را بدین
نحو توصیف میکند« :فقط هنگامیکه فرد بالفعل انسانی ،شهروند تجریدی را به خود
بازگردانده باشد ،وقتیکه توانمندی اجتماعی خویش را بهوجهی ادراک و سازماندهی
کرده باشد که دیگر قدرت اجتماعی همچون نیرویی سیاسی از او جدا نشده باشد،
فقط درچنان موقعی است که رهایی انسانی کامل میگردد( ».همان ،ص )۱۶۸

علی رها

تصویر جلد نخستین نشر فارسی دستنوشتههای  ۱۸۴۴کارل مارکس که با
ترجمهی علی رها و با مقدمهی اختصاصی رایا دونایفسکایا نشر انجمن آزادی در لوس
آنجلس (امریکا) در سال  ۱۳۶۴منتشر کرد
 – 3نقطهعطفی در تکامل فکری مارکس

مارکس که فضای حاکم بر آلمان را خفقانی میدید و امکانی برای فعالیت آزاد
نمییافت ،در اواخر اکتبر  ۱۸۴۳رهسپار پاریس میشود .او قبل از حرکت در نامهای
به آرنولد روگه پاریس را «مرکز همایش اذهانی مستقل و واقع ًا متفکر» ارزیابی کرده و
جهت تأسیس نشریهای بهقصد «نقد بیامان تمامی شرایط موجود» ،اندیشمندانی
چون فوئرباخ ،پرودون و باکونین را به همکاری دعوت میکند .اما بهزودی چنان تحول
عمیقی در خودفهمی و پاالیش افکار مارکس بهوقوع میپیوندد که دیگر جمعوجور
کردن گرایشهایی متعارض حول یک حرکت نظری و عملی جدید را ناممکن
میسازد.
مارکس طی اقامت خود در پاریس (پایان  ۱۸۴۳تا ژانویهی  ،)۱۸۴۵بیش از ۹
دفتر یادداشت از خود باقی میگذارد که دربردارندهی مطالعهی فشردهی آثار
نویسندگانی اس ت همچون آدام اسمیت ،دیوید ریکاردو ،جیمز میل ،سیسموندی ،ژان
باتیست سه ،مک کلوخ ،بنتهام ،فردریک انگلس و غیره .این یادداشتها همچنین
حاوی مطالعهی مجدد «پدیدار شناسی روح» هگل ،بهویژه فصل نهایی آن« ،دانش
مطلق» ،است .ماحصل این مطالعات ،نگارش کتاب نسبتاً کاملی است که به
«دستنوشتههای اقتصادی – فلسفی  »۱۸۴۴شهرت یافتهاند .او این اثر بنیادین را
بین آوریل و اوت بهقلم کشید و در فوریهی  ۱۸۴۵با ناشری در دارمشتات قرارداد
چاپ آنرا امضا کرد که بهدالیلی عملی نشد.
مطالعهی دقیق این دستنوشتهها معلوم میسازد که مارکس با این اثر منظومهی
فکری جدیدی را پایهگذاری می کند که در سراسر عمر خود بدان وفادار میماند.
ال نوینی از آزدی است که در پرتو ادراک
عمیق ترین دستاورد وی ارائه ی برداشت کام ً
رابطهی انسان با «کار» قابلتشخیص است .او اذعان میکند که کشف نیروی کار
توسط اسمیت و ریکاردو حاوی نقطهعزیمتی تازه بود .اما اقتصاد سیاسی« ،کار» را
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صرفاً بهعنوان «جوهر» یا منشأ ثروت و ارزش ادراک میکند ،درحالیکه مارکس این
جوهر را همچنین بهعنوان «سوژه» معرفی میکند.
بهقول او ،اقتصاد سیاسی انسان را فقط بهمثابه «کارگر» یا فعله مد نظر دارد .لذا
بیرون از محیط کاری ،وضعیت وی را به «قانون جزایی ،پزشکان ،دین ،جدولهای
آمار ،سیاست و سرپرستان خانهی بینوایان» واگذار میکند .بنابراین ضروری است که
به ورای اقتصاد سیاسی رفته و پرسش کنیم« :در سیر تکامل انسان ،نزول قسمت
اعظمی از بشریت به کار انتزاعی چه معنایی دارد؟» (کلیات آثار  ،۳ص  )۲۴۱یعنی
چرا «ماده ای مرده بر انسان سلطهای کامل پیدا کرده است»( ،ص  )۲۶۷چرا
«بی ارزش شدن جهان انسانی با رشد ارزش درجهان اشیا ارتباطی مستقیم پیدا کرده
است»( ،ص  )۲۷۲چرا انسان هرچه بیشتر تالش میکند ،سیطرهی جهان مصنوعات
بیگانهای که میآفریند توانمندتر شده و دنیای درونیاش فقیرتر میگردد؟ «اقتصاد
سیاسی با بیتوجهی به رابطهی مستقیم کارگر (کار) با تولید ،بیگانگی نهفته در
سرشت کار را پنهان میسازد( ».ص  )۲۷۳پس باید پرسید« :رابطهی اساسی» کاری
چیست و بیگانگی انسان ازکجا ناشی میشود؟
به باور مارکس ،فردیتیافتگی انسان با خالقیت وی قابل شناسایی است .محصول
کنش انسانی در یک فرآورده ،یا «ابژه» نمادین میشود .سوژهی انسانی از اینطریق
است که «عینیت» مییابد و به یگانگی میرسد .هستی فعال انسان درخالل باروری
وی و با میانجیگری دادههای طبیعت ،ارتباطیابی فرد با «سرشت ذاتی» و خویشتن
خویش را بههمراه می آورد و معرف انکشاف انرژیهای جسمانی و فکری اوست.
انسان از اینطریق «شمولیت» یافته خود را موجودی آزاد مییابد .کنش آزاد ،آگاه،
داوطلبانه و هدفمند ،ضرورت وجودی انسان است و صرفاً جنبه ای ابزاری ندارد .یعنی
مفهوم هستی ،تالش برای معاش و مالزمات زندگی نیست بلکه بارآوری ،خود «غایت
خویش» است .پس «انسان حتی وقتیکه از نیاز جسمی مبرا باشد نیز تولید
میکند ،و موقعی حقیقت ًا تولید میکند که از چنان نیازی رهایی یافته باشد».
(ص )۲۷۶

علی رها

درعین حال انسان موجودی «نوعی» است .رابطهی فرد با خودش ازطریق ارتباط
با فردی دیگر عینی و بالفعل میگردد .فعالیت بارآور نه فقط رابطهی فرد با فرآورده
اش ،که رابطه افراد دیگر را نیز با فعالیت و محصول خویش برقرار میسازد.
برخالف اقتصاد سیاسی که با «مالکیت خصوصی» آغاز بهکار میکند ولی قادر به
توضیح علل پیدایش آن نیست ،مارکس با شروع از سرشت کار و خودارتباطی انسان،
مستدل میسازد که «مالکیت خصوصی محصول ،نتیجه و پی آمد کار
بیگانه شده ،و ارتباط بیرونی انسان با طبیعت و با خویش است )۲۷۹( ».این
روش طرح مساله ،پاسخ خود را نیز درخود دارد چراکه «وقتی صحبت از مالکیت
خصوصی است ،بهنظر می رسد که با چیزی خارج از انسان سروکار داریم[ .اما]
وقتیکه از کار حرف میزنیم ،مستقیماً با خود انسان روبهرو هستیم( ».ص )۲۸۱
مارکس باچنین برداشتی خود را نه فقط از اقتصاد سیاسی ،بلکه از همهی
گرایشهای سوسیالیستی و کمونیستی زمانش متمایز میکند .بهعوض «نفی»
مالکیت خصوصی ،که واسطهای ضروری است« ،نفیِ نفی» ،یا نفی خود آن واسطه را
بهعنوان یک «اومانیسم ایجابی» برنشانده و ابراز میدارد که این اومانیسم خود را «هم
از ایدهآلیسم و هم از ماتریالیسم متمایز کرده و درعین حال حقیقت
متحدکنندهی هردوی آنهاست( ».ص )۳۳۶
بدین منظور ،مارکس با آن «کمونیسم کامالً مبتذل و تهیفکری که یکسره نافی
شخصیت انسان است» مرزبندی و عنوان میکند که این کمونیسم انتزاعی
«مقولهی کارگر را رفع نمیکند بلکه آنرا به تمامی انسانها گسترش میدهد».
(ص  )۲۹۴درچنین منظری ،جامعه درحکم یک سرمایهدارِ کل تجریدی است و
خصلت بیگانهی اجتماع با جهان اشیا و طبیعت را دستنخورده باقی میگذارد.
« جامعه ،اجتماع کار و برابری دستمزدهاست که از سوی سرمایهی اشتراکی،
از سوی جامعه بهمثابه سرمایهدار عمومی ،پرداخت میشود( ».همانجا)
بنابراین هردوسوی رابطه ی سرمایه و کار تا حد جامعیتی کاذب ارتقا یافته است.
کار بهعنوان وضعیتی که همگان را دربر میگیرد و سرمایه بهعنوان عمومیت
رسمیتیافتهی قدرت اجتماع! آنچه مارکس بهعنوان یک جامعهی کامالً آزاد تعریف
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میکند ،بهمعنی «رهایی کامل کلیهی کیفیتها و حواس انسانی» است .در اینجا
شکل تعاون و ارتباطپذیری انسانها با رفع کامل ازخودبیگانگی و ماهیت آزادانهی
تعاون همخوانی دارد.
اما فعالیت و بهرهمندی اجتماعی بههیچوجه فقط در فعالیت مادی خالصه
نمیشود و همواره در شکل فعالیتی که مستقیماً اشتراکی است نمودار نمیگردد .از
همین روست که مارکس هشدار میدهد« :از همه مهمتر اینست که ما باید از
استقرار مجدد ‹جامعه‹ بهمثابه یک انتزاع در مقابل فرد پرهیز کنیم .فرد،
هستی اجتماعی است .بنابراین ،بیان زندگیاش ،حتی اگر درشکل مستقیم
اشتراکی پدیدار نگردد ،و د ر همکاری با دیگران هم انجام نگیرد ،مبین و مؤید هستی
اجتماعی است( ».ص )۲۹۹
همانطور که مشاهده شد ،بهدیدهی مارکس انسان از «فردیتی خاص» برخوردار
است و «درست همین مشخصه است که به او فردیت میدهد؛ فردیت واقعی موجودی
انسانی ».انسان در عین حال یک «کلیت» ،یک «ایدهآل جامع» است« .موجودیت
سوبژکتیو» اجتماعی که «برای خود» تجربه و تفکر شده و «تجسم تمامیت هستی
انسانی» باشد .تنها برمبنای چنین دیدگاهی است که میتوان «جامعه» را بهعنوان
«وحدت انسان و طبیعت» ،و بستر رهایی همگانی و فردی شناسایی کرد.
مارکس بالفاصله پس از نگارش این دستنوشتهها ،هم مجدداً درگیر فعالیت
«عملی» ازجمله درگیری مطبوعاتی شد و هم ضروری دانست که دیدگاه جدید خود
را از سایر گرایشهای نظری زمانش تفکیک کند« .خانوادهی مقدس»« ،ایدئولوژی
آلمانی» (بعضاً با همکاری انگلس) و نیز «فقر فلسفه» ،همگی آثاری بودند که
مارکس ،طی دو سال ( )۱۸۴۵-۱۸۴۷به نگارش درآورد که کلیهی جریانهای
«پساهگلی» ازجمله فوئرباخ و نیز گرایشهای سوسیالیستی ،بهویژه پرودون ،را مورد
بررسی و نقدی همهجانبه قرار میدهد.
فعالیتهای شبانهروزی مارکس درآستانهی انقالبهای  ،۱۸۴۸همکاری و سپس
هدایت فکری سازمانهای نوبنیاد و روبهرشد کارگری در سراسر اروپا ،همچنین
سردبیری نشریه «راین جدید» ،کار تحقیقاتی به شیوهی سابق را عمالً غیرممکن

علی رها

ساخته بود .با این حال ،مارکس با نگارش «مانیفست کمونیست» که در فوریهی
 ۱۸۴۸انتشار یافت ،هم از جنبهی نظری و هم عملی ،کل جهان را برای همیشه
دگرگون میسازد .ضروی است که نقطهی اوج این «بیانیه» و فرجامین کالمش را
دوباره بازگو کرد تا «مارکسیسم مارکس» با جریانهای مارکسیستی پس از مارکس
شناسایی نشود« :درعوض جامعهی کهن بورژوایی ،بههمراه طبقات و تعارضات
طبقاتیاش ،تعاونی خواهیم داشت که در آن تکامل آزادانهی هر فرد ،شرط
تکامل آزاد همگان باشد».
« – 4گروندریسه» ،ثمرهی یک دهه تالش

شکست انقالبهای  ۱۸۴۸و سپس کودتای بناپارت سوم و الغای جمهوری
فرانسه که موجی از خفقان و سرکوب بهدنبال داشت( ،در مه  )۱۸۴۹به تبعید
همیشگی مارکس به انگلیس منجر شد .همانطور که خود مارکس در مقدمهی
«سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی» ( )۱۸۵۹بازگو میکند ،این وقایع «موجب قطع
پژوهشهای اقتصادیام گردید که فقط در لندن در  ۱۸۵۰میتوانستم از سر بگیرم».
منابع عظیم موجود در کتابخانهی موزهی بریتانیا و نیز خود انگلیس بهعنوان
آزمایشگاه کالسیک جامعهی سرمایه داری« ،مرا ترغیب کرد تا دوباره از اول شروع
بهکار و منابع جدید را بهدقت وارسی کنم».
درمجموع دههی  ۱۸۵۰بهرغم مشقات بیپایان مالی و مرگ دو فرزندش،
سالهای پرباری در بیوگرافی نظری مارکس به شمار میآید .در عین حال او بیش از
 ۱۰سال برای «نیویورک دیلی تریبون» مقاله مینوشت و ازاینرو مجبور بود برای
ادامهی کار تا دیروقت در موزهی بریتانیا بماند .طی این دهه ،دهها دفتر یادداشت از
مارکس بهجای مانده است« .گروندریسه» که شامل هشت دستنویس است و بین اوت
 ۱۸۵۷و ژوئن  ۱۸۵۸بهنگارش درآمده ،معرف نقطهی اوج خالقیت فکری مارکس
در این دوره است.
ظاهراً بحران اقتصادی  ۱۸۵۷که منجر به سقوط مؤسسات مالی شده و مبادالت
بانکی را مختل ساخته بود ،انگیزهی اصلی مارکس در نگارش «گروندریسه» بوده
است .همانطور که از نامهی او به انگلس برمیآید (دسامبر  ،)۱۸۵۷پیشبینی
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رخدادهای جدید اجتماعی ناشی از بحران ،مارکس را بر آن میدارد تا چکیدهای از
نتایج تحقیقاتش را دراختیارعموم قرار دهد« :من دیوانهوار مشغول کار شبانهروزی
برای جمعآوری پژوهشهای اقتصادیام میباشم بلکه بتوانم قبل از فرارسیدن توفان،
حداقل طرح کلی آنرا روشن کنم ( ».کلیات آثار  ،۴۰ص )۲۱۷
صرفنظر از مجادالت نظری عصر حاضر پیرامون «گروندریسه» ،همگان برسر یک
چیز توافق دارند؛ اینکه این اثر« ،کار یک نابغه» بوده و انتشارش پنجرهی جدیدی بر
روی «کارگاه خالق فکری» مارکس گشوده است .فوران «خودانگیختگی فکری»
مارکس که بیش از  ۸۰۰صفحه را درمدتی کوتاه به قلم کشید ،حاوی فشردهترین
مفاهیم نظری ،ازجمله مقدمهی وسیع و عمیقی درمورد روش دیالکتیکی بررسی و
ارائهی نقد اقتصاد سیاسی است.
گفتار حاضر که صرفاً از دریچهی طرح موضوع «فردیت آزاد» در کانون اندیشگی
مارکس به «گروندریسه» مینگرد ،نه توان واکاوی جامع آنرا دارد و نه امکان دنبال
کردن مباحثی که از پس انتشارش درگرفت .بههررو ،نخستین پرسش «گروندریسه»
اینست که نقد اقتصاد سیاسی را ازکجا باید آغاز کرد؟ این نقطهی آغاز
دربرگیرندهی مبحث پیچیدهای است که آنرا با «متد» یا روش فکری مرتبط
میسازد .شاخص اصلی دیدگاه مارکس «جامعیتی انضمامی» است .ازاینرو وی در
این مقدمه دو نظریه را به نقد میکشد؛ یکی نظریهای که با «فرد» بهعنوان واحدی
خودکفا شروع میکند و دیگری دیدگاهی که با «اجتماع» بهسان «سوژهای واحد».
بهدیدهی او ،خاستگاه نظریهی اول «جامعهی مدنی» معاصر است و ژان ژاک
روسو نمایندهی آنست« .قرارداد اجتماعی» روسو ،سوژههایی را که طبیعت ًا
مستقلاند بهواسطهی یک قرارداد وارد یک ارتباط و ائتالف عمومی میکند( .ص )۸۴
اما خود این فر ِد خودمختار موُلفهی اجتماعی است که برخالف عهد کهن ،دیگر جزو
متعلقات یک مجموعهی معین و محدود نیست بلکه فردی منفصلشده از پیوندهای
طبیعی و انقیاد بیواسطه است؛ فرد «ایدهآل» قرن هجدهم و موردنظر آدام اسمیت و
ریکاردو است .اما دیدگاهی که با «جامعه» و یا «جمعیت» شروع بهکار میکند نیز
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«نگاهی نادرست و اسپکوالتیو» نسبت به جامعه دارد که شامل ادیبان سوسیالیست و
اقتصاددانانی مثل ژان باتیست سه میگردد( .ص )۹۴
با وجودیکه شروع از جمعیت بهظاهر واقعی و انضمامی بنظر میرسد ،اما بررسی
دقیقتر نشان میدهد که جمعیت بهمحضی که طبقات اجتماعی را از آن حذف کنیم،
یک «انتزاع» است .خود این «طبقات» نیز واژهای بیمعنی است مگر آنکه با عواملی
که برآن تکیه دارند ،مانند کار دستمزدی ،سرمایه و غیره آشنایی پیدا کرده باشیم.
بنابراین چنان شروعی بهمعنی «مفهومی آشفته از کلیت» است( .ص  )۱۰۰پس
ضروری است که بهواسطه ی تعینات بعدی و توسل به تجزیه و تحلیل ،از این برداشت
متصوراً انضمامی بهسوی مفاهیم سادهتر و تجریداتی بسیطتر حرکت کنیم تا بتوان به
سادهترین تعینات برسیم.
از آنجا میبایست مسیر حرکت را از نو تعقیب کرد تا اینکه باالخره بار دیگر به
جمعیت رسید .ولی اینبار بهعنوان جامعیت پربار تعینات و روابطی چندجانبه .یک
امر انضمامی موقعی واقعاً چنین است که «ترکیبی از تعینات همهجانبهی بسیار و
ازاینرو وحدت عواملی گوناگون» باشد( .ص  )۱۰۱چنین روشی «نتیجهی فرآیندی
فکری» بهنظر میآید ،اما در حقیقت بهمنزلهی نقطهی شروع در واقعیت و لذا
همچنین در مشاهده و ادراک است.
بهطور کلی ،هرچه بیشتر به گذشتهی تاریخ جوامع برگردیم ،فرد و لذا فرد
بارآور ،بیشتر به یک مجتمع کالن وابستگی دارد؛ چه در خانواده ،چه در قبیله و چه
در اشکال مختلف جوامع اشتراکی« .فقط در قرن هجدهم ،در ‹جامعهی مدنی› است
که اشکال متنوع پیوند اجتماعی دربرابر فرد بهسان وسیلهی صرف امیال خصوصی
وی ،بهعنوان ضرورتی خارجی ،قرار میگیرند .اما عصری که چنین خاستگاهی را
می آفریند ،یعنی خاستگاه فرد منزوی ،در عین حال دقیقاً عصر پیشرفتهترین روابط
اجتماعی است .موجود انسانی… فقط در بینابین اجتماع میتواند بهخود فردیت
ببخشد( ».ص  )۸۴بنابراین هرگاه صحبت از «تولید» میشود ،مقصود افرادی هستند
که در درون جامعه تولید می کنند؛ یعنی افرادی اجتماعی .جامعه از آحاد جداگانه
تشکیل نشده و حاصل جمع کمّی افراد نیست بلکه مبین مجموعه روابط متقابل بین
آنهاست( .ص )۲۶۵
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عصر جدید با اضمحالل کلیهی روابط ثابت وابستگی شخصی ،درحین ایجاد
«فردی خودبنیاد» ،همهجانبهترین و گستردهترین نوع وابستگی متقابل افراد را نیز
بهوجود میآورد .یعنی خود «نفع خصوصی» ،واقعیتی است که توسط اجتماع به تعین
رسیده است .نکته در اینجاست که وارستگی فرد از کلیهی اشکال مستقیم وابستگی،
با اینکه عامل «سوبژکتیو» یا ذهنیتی که خود را آزاد شده میپندارد بههمراه
میآورد ،در عین حال درحکم «وابستگی عینی» فرد به کلیتی «نامرئی» و انتزاعی
است.
به باور مارکس ،این «استقالل ذهنی» نسبت به پیوندهای خونی« ،طبیعی» و
ارباب و رعیتی رجحان دارد و میتواند زمینهساز «مرحله»ای عالیتر باشد که تحت
آن «فردیت آزاد ،متکی به رشد جامع افراد» بوده و «بار آوری اشتراکی و
اجتماعی» را تابع چنان رشدی میکند .معهذا «آزادی واقعی» تنها در صورتی
تحقق می یابد که با «خود واقعیتبخشی» یا «عینیتیابی سوژه» توأم باشد( .ص
)۶۱۱
اما در اجتماع حاضر ،بین «ذهنیت» و «عینیت» هیچ تعاملی برقرار نیست .در
زمان ما «وابستگی متقابل و همهجانبهی افرادی که نسبت به یکدیگر بیتفاوتند،
شاکلهی پیوند اجتماعی آنهاست .ارزش مبادله واسطهی این پیوند اجتماعی است».
(ص  )۱۶۵ارزش مبادله «عمومیتی» است که بهواقع ویژگی و فردیت را «نفی»
میکند .در اینجا خصلت اجتماعی فعالیت و نیز شکل اجتماعی فرآورده بهسان
«شیئی بیگانه و عینی» درمقابله با فرد اعالم وجود میکند .انگار که این واسطه خود
محصول و تابع روابط متقابل بین آنها نیست بلکه از «وجودی مستقل» برخوردار
است .این شیئ «خودمختار» شده معرف «استحالهی پیوند اجتماعی افراد به پیوند
اجتماعی بین اشیا» است.
پس درواقع آن چه جایگزین نهادهای فرافردی اجتماع کهن شده ،شکل جدیدی
از یک مجتمع کالن و عمومیت یافته است که شالودهی وابستگی انسان معاصر را
تشکیل میدهد .وابستگی فردی و پیوند اجتماعی آنها همانند گذشته تعین یافته
است اما برخالف سابق این نه یک وابستگی شخصی بلکه مصلوب شدن به روابطی
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عینی است که از کنترل آنها خارج شده و بر آنان حاکمیت یافته است .بهقول
مارکس« ،اکنون افراد زیر سلطهی تجریدات بهسر میبرند ( ».ص )۱۶۴
این مناسبات نوین هم در خودآگاهی افراد تجسم مییابد و هم بهشکلی «ایدهآل»
در مفاهیم اقتصادی ،حقوقی و سیاسی .به تعبیر آدام اسمیت ،در اینجا هرفرد با
پیگیری منافع خصوصی خود ،بدون آنکه خود اراده کرده یا دانسته باشد ،منافع
عمومی را به پیش میبرد .ولی درحقیقت ،در این «نزاع همگانی» ،در این «رقابت
آزاد» ،هرفرد با دنبال کردن منافع خود متقابالً مانع تأیید دیگران میگردد.
بهطوریکه بهعوض تصدیق «وجه عام» با «سلبیتی عمومی» روبهرو میگردیم! در
این قاعده ،نفع عام در حکم عمومیکردن منافع خودپوی خصوصی است.
شکل کلی معاملهی متقابل بین افراد ،بدون هیچ تمایزی ،برابری صوری آنها را
برمینشاند .دراین معاملهگری افراد بهطور متقابل برای رسیدن به امیال خود،
خویشتن را ابزار تحقق منافع دیگران و دیگران را وسیلهی اهداف خود
میکنند .هر فرد در آن واحد هم «وسیله» و هم «هدف» است؛ رابطهی ابزاری
واسطهی «برای خود» و «برای غیر» بودن میشود .لذا فرد ،در خودآگاهی اش به این
ادراک باژگون دست مییازد که برآورده کردن منافع شخصیاش ،بهمنزلهی حذف
تعارضات اجتماعی است.
درعین حال ،در انجام معامله ،هریک از افراد در ذهن خود چنین میپندارد که
«سوژهای» ویژه و چیره است .لذا بههمراه برابری« ،آزادی» فردی نیز برقرار شده
است .مراوده ای آزادانه و داوطلبانه که نه تقلبی در آن صورت پذیرفته است و نه
اعمال زوری .در نتیجه ،درحالیکه شکل این مراودهی متقابل «برابری» طرفین را
برمینشاند« ،آزادی» محتوای آنرا رقم میزند! پس «آزادی و برابری» بهسان
«ایدههایی ناب» ،بهعنوان «بیان ایدهآل» روابط اجتماعی موجود ،محترم شمرده شده
و در «وهلهی حقوقی» انسان نمادین میگردند.
ولی مبادلهی «برابرنهادهها» که متصوراً بر پیشنهادهی مالکیت بر محصول کار
فردی یا کار عینیتیافتهی فردی بنا شده و توسط قانون بهعنوان «ارادهی عام»
شناسایی شده ،در حقیقت بهمعنی دیالکتیک ضروری استحالهی مالکیت فردی به

47۲

473

در جستجوی «فردیت» گمشدهی مارکس

«جدایی مطلق کار و مالکیت ،و تصاحب کار غیر بدون مبادلهی برابرهاست( ».ص
)۵۱۴
بهطور کلی ،مبادله ی کاالیی متعلق به فرایند گردش است که پس از خروج از
تولید و ورود به بازار ،دوباره به مبدأ ،به روند تولید ،باز میگردد .اما فرایند گردش
حاوی بُعد دومی است که هیچگاه از فرایند تولیدی خارج نشده و دائم ًا
درخالل تولید جریان دارد .این بُعد دوم ،شامل آن بخش از سرمایهای است که با
ظرفیت کاری مبادله میشود .اما محتوای این مبادله درست خالف «قانون مبادلهی
برابرها» را به اثبات رسانده نشان میدهد که ارزش مبادله صرفاً معرف یک برابری
صوری است .در درجهی اول ،آنچه در اینجا معاوضه شده ،مبادلهی مستقیم سرمایه
با کار نیست بلکه مبادله ی بنیه کاری با محصوالتی است که خود تجسم کار عینیت
یافتهاند؛ مبادلهی محصول کار با کار زنده که جهت بازتولید و بقای ظرفیت کار زنده
پرداخت میشود .درعوض آنچه سرمایه دریافت میکند ،نه ارزش مبادله بلکه ارزش
مصرفی بنیهی کار است .در درجهی دوم ،ارزش ظرفیت کار ،نیرویی ارزشافزاست.
پس در این مبادله ،کارگر معادل زمان کاری عینیتیافتهی خود را دریافت
میکند ،درحالیکه جوهری ارزشآفرین یا زمان کار زندهی ارزش افزای خود را
پیشکش میکند« .او خود را بهعنوان معلول میفروشد و بهمثابهی فعالیت ،جذب
پیکر سرمایه بهعنوان علت میگردد .لذا مبادله [آزاد] به ضد خود بدل و قوانین
مالکیت خصوصی – آزادی ،برابری ،مالکیت – مالکیت بر کار خود و آزادی جابجا
کردنش ،به خلع ید از کارگر و سلب مالکیت از کارش تبدیل میشود .بهطوریکه
بهمثابه مالکیتی بیگانه خویشتن را بدان مرتبط میکند ( ».ص )۶۷۴
همانطور که از متن باال برمی آید ،درواقع این افراد نیستند که به آزادی
رسیدهاند ،بلکه آزادی رقابت معرف آزادی حرکت سرمایه و «خود ارتباطی» آن است.
از اینرو ضروریست که جزمیات ثباتیافته ای که حذف رقابت آزاد را با نفی آزادی
فردی مترادف می دانند ،از ذهنیت زدوده و تصریح کنیم که این نوع آزادی بهمعنی
تعلیق کامل آزادی فردی و انقیاد کامل فردیت زیر سیطرهی شرایطی اجتماعی است
که به شکل قدرتهایی عینی پدیدار گشتهاند .اینکه روابط بین خود افراد به قدرتی
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بر فراز آنها تبدیل شده و بر آنان تسلط یافته «نتیجهی محتوم این امر است که فرد
آزاد اجتماعی نقطهی شروع نیست ( ».ص )۱۹۴
مارکس درعین شروع از این «نقطهی آغاز» بهعنوان پیشنهادهای اساسی ،بر این
باور است که «تکامل دائمی توانمندیهای بارآور فردی» هم ابتدا و هم
انتهاست؛ لذا لزوم فراروی از آن نقطهی شروع؛ چرا که تالش برای تحقق بخشیدن
به این پیشنهادهی ضروری ،خود موُید آنست که افراد کماکان درکشاکش ایجاد
شرایط زیستِ اجتماعی خویشاند ،ولی هنوز زندگی کردن برشالودهی چنین شرایطی
را آغاز نکردهاند.
در حقیقت در چشمانداز مارکس« ،مقصد» یا «پایانی» درکار نیست .برای همین
در «گروندریسه» اعالم میکند که «تکامل کلیهی توانمندیهای انسانی،
بهخودیخود پایانی در خویش است که با معیارهایی از پیش معینشده قابلسنجش
ال نوین است که در آن انسان برای «آنچه شده
نیست ».این قلمرویی کام ً
است تکاپو نمیکند ،بلکه در حال حرکت مطلق شدن است( ».ص )۴۸۸
 – 5کالم آخر :از «گروندریسه» تا «سرمایه» ()۱86۱ – ۱883

میدانیم که مارکس «گروندریسه» را منتشرنکرد .آنچه یکسال بعد ()۱۸۵۹
تحت عنوان «سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی» در فصولی جداگانه به چاپ رسید،
بههمراه یک مقدمهی جدید ،شامل سه فصل «کاال»« ،پول» و «سرمایه» بود .اما
یکم ،باید خاطرنشان کرد که مارکس تنها دو فصل اول آنرا منتشر ساخت؛ دوم
اینکه از کل «گروندریسه» فقط فصل فشرده و بازنویسیشدهی «پول» را بازتولید
کرد؛ و سوم و از همه مهمتر اینکه اینبار ارائهی نقد اقتصاد سیاسی را با «کاال» آغاز
کرد.
همانطور که خود وی در مقدمه این اثر اظهار میکند «من نظام اقتصاد بورژوایی
را به ترتیب زیر مورد بررسی قرار میدهم :سرمایه ،مالکیت بر زمین ،کار دستمزدی،
دولت ،تجارت خارجی ،بازار جهانی ».سپس ادامه میدهد که «متن کلی این طرح هم
اکنون دراختیار من است ،اما بهصورت دستنویسهایی که برای انتشار نگاشته نشده
بودند ».زیرا «مالحظات بعدی به من نشان داد که پیشبینی نتایجی که هنوز میباید
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به اثبات برسند قابل ایراد است ،و خوانندهای که قصد دنبال کردن من را دارد میباید
راه خود را از خاص به عام بازکند».
اینکه مارکس تا چه حد به آن «طرح کلی» که شش مبحث جامع را شامل
می شد وفادار ماند در توان گفتار حاضر نیست .قدرمسلم اینکه کلیهی آن مباحث در
صورتبندی سه جلد «سرمایه» و نیز «تاریخ تئوری» بهنوعی منظور و ترکیب شدهاند.
بههر حال چه «گروندریسه» را بهعنوان «پیشنویس اول» کتاب «سرمایه» استنباط
کنیم و چه «سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی» را «متن اولیه»ی آن بدانیم ،مارکس بین
سالهای  ۱۸۶۱تا  ۱۸۶۶سه پیشنویس دیگر را بهقلم میکشد که تازه طی سه
دههی اخیر برای اولین بار به چاپ رسیدهاند .این سه پیشنویس شامل
دستنوشتههای  ۱۸۶۳-۶۵ ،۱۸۶۱-۶۳و  ۱۸۶۶میشود.
بههرتقدیر ،مارکس اولین جلد «سرمایه» را در  ۱۸۶۷منتشر ساخت .اما تا آخر
عمر ( )۱۸۸۳مشغول تصحیح ،تدقیق و تکمیل کل «سرمایه» بود .شاید بیماریهای
متعدد ،فعالیتهای نظری و عملی در تأسیس «بینالملل اول» ،بهویژه در حین و پس
از «کمون پاریس» ( ،) ۱۸۷۱تاحدی به وی فهمانده بود که ممکن است عمر کوتاهش
امکان انتشار جلدهای بعدی «سرمایه» را ندهد .با این حال مارکس تا آخرین لحظات
زندگی از پژوهش و نگارش دست نکشید و تاجای ممکن بسیاری از مالحظاتش را در
تغییرات متعدد همان جلد اول وارد میکرد.
ال برعکس طرح نهایی
باید تأکید کرد که مارکس پیشنویسهای «سرمایه» را کام ً
انتشار آن نوشته بود .یعنی ابتدا «تاریخ تئوری» (موسوم به «تئوریهای ارزش
اضافی») ،سپس مضامین جلدهای سوم و دوم (با قدری پس و پیش) و درآخر
پیش نویس جلد اول را به نگارش درآورده بود ( .نگاه کنید به نامهی مارکس به
زیگموند شوت ۳ ،نوامبر  ،۱۹۷۷کلیات آثار  ،۴۵ص )۲۸۶
بنابراین مارکس نه فقط بر ساختمانبندی کل «سرمایه» وقوف کامل داشت ،بلکه
با عبور از چنین فرایندی بود که جلد اول را نوشت .حتی در بررسی جلد اول نیز باید
خاطرنشان کرد که وی فصل اول را نه در ابتدا بلکه در انتهای کار به پایان رساند.
نوشتهی حاضر که صرفاً از زاویهای معین به «سرمایه» نگاه میکند نه مجال و نه
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استطاعت واکاوی جامع این بزرگتری ن اثر مارکس را دارد .لذا تمرکز اصلی گفتار
کنونی عمدتاً بر روی فصل اول است که بین چاپ اول تا چاپ ترجمهی فرانسوی آن
( )۱۸۸۲-۸۵بارها درآن تجدیدنظر شد .یکم ،آنچه در اصل یک فصل بود ،به سه
فصل بسط پیدا کرد؛ دوم ،آنچه تحت عنوان «شکل ارزش» ضمیمهی فصل اول بود،
درخود آن فصل ترکیب شد؛ و سوم ،قسمت چهارم آن فصل« ،بتوارگی کاالیی»،
انکشاف و تکامل یافت.
همانطور که خود مارکس در مقدمهی چاپ اول اظهار میدارد« :در کلیهی علوم،
نقطه ی شروع همواره دشوار است .بنابر این فهم فصل اول ،بهویژه قسمتی که کاالها
را تجزیه و تحلیل میکند ،معرف بیشترین دشواریها خواهد بود( ».ص  )۸۸سپس
ادامه میدهد که عقل بشر بیش از  ۲۰۰۰سال است که بدون نتیجه درپی ادراک
ماهیت «شکل ارزشی» بوده است چراکه «مطالعهی کل یک بدنه آسانتر از
سلولهای آنست .مضافاً اینکه در تجزیه و تحلیل صورتبندیهای اقتصادی نه از
میکروسکوپ و نه از معرفهای شیمیایی کمکی برمیآید .در اینجا قوهی انتزاع
میباید جایگزین هردو شود( ».ص )۹۰
مارکس در عین اذعان به دشواری فصل اول ،بهجای تن دادن به «عامیانه»سازی
مفاهیم ،با اعتماد به قدرت فاهمهی خوانندگان «سرمایه» عنوان میکند که« :البته
من خوانندهای را درنظر دارم که میخواهد چیزی بیاموزد و لذا برای خود فکر کند».
(همانجا) اما چرا مارکس بهجای شروع از فرآیند تولیدی ،یا پول و استحالهاش به
سرمایه ،و یا «تاریخ» پیدایش و انباشت بدوی سرمایه (قسمت نهایی کتاب) ،با «کاال»
آغاز میکند؛ یعنی با «ابتداییترین شکل» تجسم ثروت در جامعهی سرمایهداری؟
به بیان خود او ،درنظر اول ،کاال یک چیز پیش پا افتاده و سادهفهم است .چنین
مینماید که کاال یک ابژهی خارجی ،یک شئ صاف و ساده و یک جنس قابلمصرف
است که دارای خواص جسمی و کیفیات مادهای مفید است .اما تجزیه و تحلیل و
نفوذ مفهومی بهدرونش نشان میدهد که کاال وحدت اضداد است .در درونش یک
تعارض ،یک دوگانگی ،وجود دارد که بههنگام ارتباطیابی با کاال یا کاالهای دیگر
نمادین میگردد؛ یعنی بهسان کمیت معینی است که حامل «ارزش مبادله» است.
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پس کاالها بهمحض ظهور بهعنوان ارزش مبادله از «کیفیت» و خواص طبیعی
محمولهای که نیازی انسانی را برآورده میسازند به «کمیت» استحاله پیدا میکنند.
در اینجا ،در فعل مبادلهی کاالیی« ،تجریدی کامل» صورت پذیرفته است .یعنی در
کاال بهمثابه ارزش مبادله ،دیگر ذرهای ارزش مصرفی یافت نمیشود بلکه صرف ًا مقادیر
متفاوتی از یک کمیت وارد معامله میگردند.
پس چنانچه از خاصیت یا مادیت محسوس یک کاال صرفنظر شود ،آنچه باقی
میماند خصیصهی عامی است که درهمهی آنها مشترک است؛ اینکه آنها همگی
حاصل «کار» انسان اند .اما نه همچون محصوالت اشکال انضمامی و انواع معین کار،
بلکه بهعنوان نتیجهی صرف کار یکسان و منجمدشدهی انسانی و بدون درنظر گرفتن
چگونگی مصرف آن! کاری که جوهر ارزش را شکل میدهد ،ظرفیت کاری انسان
بهعنوان یک نیروی کار مشابه است .بنابراین اگر مجموعهی نیروی کار لحاظ شده در
کلیهی کاالهای یک اجتماع را درنظر بگیریم ،با انبوه متراکمشدهی کاری تکساحتی
مواجه میشویم که از آن فردیتزدایی شده است.
هر یک از این واحدهای کاری ،همسان دیگری است که بهعنوان کمیتهای
خالص مصرف نیروی کار با «زمان» اندازهگیری میشود؛ یعنی واحدی که مقدار
ارزش را تعیین میکند ،میزان کار اجتماعاً الزمی است که برای تولیدش مصرف شده
است .این نیروی کار «عام» ،کاری «خالص و ساده» است که خصوصیات و
کیفیتهای افرادی را که درحال کنشگری هستند مدفون میسازد .آنچه بهشمار
میآید« ،انسان ناب» یا انتزاعی است .پس معلوم میگردد که دوگانگی کاالیی خود
ناشی از دوگانگی کاری است که در تولیدش بهکار رفته – کار معین انضمامی و کار
تجریدی عامی که با هر کار دیگری «برابر» است.
کسانی که تا حدی با «سرمایه» مارکس آشنا هستند میدانند که مارکس سهم
همهی نویسندگانی را که بهنوعی در پیشبرد مفاهیم اقتصاد سیاسی موُثر بودهاند ادا
می کند .او حتی افرادی گمنام را مورد بررسی و تحقیق قرارداده از آنها قدردانی
میکند .درهمه جا از اسمیت و ریکاردو بهعنوان کاشفان «نظریهی ارزش» نام میبرد.
اما وقتی به خصلت دوگانهی کار میرسد ،به صراحت اظهار میکند که« :من اولین

علی رها

کسی هستم که این ماهیت دوگانه ی کار مستتر در کاالها را نشان داده و مورد
بررسی انتقادی قرار دادهام .از آنجا که این نکته برای فهم روش اقتصاد سیاسی
حیاتی است ،نیازمند واکاوی دقیقتر است( ».ص  )۱۳۴همانطور که مارکس
بههنگام انتشار چاپ اول «سرمایه» درنامه ای به انگلس تأکید میورزد تبیین ماهیت
دوگانهی کار یکی از «مهمترین نکات کتاب» است و «برای فهم کلیهی دادهها
اساسی است ».ازهمینرو «در همان ابتدای فصل اول ارائه شده ۲۴( ».اوت ،۱۸۶۷
کلیات آثار  ،۴۲ص )۴۰
ازسوی دیگر ،وی از نخستین صفحات فصل اول توضیح داده بود که «ارزش
مبادله فقط نحوهی تجسمیابی ،شکل پدیداری ،چیزی است که در درونش نهفته»،
تبلور جوهر اجتماعی کار همسانی است که در آن انباشت شده – یعنی «ارزش» .پس
از آنجا که ارزش مبادله صرفاً درحکم شکل ظهور ارزش است ،ضروری است که
ماهیت ارزش را سوای نحوهی بروز خارجی آن مورد بررسی قرار داد .مارکس کمی
بعد عنوان میدارد که «وقتیکه در ابتدای این فصل بهاصطالح معروف ابراز کردیم که
یک کاال ه م ارزش مصرف و هم ارزش مبادله است ،به بیان دقیق ،این اظهاری
نادرست بود .یک کاال یک ارزش مصرفی یا ابژهی مفید ،و یک ارزش است( ».ص
)۱۵۲
بنابراین تعارض «خارجی» بین شئ مصرفی و ارزش مبادله ،از تعارضی «درونی»،
یعنی از ماهیت ارزش ،ناشی می شود .اجناس مصرفی موقعی شکل کاالیی مییابند
که محل ذخیره ی ارزش باشند .تنها در چنین صورتی است که به «دو شکل»
مختلف« ،شکل طبیعی» و «شکل ارزشی» ،نمادین میشوند .شکل ارزشی درست
نقطهی مقابل اندام مادی و محسوس کاالهاست ،یک «واقعیت خالص اجتماعی» و
«ماورای طبیعی» است که ارتباط اجتماعی بین کاال با کاال خود را ظاهر میکند.
بهعقیدهی مارکس ،تحلیل و توضیح این «شکل ارزشی» وظیفهای است که به
وی واگذار شده ،چراکه از عهدهی اقتصاد بورژوایی خارج بوده است .به بیان او «یکی
از عمدهترین کمبودهای اقتصاد سیاسی کالسیک اینست که ازطریق تحلیل کاالها،
بهویژه ارزش آن ها ،هرگز موفق به کشف شکل ارزش که درواقع ارزش را به ارزش
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مبادله تبدیل میکند نشده است ».چرا؟ برای اینکه «شکل ارزشی محصول کار،
انتزاعیترین و درعین حال جامعترین شکل شیوهی تولید بورژوایی است( ».ص )۱۷۴
بنابراین به محضی که وارد انواع دیگری از تولید اجتماعی شویم ،کل معمای
کاالها ،تمام قدرت «جادویی و غیبی» محصول فعالیت انسانها ناپدید میشود.
اقتصاد سیاسی با اینکه کار را بهعنوان محتوای ارزش کشف کرده ،هرگز از خود
نپرسیده که چرا این محتوا کامالً تهی شده و چنین شکلی ،شکل ارزشی ،بهخود
گرفته و چرا اندازه گیری کار با زمان ،در مقدار ارزشی محصول نمودار شده است؟ این
فرمولبندیها ،این «اشکال نامعقول» ،بیتردید مهر صورتبندی اجتماعی معینی را
بر چهره دارند که در آن «فرآیند تولیدی بر انسان سروری دارد و نه بهعکس( ».ص
)۱۷۵
مارکس در قسمت «بتوارگی کاالیی و راز آن» میپرسد که این چیز موهوم ،که
مملو از نکات «متافیزیکی» است ،به ورای حسیات آدمی رفته ،و دارای خصوصیاتی
اسرارآمیز است ،از کجا ناشی شده است؟ سپس پاسخ میدهد« :واضح است که از
خود این شکل( ».ص  )۱۶۴این «شکل» ،شکل تعاون اجتماعی مستقیم بین
مصنوعات کار انسان است و در «خصلت اجتماعی مجعول» کاری ریشه دارد که
آفرینندهاش است .شکل ارزشی ،شکلی «مسطحسازنده» و «یکسانکننده» است که
انسان را در کمیتاش به «مخرج مشترک» یک انسان ،یعنی «میانگین» انسانی،
سوای کیفیات ویژهاش ،کاهش میدهد.
در اینجا مجموعه روابط «عینی» و بههمپیوسته بین خود انسانها دچار یک
جابهجایی میشود و بهسان عینیت مرموز روابطی بر آنها ظاهر میشود که از خود
آنها مستقل بوده ،نسبت به آنها خارجی است و بر ایشان تسلط دارد .پس این
«بتوارگی» چیزی نیست مگر شکل تاریخی معینی از یک سازماندهی اجتماعی که
در نزد خود انسانها به شکل خارقالعاده ی رابطه بین اشیا نمودار میشود .در چنین
شکلی از تعاون اجتماعی ،روابط خود انسانها نه بهصورت رابطهی مستقیم افراد بلکه
«همانطور که واقعاً هست» ،یعنی «رابطهی مادی بین افراد و رابطهی اجتماعی بین

علی رها

اشیا» (ص  )۱۶۶پدیدار میگردد« .این است آنچیزی که من بتوارگی مینامم»؛
«شخصیتیافتگی اشیا و شیءشدن افراد( ».ص )۲۰۹
پرده از چهرهی این صورتبندی باژگون که ارتباط بین انسان و انسان ،و انسان و
طبیعت را از شکل شفاف و عقالنیاش خارج کرده است موقعی برمیافتد که
«فرآوردهی انسانهایی شده که آزادانه به تعاون رسیدهاند گردیده و تحت نظارت
آگاهانهی انها قرار گیرد ( ».ص  )۱۰۳مارکس نه فقط در ابتدا بلکه در بخش نهایی
کتاب («فرآیند انباشت سرمایه») نیز یکبار دیگر تأکید میکند که «شکل عالیتر
اجتماعی ،جامعه ای است که در آن ،رشد کامل و آزاد هر فرد اصل حاکم باشد( ».ص
)۷۳۹
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نظریهی مارکس دربارهی بحران در نظام سرمایهداری از سه قانون او دربارهی
حرکت در شیوهی تولید سرمایهداری نتیجه میشود .قانون ارزش ،قانون انباشت ،و
قانون سودآوری )51(.برخالف این قوانین ،مارکس یک نظریه و نه یک قانون بحران
دارد .این یک نظریه است چون از عوامل متعدد و سطوح مختلفی از ایجاب تشکیل
یافته که باید اتفاق بیفتد تا رکودی در تولید ،سرمایهگذاری ،و اشتغال پیش بیاید که
درواقع تعریف بحران است.
نظریهی بحران مارکس بهتمامی از سوی خود مارکس در طول زندگیاش بهطور
کامل تدوین نشده بود .همین موجب ایجاد اندکی اغتشاش و تفاسیر گوناگون از
نظریه ی مارکسیستی بحران و در این زمینه شد که واقعاً منظور مارکس چه بود و از
آن مهمتر ،کدام دیدگاهها درست است که هنوز هم ادامه دارد .به نظر من بنیان
تئوری مارکس از بحران در نظام سرمایهداری به سومین قانون حرکت سرمایهداری
یعنی قانون سودآوری مربوط میشود.
همانطورکه درفصل دوم گفته شد به نظر مارکس مهمترین قانون اقتصاد سیاسی
گرایش نزولی متوسط نرخ سود سرمایه است )52(.در ارایه این بحث به گمان مارکس
علت غایی بحرانهای سرمایهداری در فرایند تولید در سرمایهداری و بهطور مشخص
در تولید برای سود نهفته است.
«نرخ نزولی سود از هر لحاظ ،مهمترین قانون اقتصاد سیاسی جدید و اساسیترین
قانون برای درک دشوارترین رابطهها و نسبتهاست .این از دیدگاه تاریخی هم
مهمترین قانون است… ورای نقطهای معین ،رشد نیروهای تولیدی سدی برسر راه
سرمایه میشود و درنتیجه ،رابطهی سرمایه مانعی برسر راه رشد قدرت مولد کار
خواهد شد .سرمایه ،یعنی نظام مزدبگیری ،وقتی به این حد برسد برای رشد ثروت
اجتماعی و توان تولیدی وارد همان مناسباتی میشود که در نظامهای صنفی ،سرواژ،
بردگی وجود داشت ،یعنی به صورت مانعی درمیآید که الزاماً باید از آن فراگذشت.
آخرین صورت بندگی در فعالیت انسانی ،یعنی مزدبگیری در یک سو و سرمایه در
سوی دیگر بدینسان هم چون پوستهای فرافکنده میشود و این فرافکنی و
پوستاندازی ،خود حاصل شیوهی تولید مبتنی بر سرمایه است .یعنی شرایط مادی و
معنوی نفی مزدبگیری و نفی سرمایه – که خود حاصل نفی شکلهای پیشین تولید
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غیرآزادانهی اجتماعیاند – درجریان پیشرفت شیوهی تولیدی سرمایهداری پدید
میآیند .ناسازگاری روزافزون توسعهی نیروهای مولد جامعه با مناسبات تولیدی
تاکنون موجود آن ،به صورت ناگوارترین تناقضها ،بحرانها و تشنجها بروز میکند.
انهدام قهری سرمایه نه بهوسیلهی مناسباتی خارج از سرمایه بل در قالب شرایطی که
برای پاسداری از خود نظام فراهم میشوند ،بارزترین نشانهی توصیهایست که
میتوان به سرمایهداری کرد تا کنار بکشد و برای مرتبهی باالتری از تولید اجتماعی
جا بازکند)53(».
گرایشها و ضدگرایشها

قانون مارکس در چارچوب گرایشها و ضدگرایشها تدوین شده است )54(.وقتی
تکنولوژی جدید برای افزودن بر کارآمدی وارد فرایند تولید میشود ،بهعنوان یک
قاعدهی کلی ،سرمایه جایگزین کار و ترکیب انداموار بیشتر میشود .درنتیجه نرخ
سود سقوط میکند .این یک گرایش است.
چرا مارکس مطرح میکند که نرخ سود گرایش دارد که کمتر شود؟ برای افزودن
بر سودآوری سرمایهداران باید بازدهی نیروی کارشان را بیشتر کنند .و برای این که
بتوان این کار را کرد باید ابزارهای تازهی تولید برای افزودن به بازدهی به کار گرفت
که موجب بیکاری شماری از کارگران میشود .سرمایهگذاریهای که باعث کاهش
سرمایه میشود هم میتواند بازدهی را بیشتر کنند .این نوع سرمایهگذاریها نهفقط
سودآوری را بیشتر میکنند بلکه مقداری از سرمایه را برای سرمایهگذاریهای بعدی
آزاد میکند .پس از این که سرمایهگذاریهای سرمایهاندوزانجام گرفت زمینههای
بالقوهای برای سرمایهگذاریهای کاراندوز هم پیش میآید که سرمایههای موفق
میتوانند از آن بهرهبرداری کنند .درنتیجه گرایش عمومی هم چنان این است که
ترکیب انداموار سرمایه رشد کند )55(.میتوان فرض کرد که سرمایهدارانی ممکن
است باشند که در ابزارهای تولیدی کمتر کارآمد و درنتیجه با بازده کمتر
سرمایهگذاری کنند که بهمعنای پایین بودن ترکیب انداموار سرمایه است .اما اگر بر
این گزینه پافشاری کنند محکوم به ورشکستگی خواهند بود .درنتیجه ،بهعنوان یک
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گرایش ،بهخاطر به کارگیری تکنیکهای تازه ،شمار کارگران به ازای هر واحد سرمایه
که سرمایهگذاری شده کمتر میشود و این یعنی ترکیب انداموار سرمایه باالرفته
است)56(.
البته در قانون مارکس ضدگرایشهای بسیار قدرتمندی هم وجود دارند .این
ضدگرایشها گرایش نزولی نرخ سود را کاهش داده و یا حتی معکوس میکند.
مارکس در اینجا از پنج ضدگرایش سخن میگوید -1 :افزایش بهرهکشی از کار که
ممکن است باعث افزایش نرخ ارزش اضافی بشود -2 .ارزانترشدن نسبی اجزای
سرمایهی ثابت  -3انحراف نرخ مزد از ارزش نیروی کار  -4وجود و حتی رشد
جمعیت نسبی اضافی  -5ارزانترشدن مصرف و کاالهای سرمایهای از طریق واردات.
پس قانون مارکس دربارهی سودآوری این گونه است .همراه با توسعهی
سرمایهداری ،میزان سرمایهی ثابت به نسبت سرمایهی متغیر افزایش مییابد .چون
نیروی کاری که با سرمایهی متغیر بهکار گرفته میشود تنها بخش سرمایه است که
ارزش اضافی تولید میکند مقدار ارزش اضافی به نسبت سرمایهی سرمایهگذاری شده
کاهش مییابد .سرمایهداران میزان سرمایهی سرمایهگذاری شده (بهویژه برای
بهکارگیری نیروی کار) را یک هزینه حساب میکنند .درنتیجه این باعث کاهش نرخ
سود میشود مگر این که میزان نرخ ارزش اضافی بیشتر افزایش یابد که یک
ضدگرایش در میان ضدگرایشهای متعدد است .ولی دیر یا زود قانون سودآوری خود
را بهعنوان یک واقعیت عینی تحمیل میکند.
این ضدگرایشها روندهای ادواری بر روی روند درازمدت نزولی نرخ سود ایجاد
میکنند« )57(.عملکرد این ضدگرایشها شکستگی را به صورت یک بحران موقتی
درمیآورد و در نتیجه فرایند انباشت نه این که ادامهدار باشد بلکه به شکل چرخهی
ادواری درمیآید» .یک بحران یا رکود در تولید برای تصحیح و برگرداندن نزول نرخ
سود و میزان سود بهطور کلی ضروری است )58(.در دورهی رکود و تداوم آن بعضی
سرمایهداران تولید را تعطیل میکنند .دیگران میتوانند فضای اقتصادی تهیشده را
پر کنند .تولید افزایش مییابد .در ابتدا سرمایهگذاری خالص ثابت افزایش نمییابد و
سرمایهداران تنها میزان استفاده از ظرفیت داراییهای موجود را افزایش میدهند .به
این ترتیب کارآمدی ابزارهای تولیدی بیشتر نمیشود و صورت ترکیب انداموار
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سرمایه هم افزایش نمییابد .اگرچه در نتیجهی استفاده از ظرفیت بیشتر استهالک
سرمایه سرعت میگیرد و ارزش آن کاهش مییابد .درنهایت سرمایهداران ابزارهای
تولیدی ،مواد اولیه ،و کاالهای نیمهساختهی سرمایهداران ورشکسته را به قیمتهای
پایین خریداری میکنند .به این ترتیب ،صورت ترکیب انداموار سرمایه کمتر میشود.
تولید افزایش یافته ولی کارآمدی بیشتر نشده است یعنی افزایش سطح اشتغال ،و به
این ترتیب ،مخرج ترکیب انداموار سرمایه افزایش مییابد .به این ترتیب ،ترکیب
انداموار سرمایه کمتر میشود و درنیتجه نرخ سود افزایش مییابد .افزایش اشتغال
قدرت خرید کار را بیشتر میکند و سودآوری بیشتر هم همین نقش را برای سرمایه
دارد .و این دو دسته عوامل هم باعث میشوند که سطح باالتری از تولید محقق شود.
به عبارت دیگر چرخهی فزایندهی سودآوری در درون خود چرخهی کاهندهی
سودآوری را ایجاد میکند .و به نوبهی خود این چرخهی کاهنده هم در درون خود
چرخهی فزایندهی سودآوری را ایجاد میکند.

بحران و مالیه
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درحالی که علت اصلی بحران قانون عمومی انباشت و قانون گرایش نزولی نرخ
سود است (یعنی بر سر سرمایه بهطور عمومی و تولید ارزش اضافی چه میآید) ولی
واقعیت بحرانها را تنها «میتوان از حرکتهای واقعی تولید سرمایهداری ،رقابت و
بحرانها» یافت)59(.
مارکس آگاه بود که احتمال گسست در گردش سرمایه جزء جداییناپذیر تولید
کاالیی است  .احتمال بحرانها درجدایی بین فروش و خرید کاالها درجریان کاالیی و
در نقش پول بهعنوان ابزار پرداخت نهفته است .ولی این تنها میتواند احتمال وقوع
بحرانها را نشان دهد نه علل منظم وقوع آن را .مانعی که «سود سرمایهدار که بنیان
اضافهتولید نوین است»( )60ایجاد میکند علل بحرانهای تکراری است.
البته این سخن به این معنا نیست که بخش مالی و بهویژه اندازه و حرکت
اعتبارات در بحرانهای سرمایهداری نقش ندارند .بهعکس ،مارکس معتقد بود که رشد
اعتبارات و سرمایهگذاریهای سفتهبازانه در سهام ،اوراق قرضه ،و دیگر اشکال
داراییهای پولی (سرمایهی موهومی) به صورت یک سازوکار جبرانکننده در روند
نزولی سودآوری در انباشت سرمایهی واقعی عمل میکند.
کاهش در نرخ سودآوری به ناچار فعالیتهای سفتهبازانه را تشویق میکند ،یعنی
کوشش برای پولسازی با شرطبندی روی مبادلهی سهام و یا خرید دیگر ابزارهای
دارایی پولی .اگر سرمایهداران نتوانند با تولید کاالها سود کافی به دست بیاورند
میکوشند با شرطبندی روی مبادلهی سهام و یا خرید دیگر ابزارهای پولی ،پول به
دست بیاورند .سرمایهداران همزمان گرایش نزولی نرخ سود را تجربه میکنند و وقتی
که همزمان به خرید سهام و یا دیگر داراییها دست میزنند ،بهای آنها افزایش
مییابد .وقتی قیمت سهام و یا دیگر داراییهای مالی باال میرود همگان به خرید
آنها عالقمند میشوند و این البته ابتدای ایجاد «حباب» است .این نوع حبابهای
اعتباری همیشه جزو سرمایهگذاریهای سفتهبازانه بوده که حتی به اوایل ظهور بازار
سرمایه ،یعنی بحران گل الله در  1637هم برمیگردد)61(.
برای مثال اگر فعالیتهای سفتهبازانه در بخش مسکن اتفاق بیفتد یک امکان تازه
ایجاد میکند تا کارگران قرض بگیرند (وام مسکن) و بیشتر از درآمدی که دارند
مصرف کنند (بیشتر از آنچه که سرمایهداران برای سرمایهی متغیر هزینه میکنند)
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و به این ترتیب مشکل «تحقق» ( یعنی بودن پول کافی برای خرید آنچه که تولید
میشود) حل خواهد شد .ولی دیریازود این حباب میترکد وقتی که سرمایهگذاران
متوجه میشوند که این داراییها (قرضههای مسکن) به اندازهای که برایشان
پرداختهاند ارزش ندارد .چون سرمایهی موهومی مولد نیست (یعنی هیچ ارزش تازهای
تولید نمی کند) و سود موهومی درواقع چیزی است که از سود واقعی کسر میشود و
این نکته وقتی که سود موهومی نقد میشود روشن خواهد شد .وقتی به اینجا
میرسد خاصیت جبرانسازی فعالیتهای سفتهبازانه متوقف میشود و با تولید اضافی
بیشتری از آن چه که پیش از رونق اعتباری با آن روبهرو بودیم ،روبهرو خواهیم
شد)62(.
درواقع آنچه «بهاصطالح ازدیاد سرمایه خوانده میشود همواره اساساً به ازدیاد
آن سرمایه ای مربوط است که در آن کاهش نرخ سود از راه حجم سرمایه جبران
نمیشود – و یا این ازدیاد به سرمایههایی مربوط است که چون قادر به اقدامات
مستقلی به سود خود نیستند به شکل اعتبار در اختیار گردانندگان رشتههای بزرگ
کسبوکار قرار میگیرند )63(».اعتبار انباشت سرمایه را به بنبست میکشاند «اگر
سیستم اعتباری به صورت عمدهترین قوهی مازاد تولید و سفتهبازی در تجارت
دربیاید ،به این خاطر است که فرایند بازتولید که بنابه طبیعتاش قابلیت انعطاف
دارد ،اکنون به حداکثر امکانات انعطافی خود رسیده است )64(».به این ترتیب« ،اگر
اعتبار به یکباره بخشکد و تنها پرداختهای نقدی مورد قبول باشد روشن است
بحرانی باید اتفاق بیفتد… درنگاه اول ،کل بحران به صورت یک بحران اعتباری و یا
پولی جلوهگر میشود)65( ».
هر بحران سرمایهداری هم مختصات خاص خودش را دارد .آنچه آغازگر بحران
 2008شد این بود که «سرمایهی موهومی» بهشدت رشد کرده بود به حدی که نهایتاً
رشد ارزش واقعی نتوانست این حجم عظیم را حفظ کند ،وقتی نسبت بهای خانهها به
درآمد خانوارها به حداکثر رسید .ولی این عوامل آغازگر ،ضرورتاً علل نیستند .در پس
پردهی آنها علل عمومی بحران یعنی قانون گرایش نزولی نرخ سود نهفته است.
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مارکس در طول زندگی خود پس از نوشتن کتاب سرمایه شاهد دو بحران دیگر
بود .در  1873و در  1882و او کوشید ازاین موقعیت استفاده کند و خاستگاههای این
نوع از سرمایه ،خصوصی و یا عمومی ،را توضیح دهد« .همهی ارتباطات با فرایند
واقعی ارزشزایی تا لحظهی آخر از دست میروند و بازنمایی سرمایه بهعنوان مقولهای
خودکار که بر ارزش خویش میافزاید تثبیت میشود ».سرمایهی موهومی در واقع
«ادعاهای انباشتشده نسب به تولید است» و پرسش اصلی این است که آیا این نوع
سرمایه با فرایند واقعی انباشت ارتباطی دارد یا خیر.
مارکس در اظهارنظر دربارهی بحرانهای  1873و  1882نوشت که سرمایهی
پولی قرضدادنی پس از هر بحران افزایش مییابد چون پول بیشتری در دسترس
است تا موقعیتی برای سرمایهگذاری پیدا کند که این موقعیتها وجود ندارد .به
همین خاطر است که قبل از بحرانها همیشه با موجی از خوشبینی در بازارهای
مالی روبهرو هستیم چون مقدار زیادی سرمایهی قرضدادنی در دورهی رونق وجود
دارد که باعث میشود نرخ بهره کاهش یابد .مارکس نتیجه گرفت «بهطور کلی
حرکت سرمایهی پولی ( که خود را به صورت نرخ بهره بیان میکند) درجهت عکس
سرمایهی تولیدی خواهد بود» ولی لحظهی حیاتی درواقع حرکت سرمایهی تولیدی
است)66(.
همان طور که پل ماتیک نوشت (« )67اگرچه عالیم بحران ابتدا در فرایند گردش
خود را نشان میدهد ولی بحران واقعی را نمیتوان بهعنوان مشکلی درگردش و یا
حتی تحقق درک کرد بلکه درواقع انقطاعی در کل فرایند بازتولید است که شامل
تولید و گردش با یکدیگر است .نظر به این که فرایند بازتولید به انباشت سرمایه
وابسته است و به این ترتیب ،به کل ارزش اضافی که انباشت سرمایه را امکانپذیر
میکند درنتیجه در فرایند تولید میتوان علل اصلی و واقعی (البته نهتنها این عوامل)
گذر از احتمال یک بحران به واقعیت بحران را فهمید… خصلت بحرانی سرمایه
بهطور مجزایی از یکدیگر نه از تولید نتیجه میشود و نه از گردش بلکه ناشی از
مشکالتی است که از گرایش نزولی نرخ سود که در انباشت سرمایه مستتر است و با
قانون ارزش هم تعیین میشودحاصل میشود)68(».
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همانطور که جی .کارچیدی پس از رکود بزرگ نوشت «نکتهی اساسی این است
که بحران مالی از انقباض اساس مولد اقتصاد ایجاد میشود .یعنی به نقطهای
میرسیم که باید یک کاهش ارزش اساسی و ناگهانی دربخش مالی و سفتهبازانهی
اقتصاد صورت بگیرد .اگرچه به نظر میرسد که بحران از این بخشها آغاز شده است
ولی علت غایی بحران در عرصهی مولد اقتصاد (ارزش اضافی) و انقباض اساس مولد
اقتصاد و گرایش نزولی نرخ سود در این بخش است اگرچه روند قهقرایی درابتدا
دربخش مالی و سفتهبازانه ظاهر میشود)69(».
مشکل هم چنان گرایش نزولی نرخ سود است که بر تقاضا برای سرمایهگذاری
تأثیر منفی می گذارد .اگر زیربنای اقتصادی سالم باشد انفجار حبابها نباید به صورت
بحران در بیاید یا حداقل این که بحران کوتاهمدتی خواهد بود .اگر اقتصاد در
کلیت اش سالم باشد و نرخ سود هم باال باشد درآن صورت درآمدهایی که ایجاد
میشود به اشکال مختلف در تولید ،سرمایهگذاری خواهد شد.
یک تورم موقتی و مصنوعی در سود بخشهای غیرمولد سرمایهداری (بهعنوان
مثال بخش مالی) میتواند اقتصاد سرمایهداری را سرپا نگه بدارد و گرایش نزولی نرخ
سود در بخش مولد را جبران کند .ولی در یک شرایط بحرانی ،سهم روزافزونی از
بدهکارانی که قادر به تأمین مالی بدهیهای خود نیستند مجبور میشوند نکول کنند
و بحران در بخش مالی منفجر میشود)70(.
قانون مارکس نشان میدهد که نظام سرمایهداری نه این که تنها از یک «خوب
عمل نکردن تکنیکی» در بخش مالی (آنگونه که کینز میگفت) عذاب بکشد بلکه در
بخش مولد خود تناقضهای جدی دارد یعنی خود سرمایه در برابر رشد مانعتراشی
میکند .آنچه از اینجا نتیجه میشود این است که نظام سرمایهداری را نمیتوان
تعمیرکرد تا بدو ن رونق و رکود ،رشد اقتصادی پایدار داشته باشد بلکه باید آن را
جایگزین کرد.

هم چرخهای و هم درازمدت
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آیا توضیح مارکس دربارهی بحرانهای سرمایهداری فقط همین است :یک
نظریهی بحرانهای تکراری و مرتب از رکود و رونق درانباشت سرمایهدارانه؟ یا این که
توضیح مارکس اندکی بیش از این است ،یا این که بهعنوان یک بدیل ،درواقع یک
تئوری فروریختگی است یعنی توضیحی است از این که چهگونه سرمایهداری
نمیتواند برای همیشه ادامه داشته باشد(حتی با بحرانهای تکراری) ،بلکه سرانجام
بهعنوان یک نظام سازماندهی اجتماعی به جایی میرسد که فرومیپاشد و باید با
یک نظام تازه جایگزین شود؟
جواب من به این پرسش این است که نظریهی بحران مارکس هم چرخهای و هم
درازمدت است .قانون او دربارهی سورآوری بر بحرانهای مکرر و مرتب تولید مازاد و
رکود و پس آن گاه رونق برای مدتی داللت دارد ولی همچنین داللت بر یک نزول
جدی در طول دهها سال (شاید هم طوالنیتر) در سودآوری انباشت سرمایه دارد که
سرانجام به پایان سرمایهداری خواهد رسید.
همانطور که میتو نتیجه میگیرد «گرایش نزولی نرخ سود و تأیید این گرایش با
پژوهشهای کاربردی درواقع محدودیتهای تاریخی طبیعت تولید سرمایهداری را
نشان میدهد .اگر نرخ سود معیاری برای سرزندگی نظام سرمایهداری باشد ،نتیجهی
منطقی از [تغییرات نرخ سود] این است که این نظام به پایان خود نزدیک شده است.
راه های متعددی برای سرمایه وجود دارد تا بر بحران غلبه کند و دائماً خود را بسازد.
بحرانهای گاه و بیگاهی ویژهی شیوهی تولید سرمایهداریاند و سرانجام به آن امکان
می دهند تا بخشی از سودآوری را احیا کند .این درواقع یک وجه ویژهی سرمایه و
ماهیت ادواری اقتصاد سرمایهداری است .ولی ماهیت گاه و بیگاهی این بحرانها در
درازمدت گرایش نزولی نرخ سود را متوقف نکرده است .به این ترتیب این ادعا که
سرمایه برای بازسازی نرخ سود ظرفیت نامحدودی دارد و سرزندگی خودش و در
نتیجه شیوهی تولید سرمایهداری را شیوهای طبیعی و پدیدهای تاریخی میداند با
شواهد کاربردی رد میشود)71(».
قانون سودآوری پیشبینی میکند وقتی ترکیب انداموار سرمایه در سطح جهان
بیشتر میشود نرخ سود حتی با وجود عوامل بازدارنده و بحرانهای مکرر (که موقتاً
امکان بازسازی سودآوری را ممکن میسازد) کاهش مییابد .این نشان میدهد که
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سرمایه بهعنوان یک شیوه ی تولید و یک مناسبات اجتماعی موقتی است .ما همیشه
سرمایه داری نداشتیم و این شیوه حدوحدود نهایی دارد ،یعنی خود سرمایه .به سخن
دیگر ،سرمایهداری «تاریخ مصرف» دارد.
البته سرمایهداری هنوز کامالً مضمحل نشده است .درطول  200سال گذشته
مرکز انباشت سرمایه از بریتانیا و اروپا در زمان خود مارکس به امریکا و بخشهایی از
آسی ا در طول قرن بیستم و اکنون به چین و هندوستان منتقل شده است .و هنوز
حوزههایی هست تا از نیروی کار بهرهکشی شود.
ولی مارکس همچنین به بحرانهای ادواری هم توجه کرده است .درک او از
تکرارب حران که بخش جداییناپذیر سرمایهداری است در مانیفست که در مارس
1848ـ درس ت پیش از انفجار انقالبی در اروپا ـ نوشته شد آمده است «کافی است به
بحران تجاری اشاره شود که در بازگشت ادواریاش ،هستی جامعهی بورژوایی را با
تهدیدی مداوم به زیر سؤال میبرد .در بحرانهای تجاری بخش بزرگی از نهتنها
کاالهای ساختهشده بلکه حتی از نیروهای مولد موجود از بین میروند .در بحرانها
بالیی اجتماعی نازل میشود که در دورههای گذشته ،بالنامیدن آن نشانهی دیوانگی
میبود ،بالی مازاد تولید .بورژوازی به چه وسیلهای بر بحران غلبه میکند؟ از یک
طرف با ازمیان بردن جبری انبوهی از نیروهای مولد ،از طرف دیگر با فتح بازارهای
تازه و نیز با کشیدن شیرهی بازارهای قدیمی .یعنی با چه وسیلهای؟ به این وسیله که
بحرانهای همهجانبهتر و نیرومندتری را تدارک میبیند و امکانات مهاربحران را
کاهش میدهد».
این بیان غیر استداللی بود نه این که براساس عوامل توضیح دهنده بحران استوار
باشد -این چیزی است که بعد میآید وقتی که مارکس قوانین مربوط به حرکت خود
را تدوین میکند .وقتی پس از شکست انقالب  1848دراروپا به بریتانیا تبعید شد ،او
بحران سال  1852را پیشبینی کرد .ولی بحران در  1854شروع شد و برای اولین بار
در  1857جهانی شد .مارکس اندکی پس از صورتبندی نظریهی بحران اقتصادی
خود (که درگر,ندریسه و بعد در جلد سوم سرمایه منتشر میشود) ،وقت زیادی صرف
کرد تا برای اولین بحران جهانی سرمایهداری معیار و ابعادش را اندازه بگیرد.
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مارکس به طور دائم در تکاپو بود تا بتواند برای این فرایند ادواری توضیح و شواهد
علمی پیدا کند« .همهی شما براساس دالیلی که هنوز توضیح ندادهام ،میدانید که
تولید سرمایهداری از چرخههای ادواری مشخصی میگذرد )72(».مارکس اضافه
میکند «وقتی چرخه آغاز میشود بهطور منظم تکرار میشود .پیآمدها به نوبت به
صورت علتها درمیآیند و تصادفهای متفاوتی در کل فرایند ،همیشه شرایط خویش
را بازتولید میکند و به شکل گاه و بیگاهی در میآید )73( ».دراواخر ماه مه 1873در
نامه ای به انگلس نوشت که « مشکلی که من مدت طوالنی با آن درگیر بوده ام
بررسی جدولهایی است که قیمتها و نرخهای تنزیل را به دست میدهند… من
چندین بار سعی کردم که درارزیابی از بحران – این باال و پایین رفتنها را بهعنوان
نمودارهای غیرمنظم محاسبه کنم و فکر کردم (و هنوز فکر میکنم که اگرمنابع
مشهود کافی دراختیار باشد) می توانم قوانین اصلی بحرانها را بهطور ریاضی تعیین
کنم)74(».
از نگاه مارکس ساکن بودن سرمایهی ثابت بخشی از توضیح گاهوبیگاه بودن
چرخههاست .او معتقد بود که مدت زمان یک چرخهی انباشت (رونق و رکود) بین
پنج تا هفت سال متغیر بود ،دیدگاهی که وقتی بحران پیشبینی شدهی 1852
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حادث نشد مورد بازبینی قرارگرفت و این مدت پس آن گاه10 ،سال شد .مارکس در
طول پژوهش خود این ایده را پرورش داد که چرخه با جایگزینی سرمایهی ثابت
مربوط است .بر این اساس ،او معتقد است که «تردیدی نیست که چرخهای که در 10
سال گذشته ،یعنی از زمان گسترش قابلتوجه سرمایهی ثابت ،صنعت از آن
میگذشت با فاز کامل بازتولید سرمایهای که به این طریق تعیین میشود مربوط
است .البته عوامل تعیینکننده ی دیگری هم خواهیم یافت ولی این یکی از آن عوامل
است)75(».
مارکس افزود که «تا بهحال این چرخهها بین  10تا  12سال طول کشیده ولی
هیچ دلیلی وجود ندارد فکر کنیم این ارقام ثابت میماند ».درواقع مارکس فکر
میکرد که چرخهی بازسازی سرمایه کوتاهترخواهد شد .اما مدتی بعد انگلس نوشت «
به نظر میرسد شکل دقیق فرایند گاهوبیگاهی با چرخهی  10سالهی پیشین با شکل
اندکی کهنهتر ،طوالنی و جابجایی بین رونق کوتاهمدت تجاری غیر قابل چشمگیر و
بحران نامطمئن به نسبت طوالنیتر که در کشورهای مختلف صنعتی در زمانهای
مختلف اتفاق می افتد جایگزین شده است)76(».
انگلس به مارکس گفت طبیعی است که نرخ استهالک را  7,5درصد درنظر بگیرد
که براین اساس ،چرخهی بازسازی سرمایه را  13سال در نظر میگیرد اگرچه
ماشینهای  20و حتی  30ساله هنوز کار میکنند .مارکس نتیجه گرفت «رقم 13
سال با تئوری هم همخوانی دارد چون واحدی را برای یک دور بازتولید صنعتی برقرار
می کند که تقریب ًا با دوره ای که بحران بزرگ اتفاق میافتد همزمان است .ناگفته
ال
روشن است که بسته به دورهی بازتولیدشان جریان تحولشان با عواملی کام ً
متفاوت تعیین می شود .برای من مهم این است کشف کنم که در اصل مادی بالفصل
صنایع بزرگ کدام عامل مسبب حرکتهای چرخهای است.
نکتهی کلیدی برای مارکس این بود که «چرخهی واگردهای مربوط که در طول
چندین سال طول میکشد و در آن سرمایه درنتیجهی جزء ثابت خود محدود میشود
یکی از بنیانهای مادی چرخههای ادواری (بحران) است… ولی یک بحران همیشه
نقطهی آغاز حجم زیادی از سرمایهگذاریهای تازه است .و همچنین اگرجامعه را
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درکلیتاش در نظربگیریم ،بیشوکم اساس مادی چرخههای واگرد بعدی است» .به
این ترتیب مارکس تئوری خود از بحران را به چرخههای واگرد سرمایه وصل میکند.
انباشت سرمایه ،از جمله داراییهای ثابت ،در نظام سرمایهداری به سودآوری برای
صاحبان سرمایه بستگی دارد .براین اساس ،اگر در یک اقتصاد سرمایهداری یک
چرخه ی جایگزینی نسبتاً درازمدت اتفاق بیفتد محتمل است که شاهد یک چرخهی
سودآوری هم باشیم.
میتوانیم چرخه ی سودآوری را به چرخه دیگری وصل کنیم ،یعنی به حرکتهای
بهای سهام .درکل به نظر میآید بهای سهام شرکتهای سرمایهداری در امریکا به
صورت ادواری تغییر میکند ،یعنی یک چرخهی  16ساله که به چرخهی سود بسیار
شبیه است .تحلیلگران سرمایهگذاری باالرفتن بهای سهام را در بازار ،بازار صعودی و
پایین رفتن بهای سهام را بازار نزولی نام دادهاند .درواقع مدتهای طوالنی است که
بهای سهام عمدتاً در یک جهت تغییر میکند و به همین خاطر به اینها بازارهای
صعودی و نزولی درازمدت میگویند.
چرخهی بازار سهام در امریکا از الگویی شبیه به چرخهی سودآوری تبعیت
میکند .این مناسبات تنگاتنگ را میتوان با اندازهگیری ارزش جاری شرکتها در
مقابل داراییهای انباشته ایجاد کرد .کیو ( )Qتوبین ارقام مربوط به ارزش جاری بازار
 500شرکت عمده را از طریق بازارسهام به دست آورده و بعد آن را بر ارزش
جایگزینی داراییهای فیزیکی انباشتهی این شرکتها تقسیم میکند .براین اساس در
طول  1948تا  1968بازارها تصاعدی بودند و بعد تا  1981بازارها نزولی بودند و بعد
یک بازار صعودی آغاز شد که تا  1999طول کشید .چرخهی بازار سهام در امریکا
بسیار شبیه چرخه ی سودآوری در امریکاست اگرچه ممکن است نقاط عطف متفاوتی
داشته باشند .به نظر می رسد که بازارسهام چند سال پس از بیشینهشدن سود به
حداکثر ارزش خود می رسد .و این چیزی است که انتظار داریم چون بازار سهام
بهطور تنگاتنگ و به مراتب بیشتر از وام بانکی و اوارق قرضه به سودآوری شرکتها
وابسته است .ولی وقتی نرخ سودآوری کاهش مییابد اندکی پس از آن بازارسهام هم
تحوالت مشابهی خواهد داشت اگرچه ممکن است اختالف زمانی کوتاهی هم وجود
داشته باشد.
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آیا میتوانیم از چرخههای درازمدتتر تولید سرمایهداری سخن بگوییم؟
همانطور که چرخهی سودآوری سرمایهداری از ابتدا تا انتها بین  32تا  36سال طول
میکشد و چرخهی بازار سهام همین طور است ،به نظر میرسد که یک چرخه در
پیوند با قیمتها هم وجود دارد که حدود دو برابر این مدت طول میکشد ،یعنی
حدود  64تا  72سال .این چرخه را اولین بار نیکالی کندراتیف ـ اقتصاددان
چپگرای روس در دههی  1920کشف کرد .او متذکر شد که به نظر میرسد دوره
ای است که در آن قیمتها و نرخهای بهره برای دود هه افزایش مییابد و بعد
دورهای آغاز میشود که سیر تحول معکوس میشود.
کندراتیف به تبعیت از مارکس معتقد بود که این چرخههای درازمدت براساس
یک دوره روی هم انباشت شدن پروژههای بزرگ سرمایهای است که در یک چرخهی
تجاری معمولی تمام نمیشود و به همین خاطر این سرمایهگذاریها در چند موج
انجام میگیرد .او این ادعا را که علت چرخههای درازمدت عوامل بیرونی است ردکرد
« سرمایهداری با گذر از مراحل گوناگون همچنان سرمایهداری است و خصلتهای
اساسی و تنظیمات خود را حفظ میکند .در غیر این صورت چهگونه میشود اینها
مراحل گوناگون سرمایهداری باشند .تفاوت قانون ارزش ،قیمتها و قانون سود و
تغییرات احتمالیشان بهطور مطلق در مراحل گوناگون توسعهی سرمایهداری آگاهی
ندارم تا نتوان به آن عمومیت بخشید».
البته یک چرخه ی رشد اقتصادی و رکود اقتصادی هم داریم که اغلب به آن
«چرخهی تجاری» میگوییم و اولین بار اقتصاددان فرانسوی کلمان ژوگالر مطرح
کرد )77(.این چرخه هم حدود  10-9سال طول میکشد و با آنچه مارکس و انگلس
در اواسط قرن نوزدهم بحث میکردند تفاوت چندانی ندارد .چرخهی تجاری ژوگالر
در مقایسه با چرخهی سود مارکسی به دو دلیل نقطهعطف متفاوتی دارد .نخست این
چرخه همهی اقتصاد را دربر میگیرد ،بخشهای مولد و غیر مولد از جمله بخش
دولتی .به این ترتیب حرکتهای چرخهی سود و بخشهای مولد سرمایهداری با
اندکی اختالف زمانی در بقیهی اقتصاد هم خود را نمایان میسازد .دوم ،به نظر
میرسد که چرخهی تجاری ژوگالر با تصمیمهای سرمایهداران در سرمایهگذاری در
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سرمایهی ثابت و متغیر (ماشینآالت و کارگران) آغاز میشود .سودآوری افزایش
مییابد ولی پس از مدتی واحدها کارگران بیشتری را بهکار میگیرند .همین چرخه
اندکی بیشتر رشد میکند سرمایهگذاران تصمیم میگیرند که به نسبت بیشتر در
ماشینآالت سرمایهگذاری کنند و این سرانجام باعث میشود که نرخ سودآوری
کاهش یابد .وقتی نزول نرخ سودآوری بر کل سود سرمایهگذاران اثر میگذارد آنها
بخشی از کارگران را بیکار میکنند ماشینآالت هم عاطل میمانند و حتی ممکن
است واحدهایی هم تعطیل شوند .سرمایهداران قویتر سرمایهداران ضعیفتر را درخود
ادغام میکنند .و این بحران پس از نقطهعطف سودآوری مدتی طول میکشد تا خود
را نشان دهد .به همین نحو بازسازی و احیا هم با بازسازی و احیای سودآوری اندکی
اختالف زمانی دارد.
درنهایت یک چرخهی تجاری کوتاهمدت ـ یعنی  5-4ساله هم داریم .ژوزف
کیچین آن را در دههی  1930کشف کرد .به نظر میرسد این چرخه پیآمد
تصمیمات بسیار کوتاهمدت سرمایهداران باشد مبنی بر این که چه میزان محصول را
برای فروش آماده کنند .در اینجا باید گفت که سرمایهداران نمیتوانند بیش از  2تا
 4سال پیشنگری کنند .آنها تولید خود را افزایش میدهند و استفاده از ظرفیتهای
تولیدی موجود را بیشینه میکنند .تولیدکنندگان سرمایهدار در مبارزهی رقابتی
بیشتر از آنچه که قادر به فروش باشند کاال انبار میکنند و درنتیجه تولید تا زمانی
که مازاد به فروش برسد کمتر میشود.
ولی چرخهی سود بسیار مهم است .رونق چرخهی سود از  1946تا  1965با رونق
چرخهی کندراتیف همزمان شد .به این ترتیب ،پیآمدهای چرخهی ژوگالر در اواسط
دههی  1950باعث ظهور یک رکود عمیق و یا کاهش رشد اقتصادی یا سطح اشتغال
نشد .سودآوری باال و فزاینده در شرایطی که روند کندراتیف روبه تصاعد بود برای
سرمایهداری خوش خبر بود چیزی که از آن تحت عنوان عصر طالیی نام میبرند.
در طول  1965تا  1982نرخ سود کاهش یافت البته چرخهی کندراتیف هنوز در
پیوند با قیمتها در سطح باالیی بود و درنتیجه آنچه که داشتیم رکود فزاینده بود
( 1974 ،1970و  )1980-82در کنار افزایش قیمتها یا به عبارت دیگر تورم
رکودی .ولی در  1974چرخهی ژوگالر و کیچین ادامه یافت و در فضایی که با کاهش
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نرخ سودآوری همراه بود سرمایهداری جهانی اولین رکود اقتصادی پس از جنگ
جهانی دوم را تجربه کرد .رکود  1980-82بسیار شدید و ادامهدار بود چون وقتی در
چرخهی کندراتیف قیمتها باال میرفت سودآوری بهشدت سقوط کرده بود.
مرحلهی بعدی بهبود سودآوری ( )1982-87با روند رو به پایین قیمتها در
چرخهی کندراتیف همراه شد وضعیتی که ما همچنان در پیوند با کندراتیف در آن
موقعیت هستیم .درنتیجه افزایش سودآوری با کاهش تورم همراه شد .روند فزایندهی
سودآوری همچنان به این معنا بود که چرخهی رشد ژوگالر  1991و  2001به
اندازهی وضعیت در  1974و  1980-82عمیق و جدی نبود.
پس از  1997اقتصادهای سرمایهداری درکنار امواج نزولی در چرخهی کندراتیف
وارد یک چرخهی نزولی سود شدهاند .با سقوط رونق ناشی از گسترش اعتبارات در
بخش مسکن در  2005-6چرخهی ژوگالر هم سقوط کرد و ترکیب این دو به صورت
رکود بزرگ و بحران طوالنی که شبیه به دههی  1930است درآمد.
نظریههای بدیل مارکسی از بحران

به دنبال علتها رفتن شیوهای علمی است .ولی اگربخواهیم دیالکتیکی نگاه کنیم
علتها می توانند در سطوح مختلف باشند ،علت نهایی ـ ذاتی و تقریبی ـ نموداری ـ.
علل نهایی را می توان از حوادث واقعی درک کرد و این علت نهایی است که علل
تقریبی را توضیح خواهد داد .بحران  2008-9مثل دیگر بحرانها یک علت اساسی
دارد که براساس تناقض بین انباشت سرمایه و گرایش نزولی نرخ سود در نظام
سرمایهداری است .تناقض از آنجا پیش میآید که در شیوهی تولید سرمایهداری
تولید برای ارزش مبادله است نه ارزش مصرفی .سود و نه تولید یا مصرف هدف نهایی
است .ارزش تنها با بهکارگیری کار – فکری و جسمی – تولید میشود .و سود هم به
این ترتیب به دست میآید که بهازای بخشی از ارزش تولیدشده بهوسیلهی کار چیزی
پرداخت نمیشود بلکه بهوسیلهی صاحبان خصوصی ابزارهای تولیدی ضبط میشود.
تناقض اساسی بین انباشت سرمایه و گرایش نزولی نرخ سود و سپس مقدار سود
در کلیتاش با بحران حل میش ود که به شکل نابودی ارزش ـ هم ارزش واقعی و هم
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ارزش موهومی ـ درمیآید .درواقع هرجا که گسترش موهومی سرمایه بیشتر باشد
آنجا بحران آغاز میشود ،برای نمونه گلهای الله ،بازار سهام ،بدهیهای مسکن،
بدهی شرکتها ،بدهی بانکها و بدهیهای دولتی و غیره .بخش مالی درواقع بخشی
است که بحران درآن آغاز میشود ولی علتاش درواقع مشکلی است که در بخش
تولیدی وجود دارد.
من نظریهی بحران مارکس را اینگونه می بینم .ولی بعضی مارکسیستها نقش
قانون مارکس دربارهی سودآوری را در نظریهی بحران او انکار میکنند .برعکس آنها
به نظریههای عدمتوازن بین انباشت و مصرف (به سب آنارشی حاکم بر تولید
سرمایهداری) ،یا شکاف بین گسترش تولید سرمایهداری و «محدودیتهای بازار» و یا
کمبود قدرت خرید کارگران ـ یعنی بحران مزدساالر عدمتحقق ـ توجه دارند.
تئوری عدمتوازن ابتدا به ساکن از سوی اقتصاددان قرن نوزدهمی روسیه توگن
بارونفسکی ـ کسی که مدعی وجود بحران عدم تحقق شد ـ و رزا لوکزامبورگ ـ که او
هم به همان بحران عدم تحقق باورداشت ـ مطرح شده است .براساس باورهای مارکس
بحرانها میتوانند از عدمتوازن در حوزهی تولید و فرایندهای گردش ایجاد شوند.
بحرانهایی از این قبیل که منحصرا بهوسیلهی عدمتوازن نظام پیش میآیند تنها
بیان آنارشی سرمایهداری هستند نه این که ماهیت بهرهکشانهی مناسبات تولیدی را
که درواقع علت این آنارشی است توضیح دهند .به همین دلیل با بازتوزیع ارزش
اضافی بدون این که ارزش اضافی بیشتری تولید شود رفع میشوند .از سوی دیگر
بحرانهایی که از ماهیت تولید سرمایهداری نتیجه میشوند بهعکس خودبهخود رفع
نمیشوند و تنها می توان با تعدیل تولید ارزش اضافی ،درواقع با افزودن برمیزان
بهرهکشی ،با آن مقابله کرد.
تفکیک فرایند گردش از فرایند تولید سرمایهداری بهطور کلی ممکن نیست .و
این درواقع ضعف دو گروه تئوریهای دستکاریشدهی مارکسیستی دربارهی بحران
است ،تئوری عدمتوازن و پیشگزارهی ناکافی بودن مصرف .آنچه مارکس نشان
می دهد این است که اگرشرایط خاصی از توازن در مبادله بین دو دپارتمان اصلی
حفظ شود هیچ تولید اضاف ی کاالها اتفاق نخواهد افتاد و بازتولید چه به شکل ساده و
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یا حتی گسترش یافته بدون مشکل ادامه خواهد یافت .معنایش این است که علل
عمومی بحرانهای سرمایهداری نمیتواند در فرایند گردش باشد.
مارکس به مشکل «عدمتحقق» آگاه بود .آنارشی موجود در تولید و انباشت
سرمایهداری بهطور دائمی باعث میشود که بخشی از ارزش اضافی تولیدشده تحقق
نیابد در نتیجه ارزش اضافی تحققیافته همیشه با کل ارزش اضافی تولید شده تفاوت
دارد .این که آیا کاالها با توجه به بازاری که برایشان هست بیشتر یا کمتر تولید
شدهاند تنها پس از تولید مشخص میشود .ارزش و ارزش اضافی مستتر در کاالهای
به فروشنرفته از دست میرود و نمیتواند تحقق یابد .وقتی تولید رو به افزایش به
نقطهای میرسد که تبدیل به سرمایهشدن را به مخاطره میاندازد ،رشد تولید متوقف
میشود و درنتیجه انبوهی از کاالها تولید میشود که نمیتواند به فروش رود و
درنتیجه ارزششان قابلیت تحقق یافتن بهوسیلهی انباشت را ندارد و نمیتواند تحقق
یابد.
به این ترتیب ،توقف انباشت به صورت مشکل تحقق ظهور پیدا میکند چون در
واقع کاالهای تولیدشده به فروش نمیرسد .تولید مازاد ،بهعنوان شکل ظهور انباشت
اضافی سرمایه تنها به صورت مشکل روزافزون تحقق جلوهگر شده و در نتیجه به
همین شکل توضیح داده میشود درحالی که علت اصلی اش جدایی بین تولید و
ارزش است .به این ترتیب برای مارکس دو نوع مشکل تحقق وجود دارد .اول بیان
دائماً حاضر آنارشی سرمایهداری و دوم ،مشکل بحران که دربازار به صورت جدایی
بین سود تولیدشده و ارزش اضافی مورد نیاز بازتولید گسترشیافته ظاهرمیشود.
شکل اندکی پیچیدهتر تئوری عدمتوازن را فعال بلشویک پاول مکساکوفسکی
تدوین کرد )78(.مکساکوفسکی به قانون سودآوری مارکس اشاره میکند تنها برای
این که بگوید به چرخهی رکود و رونق ربطی ندارد و بهعکس برمباحث جلد دوم
سرمایه و طرح بازتولید تکیه میکند .او یک تئوری عدمتوازن دارد ولی عالوه بر آن
میکوشد نشان دهد که عدمتوازن بین بخشهای مولد ابزارهای تولید «گاهوبیگاه
ازمصرف فاصله میگیرند» .ولی گروسمان نشان میدهد که درطرح مارکس «یک
تناقض عمیق و روبهرشد» بین تولید و مصرف در نظام سرمایهداری وجود ندارد و
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درنتیجه نمیتواند تبیین مارکسیستی برای تکرار بحرانها باشد .رشد سرمایهگذاری
همیشه بیشتر از رشد مصرف است درنتیجه نمیتواند علت بحرانهای تکراری
باشد )79(.انکار نظریهی عدمتوازن بهعنوان علت بحران سرمایهداری درواقع نشانهی
تأیید قانون سه (یا اگر دقیقتر گفته باشم «خطا») نیست که «عرضه تقاضای خودش
را تولید میکند» .فرایند مبادله در بازار درواقع سازندهی «امکان بحران» است .ولی
این بحرانهای گاهوبیگاه و تکراری در تولید و سرمایهگذاری سرمایهداری را توضیح
نمیدهد.
در دیدگاه مارکس گردش و توزیع درواقع پایینترین سطح تجرید علتها هستند،
به عبارت دیگر ،علتهای تقریبی و نه نهاییاند .سقوط بازار سهام یا قیمت مسکن
ضرورتاً به سقوط تولید منجر نمیشود مگر این که در بخش تولید مشکالت اساسی
وجود داشته باشد .موارد متعددی از سقوط بازار سهام داشتیم که به صورت رکود
تولید و یا اشتغال درنیامدند ولی عکساش صادق نیست.
آنچه نظریهپردازان نظریهی عدمتوازن فراموش میکنند این است که مارکس
درواقع ضرورت بحران تولید اضافی سرمایه را نشان داده است حتی اگر فرض کنیم
که بین دپارتمانهای انباشت و مصرف عدمتوازنی وجود ندارد .درحالی که اغتشاشات
و عدمتوازنها بخشی جداییناپذیر تولید سرمایهداری هستند ولی پیآمدهایشان
جزئی است و نظر به این که آنها همیشه هستند نمیتوانند توضیحدهندهی
چرخههای بحران باشند.
از نظر مارکس ناهمخوانی بین تولید مادی و تولید ارزش است که درفرایند
انباشت مشکل ایجاد میکند .بحران یعنی مازاد تولید سرمایه درتناسب با سودآوری یا
اگر به شکل دیگری بگویم کسری تولید ارزش اضافی در تناسب با میزان رو به
افزایش کل سرمایه« .اضافهتولید سرمایه و نه اضافهتولید کاالهای منفرد
نشاندهنده ی انباشت اضافی سرمایه است و ناگفته روشن است که اضافهتولید
سرمایه همیشه شامل اضافه تولید کاالها هم هست».
کارچیدی یادآوری میکند که «پیشگزارهی عدمتوازن براین گمان است که
ریشه ی بحران در اختالف بین تقاضای از نظر تکنیکی تعیینشده برای ارزش مصرفی
ویژه بهعنوان داده دربعضی شعبهها و از نظر تکنیکی تعیین شدهی عرضه همان

500

501

مارکس و نظریهی بحران

ارزش مصرفی ویژه درشعبههای دیگر بهعنوان محصول نهایی است .پاسخ مارکس این
است که این تغییرات قیمتها که باعث میشود تا بخش اعظمی از سرمایه نتواند
خودرا بهطور متوسط جایگزین کند… باید نهایت ًا به صورت توقف تولید در آید .علت
هم این است که مناسبات عمومی کل فرایند بازتولید به خصوص با اعتبارات گسترش
یافته است ».ولی همه این رابطهها «موقتی»اند .درنتیجه عدمتوازن یا نتیجهی
تغییرات قیمتهاست ـ و در اینجا خودش خود را تصحیح خواهد کرد و درنتیجه
توضیحدهندهی بحران نیست ،یا علتاش کسری قدرت خرید است که در اینجا
کسری قدرت خرید است که بحران را توضیح میدهد نه عدمتوازن .پیشگزارهی
عدمتوازن و مصرف ناکافی نمیتوانند علت ناگزیریِ بحران باشند ولی همانگونه که
مشاهده کردیم این تئوریها میتوانند ناگزیری اغتشاشهای موقتی و خود –
تصحیحکننده را روشن کنند .تنها شیوهای که میتواند توضیح کافی ارایه نماید
مربوط دانستن عدم کفایت تولید (ارزش اضافی) با نوآوریهای فناورانه است)80(».
نظریهی «تولید اضافی» فراتر از «محدودیتهای بازار» درواقع روی دیگر سکه
تئوری ناکافیبودن مصرف است .تولید اضافی یعنی وقتی سرمایهداران درمقایسه با
تقاضایی که برای کاالها و خدمات وجود دارد بیشتر تولید میکنند .انگار به ناگهان
سرمایهداران شروع میکنند به انبار کردن آنچه که قادر به فروش آنها نیستند ،یعنی
کارخانههایی دارند که ظرفیت تولیدیشان درمقایسه با تقاضایی که هست زیادی
است و یا بیشتر از آنچه که نیاز دارند کارگر را بهکار گرفتهاند .درآن صورت شروع
میکنند به تعطیلی کارخانه و واحد تولیدی ،کمکردن از نیروی کار شاغل و یا حتی
برچیدن کل فعالیت ،خب ،این است آنچه که بحران سرمایهداری مینامیم.
تولید اضافی در واقع شیوهی بیان بحران سرمایهداری است .پیش از سرمایهداری
بحران ها ناشی از کمی تولید بودند (قحطی ،و کمبود) ولی بیان این که تولید اضافی
شکلی است که بحران سرمایهداری به خود میگیرد به این معنا نیست که علت
بحران هم هست .بیان این که بگوییم بحرانها مثل رعد و برق هستند توضیح
نمیدهد که ما چرا خیس می شویم .اگر علت بحران کمی تقاضا باشد در آن صورت
سرمایهداری باید بهطور دائمی گرفتار رکود باشد چون کارگران هیچگاه نمیتوانند
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همهی آنچه را که تولید میکنند خریداری کنند .از آن گذشته تفاوت بین آنچه که
کارگران بهعنوان مزد دریافت میکنند و قیمت کاالها وخدماتی که سرمایهدارها در
بازار به فروش میرسانند درواقع سود سرمایهداران است .طبق تعریف ،آن بخش
اضافی ارزش دراختیار کارگران نیست که مصرف کنند بلکه در دست مالکان
سرمایهدار است.
مارکس به نقد اقتصاددانان سرمایهداری برآمد که میگفتند هرگز شما با بحران
تولید اضافی روبهرو نخواهید شد چون «هر فروشی که یک سرمایهدار انجام میدهد
به این معناست که خریداری هم هست ».به نظر مارکس گفتن این که برای هر
فروشنده ای خریداری هم هست یک همانگویی است چون این دقیقاً تعریف مبادله
است .ولی هیچ کس همین که چیزی را فروخت مجبور نیست چیز دیگری را خرید
کند .پول بهدست آمده از یک فروش میتواند احتکار (یا پسانداز) شود و برای خرید
مورد استفاده قرار نگیرد .همین بهتنهایی امکان تولید اضافی و بحران را ایجاد
میکند .ولی وجود امکان بحران در فرایند مبادلهی سرمایهدارانه با استفاده از پول به
این معنا نیست که ضرورتاً اتفاق میافتد و یا حتی کی و چهگونه اتفاق خواهد افتاد.
به همین منظور مارکس فراتر رفته و توضیح میدهد که آنچه که تعیین میکند که
آیا سرمایهداران برای سرمایهگذاری در واحد تولیدی و ماشینآالت دست به خرید
میزنند و یا کارگر را بهکار میگیرند ،سودآوری است« .نرخ سود در واقع موتور
محرک تولید سرمایه داری است .اشیا تا جایی که تولیدشان سودآور باشد ،تولید
میشوند».
اینجاست که قانون مارکس دربارهی گرایش نزولی نرخ سود شکل میگیرد.
مارکس نشان میدهد که سودآوری تولید سرمایهدارانه پایدار نیست و درواقع تحت
فشارهای غیر قابل کنترلی برای نزول (گرایش) قرار دارد .این وضعیت سرانجام به
جایی میرسد که سرمایه داران به نسبت سودی که از کارگران به دست میآورند،
زیادی سرمایهگذاری میکنند (انباشت اضافی) .در یک نقطهی معین ،انباشت اضافه
به نسبت سود (نرخ نزولی سود) به جایی میرسد که کل سود هم دیگر افزایش
نمییابد .اینجاست که سرمایهداران سرمایهگذاری و تولید را متوقف میکنند و
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دراینجا تولید اضافی یا بحران سرمایهداری داریم .به این ترتیب ،آنچه که علت
تولید اضافی است نرخ نزولی سود (و سود نزولی) است ،نه برعکس.
همانگونه که هنریک گروسمان توضیح میدهد( « )81اگر کل سود نزولی نباشد،
نرخ نزولی سود بهطور مستقیم به بحران منجر نمیشود .وقتی نرخ نزولی سود نهایت ًا
به صورت سود نزولی درمیآید آن موقع است که انباشت اضافی سرمایهگذاری ،و
تولید اضافی کاالها وخدمات (که سودآور بودند) اتفاق میافتد و بحران آغاز میشود.
دقیقاً وقتی رشد کل سود متوقف شد ،رکود بزرگ آغاز گشت.
بنابراین بهاصطالح مشکل تحققپذیری درواقع نتیجهی مشکل تولید است .نزول
نرخ سود و نزول کل سود باعث سقوط سرمایهگذاری ،مزدها و اشتغال میشود و
شرکتهای درگیر نمیتوانند کاالها و خدمات خود را به قیمتهای موجود به فروش
برسانند و گارگران قادر به خرید آنها نیستند .این البته که یک بحران تولید اضافی و
مصرف ناکافی هم هست ولی درواقع تنها قانون سودآوری مارکس میتواند این
چرخههای رونق و رکود را توضیح دهد نه تئوریهایی که دربارهی تولید اضافی و یا
عدمتوازن داریم.
مازاد اضافی« ،عدمتوازن»« ،تولید اضافی» و یا «ناکافیبودن مصرف» تئوریهای
مارکسی بحران نیستند .ولی از آن مهمتر ،آنها در مقایسه با قانون سودآوری مارکس
بدیلهای بهمراتب ضعیفتری هستند .آنها نه فقط در حیطهی نظری بسیار ضعیف
هستند بلکه از نظر کارآمدی هم غیر قابلاثباتاند .پرسش این است که وقتی
میگوییم «عدمتوازن» و یا «ناکافیبودن مصرف» درواقع چه چیزی را داریم
اندازهگیری میکنیم؟ آیا مصرف قبل از پیدایش رکود کمتر میشود؟ نه اینگونه
نیست بلکه همهی شواهد عکس آن را نشان میدهد درست برعکس وضعیتی که در
پیوند با سرمایهگذاری و یا سود داریم .آیا عدمتوازن رشد سرمایهگذاری در مقایسه با
مصرف به تولید اضافی و یا بحران ادواری منجر میشود؟ خب ،نه همان گونه اندرو
کلیمن برای امریکا نشان داده است )82(.از نظر تاریخی سرمایهگذاری تجاری همیشه
سریعتر از مصرف کارگران رشد میکند و این نتیجهی انباشت سرمایهداری است .ولی
این وضعیت به رکود مزمن یا رکود دایمی منجر نمیشود چون سرمایهگذاری تقاضای

مایکل رابرتز  /ترجمهی احمد سیف

خودش را ایجاد میکند (تقاضای سرمایهداران) .درواقع ،سرمایهگذاری موجب رشد
بازدهی کار شده و در نتیجه رشد اقتصادی را بیشتر میکند .مشکل وقتی پیش
میآید که سرمایهگذاری سقوط میکند نه زمانی که «باسرعت زیادی» رشد میکند.
به نظر میرسد همگان در دایرهی اقتصادی مارکسیستها توافق دارند که
بحرانهای دههی  1970و اوایل دههی  1980به خاطر نزول سودآوری پیش آمد نه
ال
تولید اضافی یا ناکافی بودن مصرف .ولی همانگونه که مشاهده میکنید بحث فع ً
اینگونه پیش میرود که هر بحرانی میتواند علل متفاوتی داشته باشد چون
سرمایهداری به شکلهای تازه و ساختارهای تازه دگرسان میشود (نولیبرالیسم یا
مالیگرایی) که موجب تغییر در علل تناقضات میشود .و به ما گفته میشود که چون
سودآوری از سال  2001افزایش یافته تا زمان رکود بزرگ (درواقع تا  )2006پس
قانون مارکس کاربرد ندارد و در نتیجه باید بگوییم که رکود بزرگ درواقع نتیجهی
بی ثباتی مالی ،اعتبارات بیش از حد ،افزایش نابرابری و کاهش سهم مزد و یا تقاضای
ضعیف و رکود دایمی بود.
بسیاری از مارکسیستها بر این گماناند که تأکید بر اینکه قانون سودآوری
مارکس دلیل اصلی بحرانهاست بسیار «تقلیلگرایانه» و یا «تک علتی» است )83(.از
نظر این مارکسیستها ابعاد دیگر و یا علل دیگری برای بحرانها هست .گیرم که این
گونه باشد و قانون سودآوری مارکس برای تبیین بحرانها «کافی» نباشد ،ولی
واقعیت این است که «ضروری» است .شیوهی کار مارکس این بود که با تجرید از
واقعیتها به قوانین اصلی (ضروری) حرکت در نظام سرمایهداری دست یابد و پس
آنگاه خصلتهای خاص سرمایه داری را به آن اضافه کند تا به علل کوتاهمدت
بحرانها برسد .به این مفهوم قانون سودآوری مارکس را میتوان بهعنوان علت اصلی و
نهایی بحرانهای مکرر دانست که بهوسیلهی حوادث «تقریبی» بهکار میافتد ،برای
نمونه ،یک بحران در قیمت نفت ،حباب در بازارسهام ،و یا سقوط بازار مسکن .در آن
صورت ،ما به علل «کافی» دست خواهیم یافت.
مارکس وقتی که دربارهی هراس  1857مینوشت به این نکات توجه داشت« :آن
شرایط اجتماعی کدام است که موجب بازتولید این فصول خود فریبندهی سفتهبازی
زیاد یا اعتبارات موهومی می شود؟ اگر آن را دنبال کنیم به بدیلی ساده و سرراست
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خواهیم رسید .از دو حال خارج نیست یا جامعه آنها را کنترل میکند و یا این که
آنها نتیجه ی ذاتی نظام تولیدی موجود هستند .درحالت اول جامعه میتواند جلوی
بحران را بگیرد ولی در حالت دوم تا زمانی که نظام ادامه مییابد ،باید با آنها سر کرد
درست مثل تغییرات طبیعی که در فصول مختلف سال شاهدیم)84(».
همان طور که مارکس میگوید «سفتهبازی زیادی» یا « اعتبارات موهومی» از
بحرانهای تکراری در نظام تولیدی سرمایهداری نتیجه میشوند .با فعالیتهای
اجتماعی نمیتوان از دستشان خالص شد مگر این که شیوهی تولیدی را جایگزین
کنیم .نمیتوان بحرانها در نظام مالی را از آنچه در بخش مولد اتفاق میافتد جدا
کرد « .به این معنا که بحرانها بدون اعتبار هم امکانپذیر است)85(».
هیچکدام از بدیلهایی که دربرابر قانون مارکس ارائه میشوند بهعنوان علل اصلی
و نهایی جذاب و پذیرفتنی نیستند .همان گونه که الن فریمن اخیراً گفته است قانون
سودآوری مارکس همچنان « تنها توضیح پذیرفتنی در رقابتی است که برسر تبیین
مشکل اساسی سرمایهداری درجریان است)86(».
یادداشتها
( )51همانطور که مارکس در یادداشتهایش برای کتاب سرمایه نوشت از نظر تاریخی
برای اقتصاددانان کالسیک روشن بود که نرخ سود گرایش نزولی دارد ولی نمیتوانستند آن را
توضیح بدهند .قانون ارزش و انباشت مارکس به این پرسش پاسخ نظری میدهد« .دگرسانی
ارزش اضافی به سود از دگرسانی نرخ ارزش اضافی به نرخ سود به دست میآید نه برعکس.
درواقع ،ازنظر تاریخی از نرخ سود آغاز می کنیم .ارزش اضافی و نرخ ارزش اضافی مفاهیمی
نسبی هستند که اگرچه قابلرؤیت نیستند ولی اساسیاند و باید مورد بررسی قراربگیرند
درحالی که نرخ سود و ارزش اضافی به شکل سود در سطح نشان میدهد که چه دارد اتفاق
می افتد .در متن دست نوشته جلدسوم در MEGA 2II 4.2,p.52
52. Karl Marx, Marx Engels Collected Works, vol. 33 (London:
Lawrence and Wishart, 1990), 104; Karl Marx, The Grunrisse
(London: Penguin, 1973), p. 748.
( Marx 1973, pp. 748-49 .53تأکید از ماست)
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(« )54با توجه به این واقعیت که “قوانین اصلی حاکم بربحران” همانند دیگر قوانین
اجتماعی ،گرایشی و ضدونقیض هستند“ ،تعیین این قوانین با استفاده از ریاضیات” مقولهی
غیرممکنی است .نخست ریاضیات شاخهای از منطق صوری است و همانگونه که در باال
دیدیم منطق صوری نمیتواند ضدونقیض هم باشد .با این همه برای در نظر قوانین حاکم بر
حرکت جامعه باید از مقولههای ضدونقیض آغاز کرد و از همین روست که قوانین حرکت
گرایشی هستند .دوم ،حتی اگر همهی «عوامل درگیر» شناخته شده باشند عمالً بررسی
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مواجههی ما با وضعیت اضطراری زیستمحیطی کرهی زمین ،که بسیاری از
گونههای این سیاره ،شامل خود ما انسانها ،را به خطر انداخته است ،و اینکه چنین
فاجعهای ریشه در سیستم اقتصادی سرمایهداری دارد امروزه بر کسی پوشیده نیست.
با وجود این  ،درک و دریافت خطرات عظیمی که ذات سرمایهداری بر محیطزیست
تحمیل می کند در بسیاری از موارد نادرست است؛ دامن زدن به باور امکان ایجاد یک
«سرمایهداری طبیعتگرا» یا «سرمایهداری اقلیمگرا»ی جدید که در آن این سیستم
از دشمن محیطزیست به محافظ آن تبدیل میشود ،از این نوع است ]1[.مشکل
اصلی تمامی این نگرشها این است که مجموعهی تهدیدهای ناشی از روابط تولید
فعلی بر انسانها و کرهی زمین را کمترازحد برآورد میکنند .درواقع ،باید ادعا کنم که
منشاء کل بحران جهانی بومشناختی[ ]2را صرفاً از منظر نقد مارکسیستی به
سرمایهداری میتوان دریافت.
یکی از ضعفهای معمول در نقدهای رادیکال محیطزیستی از سرمایهداری ،اتکای
آنها بر مفاهیم انتزاعی سیستم مبتنی بر شرایط قرن نوزدهم است .بنابراین بسیاری
از مبانی ویژهی تاریخی بحرانهای زیستمحیطی مرتبط با شرایط قرن بیستم (و
بیست و یکم) به اندازهی کافی تحلیل نمیشوند .نقد بومشناختی خودِ مارکس،
ناگزیر ،محدود به دورهی تاریخیای که در آن قلم میزد ،یعنی مرحلهی رقابتی
سرمایهداری ،میشد و لذا قادر به درک برخی جنبههای مهم تخریب محیطزیست
ناشی از ظهور سرمایهداری انحصاری نبود .بر این اساس ،در تحلیل پیشِ رو نه تنها به
نقد بومشناختی طرحشده توسط مارکس (و انگلس) میپردازم ،بلکه به آنچه که
اقتصاددانان سیاسی مارکسیست و رادیکال متأخر ،ازجمله تورستین وبلن ،پل باران،
پل سوییزی و آلن اشنایبرگ ،به آن پرداختهاند نیز اشاره خواهم کرد.

مارکس و بهرهبرداری بیشازحد[ ]3سرمایهداری
اولین مقالهی اقتصاد سیاسی مارکس ـ با عنوان «مباحثی دربارهی قانون دزدی
چوب» ،در زمان سردبیری روزنامهی راینیشه تسایتونگ Rheinische Zeitung
در سال  -1842که بر مسائل بومشناختی متمرکز بود ،کمتر شناخته شده است .اکثر
زندانیان آن زمان در پروس ،دهقانانی بودند که به جرم برداشتن چوبهای خشک از
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جنگل دستگیر شده بودند .این کارِ دهقانان صرف ًا یکی از حقوق متعارف آنها بود که
با گسترش مالکیت خصوصی از آن منع شده بودند .به گفتهی مارکس ،پس از
مشاهدهی مباحث مربوط به این موضوع در راینلند دایِت[( ]4مجمع ایالتی راینلند)،
نقطهی اصلی اختالفنظر در این زمینه چگونگی حفظ حقوق مالکیت صاحبان زمین
به بهترین وجه و نادیده گرفته شدن حقوق متعارف مردم عادی نسبت به زمین ،بود.
دهقانان فقیرشده بهعنوان «دشمنان چوب» تصور میشدند؛ چراکه حق متعارف و
معمول آنها در جمعآوری چوب ،به عنوان سوخت مصرفی برای پختوپز و تأمین
گرمایش خانههایشان ،حقوق مالکیت مالکین خصوصی را نقض میکرد]5[.
زمان زیادی نگذشت که مارکس تحقیقات نظاممند خود در زمینهی اقتصاد
سیاسی را آغاز کرد .چندان مایهی تعجب نیست که وی قبل از دستنوشتههای
اقتصادی و فلسفی  ، 1884بر موضوع انباشت اولیه ،یعنی ،سلب مالکیت از دهقانان،
که در چارچوب توسعهی سرمایهدارانه از زمینها بیرون رانده شده بودند ،متمرکز
شد؛ و آن چیزی نبود جز جدایی کارگران از زمین بهعنوان ابزار تولید؛ که بعدها در
کتاب سرمایه بهعنوان «پیششرط تاریخی شیوهی تولید سرمایهداری» و « بنیاد
دایمی»[ ]6آن ،یعنی مبنای ظهور پرولتاریای مدرن ،با آن ارجاع داد ]7[.سرمایهداری
همچون سیستمی متجاوز به طبیعت و ثروت عمومی آغاز شد.
فهم این مطلب که ریشهی اصلی انتقاد اقتصاد سیاسی مارکس در تمایز بین
ارزش مصرفی و ارزش مبادله نهفته ،بسیار مهم است .وی در اولین صفحات کتاب
سرمایه چنین توضیح میدهد که هر کاالیی از یک ارزش مصرفی و یک ارزش
مبادلهای برخوردار است که به مرور زمان مورد دوم بهطور فزایندهای بر مورد اول
غالب می شود .بر این اساس ،ارزش مصرفی با الزامات عمومی تولید و رابطهی بنیادین
انسان با طبیعت ،یعنی نیازهای اساسی بشر ،مرتبط بود .در نقطهی مقابل ،ارزش
مبادله در پی دستیابی به سود بود .این وضعیت موجب ایجاد تضاد بین تولید
سرمایهداری و تولید در حالت عام (یعنی ،شرایط طبیعی تولید) شد.
چنین تناقضی در زمان مارکس ،در قالب آنچهکه به عنوان «پارادوکس الدردِیل»
ال
شناخته میشد برگرفته از جیمز مِیتلند ،اِرل هشتم الدردِیل ( )1759-1839ـ کام ً

جان بالمی فاستر  /ترجمهی رضا میرزاابراهیمی

بازر بود .الدردِیل یکی از اولین اقتصاد سیاسیدانان کالسیک ،نویسندهی جستاری در
ماهیت ثروت عمومی و روشها و عوامل افزایش آن[ ،)1804( ]8به شمار میرود .به
اعتقاد وی ثروت عمومی دربردارندهی ارزشهای مصرفی است ،که همانند آب و هوا
در اغلب مواقع بهوفور در دسترس همگان قرار دارد؛ درحالیکه ثروتهای
خصوصی[ ]9مبتنی بر ارزشهای مبادلهاند که مستلزم کمیابیاند .در چنین شرایطی،
وی سیستم موجود را متهم کرد که بسط ثروتهای خصوصی در آن با نابودی ثروت
عمومی همراه بود .بهعنوان مثال ،چنانچه عرضهی آب ،که قبالً به صورت رایگان قابل
دسترس بود ،انحصاری شده و بر چاهها قیمت اعمال شود ،آنگاه مجموع ثروت کل
ملت به زیان کاهش ثروت عمومی افزایش خواهد یافت.
لذا ،بنا به اظهار الدردِیل «تلقی عام بشری» نسبت به هرگونه افزایش در
ثروتهای خصوصی « با کمیاب کردن هر کاالیی که در کل برای انسان مفید و
ضروری است» ،عصیان میکند .با وجود این ،او دریافت که جامعهی بورژوایی که در
آن زندگی میکرد ،ازپیش به این موضوع دامن میزد .بدینگونه ،مستعمرههای
هلندی در دورههای باروری« ،ادویهجات» را میسوزاندند و یا بابت «جمعآوری
شکوفههای نورس یا برگهای سبز درختان جوز» به بومیان پول پرداخت میکردند و
از بین میبردند؛ حالآن که زارعان در ویرجینیا بخشی مشخصی از محصوالت خود را
بهمنظور حفظ قیمت به موجب قوانین مصوب ،میسوزاندند .بنا به گفتهی وی،
«واقعیت این است که این اصل ازجانب کسانی که منافعشان آنها را به سوی
بهرهبردن از آن سوق میداد ،مورد توجه قرار گرفت» ،و «هیچ چیزی غیر از ائتالف
همگانی ،نمی تواند ثروت عمومی را از یغماگری حرص و طمع شخصی مصون
دارد»]10[.
از نظر مارکس ،پارادکس الدردِیل ،که از «نسبت معکوس دو نوع ارزش» (ارزش
مصرفی و ارزش مبادله) نشأت می گرفت ،بیانگر یکی از تناقضات اصلی تولید بورژوایی
بود .شاکلهی کلی الگوی پیشرفت سرمایهداری با هدررفتن و نابودی ثروت طبیعی
جامعه شناخته میشد ]11[.بهگفتهی وی «بهرغم تمامی خسّتها ،نحوهی مواجههی
تولید سرمایه داری با زندگی مادی انسان کامالً مُسرفانه است؛ درست همانطورکه
شیوهی توزیع تولیداتش از راه تجارت و طریقهی رقابتاش ،منابع مادی را بهشدت
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هدر میدهد ،و درنهایت آنچه را که جامعه میبازد [ثروت عمومی] ،به نفع
سرمایهداری فردی [ثروتهای خصوصی] تمام میشود]12[.
غلبهی ارزش مبادله بر ارزش مصرفی در توسعهی سرمایهداری و تأثیر
بومشناختی آن را همچنین میتوان در فرمول عمومی سرمایهی مارکس،M-C-M’ ،
مشاهده کرد .سرمایهداری عموم ًا بهعنوان سیستمی منطبق بر تولید سادهی کاالیی،
 C-M-Cتوصیف میشد که در آن پول نقش واسطهای در فرآیند تولید و مبادله
ی خاص در کاالهایی
بازی میکند و آغاز و پایان آن حکشدگی ارزشهای مصرف ِ
مشخص است .اما ،با اتخاذ رویکردی کامالً متضاد ،تعبیر مارکس اینگونه بود که
تولید و مبادله در سرمایهداری شکل  ›M-C-Mبه خود میگیرد؛ بهطوریکه
سرمایه ی پولی بر نیروی کار و موادی که کاال را تولید میکنند برتری یافته و در
انتهای فرآیند کاالی تولیدشده از امکان فروش به پول بیشتر برخوردار میشود،
یعنی  ›Mیا ( همان ارزش اضافی است) .اصلیترین تفاوت این دو فرآیند در این
است که برای فرآیند اخیر ،مادام که هدف پول یا ارزش انتزاعی باشد ،هیچ نهایتی
نمیتوان متصور شد .در دورهی بعد ،با سرمایهگذاری مجدد  ›Mفرآیند »M›-C-M
شکل میگیرد ،به دنبال آن  ›»M»-C-Mو این فرآیند به همین منوال تداوم خواهد
یافت.
در چنین سیستمی ،سرمایهدار برای حفظ میزان مشخصی از ثروت میبایست
بهطور مداوم در پی راههایی برای توسعه و گسترش آن باشد .لذا ،قانونِ ارزش درِ
گوش هر سرمایهدار منفرد و کل طبقهی سرمایهدار بهطور مداوم نجوا میکند که
«بهپیش! بهپیش!» .با وجود این ،چنین شرایطی نیازمند تحوالت انقالبی بیوقفه در
تولید است که با جابه جایی نیروی کار و ارتقای سود بتواند در خدمت انباشت هرچه
بیشتر باشد .بهعالوه« ،چرخهی مصرف در گردش» نیز میبایست همراه با رشد تولید
و متناظر با آن رشد کند .مارکس تأکید داشت که ذات رابطهی سرمایهْ کنارزدن
هرگونه حد و مرز مشخص در برابر پیشروی آن بود ،و تنها موانع موجود هم قابل
رفع شدن هستند .این گزارهها ،که اجزای ذاتی اقتصاد سیاسی مارکس تشکیل
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میدهند ،بنیانهای چیزی را شکل داد که اشنایبرگ بعدها مدل «چرخهی بیپایان
تولید»[ ]13نامید]14[.
با وجود این ،نظریهی گسست متابولیکی مارکس بارزترین نقطهی مشارکت وی
در مباحث بومشناختی است .بر اساسِ این نظریهی مبتنی بر کار شیمیدان بزرگ
آلمانی یوستوس فون لیبیش ]15[،مارکس معتقد بود که با جابهجایی صدها و هزاران
ی مواد غذایی و فیبرها به مراکز تولید صنعتی جدید شهری – که جمعیت به طرز
مایل ِ
فزایندهای در آنها متمرکز میشد – سرمایه ،سرانجام با تهیکردن خاک از مواد
مغذی ،مانند نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم که میبایست به زمین بازگردند ،منجر به
آلودگی شهرها میشود .الیبیش چنین وضعیتی را «استثمارِ بیشازحد» یا سیستم
دزدی نامید .همین مطلب را ارنست مندل در نظریهی اقتصادی مارکسیستیاش به
شرح زیر طرح کرد:

دانشمندانی فکور ،همچون الیبیش آلمانی ،به پدیدهای واقع ًا مخرب به نام
فرسودگی مضاعف خاک ،ناشی از بهرهبرداری بیشازحد ،به دلیل شیوههای
بهرهبرداری حریصانهی سرمایهداری با هدف به دست آوردن بیشترین سود در
کم ترین زمان ،توجه کرده بودند .در شرایطی که جوامع مبتنی بر کشاورزی مانند
چین ،ژاپن ،مصر باستان و… ،به شیوهای عقالنی از کشاورزی دست یافته بودند که
باروری خاک را در طول چندین هزار سال حفظ و یا حتی افزایش میداد ،بهرهبرداری
بیشازحدِ سرمایهداری ،در بخشهای خاصی از جهان ،موجبات فرسایش الیهی بارور
خاک… طی تنها نیم قرن را فراهم آورده بود]16[.
ازنظر مارکس چنین بهرهبرداریای منجر به شکلگیری «گسستی ترمیمناپذیر»
در متابولیسم بین انسان و زمین «-متابولیسمی تجویزشده ازجانب قوانین طبیعی
حیات» – درون جامعهی سرمایهداری شده که مستلزم «ترمیم سیستماتیک بهعنوان
قانون تنظیمکنندهی تولید اجتماعی» بود .به گمان وی ،ماهیت اصلی «تولید
سرمایهدارانه» در صنعتیکردن کشاورزی آشکار شد ،چراکه «توسعهی آن صرفاً از
طریق تضعیف همزمان اصلیترین منابع کل ثروت ـ خاک و کارگر ـ امکانپذیر
میشود».
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درک این نکته که نیروی کار و خودِ فرآیند تولید ،به عنوان رابطهی متابولیک
بین انسانها و طبیعت ،تعیینکننده هستند در فهم جایگاه و اهمیت این نقد
بومشناختی در نقد کلی مارکس از سرمایهداری ،بسیار ضروری است .بر این اساس،
تعریف اولیهی مارکس از سوسیالیسم/کمونیسم ،جامعهای بود که در آن
«تولیدکنندگان همبسته[ ]17متابولیسم انسان با طبیعت را بهشکلی عقالنی مدیریت
میکنند… و آنرا با کمترین مخارج انرژی به سرانجام میرسانند ».در کنار این ،وی
رادیکالترین مفهومِ ممکن از پایداری را ،با تأکید بر اینکه هیچ کس ،حتی تمامی
کشورها و انسانهای جهان ،مالک کرهی زمین نیستند ،بلکه آنرا به امانت بردهاند و
الزم است تا ابد مطابق با اصل سرپرست خوب ( )boni patres familiasاز آن
محافظت کنند ،بسط داد .بنابراین ،نقد کلی بومشناختی وی معطوف به این است که
به جای ایجاد چنین گسستهایی توسط سرمایهداری ،میبایست چرخههای بستهی
متابولیکی بین انسان و طبیعت برقرار باشد .این امر زمینهی بهکارگیری مفاهیم
ترمودینامیکی در فهماش از اقتصاد و جامعه را فراهم ساخت]18[.
البته کل دیدگاههای بومشناختی مارکس بسیار فراتر از نکات مطرح شده است،
اما فضای بحث فعلی اجازهی طرح تمامی آنها را نمیدهد .ذکر این نکته ضروری
است که تحلیلهای مارکس و انگلس یادآور موضوعات مهمی چون «برباددادن»
سوختهای فسیلی و سایر منابع طبیعی ،بیابانزایی ،جنگلزدایی و تغییرات اقلیمی
منطقهای هستند –که دانشمندان در نتیجهی تخریب محیطزیست توسط انسان آنرا
دریافتهاند.
سرمایهی انحصاری و محیطزیست

پایههای اصلی نقد عمومی بومشناختی مارکس با پیشرفت علم مواد ،که بهطور
مستقیم و غیرمستقیم الهامبخش تعدادی از دانشمندان ماتریالیست و فالسفهی علم
در دهههای پس از آن بود ،پربارتر شد .بااینحال ،در چارچوب اقتصاد سیاسی
مارکسی و درحالیکه نقد مارکس از تهیسازی (بهرهبرداری بیشازحد) سرمایهداری
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بین اواخر قرن نوزدهم تا اواخر قرن بیستم کمتر شناخته یا به آن اتکا میشد ،وضع
امور کامالً متفاوت شد]19[.
اصلیترین کشفیات اقتصاد سیاسی رادیکال و مارکسی در قلمرو بومشناختی در
قرن بیستم را می توان در بروز واکنش نسبت به تغییر شرایط مرتبط با مرحلهی
انحصاری سرمایه و قواعد محیطزیستی تغییرشکلیافتهای که مسبب بهوجود آمدنش
بود ،دید .رودلف هیلفردینگ و تورستین وبلن اولین نظریهپردازان سرمایهداری
انحصاری در آلمان و ایاالت متحده بودند .جای تعجب است که علیرغم اینکه
هیلفردینگ تحلیل خود را مستقیماً بر مبنای اقتصادسیاسی مارکسی بنا میکند ،اما
دربارهی وضعیت محیطزیست حرفهای کمی برای گفتن داشت .برعکس ،وبلن ـ
اقتصاددان سوسیالیست تحت تأثیر مارکس که خود را مارکسیست نمیدانست –
شاهد گذار از رقابت آزاد به عصر شرکتهای انحصاری بود که تبعات عظیمی برای
محیطزیست ،مصرف منابع و ضایعات اقتصادی در پی داشت.
وبلن در آخرین کارش با عنوان مالکیت غیابی و مؤسسات تجاری در دوران
حاضر ،تأکید داشت که «برنامهی آمریکاییِ» استثمار منابع ،نوعی انباشت از طریق
دستاندازی به محیطزیست و جمعیتهای بومی بود ،که همانند پارادوکس لودردِیل،
شکلی از «امرِ متداولِ تبدیل ثروت عمومی کل به سود شخصی در چارچوب یک
برنامهی مصادرهی قانونی» به خود گرفت .به گفتهی وی« ،امر معمول» عبارت بود از
« تبدیل نیازهای عمومی به ابزاری برای کسب سود شخصی و به همین ترتیب ،تبدیل
آن به سرمایه».
وبلن معتقد بود که در مرحلهی رقابت آزاد« ،منابع [طبیعی] چهارگانه» ،بهدلیل
«باالرفتن سرعتِ تولیدِ محصول و پایینآمدن قیمت» ،بیش از حد مورد بهرهکشی
قرار گرفتند که منجر به «فرسودگی سریع ،همراه با هدررفت منابع طبیعی» شد.
چنین وضعیتی ،به کمک ابزار تنظیم مقرراتی دقیق برای کمیابی و قیمتگذاری
انحصاری ،به شکلگیری مرحلهی سرمایهی انحصاری (مالکیت غیابی) همراه با تبانی
برای تبدیل ثروت عمومی به منفعت شخصی منجر شد .این سیر تحول ،بهویژه در
صنایع نفت ،زغالسنگ و الوار بسیار مشهود بود؛ اتالف حیرتآور آنها در مراحل
آغازین بهرهبرداری ،منجر به اعمال کنترل انحصاری تعداد نسبت ًا اندکی مالکان غایب
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بر آنها در نهایت امر شد .بهگفتهی وبلن ،درنتیجهی چنین تحوالتی« ،میزان الواری
که شرکت صنایع چوب ،در طول این دوره از اواسط قرن نوزدهم ،نابود کرده بسیار
بیش از آن میزانی است که از آن بهره برده است]20[».
با وجود این ،دیدگاههای بومشناختی مهمتر وبلن با تحول ارزش مصرفی و مصرف
در نظم جدید کسبوکارهای بزرگ ـ مقیاس مرتبط بود .کنارگذاشتن صوری
رقابتهای قیمتی توسط شرکتها یکی از ویژگیهای سرمایهداری انحصاری بود که
با محدودیت در تولید محصول نهایی شد .چنین شرایطی اجازهی قیمتگذاری
تکان حصاری (یا چندانحصاری) را صادر کرد که سودهای هنگفتی برای شرکتها و
مؤسسات عظیم فراهم ساخت .همراه با ممنوعیتِ مؤثر رقابت قیمتی« ،استراتژی
رقابتی» عمدت ًا « به دو خط سیر اصلی محدود شد :نخست ،کاهش هزینهی تولید
محصول و دوم ،افزایش فروش بدون کاهش قیمتها» .به این ترتیب ،وبلن نشان داد
که توفیق زیاد سرمایهی انحصاری در محدودکردن هزینههای تولید ـ از طریق پایین
نگه داشتن دستمزدها و به تبع آن ،از منظر واژگان مارکسی ،افزایش نرخ ارزش
اضافی ـ به معنی این بود که در هر سطح قیمتی مشخص ،مازاد در دسترس برای
پوشش افزایش هزینههای فروش (بدون کاهش در حاشیهی سود) بیشتر شد.
بنابراین سهم بیشتر و بیشتری از کل هزینهی محصول به بهبود فروش محصول و
نه تولید کاال مربوط میشد ]21[.پیآمدهای چنین وضعیتی برای ساختار ارزش
مصرفی اقتصاد بسیار معنیدار بود .به گفتهی وی« ،یک نتیجه» این بود:

افزایش قابل توجه و تصاعدی هزینههای فروش؛ بسیار بسیار بیش از آنچه که در
کتابها نشان داده میشود .تولیدکنندگان بهطور پیوسته توجه بیشتری به قابلیت
فروش محصوالتشان دارند ،بهاینخاطرکه بخش عمدهای از آنچه که در کتابها به
عنوان هزینهی تولید مطرح میشوند میبایست به نحوی مطلوب صرف ایجاد ظاهری
قابل فروش برای محصول شود .تفکیک بین تولیدکنندگی و فروشندگی بهتدریج در
این مسیر رنگ باخته ،تاجاییکه امروزه این گزاره که هزینهی فروشگاهی بسیاری از
کاالهای تولیدشده برای فروش در بازار عمدت ًا به ایجاد نمودها (عینیتها)ی قابل
فروش تخصیص مییابد ،کامالً صادق است]22[.
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وی این مورد را بهخصوص در «رواج کاالهای بستهبندی» میدید:

طراحی و ترویج بستهبندیهای فروش ـ که برحسب میزان اثرگذاری بصریشان
میتوانند موجبات فروش محتویاتشان را فراهم سازند ـ به شاخهای مهم و بسیار
پرسود در کسب و کار جذب مشتری تبدیل شده است .در چنین شرایطی تعداد
بسیار زیادی هنرمند و «کپیکار» ،همچنین سخنگوی سیار ،نمایشگر و مترجم به
استخدام درمیآیند؛ آژانسهای تبلیغاتی برای ارائهی مشاوره و توصیههای ضروری در
مورد توان فروش رقابتی بستهبندیهای رقیب ،برچسبها و یادداشتهای تعلیمی که
بر آنها افزوده میشوند ،بیش از یک روانشناس برجسته را بهکار میگیرند .هزینهی
تمامی این موارد بسیار قابل توجه است… .لذا میتوان اذعان داشت که نیمی از
هزینهی فروش آنچه که به درستی «کاالهای بستهبندی» نامیده میشوند ،و تقریباً
چیزی نزدیک به نیمی از قیمت پرداختشده توسط مصرفکننده را تشکیل میدهد،
مربوط به هزینهی بستههای کاالها هستند .بدون شک در مواردی خاصی ،به عنوان
مثال لوازم آرایشی و داروهای خانگی ،این نسبت از حاشیهی بسیار بیشتری نیز
برخوردار است]23[.
سرانجامِ نفوذ «فروشندگی» به درون تولید به معنی تکثیر ضایعات اقتصادی بود ـ
که وبلن در کتاب «تئوری طبقه تنآسا» از آن به عنوان «مخارجی» که «در مجموع
حافظ حیات زندگی و رفاه بشر نیست» یاد میکند .درواقع ،بخش بزرگی از تقاضای
اولیهی کاالهای خریداریشده در سرمایهداری انحصاری به خاطر
«چشموهمچشمیهای مخرب مالی» است ،مثالً امتیازهای موقعیتی ناشی از
برخورداری از چیزی که خارج از دسترس دیگران است ،و یا صورتهای گوناگون
«مصرف متظاهرانه» و «اسراف متظاهرانه» مرتبط با آن .هرچقدر که فرد بیشتر
بتواند ظواهر زندگی خود را به نمایش گذارد ،از اعتبار اجتماعی بیشتری نیز
برخوردار خواهد بود .تبلیغات شرکتی ،چنین مقایسههای مخربی را ابتدا در بین
طبقه ی ثروتمند و سپس طبقات متوسط و کارگری ،اغلب از طریق ایجاد ترسِ از
دست دادن موقعیت اجتماعی ،تهییج کرد]24[.
فهم این موضوع بسیار حیاتی است که مسئلهی دگرگونی مصرف و انحراف
ارزشهای مصرفی سرمایهداری ،مطابق آنچه که وبلن مطرح کرد ،نقش چشمگیری
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در کارهای آغازین مارکس یا پیروان اولیهی او ( و یا سایر منتقدان قرن نوزدهمی
ال
سیستم) نداشت .اگرچه بنابهنظر انگلس «اثر مفید» یک کاال در سرمایهداری «کام ً
کنار گذاشته میشود و تنها انگیزه به سود حاصل از فروش بدل میشود»[ ،]25و
تصور تلویحی نهفته در این دیدگاه این بود که ارزش مصرفی میتواند تابعی از
ارزش های مبادله و ساختار مصرفی نیروهای تولید باشد؛ اما مارکس در هیچکجای
کتاب سرمایه تحلیلی از «برهمکنش متقابل تولید و مصرف ناشی از تغییرات
تکنیکی» و همراهی با تحول ساختار ارزش مصرفی در اقتصاد ارائه نداد .دلیلاش هم
این بود که کاالهای مصرفی کارگران (بهگونهای متمایز از کاالهای لوکس
سرمایهداری) در سرمایهداری رقابتی قرن نوزدهمی ،هنوز از موضوعیت «تقال برای
فروش»[ ]26گ سترده و عظیم برخوردار نشده بود ،چیزی که در سرمایهداری
انحصاری بهطور کامل بروز و ظهور پیدا کرد ]27[.اگرچه تولید ضایعات در
سرمایهداری رقابتی نیز امری رایج بود – ناشی از ذات غیرعقالنی و کپیکاری در خود
رقابت – اما این هدررفتْ هرگز نقش «کارکردی» مشابهی را که برای انباشت در
سرمایهداری انحصاری – جایی که مشکل اصلی نه کارایی تولید در سمت عرضه ،بلکه
ایجاد بازارها در سمت تقاضا بود – بازی میکرد ،نداشت .به همین دلیل ،تبلیغات و
ی در کنار عواملی همچون تفاوت در محصول تولیدشده ،بهطور کلی نقش
بازاریاب ْ
بسیار ناچیزی در قرن نوزدهم داشتند .لذا ظهور تحلیلهای مربوط به چنین عواملی
تا اوایل قرن بیستم به تعویق افتاد؛ که اولین بار توسط وبلن و سپس -در سنتز
مارکس و وبلن -در سرمایهی انحصاری پُل باران و سوییزی در سال  1966به انجام
رسید.
از نظر باران و سوییزی مشکل اصلی سرمایهداری انحصاریْ جذب حجم عظیمِ
مازاد اقتصادی حاصل از گسترش مداوم بهرهوری سیستم است .این مازاد اقتصادی از
سه طریق میتواند جذب شود :مصرف ،سرمایهگذاری و یا ضایعات سرمایهداری]28[.
مصرف سرمایهداری به دلیل باالبودن انگیزهی انباشت در طبقهی سرمایهدار و
سرمایهگذاری به دلیل اشباع بازار (در اصل بهخاطر سرکوب مصرف مبتنی بر دستمزد
و شروط بلوغ صنعتی) محدود میشدند .لذا ،سرمایهداری در مرحلهی انحصاری خود
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با بروز مشکلی در بازارها و کاهش نرخ بهرهبرداری از ظرفیت مولد و نیروی کار قابل
استخدام ،بهشدت تهدید میشد ]29[.در چنین شرایطی ،اتکای شدید به ضایعات
اقتصادی به خدمت حفظ و تداوم بازارها درآمد و به بخشی جداییناپذیر از اقتصاد
سرمایهداری انحصاری بدل گشت.
باران و سوییزی معتقد بودند که ضایعات اقتصادی اشکال گوناگونی همچون
مخارج نظامی و تقال برای فروش [محصول] ،شامل« :تبلیغات ،تغییر شکل ظاهری و
بستهبندی محصوالت ،انقضای برنامهریزیشده ،تغییرات مدل ،طرحهای اعتباری و
نظایر آن» ،به خود گرفت .اقدامات فروشْ مسبوق بر مرحلهی سرمایهداری انحصاری
بود ،اما تحت نظام سرمایهداری انحصاری بود که «ابعادی عظیم» به خود گرفت.
بدیهیترین شکل تقال برای فروشْ تبلیغات بود ،که در قرن بیستم به سرعت رشد
کرد .بنا به گفتهی باران و سوییزی ،شاید «کارکرد اصلی» تبلیغات برای این سیستم
«درگیرشدن ،از طرف تولیدکنندگان و فروشندگان کاالهای مصرفی ،در جنگی
بیرحمانه علیه پسانداز و به نفع مصرف» بود ]30[.درعینحال ،اذعان داشتند
تبلیغاتْ صرفاً نوک قله ی کوه یخی بود که با بازاریابی مدرن مرتبط میشد؛ و امروزه
هدفگذاری ،پژوهشهای انگیزشی (تحریکی) ،مدیریت تولید ،ارتقای فروش و
بازاریابی مستقیم را نیز شامل میشود ]31[.بر اساس آمارهای مؤسسهی
 ،Blackfriars Communicationsایاالت متحده در سال  2005بیش از یک
تریلیون دالر ،یعنی حدود  9درصد از  GDPخود را صرف اشکال گوناگون بازاریابی
کرده است.
بههرحال ،از نظر باران و سوییزی ،با پیروی از وبلن ،ساختاریترین تأثیر تقال برای
فروش بر این سیستم را میبایست در «بروز شرایطی یافت که در آن تالش برای
تولید و فروش تا جایی در هم تنیده شدهاند که تقریباً غیرقابل تفکیکاند ».این
وضعیت نشاندهندهی «تغییری عمیق در آنچهکه هزینههای اجتماع ًا الزم تولید را
شکل میدهد و نیز ماهیتِ خو ِد تولید اجتماعی» بود .در چنین شرایطی تغییرات
مداوم طراحی ،انقضای محصول تولیدی ،بستهبندیهای مسرفانه و غیره ،همگی در
خدمت تنظیم مجدد روابط مصرف ـ دگرگونی ساختار ارزش مصرفی سرمایهداری و
بسط و گسترش ضایعات پیوندخورده با تولید ـ درآمدند .برآورد آنها این بود که

520

521

بومشناسیِ اقتصاد سیاسی مارکسی

هزینهی تغییرات مدل اتوموبیل به تنهایی هزینهای معادل  2.5درصد از تولید
ناخالص داخلی کشور است و مخارج تبلیغاتی کارخانههای اتوموبیلسازی در مقایسه
با آن بسیار اندک بود .بنا به گفتهی آنها «در صنعت اتوموبیلسازی ،بدون شک موارد
مشابه بسیاری وجود دارد؛ بخش قابلتوجهی از تقال برای فروش نه توسط کارگران
نامول ْد ازجمله فروشندگان و تهیهکنندگان تبلیغات ،بلکه ازطریق کارگران بهظاهر
مولد :ابزار و قالبسازان ،طراحان ،مکانیکها و کارگران خط مونتاژ انجام میگیرد».
در نهایت چنین نتیجه گرفتند که «قدر مسلم این شرحِ منفی ،علیرغم منفیبودنش،
یکی از مهمترین نگرشهایی است که از اقتصاد سیاسی حاصل میشود :بروندادی که
میزان و ترکیب آن از طریق سیاستهای حداکثرسازی سود شرکتهای انحصاری
چندگانه معین می شوند ،که نه با نیازهای بشر مطابقت دارند و نه به اندازهی حداقل
میزان ممکن رنج و محنت انسان میارزند»]32[.
با اتخاذ چنین رویکردی ،مایکل کیدرون ،در کتاب سرمایهداری و نظریه در سال
 1970با برآوردی محافظهکارانه نشان داد که  61درصد تولید ایاالت متحده را
می توان در قالب ضایعات اقتصادی ـ یعنی منابع منتقل شده به نظامیگری ،تبلیغات،
مالی و بیمه ،ضایعات در کسب و کار ،مصارف لوکس چشمگیر و غیره ـ طبقهبندی
کرد ]33[.آنچه که تحت نظام سرمایهداری انحصاری تولید میشده صوری و یا بهطور
خاص مربوط به ارزشهای مصرفی سرمایهدار بود ،که «فایدهی» اصلی آن بر
ارزشهای مبادلهای که برای شرکتها ایجاد میکردند ،متکی بود]34[.
ع
باران و سوییزی معتقدند که استانداردهای معقول رفاه انسان و مصرف مناب ْ
نیازمند اتخاذ رویکردی کامالً متفاوت به تولید است .پل باران در کتاب اقتصاد
سیاسی رشد در سال  1957اذعان کرد که مازاد بهینهی اقتصادی در یک اقتصاد
برنامهریزیشده ،به دلیل ضرورت محدودکردن «گونههای مخرب تولید» (مانند
استخراج زغالسنگ) ،از مازاد اقتصادیِ حداکثرِ بالقوه – که مستلزم یک نرخ رشد
اقتصادی آهستهتر است -کمتر خواهد بود ]35[.به همین ترتیب ،سوییزی اظهار
داشت که نیاز هر کارگر به داشتن یک ماشین برای رفتن به سر کار در دههی ،1970
محصول طبیعت انسانی نبود ،بلکه به شیوهای تصنعی درنتیجهی تالش تمامی
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«مجتمعهای صنعت خودرو» و به اصطالح جامعهی سرمایهداری «مدرنیزهشده»
ایجاد شد .سیستم حملونقل خصوصیشده (اما مشمول یارانههای دولتی) ،درحالیکه
سودهای عظیمی برای شرکتها به همراه داشت« ،پیآمدهای بیرونیاش» هزینههایی
نظیر آلودگی هوا ،زوال شهری ،و تلفات ناشی از تردد اتوموبیلها را برای بقیهی اقشار
جامعه بود ]36[.برعکس ،یک جامعهی معقولترْ ارزشهای مصرفی اجتماعی تولید
میکند« :کاربردی ،ازنظر ظاهری جذاب و بادوام» ،مبتنی بر نیازهای واقعی انسان و
با استفاده از «شیوههای تولیدِ سازگار با فرآیندهای کار انسانیشده]37[».
متفکران دیگری در همان زمان مفاهیم و پندارهای مرتبط با این موضوع را
گسترش دادند .جان کنث گالبرایت در کتاب جامعهی متمول به سال  ،1958تز
مشهور خود «اثر وابستگی» را قابل تعمیم به سرمایهداری انحصاری چندجانبه
دانست .به اعتقاد وی سازوکار بالفصل «تولید کاالها ،خواستههایی را ایجاد میکند که
فرض میشود همین کاالها آن خواستهها را ارضا میکنند» – تزی طراحیشده برای
برهمزدن تئوری نئوکالسیکیِ سلطهی مصرفکننده .جون رابینسون در سخنرانی
بهافتخار  Richard T. Elyبرای انجمن اقتصادی آمریکا[ ]38در سال ،1971
(همراه با گالبرایت به عنوان رئیس نشست) موضوع «بحران دوم نظریهی اقتصادی» را
مطرح کرد .با این فرض اشتباه که کینز راهحلی برای «بحران اول» ،یعنی سطح یا
اندازهی تولید ،ارائه کرده بود ،رابینسون مدعی شد که هماکنون زمان تغییر جهت به
سمت «بحران دوم» ،یعنی کیفیت یا محتوای تولید است .به اعتقاد وی ،تولیدات
نظامی ،آلودگی ،نابرابری و فقرْ همگی ،نه علیرغم –بلکه به دلیل– اتخاذ
استراتژیهای بسط رشد سرمایه داری بودند .در همان سال بَری کامونِر در کتاب
چرخهی بسته ،مخاطرات بومشناختی ،بهویژه ،مرتبط با صنعت پتروشیمی را بسیار
برجسته کرد .به اعتقاد وی این صنعت عمیق ًا در شیوهی تولیدی سمی فزاینده که از
منطق سود مشتق میشد ،حک شده بود]39[.
بنیانهای کلی نقد بومشناختی از سرمایهداری انحصاری در رسالهی  1980آلن
اشنایبرگ با عنوان محیط زیست :از مازاد تا کمیابی ،یکی از کارهای پایهای در
حوزهی جامعه شناسی محیط زیست ،ترسیم شد .پیش از آن در دههی ،1970
طرفداران محیط زیست به بحث دربارهی اثرات زیستمحیطی سه عامل جمعیت،
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فراوانی (یا مصرف) و تکنولوژی –با تأکید بر دو عامل اخیر ،یعنی مصرف و تکنولوژی،
به نمایندگی از نقش اقتصاد – پرداخته بودند ]40[.ساختار کتاب وی نیز به همین
ترتیب از فصول دوم تا پنجم به جمعیت ،تکنولوژی ،مصرف و تولید اختصاص داده
شده بود .استعداد اشنایبرگ بهکارگیری اقتصاد سیاسی رادیکال و مارکسی برای
نشان دادن این بود که سه مورد اول مشروط به عامل چهارم بودند؛ چیزی که به
گفته وی «چرخهی تولید» ،یعنی مشکل بنیادین محیطزیستی ،را بهوجود میآورد .او
از «چرخهی سرمایهی انحصاری» نوشت و تأکید کرد که« :حجم و منشاء چرخهی
بیپایان تولید ،صنعتِ انحصارِ سرمایهی انرژیبر است».
از نظر اشنایبرگ ،مرحلهی انحصاری سرمایهداری به صرفهجویی در نیروی کار و
تولید انرژیبر مجهز شد .با جابجایی نیروی کار و تولید هرچه بیشتر مازاد اقتصادی،
که خزانههای شرکتی را لبریز کرد ،منجر به ایجاد معضل تقاضای مؤثر در این
سیستم شد -که سعی در حل و فصل آن از طریق ارائهی ابزارهای بسیار متنوعی از
مصرف در حالِ گسترش داشت .با استفاده از تعابیر گالبرایت ،وی معتقد بود که
مصرف فعلی ،حتی با وجود ضرورتهای سودآوری شرکتها – همراه با انتخابهای
محدودشدهی مصرفکننده از طریق بازارایابی مدرن و شگردهای این چرخه-
ترجیحات مصرفکنندگان را آشکار نمیکند .نتیجهگیری نهایی اشنایبرگ این بود که
هرگونه تالش برای نشان دادن مشکل بومشناختی با تمرکز بر جمعیت ،مصرف یا
تکنولوژی به ناچار با شکست مواجه خواهد شد – چراکه مشکل واقعی چرخهی
بیپایان خودِ تولید بود]41[.
چرخهی بیپایان تولید (یا انباشت) را میتوان در قالب واژگان مارکس و با
استفاده از فرمول عمومی سرمایه -یا همان ’ ،M-C-Mکه در دور بعدیِ تولید به
 »M›-C-Mو سپس  ‹»M»-C-Mتبدیل میشود و تا بینهایت ادامه پیدا میکند-
توضیح داد .از نظر مارکس ،سرمایه یک سیستمِ ارزش خودافزا بود و بنابه گفتهی
سوییزی« ،هیچ مکانیزم کنترلی غیر از شکستهای دورهای اقتصاد نداشت]42[».
همین موضوع پایه و اساس نقد بومشناختی متعارف بر سرمایهداری است ،که بر تأثیر
مقیاس رشد سرمایهداری بر ظرفیت محدود قابل تحملِ زمین تأکید میکند .بنابراین،
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بهدرستی فرض میشود که برای حل مشکل بومشناختی ،مداخله برای کاهش
سرعت ،متوقف ساختن ،معکوس کردن و در نهایت ازکار انداختن این چرخه،
به خصوص در قلب سیستم بسیار ضروری است .این در حالی است که اگر این سیستم
به حال خود رها شود چشماندازی جز فروکاستن مشکالت بومشناختی به موضوعات
ب کیفی این مجادالت ،که امروزه با ترویج
کمّی و بیتوجهی به جنبههای اغل ْ
ارزشهای مشخصاً مصرفی سرمایهداری و بهدنبال آن هدردهی اقتصادی نمایان
میشوند ،نخواهد داشت.
گفتنی است C ،در رابطهی ’ ،M-C-Mکه نشاندهندهی جنبهی ارزش مصرفی
واقعی کاال است ،تحت نظام کنترل انحصاریْ به یک ارزش مصرفی مشخصاً
سرمایهدارانه تغییر شکل داده است؛ پس میتوانیم  CKرا جایگزین آن کنیم –تا
نشاندهندهی تبعیت کامل ارزش مصرفی از ارزش مبادلهای در توسعهی مفهوم کاال
باشد .پس مسئلهی  ›M-C-Mبه  ›M-M-CKتبدیل میشود ،که در آن مسائل
کیفی همچون مشکالت کمیِ تخریبِ انباشت/بومشناختی ،با خلق ارزشهای مصرفی
صوری ،بروز و ظهور پیدا میکنند .در کاالهای بستهبندیشدهی امروزین،
بستهبندیای که برای فروش کاال طراحیشده و مشمول هزینههای تولید محصول نیز
میشود ،بخش حجیمتر هزینهی کاال را تشکیل میدهد .بازاریابهای سوپ در
کمپانی کمپبل عموم ًا به سوپ به عنوان الیهی فرعی محصول نهایی اشاره میکنند.
یا مثال مشخصاً اقتصادیتر اینکه ،از دههی  1930هزینهی تولید وسیلهی نقلیهی
موتوری تنها بخش کوچکی از قیمت نهایی فروش را به خود اختصاص داده و غالب
آن به بازاریابی و توزیع محصول مربوط است .همانطور که اشتفن فاکس در کتاب
آیینهسازان :تاریخ تبلیغات آمریکایی اشاره میکند ،اتوموبیلهای امروزی «کاالهای
بستهبندیشدهی دو تُنی هستند که زیر پوستهی ظاهری با طراحیهای بسیار عجیب
و غریبشان ،تفاوت چندانی دیده نمیشود» .امروزه میانگین اتومبیلهایی که امروزه
در ایاالتمتحده به فروش میرسند ،نسبت به فورد مدل تی[ ]43از راندمان سوخت
پایینتری برخوردارند .تمامی این شواهد نشان میدهند ،ارزش مصرفی ،C ،که
ال
مرتبط به شرایط عمومی تولید است ،در سرمایهداری انحصاری مسیری کام ً
مشخص به سمت ارزش مصرفی سرمایهدارانه ،CK ،را طی میکند –که از تمام
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ویژگیهای اجتماعاً نامولد ،با هدف ایجاد فروش بیشتر و سپس تحقق سود،M’ ،
برخوردار است.
این است آن کاهش بیوقفهی مصرفْ بهنفع الزامات انباشت سرمایه از طریق
ابزارهای بیگانه با ارزش مصرفی (مثالً ،تحمیل بستهبندی پالستیکی یک قرص نان بر
قیمت محصول) که پشتپرده ی بدترین نمودهای آن چیزی است که به غلط
«مصرفگرایی» تلقی میشود :تقاضای بهظاهر بیپایان برای محصوالت غیرضروریِ،
حتی آلودهکنندهی ،جامعهی پُرریختوپاشِ[ ]44امروزین ]45[.مواردی همچون
مصرف بیش از  500میلیارد و شاید حدود یک تریلیون کیسهی پالستیکی خرید (به
رایگان) در جهان در هر سال؛ و یا دور ریزِ حدود  300میلیارد پوند [ 136میلیارد
کیلوگرم] بستهبندی در ایاالت متحده در هر سال؛ و مصرف فقط یک بارِ  80درصد
کاالها در ایاالت متحده و سپس دور ریختن آنها را به چه نحو دیگری میتوان توضیح
داد؟ بخش زیادی از آنها زبالههای سمیاند؛ آمریکاییها ساالنه هفت میلیارد تن
پالستیک  – PVCخطرناکترین محصول پالستیکی -را دور میریزند .در سال
 2008مرکز بهداشت ،محیطزیست و عدالت گزارشی را منتشر کرد که نشان میداد
یک پردهی دوش معمولی جدید ،که پالستیک  PVCدر آن بهکاربرده شده ،در طول
 28روز استفادهی معمولْ  108نوع ترکیب فرّار در فضای خانه منتشر میکرد ،که
شانزده برابر بیش از آن چیزی بود که از جانب شورای ساختمان سبز ایاالت متحده
توصیه میشد]46[.
جدای از ماهیت سمی آن ،میزان اتالف اقتصادی و بومشناختی حکشده در
فرآیند تولید و مصرف بسیار عظیم است« .میتوان گفت که سرمایهداریْ همزمان
کارآمدترین و در عین حال مسرفانهترین سیستم تولیدی در تاریخ بوده است».
داگالس دوود در زبالهی ملل[ ]47نوشت« :موضوع اصلی اشاره به تضاد بین بهرهوری
باال در آنچه که یک کارخانه به عنوان محصولْ تولید و بستهبندی میکند ،مانند
خمیر دندان ،و ناکارآمدی عظیم و عامدانهی یک سیستم اقتصادی است ،که 90
درصد هزینهای که افراد برای خمیردندان پرداخت میکنند به بازاریابی آن اختصاص
دارد نه به تولید»]48[.
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ویلیام موریس ،که شاهد سرآغازهای سرمایهداری انحصاری بود ،به «حجم
عظیمی از چیزهایی که انسان عاقل خواهان آن نیست ،اما با کارِ پرمشقتِ بیهودهی
ما ساخته میشوند –و فروش میروند»[ ]49اشاره کرد .امروزه ما باید این مسئله که
بسیاری از این کاالهای زائد (بیمصرف) هزینههای زیادی بر محیطزیست ،بهداشت و
سالمت انسان تحمیل میکنند را به رسمیت بشناسیم .در واقع ،بنا به گفتهی کامونِر
بسیاری از ارزشهای مصرفی معمول ما ناشی از محصوالت تولیدی شیمی نوین -
ورود مواد شیمیایی مصنوعی سرطانزا ،جهشزا و تراتوژنیک در تولید ،مصرف و
محیطزیست -هستند .این کاالها (که متکی بر مصرف انرژی و مواد شیمیایی هستند
نه کاربر) به ارزانی تولید میشوند ،به فروش میرسند و حاشیهی سود باالیی برای
شرکتها بهوجود می آورند .سیستم اقتصادیْ این واقعیت را که بسیاری از آنها تقریب ًا
فناناپذیرند (غیرقابل تجزیهاند) و سوزاندن آنها ـ با هدف خودداری از دفن زیاد در
اراضی دپوی زباله – سبب انتشار دیاُکسین و سایر سمهای کشنده میشود ،بهراحتی
ناچیز میشمرد]50[.
ژولیت شوور ،اقتصاددان رادیکال ،در مواجهه با چنین تناقضاتی از «پارداوکس
مادیگرایی» سخن گفته و به اعتقاد وی افراد در جامعهی ما بیش از حد بلکه
بهاندازهی کافی مادیگرا نیستند .ما دیگ ْر محصوالت تولیدشده را حفظ ،بازمصرف و
تعمیر نمی کنیم ،زیرا به ما آموزش داده شده تا در انتظار خرابی و ازکارافتادن
محصول به دلیل کهنگی و منسوخشدن آن باشیم و سپس آنرا دور بریزیم .در واقع،
به عنوان یک جامعه ،ما در دا ِم الگویی عمیق از منسوخشدگی روانشناختی گرفتار
شدهایم که بازاریابی مدرن ترویج میکند تا ما را به دورریختن آنچه که جدید ًا
خریداری کردهایم – بهمحض اینکه دیگر «نو» نباشد – تحریک کند]51[.
معنای انقالب

نقد بومشناختی که با تئوری سرمایهی انحصاری قرن بیستمی -مواردی که به
آنها اشاره شد -شکل گرفت ،به نقد بومشناختی کالسیک مارکس از سرمایهداری
نیروی بیشتری میبخشد .ما هر روز در حال تخریب هرچه بیشتر ثروتهای عمومی
-هوا ،آب ،اکوسیستم و گونههای حیوانی و نباتی -به نفع ثروتهای خصوصی هستیم،
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که مصرف را به الحاقیه ای صرف برای انباشت تبدیل کرده و در نتیجه شکلی معوجتر
و مخربتر به خود گرفته است.
گسست متابولیک رابطه ی انسان با زمین ،که مارکس در قرن نوزدهم مطرح کرد،
امروزه در گسست های متابولیکی بسیاری که از مرزهای بین انسان و کره زمین فراتر
رفته بروز و ظهور پیدا کرده است .مقیاسِ تولید دیگر تنها مقصر نسخهی امروزی
بهرهبرداری بیشازحد سرمایهداری نیست ،بلکه ساختارِ تولیدْ تقصیر بیشتری به
گردن دارد« .چنین چیزی دیالکتیک فرآیندهای تاریخی است» .به گفتهی بارون «در
چارچوب سرمایهداری انحصاری ،هولناکترین و مخربترین ویژگیهای نظم
سرمایهداری تبدیل به اصلیترین پایههای تداوم موجودیت آن شده است –درست
همانگونه که بردهداریْ شرط الزم ظهور آن بود».
مبارزه با ویرانگری مطلق این سیستم سرمایهداری در این مرحله – و همانطور
که مارکس پیشبینی کرده بود ،جایگزینی آن با جامعهای واقع ًا برابر و به لحاظ
بومشناخت پایدار – که به اعتقاد من معنی اصلی انقالب در زمانهی ما را شکل
میدهد ،یک ضرورت تاریخی است.
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John Bellamy Foster .The Ecology of Marxian Political
Economy
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اعتراضات کنونی که خصلتی همگانی پیدا کرده ،علت وجودیاش را مدیون خود
است و نمیتوان محتوای مثبت آنرا صرفاً به واکنشی منفی تقلیل داد .درست است
که با تحرکاتی اعتراضی مواجهایم اما تداوم و قوام گرفتن حیات خودپوی آن ،مستلزم
خوداگاهی نسبت به ذات ایجابی خویش است .جنبشی که «غایت» خود را در خود
نیابد ،خود ـ سرنوشتساز نیست و در کشمکشی مداوم با آنچه نمیخواهد ،با
«غیر» ،خود را فرسوده میکند .جنبشی که صرفاً خود را با ضد خودش تعریف کند
هنوز در خود ریشه نبسته ،و خودواسطهگر نشده است.
درحال حاضر ادراک این مسأله برای اندیشمندان ما اهمیتی تعیینکننده دارد.
اگر آنها زمینهها ی دوام و بالندگی جنبش اجتماعی را در خودِ آن جستوجو نکنند،
اگر «امر ممکن» را صرفاً ازطریق سنجش تواناییهای معاندان مردم شناسایی کنند،
نمیتوانند راهبردی سرنوشتساز برای حرکت مردمی امروز تدوین کنند .ذهن
اندیشمند نمیتواند از طریق مداقهی بیواسطهی «واقعیتِ» موجود به نتیجهگیری
برسد .در اینجا «واسطه» واقعیت وجودی خود جنبش است ،درغیراینصورت ذهنیت
متفکر نسبت به دینامیسم درونی جنبش به عاملی «خارجی» تبدیل شده ،هدفی
خودپرداخته را عمومیت بخشیده برمبارزات جاری تحمیل میکند .حال این هدف
خواه گسترده و همهجانبه باشد خواه محدود و تنگنظر.
رهبران و نواندیشان ما با کمی تواضع باید اذعان کنند که تا قبل از امواج
اعتراضی اخیر ،آنچه بهعنوان «واقعیت» درافکار انعکاس داشت با واقعیت امروز
تفاوتی شگرف دارد .این واقعیت جدید ازکجا پدیدارشد؟ مگرجز اینست که ظهور
اعتراضات خالق واقعیت خود بوده است؟ آیا چنین رخدادی درمخیلهی کسی
میگنجید؟ آیا پدیدارشدن این اعتراضها زادهی فعالیتهای تشکیالتی خاص بود؟
مگر درطول تاریخ معاصر ،ازجمله و بهخصوص انقالب  ۵۷ایران ،ظهور جنبشهای
اجتماعی همواره «غیرمترقبه» نبوده است؟ پس بازاندیشان ما کی میخواهند در
رابطهی ذهنیت و عینیت تجدیدنظر کنند؟
چنانچه کماکان بررؤیت واقعیت بهسان چیزی بیرونی و مادی اصرار ورزیم ،هرگز
به واقعیت وجودی ح رکت خودجوش کنونی پی نخواهیم برد .لذا باز یک فرصت
کمیاب تاریخی را از دست خواهیم داد .درحقیقت اندیشمندان امروز بدون اینکه
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خودشان بدانند ،حق حیات خویش را مدیون جنبش خودزای مردم ایراناند .تمام
جریانهایی که پس از انتخاب روحانی تاحدی فرسوده شده بودند ،دوباره جان تازه
ای یافتهاند چون که جنبش اجتماعی چشماندازهای تازهای دربرابرشان گشوده است.
این تحرک جدید با تجلی بیشمار نظرات و راهبردهای نوینی توأم شد« .امر ممکن»
از دیماه گذشته تا کنون دستخوش تغییر شده است.
ممکن و ناممکن هردو دربستر شرایط موجود درتخاصم و همزیستی بهسرمیبرند.
هیچ چیز ازپیش مقدر نیست .امر ممکن تا قبل از «وقوع حادثه» ،تاقبل از بروز
آشکارش ،وجودی «بالقوه» و درخود دارد .ولی پس از ظهورجنبش« ،بالفعل» شده،
شرایط جدیدی را میآفریند .یک فعلیت جدید حاصل جوش خوردن «هستی» و
«ذات» یک جنبش آزادیخواهانه است .وقتیکه این فعلیت نوین با خودآگاهی عمومی
عجین شود ،خودواسطهگر شده روحی خودپو مییابد .آنوقت کسب آزادی دیگر به
ضرورتی کور نمیماند .وظیفهی تاریخی روشنگری ،تفهیم و تبیین این روح سیال
ل معرفت شناسی ،خودشناسی و رهایی روشنفکر از جمود فکری
زمان است .گام او ِ
است .پیشفرضهای ذهنی به هر شکلی که بروز کنند ،بهجای آنکه اجازه دهند
حرکت اجتماعی آزادانه و خودانگیخته خصایص خود را آشکار کند ،خودانکشافی آنرا
مهار میسازد.
پس از تجربهی انقالب  ۵۷و هزینههای سنگینی که چند نسل باجان خود
پرداخت کرد ،دیگر حق مصلوبکردن ماهیت نهضتی نوپا را نداریم .فراموش نباید
کرد که ماحصل فرایند یک تحول عمیق اجتماعی صرفآ در بزیرکشیدن قدرت
سیاسی خالصه نمی شود .توانمندی یک جنبش نه در قدرت تخریب که درخودسازی
و بلوغ مردمی است که در مسیر حرکتشان استعدادهای خود را شکوفا کرده ،معنا
وقدرتسازی مینمایند تا سرنوشت خود را خود دردست بگیرند.
ولی دقیقآ همین مقولهی آزادیهای فردی است که موجب رویکردهای نظری
متعددی در درون جنبش اجتماعی شد؛ رویکردهایی که بالقوه معارض یکدیگرند.
البته وجود تنوع در درون جنبش ضروری ،طبیعی و مبارک است .اما چنانچه این
گرایشها بدون تعامل و گفتوگو و بهموازات یکدیگر درحال حرکت باشند ،تضادهای
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درونی جنبش سربسته باقی میماند ولی حذف نمیشوند .برعکس ،هرکدام برای خود
به تمامیتهایی درخود استحاله یافته و زمینههای یک تصادم نهایی را فراهم
میسازند .آنان که امروز خیرخواهانه و صادقانه تآمل و تعامل برسر «اختالفات»
درونی را به بعد موکول میکنند ،خواهان جلوگیری از تفرقه و حفظ وحدتاند .نیت
آنها البته قابلفهم است .مشکل اصلی در اینجاست که مبلغان وحدت خواست خود
را معموالً در یک «برنامهی حداقلی» بهعنوان «مخرج مشترک» نظرگاههای موجود
پرداخته می کنند که درواقعیت امر تجلی یک تئوری سیاسی است .اشتباه نشود،
موضوع برسر همکاری و یا ائتالف عملی برای تحقق درخواستهای معین و مشخص
نیست .مسأله برسر اینست که این برنامههای حداقلی و جبهههای متحد و غیره ،از
مضامین انضمامی و متنوع تمنیات مردمی منتزع میشوند و به «عمومیت»ی
می رسند که از خاص به عام نرسیده است .اتفاق ًا معضلِ اصلی ،همین پرداخته کردن
وجه عام درمبارزات کنونی است .اما کلیتی که از اجزای تشکیلدهندهاش سبقت
گرفته و آنها را پشت سر نهاده باشد ،یعنی عمومیت را در درون خود مطالبات
اجتماعی پیدا نکند ،فاقد شمولیت است.
نسلی که انقالب  ۵۷را تجربه کرده ولی بیفرجام ماندن اهداف آنرا با پوست و
گوشت خود لمس کرده ،میتواند آینهی تاریخی مهمی برای نسل فعلی باشد۴۰ .
سال بعد از انقالب ،نه آزادیهای سیاسی ،نه آزادیهای صنفی و تشکیالتی محقق و
نه فقر مادی و اختالفات فاحش طبقاتی برطرف شد .بهلحاظ اقتصادی هم بهرغم
تبلیغات گوشخراش سیاسی ،وابستگی به اقتصاد جهانی عمیقتر گردید .در آنزمان
هم وجه عامی انتزاعی برمبارزات اجتماعی ما فایق شد .این «وجه عام» با تجرید از
تضادهای درون جامعه ایران به اصل متحدکنندهی مبارزهی ضد امپریالیستی رسید.
صرفنظر ازاینکه امپریالیسم را بهعنوان مرحلهای از رشد سرمایهداری جهانی تعریف
نمی کرد ،و حتی صرفنظر ازاینکه صرفآ برداشتی ضداستعماری ازمبارزه داشت ،از
آن جا که معطوف به استقالل ملی و مترادف با حق مردم ما برای تعیین سرنوشت
خویش بود ،درخواستی بهجا ،مشروع و منطقی بود .سؤالی که میبایست درحین
مبارزات ضدامپریالیستی طرح و بدان پاسخ داده میشد ،ولی نشد ،اینبود که ما پس
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از کسب استقالل میخواهیم با این استقالل چهکار کنیم؟ یعنی چهگونه میخواهیم
سرنوشتمان را بسازیم؟ بهعبارت واضحتر ،خواستار تآسیس چه اجتماعی هستیم؟
پس مایی که چوب یک اصل عام مجردشده را خوردهایم نمی باید و نمیتوانیم از
یادآوری آن غفلت کنیم .نه اینکه حاال مثل مارگزیدهها از ریسمان سیاه و سفید
بترسیم و هرگونه تعامل و همکاری را باطل و بیحاصل قلمداد و بهطور یکجانبه بر
پندارهای خود پافشاری کنیم .این کار بههمان اندازه مشکلساز است که مدفون
کردن آرا و عقاید خود در پشت پردهی «»اصل»ی فراگیر .آیا مطرح نکردن مبانی
فکری خود اذعان ضمنی به عدم عینیت آن افکار نیست؟
گفتیم که حقیقت انضمامی است ولی وجه انضمامی سترون و فاقد تعینات درونی
نیست .این فرآیندِ رفع تعینات متعارض درونی است که انضمامی را به کمال و
وحدتی (سنتزی) نوبنیاد میرساند .وگرنه نسبت به نقطهی آغاز پیشرفتی حاصل
نشده است .این خودانکشافی توأمآ هم دربردارنده ی روشی تحلیلی است و هم روشی
سنتزی .یعنی حرکتی دیالکتیکی است که از مرحلهی نخستین فاصله گرفته ،آنرا
واکاوی کرده و به مرحلهی انعکاس دردرون ذهن میرسد .سپس اجزای این وجه
انضمامیِ تشریح شده را دوباره درهم ترکیب کرده و درمرحلهای عالیتر ازنو به
نقطهی آغاز برمیگرداند .به بیان دیگر ،خود را «غیر» خود کرده و با رفع غیریت به
وحدتی می رسد که در آن واحد هم معین و مشخص است و هم عام و جامع .این
وحدت نوبنیاد با متحد کردن «وجود» و «ذات» ،هم بهمثابهی «نفی» نقطهی آغاز
است و هم به عنوان حفظ و همسانی با آن .این فرایند دیالکتیکی هم در مورد هستی
و روند جنبش اجتماعی صدق میکند و هم در مورد ذهن.
باید اذعان کرد که طی  ۱۰سال گذشته خرد جمعی مردم پیشرفت بسیاری کرده
است .در آن زمان درخواست ساده و صریحِ «رأی من کو؟» شکل بروز اعتراضات
عمومی گردید .اما امروز درخواستهای مردم مسایل بنیادی را نشانه رفته است .اما
حصول به این شناخت که دشمن اصلی چه کسانی هستند ،فقط قدم اول است .در
آن دوره برخی با ردّ «تئوری حق» و برابری «صوری» یا حقوقی درمقابل قانون بر
برابری حقیقی پافشاری میکردند و خواستار استقرار آزادی در کنه روابط اجتماعی،
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یعنی در محتوای زندگی واقعی بودند .ولی باید تاکید کرد که «تئوری
حق» ،به شرط تعمیق ،میتواند از وجه امتیازی برخوردار شود که نمیتوان به سادگی
از آن پرید.
وجه مشخصهی «تئوری حق» در آنست که فرد را درجمع تحلیل نبرده فاقد
هویت نمیکند .فردیت یابی در حقیقت ماحصل و دستاورد تاریخ انسانی است .با
اینکه ازعمر این نظریه چند سده میگذرد ،اما در ایران امروز ظهوری تازه و قابلفهم
پیدا کرده است .وقتیکه نظامی تمامیت خواه درصدد سلطه برتمامی ابعاد زندگی
خصوصی و اجتماعی باشد ،وقتیکه بر شهروندانش حتی آزادی اندیشه را دریغ کند،
وقتیکه فرد را زیر لوای «کرامت انسانی» به خواری بکشاند ،وقتیکه کارگرانش حتی
در ازای کاری که طبق قوانین بازار انجام داده اند دستمزد دریافت نمیکنند و مجبور
به اعتصاب برای حقوق معوقه میشوند ،اینجا و اکنون ،فریاد آزادیِ فردی طنینی رسا
و مشخص دارد .گرایش هایی که دربرابر این درخواست معین ،حق اجتماع در برابر
فرد را برجسته میکنند ،از سوسیالیسم ادراکی را اقامه میکنند که بهقول کارل
مارکس «مبتذل» است ،چرا که شخصیت انسان را نفی میکند .برعکس ،او میگفت
که «فرد بهمنزلهی هستی اجتماعی است .قبل از هرچیز می باید از استقرار اجتماع
بهمانند تجریدی برفراز فرد پرهیزکرد ».اگر اشتراک بهمعنی همبستگی افراد آزاد و
آگاه نباشد ،اجتماعیتی کاذب و غیرانسانی است.
از طرف دیگر ،حایز است طرفداران نظریهی حق نیز از خود سؤال کنند چرا با
گذشت بیش از دوقرن از انقالبهای امریکا و فرانسه ،و استقرار قوانینی که میباید از
حقوق بشر پاسداری کند ،انسان معاصر هنوز فاقد آزادی است؟ چرا ازخودبیگانگی
انسانهای منفرد و نقطهوار ،به اوج خود رسیده است؟ چرا بهرهکشی انسان از انسان،
که بدویترین شکل سلطه است ،کماکان بهقوت خود باقی است؟ چرا خداوندگان
سرمایه در عمل حتی از برتری حقوقی نیز برخوردارند؟
اجتماعی که از سطح به عمق نرود و ریشه ی نابرابریها و اجحافات حقوقی و
حقیقی را در متن روابط مادی بین انسانها جستوجو نکند ،محکوم به بازتولید
نابرابریست .نقطهضعف نظریه حق دراینست که بر شالودهای استوار شده که در آن
آزادی مفهومی منفی دارد .حق من در برابر حق تو! لذا بر تعارض افراد مبتنی است
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که با تکیه به قانون قصد حل وفصل آن تعارضات را دارند .امروز با گذشت چند قرن
پس از پیدایش دنیای مدرن ،ظاهرآ دیگر برکسی پوشیده نباید باشد که باوجود
رهاشدن فرد از سلطه ی مستقیم روابط قومی و خویشاوندی ،افراد اجتماع زیر نفوذ
روابطی هستند که سلطه ای غیرمستقیم دارد .جهان مدرن مدهوش و مغضوب
انتزاعی به نام اجتماع است که از دست افراد گریخته است .ازسوی دیگر ،فرد همچون
غایتی در خود ،هم خویشتن را آلت تنازع بقا و هم دیگران را وسیلهی تمتع خود
کرده است .هر فرد در آن واحد هم وسیله و هم هدف است .آنکه ظاهرآ آزادانه وارد
بازار کار شده ،و با قراردادی حقوقی معاملهی برابر انجام داده ،بهمحض عبور از بازار به
عرصهی باروری در فرایند کار ،خود را نابرابر و در اسارت مییابد.
لذا به جای حذف شکل و قبول محتوا ،ضروریست که در جهت به
وحدترساندن شان گام برداریم .گذار از هستی قانونی به هستی اجتماعی ،محصول
یک جنبش خودآگاه ادامهدار است که راه خود را از دموکراسی سیاسی به دموکراسی
اجتماعی بازکرده باشد .دموکراسی واقعی هم شکل و هم محتواست .از این روست که
«در یک دموکراسی حقیقی ،دولت سیاسی ناپدید میشود( ».مارکس)

نقد اقتصاد سیاسی

رویکردهای پوالنتزاس و فوکو
دربارهی قدرت و استراتژی
باب جیسوپ  /ترجمهی امیر صفری
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بعد از رویدادهای ماه می  1968بسیاری از روشنفکران فرانسوی اعالم کردند که
«مارکسیسم در بحران است )1(».چنین ادعاهایی ابداً جدید نبودند .در حقیقت
مازاریک[ ]1نخستین بحران این چنینی را در آغاز قرن بیستم اعالم کرده بود .اما
بهنظر میرسید بحران جاری بیش از آنکه بحرانی در مارکسیسم باشد ،بحران خود
مارکسیسم بود .به نظر نمی رسید این بحران با احیاء و یا بازبینی مفاهیم سنتی
مارکسیستی حل و فصل شود .بنابراین تالشهایی صورت گرفت تا با تکمیل و افزودن
به مارکسیسم ،آن را نجات دهند .از جمله نظریههایی که به آنها رجوع شد
اگزیستانسیالیسم ،ساختارگرایی ،روانکاوی و نظریههای زبان بودند (برای مروری
اخیر بر این موضوع رجوع کنید به پُستر .)24-20 :1984 ،یکی از این تالشها
کوشش نیکوس پوالنتزاس بود .او هم موافق بود که بحرانی در مارکسیسم وجود دارد
و پیشنهاد کرد که از رشتههای دیگر استفاده شود تا از این بنبست گذری حاصل
گردد .پوالنتزاس در اینجا معموالً به زبانشناسی ،روانکاوی و آثار فوکو اشاره میکند
(پوالنتزاس .)b1979 ،c ،a1979: 5-14 ،در عمل او به زبانشناسی و روانکاوی
بی توجه بود و تنها مطالعات فوکو را جدی گرفت .حتی در آن حالت نیز او میان فوکو
به عنوان یک معرفتشناس و نظریهپرداز عام[ ]2و فوکو بهعنوان فردی که
تکنیکهای خاص قدرت و جنبههایی از دولت را بررسی کرده است ،تمایز و تفکیک
قایل شد .این فوکوی دوم بود که بهنظر پوالنتزاس مفید و کاربردی میرسید؛
پوالنتزاس پروژهی معرفتشناسانهی عمومیتر و نظری فوکو را کنار گذاشت .در این
نوشته میخواهم به این نکته بپردازم که چهگونه آثار فوکو بر پوالنتزاس تأثیر گذاشت
و تا چه میزان فوکو و پوالنتزاس توانستند برخی از مشکالتی را که در نظریهی
سیاسی مارکسیستی بود ،مرتفع سازند.
پوالنتزاس و فوکو

پیش از مقایسهکردن رویکرد فوکو و پوالنتزاس ،الزم است بهطور خالصه هر کدام
از آنها را معرفی کنم .نه فوکو و نه پوالنتزاس سیر نظری مستقیم و سرراستی
نداشتند و بررسی کردن پیچوخمهای آثار آنها چندان مفید نیست .در عوض بر
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تحلیلهای فوکو و پوالنتزاس از قدرت و استراتژی ،آنطور که در دههی  1970بسط
و گسترش پیدا کردند ،متمرکز خواهم شد .بنابراین کارهای اصلی فوکو مراقبت و
تنبیه[ ،]3جلد نخست تاریخ سکسوآلیته[ ]4با عنوان اراده به دانستن[ ]5و
مصاحبهها و یادداشتهایی است که در قدرت/دانش[ ]6جمعآوری شدهاند و در مورد

پوالنتزاس کارهایی که مورد توجه قرار میگیرند طبقات در سرمایهداری معاصر[،]7
بحران دیکتاتوری[ ]8و دولت ،قدرت ،سوسیالیسم[ ]9هستند .در هر دو مورد ،من به
مصاحبهها و یادداشتهایی که با این کتابها مرتبط هستند نیز اشاره خواهم کرد.
سهم نظری مهم پوالنتزاس ،بسط رویکردی نسبت به قدرتِ دولت بهمثابه یک
رابطهی اجتماعی است که در و از طریقِ اثرِ متقابل میان شکلِ نهادی دولت و ویژگی
در حال تغییرِ نیروهای طبقۀ سیاسی بازتولید میشود .پوالنتزاس در بسط این
دیدگاه ،شرح مفصلی از شکل نهادی دولت مدرن و نزاعها برای کسب هژمونی ملی-
عمومی و/یا سلطهی سیاسی طبقه ارائه کرده است .او همچنین نقش دولت را در
سازماندهی میدان پیکر اجتماعی[( ]10قلمرومند بودن[ ]11آن ،سازماندهی زمانی
آن و زندگی فرهنگی آن) و پیکر فردی[( ]12از طریق خشونت ،قانون ،شهروندی،
زبان ،نظام بهداشت و …) توصیف کرده است (پوالنتزاس  .)a 1978وامداری
پوالنتزاس به تحلیلهای فوکو در ]فهم او از[ ماهیت مستمر ،پراکنده ،محلی و
«مویرگی»[ ]13فنآوریهای انضباطی آشکار است( .مقایسه کنید با سامرویل[،]14
 .)1980در یک نگاه کلیتر پوالنتزاس ،همزمان با بسط و گسترش کارهایش در
دههی  ،1970بهطور فزایندهای بر ماهیت دولت به عنوان یک نظام گزینش
استراتژیک[ ]15و ماهیت نزاع سیاسی به عنوان میدان استراتژیهای رقیب[ ]16برای
کسب هژمونی تأکید کرده است.
میشل فوکو فیلسوف و تاریخنگار فرانسوی بود .کارهای متقدم او عمدتاً
معرفتشناسانه و روششناسانه بودند و ،در کنار سایر مسائل مورد توجه او ،در تضاد
با اومانسیم و مارکسیسم ارتدوکس قرار داشتند .یکی از درونمایههای اولیه در کارهای
او مخالفت تمام و کمال با این ایده بود که افراد را میتوان به عنوان دلیل آغازگر[]17
کردارهایشان تلقی کرد .فوکو در کارهای بعدیاش این ادعا را بسط داد که سوژههای
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فردی در و از طریق کردارهای اجتماعیِ بهسازی[ ]18و بههنجارسازی ،برساخته
میشوند .بعد از رویدادهای می  ،1968فوکو توجه خودش را به مسئلهی گسست و
ناپیوستگی[ ،]19قدرت و دانش و چندارزی بودنِ[ ]20روابط اجتماعی معطوف کرد.
این مسئله را می توان در مراقبت و تنبیه و اراده به دانستن ،یعنی جایی که فوکو
ماهیت قدرت در جوامع مدرن را بررسی میکند ،مالحظه نمود .فوکو با انجام این کار،
روایت های مارکسیستی و لیبرالی از قدرت را رد و بر در نظر گرفتن قدرت بهعنوان
یک رابطه اجتماعی که هیچ منشأ ممتاز و یا ذات پیشینی[ ]21ندارد ،تأکید میکند.
فوکو بهطور ویژه بر سه جنبهی مهم قدرت تأکید میورزد :درونماندگاری[ ]22آن در
تمامی روابط اجتماعی ،مفصلبندی آن با گفتمانها و نهادها و چندارزی بودن آن (به
این معنی که قدرت میتواند در استراتژیهای مختلف تلفیق[]23شود) .فوکو بیش از
هر چیز بر فنآوریهای مختلف قدرت ،برنامههای بههنجارسازی و انعطافپذیری
استراتژیها تمرکز میکند .فوکو به این شیوه به مجموعههای[ ]24اجتماعی متفاوتی
که در خلق ،انتظامبخشی و پیوند سوژهها دخالت دارند و ترکیببندیهای خاص
قدرت و دانش که بر آنها متکی هستند ،اشاره میکند.
فوکو به این نکته اشاره میکند که مطالعهی قدرت باید از پایین و با میکروفیزیک
قدرت[ ]25آغاز شود :به عبارت دیگر با اَشکال خاص اِعمال قدرت در موقعیتهای
نهادی[ ]26مختلف .لذا فوکو این مسئله را مد نظر قرار میدهد که تکنیکهای
مراقبتی دولتِ مدرن در موقعیتهای محلی و پراکندهای ریشه دارند که از مراکز
قدرت دولت در رژیم گذشته[ ]27فاصله داشتند و اینکه آنها بعداً درون یک
استراتژی کلی و منسجمِ سلطهی بورژوایی جذب و تلفیق شدند (مراقبت و تنبیه).
نباید اینگونه تصور شود که اَشکال مختلف قدرت به یکدیگر پیوند خوردهاند تا یک
الگوی کلی و عمومی سلطه ی طبقاتی را تولید کنند :ممکن است روابط قدرت به این
شکل با یکدیگر پیوند خورده باشند ولی آنها میتوانند از یکدیگر جدا شده[ ]28و با
هم در تناقض باشند .در یک نگاهی کلیتر ،فوکو همواره تفسیرهای مطلق[ ]29و
یکپارچهساز[ ]30از رخدادهای اجتماعی را رد میکند .در مقابل ،فوکو از دو روش
اساسی و مهم حمایت کرده است :دیرینهشناسی و تبارشناسی .دیرینهشناسیِِ گفتمان
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شامل بازسازی قواعدِ فرماسیونی است که سبب میشود گفتمانهای خاص ،الگوهای
مشخصی از تفکر را تولید کنند؛ و تبارشناسیِ کردارهای انضباطی او شامل ارائهی
شرحی از منشأهای پیچیدهی نهادها و رخدادهای اجتماعی ،بدون متوسل شدن به
روایتهای تکخطی ،غایتمدارانه و ذاتگرایانه است .درونمایهها و موضوعات نوعی
او نیز شامل گسست ،بیثباتی ،چندپارگی[ ،]31وارونهسازی[ ،]32تفاوت و پراکندگی
است .باوجود این ،فوکو بصیرتهایی را در خصوص ماهیت فرماسیونهای اجتماعی
ارائه کرده است .در حقیقت در حالیکه توجه فوکو در کتاب مراقبت و تنبیه بیشتر
بر پراکندگی و سازوکارهای قدرت معطوف است ،در کتاب اراده به دانستن عالقهی او
به این موضوع جلب شده است که چهگونه سازوکارهای مختلف قدرت با یکدیگر
مفصلبندی می شوند تا نظم اجتماعی را تولید کنند .این دغدغه حتی در دورههای
درسی فوکو دربارهی حکومتمندی در کولژ دو فرانس[ ]33آشکارتر است .اما دو مجلد
بعدی کتاب تاریخ سکوسوالیته که بعد از کتاب اراده به دانستن (جلد یک) به چاپ
رسیدند ،تغییر مسیر آشکارتری را به سوی روایت مفصلتری از ظهور سوژهی جنسی
در پی داشتند .فوکو در این دو کتاب اهمیت کمتری به سازوکارهای قدرت داده و در
عوض توجهش را به گفتمان اخالقی در مورد خود معطوف کرده است.
نه فوکو و نه پوالنتزاس کتابی که الگوی روشنی از فرضیات کلی نظریشان ارائه
دهد و یا انسجام استداللهایشان در موضوعات خاص را بیان کرده باشد ،ننوشتهاند.
این مسئله نه فقط در بدفهمی گیجکنندهای که برخی اوقات مطالعهی آثارشان با آن
روبرو شده است منعکس شده است بلکه در تفسیرهای متناقضی که از کارهایشان
ارائه شده است نیز قابل مشاهده است .لذا پوالنتزاس به طُرُق مختلف به عنوان یک
مارکسیست ساختارگرای بیظرافت ،نوگرامشیِگرای پیچیدهنویس ،و یا فردی که
جُرمش این بوده است که عالقه ی بیش از حدی نسبت به امر سیاسی به زیان اقتصاد
و یا ایدئولوژی داشته است و یا یک نظریهپرداز مهم در خصوص استقالل نسبی
دولت ،به تصویر کشده شده است .به همین منوال ،فوکو به عنوان یک پساساختارگرا،
نظریهپرداز گفتمان ،یک ضدمارکسیست( ،برای مثال شرایدن )1980 ،و یا بهعنوان
فردی که مارکسیسم غربی را به مرحلهای باالتر ارتقاء داده است ،شناخته شده است.
مسئله ی من در اینجا ارائه تفسیری کلی از آثار آنها نیست بلکه فقط
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استدالل هایشان را در مورد قدرت و استراتژی بررسی خواهم کرد .معهذا این نوشته با
بررسی بنیانهای «تبارشناختیِ» اَشکالِ متضا ِد ناپیوستگیِ نظری آنها ،میتواند
بصیرتی دربارهی اینکه چرا آثارشان مستعد چنین تفسیرهای متنوعی است ارائه دهد.
استراتژی من این است که انواع مختلف رابطه میان آثار فوکو و پوالنتزاس را در
ی مشترک به مسئلهی
نظر بگیرم و مواضع مختلفشان را در درونِ یک رویکر ِد تحلیل ِ
نظم اجتماعی ردیابی کنم .نقطهی ارجاع من در بررسی این موضوعات ،استداللهای
پوالنتزاس است .این مسئله به دو دلیل قابلتوجیه است .نخست ،بهرغم تالشهای
مکرر برای رو در رو قرار دادن رویکردهای مارکسیستی و فوکویی دربارهی قدرت و
استراتژی و استفاده از پوالنتزاس به عنوان یک الگوی مقایسه[ ،]34پوالنتزاس عمالً
نسبت به آنچه بسیاری از منتقدانش گفتهاند بیشتر فوکویی و کمتر مارکسیستی
بوده است .لذا یکی از اهداف این نوشته این است که عدمِ توازن در بحثهای مربوط
به روی کردهای مارکسیستی و فوکویی را با ارائه روایتی دقیق از دیدگاه پوالنتزاس در
خصوص قدرت تصحیح کند .دوم ،دلیل اینکه پوالنتزاس متأخر فوکویی و نه
مارکسیستی بوده است این است که او آگاهانه کار خود را به کار فوکو پیوند داده
است .پوالنتزاس برخی از مفاهیم و استداللهای منحصربهفرد نظریهی فوکو را اخذ
کرده و ضمناً نظریه و داللتهای سیاسی آن را از رویکردهای عمومیتر فوکو متمایز
کرده است .با وجود این ،هرچند این نوشته در ابتدا بر اساس روایت پوالنتزاس از
رابطه ی میان رویکردهای مارکسیستی و فوکویی تنظیم شده است ،اما جنبههایی از
روایت پوالنتزاس را شرح داده ،رویکرد فوکو را با جزئیات بیشتری بیان میکند و
تأمالت کلیتری را دربارهی ماهیت و محدودیتهای هر دو رویکرد ارائه میدهد .این
نوشته در نهایت با مالحظات کلیتری دربارهی ماهیت قدرت و استراتژی پایان
مییابد.
پیوندهای میان پوالنتزاس و فوکو

کارهای پوالنتزاس و فوکو را از طریق چهار مسیر عمده میتوان به هم ربط داد.
نخست ،عاریتگیری های مستقیم و آشکار پوالنتزاس از فوکو و همکاران اوست .اما
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این مسئله عمدتاً یک جادهی یکطرفه بوده است زیرا خودِ فوکو ،تا جایی که من
اطالع دارم ،هیچگاه از پوالنتزاس استفاده نکرده است .دوم ،همگراییهایی میان این
دو نظریهپرداز وجود دارد .بهطور کلی ،این همگراییها به پوالنتزاس این امکان را داد
تا رویکرد خودش را به شکل روشنتری مصرح کند و/یا آن را به فضای فکری موجود
در فرانسه ربط دهد .از این گذشته ،در این رابطه حرکتی از هر دو سو ]مارکسیسم و
فوکو[ وجود داشته است .بنابراین ،در طول دههی ،1970فوکو نسبت به مارکسیسم
رویکرد همدالنه تری پیدا کرد .در حقیقت ،فوکو زمانی گفته بود که نوشتن تاریخ
بدون استفاده از مجموعهی از مفاهیمی که مستقیماً و یا بهطور غیرمستقیم با تفکر
مارکس مرتبط است و بدون قرار دادن خود در میدان تفکری که مارکس آن را
تعریف کرده است ،غیر ممکن است (قدرت /دانش .)53 :نکتهی سوم اینکه بهرغم این
عاریتگیریها و همگراییها ،پوالنتزاس انتقادهای سفتوسختی را نسبت به فوکو
مطرح کرده است .این انتقادها به پوالنتزاس کمک کرد تا مواضعاش را از نظر سیاسی
و نظری در نسبت با فوکو متمایز کند .و نکتهی چهارم اینکه بهرغم تفاوتهایی که به
شکل آشکار بیان شده است ،توازیهای ناآشکاری[ ]35نیز میان رویکردهای هر دوی
آنها نسبت به قدرت و دولت وجود دارد .کنکاش در این توازیها به ما کمک خواهد
کرد تا محدودیت های اساسی رویکردهای پوالنتزاس و فوکو نسبت به قدرت و
استراتژی را بفهمیم .اجازه بدهید کار خود را با برخی از این عاریتگیریهای مستقیم
آغاز کنیم.
برخی عاریتگیریها

مهمترین سهم پوالنتزاس در نظریهی مارکسیستی کار او بر روی دولت ،قدرتِ
دولت و طبقات است .در اینجاست که او در بدیعترین وجه خود ظاهر میشود و
معتقد است که مهمترین پیشرفتهای نظری خود را ارائه داده است .اما پوالنتزاس
همچنین دربارهی ایدئولوژی ،نقشِ روشنفکران و تقسیم کار ذهنی/یدی بحث کرده
است .در همهی این حوزهها ،عاریتگیریها و همگراییهایی ] میان فوکو و
پوالنتزاس [ وجود دارد.
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در زمینهی میدان ایدئولوژیک ]36[،پوالنتزاس مستقیماً از تمایز فوکو میان
روشنفکران خاص[ ]37و عام[ ]38و مشخصاً از بحث او در موردِ قدرت و دانش
استفاده کرده است .روشنفکران خاص متخصصان رشتههای خاصی هستند که با
حیطههای ویژه و خاصی از زندگی اجتماعی ارتباط دارند؛ روشنفکران عام متفننهای
آماتوری[ ]39هستند که تأثیرشان به موقعت عمومی فکری و ادبیشان بستگی دارد
(قدرت/دانش .)133-126 :به نظر میرسد که این تمایز با تمایزی که گرامشی میان
روشنفکران سنتی و ارگانیک ترسیم کرده است ،تناظر دارد بهطوری که روشنفکران
خاص با اشکال مدرن دانش پیوند دارند و روشنفکران عام با اشکال سنتی فرهنگی
( .) 2مسلماً پوالنتزاس این تمایزات را به منظور نقدِ روشنفکران در سیاستِ فرانسه و
ش فعالتر روشنفکران خاص به کاربرده است .بهطور کلیتر ،روشن
یونان و تأکید بر نق ِ
است که نقش روشنفکران خاص به شکلِ نزدیک به روابطِ میان قدرت و دانش پیوند
دارد .لذا فوکو استدالل میکند که «هیچ رابطهی قدرتی بدون برساخت متناظر
میدان دانش وجود ندارد و هیچ دانشی هم که بهطور همزمان روابط قدرتی را
مفروض بداند و آنها را برسازد ،وجود ندارد( ».دانش /قدرت .)32 :پوالنتزاس
گفتگوهای فوکو دربارهی روابط میان قدرت و دانش را با پیوند دادن آنها به تمایز
سرمایهداری میان کار فکری/کار یدی بسط داده است .در حقیقت پوالنتزاس در این
زمینه آنقدر پیش آمد که اعالم کرد دولتِ سرمایهداری تجسم[ ]40نهادمند و تمام
عیارِ[ ]41کار فکری است که از کار یدی جدا شده است .پوالنتزاس همچنین در
ارتباط با خود مفهوم دولت از انگارۀ تکنیکهای انضباطی[ ]42و
«بههنجارسازی»[ ]43فوکو استفاده کرده است و بحث او را در خصوص «آناتومی-
سیاست»[ ]44و بازآرایی[ ]45اجتماع سیاسی[ ]46دنبال کرده است .همچنین
پوالنتزاس با روایتِ فوکو در خصوص جنبشهای جدید اجتماعی بهعنوان واکنشی
علیه رشد و گسترش تکنیکهای انتظامبخش موافق بود .بهعالوه هر دو نظریهپرداز بر
پیوندهای کارکردی میان قانونی بودن[ ]47و غیرقانونی بودن[( ]48پوالنتزاس) و یا
قانون و قانونستیزی (فوکو) در دولت مدرن تأکید کردهاند (دولت ،قدرت،
سوسیالیسم86-84 :؛ مراقبت و تنبیه288-272 ،89-82 :؛ فوکو )1975
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اما پوالنتزاس حتی زمانی که مستقیماً از فوکو ]واژهها و یا مفاهیمی[ را به عاریت
میگیرد ،معموالً آنها را جرحوتعدیل میکند .این مطلب را میتوان در تفسیر
پوالنتزاس از رابطهی میان «قدرت» و «دانش» ،روایت او از مراقبت و بههنجارسازی
و توصیف او از برساخته شدن سیاسی جسمانیت[ ]49مالحظه کرد .همگرایهایی که
میان کار پوالنتزاس و فوکو بسط پیدا کرد بود ،این فرایند افزودن -جرحوتعدیل[]50
ط مفصلبندی را ایجاد
را تسهیل کرده است .همگراییها میان فوکو و پوالنتزاس نقا ِ
کردهاند که به پوالنتزاس امکان دادند تا از کارهای فوکو ،بدون در نغلطیدن به
التقاطگرایی صرف ،بهره بگیرد.
شش همگرایی

مهم ترین نقاط همگرایی ]میان فوکو و پوالنتزاس[ شش مورد هستند :نخست
اینکه هر دو عالقهی دیرینهای به ماهیت و سازوکارهای فردیسازی[ ]51داشتند .هر
دو وجود سوژههای آغازگر[ ]52را رد و سازوکارهایی را که در و از طریق آن
سوژههای کنشگر و شناسنده برساخته میشوند ،مورد بررسی قرار دادهاند .این
موضوع به خصوص در تحلیلِ متقدم پوالنتزاس از تولید حقوقی -سیاسی تأثیر
انزوا[( ]53یا همان تجربهی روابط طبقاتی به عنوان روابطی میانِ افرادِ بیطبقه با
منافع خصوصی رقیب) و نقش منافع خصوصی در فراهم آوردن ماتریسی برای نزاع بر
سر هژمونی سیاسی در چارچوبِ تعاریفِ رقیب از منافع عمومی یا ملی -عمومی
آشکار است .این موضوع در توجه متأخر پوالنتزاس به نقش دولت در شکل دادن به
پیکر فردی نیز آشکار است .کا ِر فوکو بر روی فردیتسازی و بههنجارسازی احتیاج به
توضیح و معرفی ندارد .در حقیقت خود پوالنتزاس اعتراف کرده که تحلیلهای فوکو
از به هنجارسازی و نقش دولت در شکل دادن جسمانیت نسبت به روایت او از «تأثیر
انزوا» بهتر بوده است( .دولت ،قدرت ،سوسیالیسم)70 :
نکتهی دوم اینکه پوالنتزاس و فوکو رویکرد رابطهای[ ]54را نسبت به قدرت
اتخاذ کرده و پیوندهای میان قدرت و استراتژیها را بررسی کردند .این مسئله در
تحلیلهایی که پوالنتزاس در کتاب قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی[ ]55ارائه داده
است ،آشکار است .پوالنتزاس در این کتاب قدرت را به عنوان ظرفیتِ تحققِ منافعِ
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طبقاتی در یک موقعیتِ همایندی خاص بیان میکند و خودِ منافع طبقاتی را در
ل تحقق تعریف مینماید .پوالنتزاس حتی
ف طبقاتیِ قاب ِ
چارچوب دامنهی متغیرِ اهدا ِ
در این کتاب به این نکته اشاره کرده است که منافع طبقاتی را نمیتوان از طریق یک
منطق پیشینی[ ]56از موقعیت کنشگران طبقاتی در ارتباط با روابط تولید استنتاج
کرد :برعکس ،منافع طبقاتی تنها میتوانند در چارچوب تأثیر انزوا و استراتژیهای
طبقاتی تثبیت شوند .پوالنتزاس همچنین بر این نکته تأکید میکند که قدرت یک
مقدار و یا ذات ثابت نیست که بتوان آن را به شکل صفر و یک تخصیص داد ،بهطوری
که سودها و زیان ها یکدیگر را خنثی کنند .او در کارهای بعدی خود پیوندهای زیادی
را میان منافع طبقاتی ،قدرت طبقاتی و استراتژیهای طبقاتی ترسیم میکند ،و
بهویژه در کتاب دولت ،قدرت و سوسیالیسم ،استداللی را بسط میدهد که بر اساس
آن خودِ دولت بهعنوان یک رابطهی اجتماعی در نظر گرفته میشود .دولت سوژهای
نیست که قدرت را ،با محروم کردن طبقات مختلف از آن ،به دست میآورد؛ همچنین
دولت ذخیرهی ابزارگرایانهای[ ]57از قدرت که در اختیار یک سوژهی طبقاتی مسلط
است و فراتر از قدرت قرار گرفته باشد ،نیست( .دولت ،قدرت ،سیوسیالیسم -146
 .) 148در عوض ،دولت باید به عنوان تراکم مادی توازن نیروهای طبقاتی در یک نزاع
فهم شود .لذا پوالنتزاس همواره با خط فکری فوکو که بر اساس آن قدرت رابطهای و
همایندی[ ]58است موافق بود ،ولی این شیوۀ تفکر را بهشکل خاصی تفسیر کرد.
در این زمینه است که همگراییهای سوم و چهارم ]میان فوکو و پوالنتزاس[ رخ
میدهند .هر دو نظریهپرداز بر این نکته تأکید دارند که قدرت همواره با مقاومت
همبسته است .استدالل فوکو این بود که «هر جا قدرت است ،مقاومت هم هست و با
وجود این ،و شاید در نتیجهی آن ،این مقاومت هیچگاه در یک رابطه بیرونی[ ]59با
قدرت قرار ندارد» (اراده به دانستن .)95 ،در این معنا ،قدرت و مقاومت همبستهی
هم هستند :قدرت همواره مقاومت تولید میکند و مقاومت نیز ضدِمقاومت[ ]60را بر
میانگیزد .به همین منوال ،پوالنتزاس ادعا میکند که «هیچ طبقهی اجتماعی پیش
از ]قرار گرفتن در موقعیت[ تقابلی در نزاع وجود ندارد :طبقهی اجتماعی «در خود»
در ارتباط با روابط تولید وجود ندارند که بعداً و در جای دیگر وارد نزاع شود (و به
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«طبقه برای خود» تبدیل شود)» (دولت ،قدرت ،سوسیالیسم 27؛ همچنین مقایسه
کنید با  .)145 ،141 ،45در این معنا ،نزاع طبقاتی هرگز در موقعیت بیرونی نسبت
به روابط طبقاتی نیست :روابط طبقاتی و نزاع طبقاتی همبسته هستند.
نکته ی چهارم اینکه فوکو و پوالنتزاس در پرداختن به قدرت به عنوان امری مولد
و ایجابی و نه صرفاً سلبی و سرکوبکننده همرأی بودند .فوکو تمامی توصیفات از
قدرت که آن را بهعنوان امری صرفاً سرکوبگر ،سلبی و عیبجویانه[ ]61در نظر
می گیرند ،رد و در عوض بر کارکردهای مولد ،هنجارساز و ایجابی آن تأکید میکند
(مراقبت و تنبیه306-296 ،216-209 ،28-23 ،؛ اراده به دانستن ،48-41 ،10-5
144 ،136 ،97 ،89-82؛ قدرت/دانش)140 ،123-119 ،108-102 ،96-88 :
پوالنتزاس نیز همین استدالل را مطرح کرده است .در حقیقت پوالنتزاس با در نظر
گرفتن دولت بهعنوان عامل انسجام اجتماعی در جامعهی طبقاتی ،به روشنی بر نقش
مولد دولت به قیمت چشمپوشی از اصرار معمول مارکسیست -لنینیستها بر ویژگی
سرکوبگر آن بهعنوان «پیکری از مردان مسلح ،زندان و غیره» (لنین)292 :1917 ،
ی دولت در
ش ایجاب ِ
تأکید است .پوالنتزاس همچنین توجه بیشتری نسبت به نق ِ
بازتولید روابط تولیدی ،سازماندهی امتیازهای مادی ،یکپارچه کردن بلوک قدرت،
اعطای ربطِ طبقاتی[ ]62به روابط غیرطبقاتی ،تولید دانش ،شکل دادن به ماتریس
فضایی -زمانی[ ]63جوامع سرمایهداری و غیره ،توجه بیشتری کرده است.
فوکو نیز همهی روایتهای لیبرال و مارکسیستی از قدرت که آن را در کاال ادغام
میکند و یا همواره تابع الزامات اقتصادی میداند ،کنار گذاشته است .به همین منوال،
پوالنتزاس همواره نسبت به نقش دولت در تثبیت سلطهی طبقاتی عالقهمند بود.
مشخصاً پوالنتزاس آنچه که وی رویکرد تبادلگرایانهی[ ]64برخی از مارکسیستهای
ایتالیایی (که دولت را از کارکردهایش در حوزهی تبادل کاال استنتاج میکردند) تلقی
میکرد ،مورد نقد قرار داده بود؛ او بعدها از رویکردهای «منطقِ سرمایهای»[ ]65که
بر کارکردی بودن اقتصادی دولت تأکید میکنند ،انتقاد کرد .بهطور خالصه،
پوالنتزاس حتی پیش از آنکه مستقیماً تحت تأثیر تحلیلهای فوکو از تکنیکهای
قدرت قرار گیرد ،از جدیترین اشتباهاتی که فوکو مدعی بود در سایر تحلیلهای
قدرت کشف کرده است ،اجتناب کرد.
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همگرایی پنجم میان فوکو و پوالنتزاس به روابط نزدیک میان قدرت و دانش
ارتباط دارد .استدالل پوالنتزاس این بود که تقسیم کار یدی -فکری به بازتولید
سلطهی سیاسی و ایدئولوژیک طبقاتی کمک میکند .در حقیقت ،پوالنتزاس این
تقسیم را بهعنوان بیان تجمیع شده[ ]66از پیوند روابط سیاسی و ایدئولوژیک با
روابط تولید تفسیر میکند( .طبقات در سرمایهداری معاصر .)240 ،233 :این تقسیم
کار مستقیماً به «مخفی و مرموز بودن دانش» ارتباط دارد و طبقات کارگر (و الیههای
پرولتری شدهی خردهبورژوازیی جدید) را از مراکز قدرت بورژوایی کنار میگذارد.
(طبقات در سرمایهداری معاصر.)323-322 ،274 ،255 ،249 ،237 ،180 ،31 :
پوالنتزاس همچنین به این نکته اشاره کرده است که تحقیقاتِ بنیادین ،فناوری،
مدیریت و سازمان دهی بوروکراتیک همواره مستقیماً با ایدئولوژی مسلط درهم تنیده
هستند و این نکته را اضافه می کند که این پیوند نزدیک شامل کردارهای مادی
مشخصِ سلطهی ایدئولوژیک و ایدهها نیز میشود (طبقات در سرمایهداری معاصر:
 .)258 ،255 ،240 ،236 ،181به همین منوال فوکو صراحتاً پیوندِ میانِ دانش و
قدرت را در کتابها و مصاحبههای بیشمارش مورد بحث قرار داده است.
سرانجام پوالنتزاس و فوکو هر دو به «شورشهای خُرد»[ ،]67نزاعهایی که با
دولت فاصله دارند ،و نیز جنبشهای انسانهای عادی[ ]68عالقه داشتند .سقوط و یا
فروپاشی دیکتاتوریهای نظامی در اروپای جنوبی عالقهی پوالنتزاس به این جنبشها
را برانگیخت و سیاسی شدن فزایندهی بخشهای سازوبرگ دولتی (مشخصاً پلیس،
مجریان قانون و قضات) در فرانسه عالقه او به این جنبشها را تشدید نمود .عالقهی
فوکو بهشکل مستقیمتری به تکثیر جنبشهای اعتراضی خارج از محل کار بعد از
حوادث می  1968مرتبط است؛ فوکو مشخصاً در جنبش اصالح زندان ]69[،آزادی
زنان ،نزاع برای حقوق همجنسگرایان و جنبش ضدِ روانکاوی[ ]70فعال بود .عالوهبر
این ،اگرچه پوالنتزاس از فوکو به دلیل پافشاری بر این موضوع انتقاد میکند که
شورشهای خُرد تنها زمانی میتوانند موفق باشند که پراکنده و ناهماهنگ باشند ،اما
خودِ فوکو نهایتاً این نکته را پذیرفت که الزم است اشکالِ مختلفِ مقاومت توسط
استراتژیهای سراسری تغییر اجتماعی[ ]71مجدد ًا سازماندهی ،تقویت و یا دگرگون
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شوند( .اراده به دانستن96 :؛ قدرت/دانش203 ،159 :؛ قدرت ،حقیقت،
استراتژی[ ) 60 ،1970 :]72به این شکل ،هم فوکو و هم پوالنتزاس بر نیاز به
استراتژیهای پیچیده ولی منسجم در قبال جنبشهای جدید اجتماعی تأکید
کردهاند.
شش انتقاد از فوکو

این همگراییها بدان معنا نیست که پوالنتزاس و فوکو با یکدیگر توافق کامل
داشتند .در حقیقت ،فوکو هیچ ارجاع مستقیمی به کارهای پوالنتزاس نداده است ()3
و پوالنتزاس نیز مسلم ًا دیدگاه مثبت ولی ابهامآمیزی نسبت به رویکرد فوکو دارد .در
حقیقت ،پوالنتزاس رویکرد فوکو را در اظهارنظرهای گاهوبیگاه و چندین مطلب
مفصل مورد نقد قرار داده است .این مسئله مشخصاً در نقدهای پوالنتزاس نسبت به
فوکو دقیق ًا در حوزههایی که من به همگراییهای مواضع آنها اشاره کردم ،آشکار
است .در پاراگرافهای زیر ،خالصهای از انقادهای پوالنتزاس ]به فوکو[ ،که بر اساس
همگراییهای مورد اشاره تنظم شده است ،ارائه خواهم کرد .این به معنای کنار
گذاشتن نظم از هم گسیختهی پوالنتزاس در ارائهی انتقاداتش و نیز کنار گذاشتن
نوشتههای ایجابی خودِ فوکوست .ولی اتخاذ چنین ترتیبی برای ارائۀ مطالبم ،دنبال
کردنِ استداللهای بعدی را آسانتر خواهد کرد.
نخست آنکه پوالنتزاس از فوکو به دلیل مرتبطکردن فُرم دولتِ مدرن به نقش
آن در فردی سازی پیکر اجتماعی و سیاسی که قدرت بر آن اِعمال میشود ،انتقاد
میکند .بنابر استدالل پوالنتزاس ،این بدان معناست که فوکو به بنیانهای واقعی
دولت در مناسبات تولید سرمایهداری و نزاع طبقاتی بیاعتنا بوده است .این بنیانها
عنصر اصلی روایت پوالنتزاس را شکل دادهاند( .دولت ،قدرت ،سوسیالیسم)75 :
نکتهی دوم آنکه تفاوتهای مهمی ]میان پوالنتزاس و فوکو[ در خصوص مسئلهی
قدرت وجود دارد .پوالنتزاس از فوکو به دلیل این استدالل که قدرت هیج بنیانی فراتر
از خود رابطه قدرت ندارد و لذا صرفاً از شیوههای اِعمال آن تشکیل شده است ،انتقاد
کرده است .او همچنین از فوکو و پیروان او به دلیل تأکید بر پراکندگی قدرت به
قیمت چشمپوشی از مدّونشدن و تراکم آن در و از طریق دولت انتقاد میکند.
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پوالنتزاس بر این نکته تأکید دارد که نمیتوان سلطهی طبقاتی را در ذات رابطهی
قدرت ،به معنای دقیق کلمه ،تلقی کرد .مشخصاً استدالل او این است که قدرتْ
بنیانهای آشکاری در استثمار اقتصادی ،در موقعیت طبقات مختلف در سازوکارها و
سازوبرگ های گوناگون قدرت بیرون از دولت و در خودِ نظام دولت دارد .بنابر نظر
پوالنتزاس ،این بدان معناست که قدرتِ طبقاتی در وهلهی نخست به واسطهی
موقعیت های متضادی که طبقات مختلف در تقسیم کار اجتماعی به خود اختصاص
دادهاند ،متعین میشود .عالوه بر این ،قدرت طبقاتی به واسطه فُرمهای مختلف
سازماندهیشان و استراتژیهای متفاوتشان در میدانهای مختلف نزاع طبقاتی،
متعین میگردد (دولت ،قدرت ،سوسیالیسم147 ،44 :؛ مقایسه کنید با قدرت
سیاسی و طبقات اجتماعی )107-105 ،95 :
نکتهی سوم اینکه استدالل پوالن تزاس این است که تحلیل فوکو ،نقش ممتازی به
قدرت در برابر مقاومت میدهد .قدرت ذاتی و مطلق میشود و مقاومت به واکنشهای
ثانویه نسبت به قدرت تقلیل پیدا می کند .این مسئله به معنای آن است که فوکو
قادر نبود مقاومت در برابر قدرت را تبیین کند .در بهترین حالت ،فوکو مقاومت را به
عنوان محصول روح مقاومت طبیعی ،ازلی و پلبین[ ]73در نظر میگیرد که تالش
میکند از همهی روابط قدرت بگریزد ولی همواره زمانی که «مردم»[ ]74استراتژی
مشخص قدرت را اتخاذ میکنند ،مجدداً درون روابط قدرت جذب میشود .پوالنتزاس
در مقابل بر این نکته تأکید میکند که محدودیتهای قدرت از سازوکارهای قدرت
تفکیکناپذیر هستند زیرا این سازوکارها همواره نزاعهای طبقات تحت سلطه را درون
خود ادغام میکنند و متراکم میسازند ،بدون اینکه لزوم ًا آنها را جذب کرده و یا
ال یکپارچه سازند .در حقیقت پوالنتزاس مستمراً استدالل کرده است که نزاع
کام ً
طبقاتی بر نهادها و سازوبرگهای قدرت اولویت دارد (دولت ،قدرت ،سوسیالیسم :
.)152-149
نکته ی چهارم اینکه پوالنتزاس مدعی بود فوکو در اهمیت کلی و نقش ایجابی
تکنیکهای انضباطی[ ]75در دولت مدرن اغراق کرده است .در حقیقت ،فوکو با
تأکید بر نقشِ نوظهور[ ]76تکنیکهای انضباطی به عنوان یک نیروی ایجابی و مولد
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در تضمین حصول تبعیت ،به اهمیت مداوم خشونت ،شبکههای پلیسی -قانونی و
بهطور کل قانون بیتوجه بوده است .بهعالوه فوکو تنها بر جنبهی سرکوبگر و
بازدارندهی قانون و جنبه ی ایجابی و مولدِ قدرت انضباطی (دولتی) تأکید کرده است
(دولت ،قدرت سوسیالیسم .)83 ،79-77 ،31 ،30 :در مقابل ،پوالنتزاس استدالل
میکند که دولت و قانون هر دو جنبههای سلبی و ایجابی دارند .هر دو نظام در
سازماندهی سرکوب و اقدامات پلیسی دخیل هستند و هر دو نیز به شکل فعاالنه در
تعریف روابط اجتماعی و به دست آوردن حمایت تودهها حضور دارند .مشخصاً ،فوکو
به نقشهای ایجابی قانون اجرایی و تأسیسی[ ]77در منسجم و نظاممند کردن اِعمال
خشونت عمومی و سازماندهیشده و نقش کلیتر قانون در فراهم آوردن چهارچوبی
برای تعقیب منافع به شیوهای مسالمتآمیز و توافقی ،بیتوجه بوده است .همچنین،
فوکو با تأکید بر این موضوع که هنجارسازی انضباطی[ ]78چهطور از طریق سرکوب
درونی عمل میکند ،به نقشِ غیرمستقیمی که زور در حفظ شبکهای از سازوکارهای
انضباطی و ایدئولوژیک بازی میکند ،توجه نکرده است .فوکو همچنین اهمیت مستمر
خشونت عریان در کردارهای دولت را دستکم گرفته است (دولت ،قدرت،
سوسیالیسم )81 ،79 :این مسئله به نوبهی خود فوکو را به این نقطه رساند که بر
گسست میان دولتهای فئودالی و دولتهای مدرن بیش از حد تأکید کند (دولت،
قدرت ،سوسیالیسم)188-186 :
نکته ی پنجم اینکه پوالنتزاس معتقد است که نباید بر اهمیت پیوند میان قدرت و
دانش بیش از حد تأکید کرد .به باور پوالنتزاس این مسئله ]یعنی پیوند میان دانش و
قدرت[ صرفاً اَشکال بنیادین و خودانگیختهی ایدئولوژی را تکمیل و تقویت کرده و از
روابط سرمایهدارانه ی تولید و تقسیم کار اجتماعی به نظام دولت و یا کردارهای
سیاسی تراوش میکند (دولت ،قدرت ،سوسیالیسم .)66 :به طور خاص پوالنتزاس ،در
مقایسه با فوکو ،اهمیت بیشتری به نقش عمومی تقسیم کار ذهنی – یدی داده است
(رجوع کنید به دولت ،قدرت ،سوسیالیسم).
نهایتاً پوالنتزاس منتقد رویکرد فوکو به استراتژی سیاسی بود .فوکو زمانی بر این
نکته تأکید کرده بود که شورشهای خُرد تنها در صورتی موفق خواهند شد که
حامیان شان از ادغام شدن درون دولت سرباز زدند و در عوض همتشان را بر
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سرنگونی دولت از بیرون متمرکز کنند .در حقیقت] ،بنابر باور فوکو[ جنبشهای
جدید اجتماعی باید تالشها به منظور هماهنگسازی توسط سازمانهای سیاسی
فراگیر (ماند احزاب سیاسی) را کنار بگذارند زیرا این مسئله به جذب شدن مجدد
آن ها در درون نظام دولت منجر خواهد شد .برای پوالنتزاس ضروری بود که
جنبشهای جدید اجت ماعی و نزاع برای دموکراسی مستقیم با تغییرات رادیکال در
نهادهای نمایندگی[ ]79نظام دولت ترکیب شوند .پوالنتزاس مدعی بود که غیرممکن
است که خود را بیرون از قدرت (دولت) قرار داد زیرا نزاعهای عمومی الزام ًا بر روی
دولت (و سازوکارهای قدرت) ،حتی اگر تودهها به شکل فیزیکی از مشارکت (سیاسی)
کنار گذاشته شوند ،مؤثر خواهد بود .پوالنتزاس مدعی است استراتژی غیبت-
گرایی[ ]80بهراحتی مسیر را برای دولتگرایی تقویتشده[ ]81هموار میکند.
بنابراین استراتژی مرجح پوالنتزاس شامل مشارکت درون سازوکارهای قدرت به
منظور تشدید نزاعها و تنقضات آن است .این استراتژی لزوماً به جذب کامل ]درون
سازوکار قدرت[ و یا از دست دادن استقالل منتهی نمیشود؛ زیرا این موضوع که
طبقات تحتسلطه درون سازوکارهای قدرت یکپارچه شوند یا نه ،به استراتژیهای
خاصی که آنها اتخاذ میکنند ،بستگی دارد و صرف ًا از اینکه از استراتژی مشارکت
پیروی میکنند منتج نمیشود .اگر استراتژیهای خاص بهشکلی طراحی شده باشند
که استقالل تودهها را حفظ کنند ،تودهها هرگز بهطور کامل درون سازوکارهای قدرت
یکپارچه نخواهند شد .اما پوالنتزاس این نکته را نیز افزوده است که تودهها همچنین
باید نزاع های خود را با فاصله از دولت دنبال کنند .آنها باید دموکراسی مستقیمِ
انسانهای عادی را بسط دهند و شبکههای خودمدیریتی[ ]82را ایجاد کنند .به این
شیوه است که مقاومتها می توانند بنیانی را برای انتقال دموکراتیک بهسوی
سوسیالیسم دموکراتیک فراهم آوردند (دولت ،قدرت ،سوسیالیسم.)153 :
برخی توازیهای پنهان

اکنون میتوانیم توجه خود را به توازیهای پنهان میان کارهای پوالنتزاس و فوکو
معطوف کنیم .این توازیها دقیقاً از اینرو جالبتر و با اهمیتتر هستند که پوالنتزاس
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منتقد بسیاری از کارهای فوکو بود .این توازیها را میتوان در حوزههای زیر شناسایی
کرد :اصرار فوکو و پوالنتزاس بر حضور فراگیر[ ]83قدرت و دولت؛ تأکید آنها بر
درونماندگاری قدرت در روابط اجتماعی و درونماندگاری دولت در شیوهی تولید؛
رویکرد آنها نسبت به روابط درزمانی[ ]84در چارچوب منبع بدوی مقاومت[]85در
قالب ویژگیهای پلبینی[ ]86و یا غریزههای طبقاتی؛ و نهایت ًا ناتوانی پوالنتزاس و
فوکو در ارائهی روایتی قابلقبول میان آنچه آنها بهعنوان «سطح خُرد و کالنِ»
قدرت قلمداد کردهاند.
حضور فراگیر قدرت و /یا دولت

به باور فوکو قدرت در همهی روابط اجتماعی متجلی است .او بر این نکته تأکید
میکند که « روابط قدرت در موقعیت بیرونی نسبت با سایر انواع روابط (فرایندهای
اقتصادی ،روابط دانش ،روابط جنسی) قرار ندارد بلکه در آنها متجلی است».
(دانش/قدرت )94 :در جای دیگر او استدالل کرده است که «قدرت همواره
اینجاست» و فرد هیچگاه «بیرون» از آن قرار ندارد و هیچ «حاشیهای برای افرادی که
از نظام جدا شوند تا در آن حرکت کنند ،وجود ندارد» (قدرت/دانش.)141 :
پوالنتزاس نیز استدالل کرده است که همهی روابط اجتماعی ،روابط قدرت هستند؛ او
قاطعانه «تصویر موضعنگارانه از بیرونیبودگی»[ ]87را در بررسی رابطهی میان دولت
و سایر میدانها رد کرده است (دولت ،قدرت ،سوسیالیسم،44 ،39-35 ،27-26 ،17 :
 .)167 ،148-146مهمتر آنکه پوالنتزاس مدعی است زمانی که «]وجود[ دولت
پذیرفته میشود ،نمیتوان هیچ پدیدهی اجتماعی (دانش ،قدرت ،زبان و یا
نوشتار[ )]88را تصور کرد که حیات ابتدایی و یا پیشاسیاسی[ ]89داشته باشد؛
همهی پدیده های اجتماعی همواره در ارتباط با دولت و شکاف طبقاتی[ ]90روی
میدهند» (دولت ،قدرت ،سوسیالیسم .)39 :بهطور خالصه ،دولت در درون چارچوب
جوامع طبقاتی ،در همهی روابط اجتماعی حک[ ]91شده است.
نمودار و شیوهی تولید[]92
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این توازی در اهمیتی نمایان است که فوکو و پوالنتزاس برای اتحاد پنهانی همهی
روابط اجتماعیای قائل هستند که به واسطهی برتری و تفوق نوع خاصی از قدرت
حاصل شده است .برای پوالنتزاس ماتریسِ ساختاری شیوهی تولیدِ مسلط در همهی
روابط اجتماعی حضور دارد .همچنین این مسئولیت ویژهی دولت است که در
میدانهای[ ]93مختلفِ قدرت ،نیروگذاری کند و به آنها ربط مناسب طبقاتی
تخصیص دهد .در مقابل ،فوکو از مفهوم «شکل و یا نمودار» استفاده کرده است .این
مفهوم به تقریر متمایزی از قدرت ،فنآوریهای خاص قدرت و شیوهی مشخصی از
سلطه ی سیاسی اشاره دارد .لذا فوکو تقریر نظام پادشاهی از جامعهی قرون وسطایی
را با نظام زندان «سراسربین» به عنوان «نمودار سازوکار قدرت که به فُرم ایدآلش
فروکاسته شده است … یعنی پیکری از فنآوری سیاسی که میتواند و باید از
هرگونه کاربست خاص جدا شود» ،میسنجد (تنبیه و مراقبت .)205 :استدالل فوکو
این است که شیوهی سراسربین در کل پیکر اجتماعی گسترده شده است ،لذا شکل
زندان را میتوان در مورد بیمارستانها ،کارگاهها ،مدارس ،سربازخانهها و هر فضای
اجتماعی بهکار برد .به این شیوه ،نمودار سراسربین به اصل کلی یک «آناتومی
سیاسی» جدید تبدیل میشود که هدف و غایت آن نه روابط حاکمیتی[ ]94بلکه
روابط انضباطی[ ]95است (مراقبت و تنبیه208 :؛ مقایسه کنید با .)223 ،216-215
در این معنا ،هرچند فوکو بر چندگانگی روابط پراکندۀ میکروقدرت تأکید دارد
ولی معتقد است این روابط شامل نیروها ،ابزار و تکنیکهای مشابه قدرت هستند .این
مسئله مشکلی را برای فوکو به وجود آورده است که شبیه به معضل ادعای پوالنتزاس
در خصوص فراگیر بودن ر وابط تولید است .پوالنتزاس با این خطر مواجه است که هر
رابطه اجتماعی را به رابطهی طبقاتی فروبکاهد :میدانهای مختلف رابطه اجتماعی
خاصبودگی[ ]96خود را با قرار گرفتن در ذیل مفهوم شیوهی تولید از دست خواهند
داد .در مورد فوکو ،خطر در این قرار دارد که خاصبودگی روابط مختلف اجتماعی را
به واسطهی استفاده از تکنیک های مشابه قدرت ،از میان ببرد .لذا در حالی که
پوالنتزاس همهی روابط اجتماعی را به عنوان روابط سرمایهداری در نظر میگیرد،
فوکو روابط سرمایهداری (برای مثال روابط سرمایهداری در فرایند کار) را به لحظاتی
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از روابط انضباطی تقلیل می دهد (در خصوص رویکرد فوکو رجوع کنید به اِوالد[]97
)1246-1240 :1975
مارک پُستر این نکته را مطرح کرده که تأکید فوکو بر فراگیر بودن فنآوریهای
قدرت یک انحراف ]از خط مشی او[ است .زیرا تأکید او بر فراگیر بودن فنآوریهای
قدرت با امتناع او از اتخاذ دیدگاه کلگرایانه و اصرار بر این مسئله که قدرت و
تکنیکهای انضباطی پراکنده هستند ،تطابق ندارد( .فوکو  )104 :1984اما فوکو به
دلیل رویکردش نسبت به قدرت و نظم اجتماعی الجرم به چنین انحرافی ]از گرایش
کلی خود[ تن داده است (به آنچه در پی میآید نگاه کنید) .رویکرد پوالنتزاس به
فرماسیونهای اجتماعی ،انحرافهای مشابه و مکملی[ ]98را ایجاد کرده است .این
مسئله در شیوه ی فهم فوکو و پوالنتزاس از مبارزه نمایان است .فوکو استدالل کرده
است که «هدف اصلی این مبارزهها حمله به این یا آن نهاد قدرت ،گروه نخبگان و یا
طبقه نیست بلکه حمله به یک تکنیک و یا فُرم قدرت است» (فوکو .)212 :1982 :
پوالنتزاس نیز این استدالل را مطرح کرده است که مبارزهها در نهایت مبارزهی
طبقاتی هستند زیرا ریشه در تقسیم کار اجتماعی دارند و به دنبال تغییر تقسیم کار
یِ
اجتماعی هستند (دولت ،قدرت ،سوسیالیسم) لذا ،در حالی که روابطِ سرمایهدار ِ
تولید نقطهی ارجاع اصلی پوالنتزاس هستند ،برای فوکو فنآوری قدرت است که
نقطهی ارجاع مشترکِ تحلیلهای اوست( .برای بحث مفصل دربارهی مفهوم نمودار
فوکو ،رجوع کنید به دلوز.)1975 ،
روحیهی پلبین و غریزهی طبقاتی

توازی دیگری نیز میان روایتهای فوکو و پوالنتزاس در خصوص قدرت و مقاومت
وجود دارد .فوکو ،در تالش برای تبیین مقاومت ،مجبور شد به «چیزی درون پیکر
اجتماعی ،طبقات ،گروه ها و خودِ افراد که به یک معنا از روابط قدرت می-
گریزند…یک انرژی وارونه[ ،]99یک تخلیه[ …]100یک ویژگی یا جنبهی
پلبین[( »]101قدرت/دانش )138 :رجوع کند .به همین منوال ،فوکو در اراده به
دانستن ،مقاومت را در تجلیل صرف از بدنها و لذایذ ،در خاصبودگیشان ،و بهطور
کلیتر در تبارشناسیها و دانش تاریخی استوار میکند تا رابطهای را میان قدرت و
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دانش منقادشده[ ]102فراهم آورد (مقایسه کنید با لِمِرت[ ]103و گیلِن[:]104
 .)91 ،89 :1982پوالنتزاس نسبت به تالشهای این چنینی برای تبیین مقاومت بر
اساس روحیهی سرپیچی[ ]105که به عنوان یک ذات ،یک امر مطلق و خارجی
نسبت به هرگونه رابطهی خاص قدرت در نظر گرفته میشود ،بدبین بود (دولت،
قدرت ،سوسیالیسم )150:او ترجیح میداد مقاومت طبقاتی[ ]106را بر تناقض و
تخاصمهای میان طبقات استعمارگر و طبقات استعمارشده ،طبقات ستمگر و طبقات
تحت ستم استوار کند (دولت ،قدرت ،سوسیالیسم،148 ،45-44 ،36،38 ،27 :
 .)174اما زمانی که پوالنتزاس سعی میکند منشأ چنین مقاومت طبقاتی را توضیح
دهد ،پاسخ او عمالً رضایتبخشتر از پاسخ فوکو نیست.
پوالنتزاس مدعی است که ایدئولوژی مسلط میتواند طبقات تحت استیال را آلوده
کند ،بهطوری که آنها موقعیتهایی اتخاذ کنند که با منافع طبقاتیشان تطابق
نداشته باشد .معنای این مسئله ممکن است این باشد که حتی طبقهی کارگر ممکن
است برای همیشه در شبکهی سلطهی بورژوایی مستحیل شود .با وجود این،
پوالنتزاس ادعا میکند که «حتی بهرغم تأثیرات ایدئولوژی بورژوایی ،همواره آنچه
لنین از آن با عنوان «غریزهی طبقاتی» یاد کرده است ،در طبقهی کارگر رخنه
میکند» (طبقات در سرمایهداری معاصر288 :؛ مقایسه کنید .)276 ،31 ،17-16
برای لنین مفهوم «غریزهی طبقاتی» در اصل مفهومی توصیفی بود .پوالنتزاس تالش
کرد در آنچه او بهعنوان بازگشتِ مستمرِ تقابلِ بهطور ساختاری تعینیافته[ ]107در
کردارهای طبقاتی در برابرِ استثمار در کارخانه و تولید مادی توصیف میکند ،بنیانی
مستحکمتر برای غرائزِ طبقاتی ایجاد نماید (طبقات در سرمایهداری معاصر،16 :
 .)288اما بهنظر میآید که این تالش پوالنتزاس مجدداً استدالل قدیمی و بیا-
عتبارشدهی غایت گرایانه و اقتصادمحور را احیا کرده است به این معنا که ]در این
استداللها[ گرایشی[ ]108به سوی «طبقه برای خود» وجود دارد و یا به نفع
انسانشناسی فلسفیای استدالل میشود که در آن انسانها بهطور طبیعی در برابر
استثمار و ستم واکنش نشان میدهند .چنین استداللهایی با دیدگاههای فوکو
دربارهی روحیهی پلبین خیلی تفاوت ندارد)4( .
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اما پوالنتزاس در جای دیگر بر نقش ایدئولوژی در متعین ساختن حتی
«خودانگیختهترین» شورشهای طبقات تحت سلطه تأکید دارد و استدالل میکند که
ایدئولوژی بهعنوان یک رابطهی اجتماعی -خیالی[ ]109از تجربهی زیسته
غیرقابلتشخیص است .این بدان معناست که در نظر گرفتن یک «غریزهی طبقاتی»
ذاتی و مطلق که نسبت به هر رابطهی خاص طبقاتی در موقعیت بیرونی قرار دارد،
نادرست است .زیرا مقاومت هرگز نمیتواند خارج از ایدئولوژی باشد و لذا همواره
مشروط[ ]110و نسبی است .به نظر میرسد که پوالنتزاس زمانی که گفت «در
زمینهی ظهور فاشیسم ،این «غریزۀ طبقاتی» ،که از ایدئولوژی مارکسیست –
لنینیستی منفصل گشته و با اشکال خاص ایدئولوژی خردهبورژوایی رودرور شده است
(یعنی سندیکالیسم آنارشیستی[ ،]111خودانگیختهگرایی[ ،]112و کیش
خشونت[ ) ]113تحت تأثیر اَشکال خاص ایدئولوژی بورژوایی با شکست مواجه شده
است» (پوالنتزاس ،)146 :1970 ،به این مسئله ]یعنی مشروط و نسبی بودن
مقاومت[ اذعان کرده است .بهطور خالصه ،بهمیزانی که پوالنتزاس از مفهوم «غریزه
طبقاتی» فراتر میرود ،که از متوسل شدن فوکو به «روحیه پلبین» برای توضیح
مقاومت چندان تفاوتی ندارد ،او ناگزیر است به موقعیتی بودن ،نسبی بودن و متغیر
بودن نزاع طبقاتی اعتراف کند .لذا پوالنتزاس نمیتواند توضیح منسجمی از ظهور و یا
نقطهی اوج مقاومت در یک انقالب پرولتاریایی ارائه دهد .این موضوع پوالنتزاس را
مجبور میکند تا توضیحات تاریخی از مبارزههای خاص طبقاتی ارائه دهد و لذا به
سوی رویکرد تبارشناسانهی فوکویی متمایل شود .این مسئله در روایت پوالنتزاسی از
جنبشهای جدید اجتماعی و مبارزههای غیرطبقاتی آشکارتر است ،زیرا او حتی یک
تبیین «غریزی» را برای مقاومت در خصوص اَشکال غیرطبقاتی سرکوب ارائه نکرده
است.
تنوع خُرد و ِالزام کالن []114

تشابه چهارم ]میان پوالنتزاس و فوکو[ به تالشها به منظور پُر کردن خالء میان
تنوع در سطح خُرد و اتحا ِد نسبی در سطح کالنِ روابط اجتماعی مربوط است .تمایزِ
میان سطح خُرد و کالنْ شامل تفاوتِ مطلقِ هستیشناسانهی تجسدیافته در روابط
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اجتماعی نمیشود بلکه سازه ای نظری است که ارجاعش به مقیاس ]خرد و یا کالن[
همواره نسبی است .اما پوالنتزاس و فوکو تمایز بنیادین مشابهی اتخاذ کردند و سطح
خُرد را در چارچوب میدانهای نهادی مشخص قدرت و سَطح کالن را با جوامع مجزا
از هم که مرزهایشان با مرزهای دولت -ملت تطابق دارد ،در نظر گرفتهاند .این تمایز،
همانطور که در ادامه خواهیم دید ،مشکالت فراوانی بههمراه دارد؛ اما اکنون این
مسئله را بررسی خواهیم کرد که فوکو و پوالنتزاس این تمایز را چهگونه به کار بردند.
نقطهی شروع فوکو کثرت قدرتهای خُرد و پراکنده و فنآوریهای مشخص
قدرت است .او نسبت به قضاوتهای پیشینی نسبت به یکپارچگیهای فنآوریهای
قدرت در وضعیت سلطه ی فراگیر و آغازین هشدار داده است؛ فوکو مشخصاً منتقد
این دیدگاه بود که میتوان از طریق یک لحظهی مرکزی ،مانند دولت ،یکپارچگی
فنآوری های قدرت را حاصل کرد .پوالنتزاس مسلماً کار خود را از وضعیت سلطهی
فراگیر و آغازین شروع کرده است :تقسیم کار اجتماعی و مبارزهی طبقاتی.
عالوه براین ،هر چند او وجود روابط غیرطبقاتی را به عنوان میدانهای ثانویهی قدرت
و مقاومت به رسمیت شناخته است ولی همواره بر این نکته تأکید دارد که آنها با
نزاع طبقاتی مفصلبندی میشوند .در اینجا دولت نقش کلیدی برای پوالنتزاس بازی
میکند ،زیرا دولت به سایر حوزههای اجتماعی ربط طبقاتی میدهد و میدان اصلی
برای اعمال قدرت نیز هست .لذا قدرت سیاسی هم در مبارزات طبقاتی و هم در
مبارزات غیرطبقاتی اهمیت بنیادی دارد .لذا ،به باور پوالنتزاس ،تنها در صورت
دگرگونی قدرت سیاسی میتوان سایر میدانهای قدرت را نیز به شکل اساسی اصالح
کرد (دولت ،قدرت ،سوسیالیسم .)44 :در این معنا پوالنتزاس از سطح کالن آغاز
میکند ،یکپارچگی آن را مفروض میگیرد و به دولت نقش مرکزی در دستیابی به
این یکپارچگی میدهد .تمامی این موارد در تضاد آشکار با دیدگاههای فوکو قرار دارد.
ولی این تضاد زمانی که استدالهایشان را بیشتر بررسی میکنم ،چنین بدیهی به نظر
نمیرسد.
پوالنتزاس دولت را بهعنوان مجموعهای از مدارهای متمایز قدرت ،شبکهها ،و
سازوبرگهایی در نظر میگیرد که مجموعهی چندگانه و متنوعی از سیاستهای خُرد
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را تعقیب میکنند .در حق یقت پوالنتزاس با توصیف بازتولید تضادهای طبقاتی درون
سازوبرگهای دولت و ترسیم سازوکارهای مختلف گزینشگری ساختاری[ ]115آن،
مستمراً توجهات را به عدمِ انسجام شگفتانگیز و ماهیت آشفتهی سیاستهای دولت
جلب میکند( .دولت ،قدرت ،سوسیالیسم ،229 ،136-135 :مقایسه کنید با
پوالنتزاس 330-329 :1970؛ بحران دیکتاتوریها )84 ،50-49 :بهنظر میرسد این
دیدگاه پوالنتزاس ادعای فوکو را مبنی بر اینکه قدرت باید بر اساس «میکروفیزیک
قدرت» و نه یک اصل کلی سلطهی طبقاتی مطالعه شود ،مورد تأیید قرار میدهد.
بهنوبه خود ،این موض ع پوالنتزاس این مسئله را که آیا واقع ًا ساختار دوگانهی سلطهی
طبقاتی در درون دولت حک شده است ،با پرسش مواجه میکند.
اما پوالنتزاس تالش میکند این نکته را تشریح کند که چهگونه چنین تنوعی در
سطح خُرد به الزام کالن سلطهی بورژوایی میانجامد .راهحل او در این است که دولت
به این شکل در نظر گرفته شود:
یک میدان استراتژیک و فرایند شبکههای قدرت متقاطع …که مجموعهای از
ال صریح و آشکار
تاکتیکهایی که در سطحِ محدودِ حکشدنشان در دولت کام ً
هستند ،از میان آن گذر کرده است .این تاکتیکها با یکدیگر تالقی پیدا کرده و با هم
در تقابل هستند؛ آنها اهداف خود را در یکی از سازوبرگ ]های دولت[ پیدا میکنند
و یا توسط سازوبرگهای دیگر دور زده میشوند و نهایت ًا آن مسیر کلی نیرو[،]116
]یا همان[ سیاست دولت را ،که از نزاعهای درون دولت گذر میکند ،ترسیم مینماید.
(دولت ،قدرت ،سوسیالیسم)136 :
این مسیر عمومی نیرو به طور خودکار از منطق نهادی نظام دولت آشکار
نمیشود؛ همچنین نتیجهی کاربست موقیتآمیز یک پروژهی منسجم تقریر شده در
رأس دولت و از پیششناختهشده نیز نیست( .دولت ،قدرت ،سوسیالیسم)136 ،33 :
در حقیقت هرچند ممکن است که دولت استراتژیها و تاکتیکهایی که برای بازتولید
سلطهی طبقاتی الزم است را بهشکل علنی به بحث بگذارد ،ولی اغلب مناسبترین
استراتژی تنها بعد از وقوع حادثه[ ]117و به واسطه تصادم تاکتیکهایی که با یکدیگر
در تضاد هستند ،ظاهر میشود (دولت ،قدرت ،سوسیالیسم .)137-135 ،33 :در این

562

563

رویکردهای پوالنتزاس و فوکو دربارهی قدرت و استراتژی

معنا باید مسیر کلی نیرو را بهعنوان مجموعهای که از تعامل میان ساختار نهادی
دولت و برخورد استراتژیها و تاکتیکهای خاص نتیجه میشود ،در نظر گرفت.
لذا پوالنتزاس به علیت استراتژیک[ ]118روی آورده است که سیاست دولت را بر
اساس فرایند حسابگری استراتژیک ،البته بدون یک سوژهی حسابگر ،تبیین میکند.
زیرا خط کلی سیاست دولت «مسلماً بر اساس حسابگری استراتژیک قابل رمزگشایی
است -ولی بیشتر نتیجهی هماهنگی نزاعآمیز تاکتیکها و سیاستهای خُرد آشکار و
چندگانه است» (دولت ،قدرت ،سوسیالیسم .)136 :بدینسان ،دیدگاههای پوالنتزاس
به مواضع فوکو نزدیک شده است .در حقیقت ،پوالنتزاس در نقدی بر خود[ ]119به
این نکته اشاره کرده است که رجوع او به فوکو به این دلیل بوده است که از شکلی از
مارکسیسم جزماندیش[ ]120که در ساختارگرایی آلتوسر دیده میشود ،بگسلد.
پوالنتزاس زبان جدیدی را اتخاذ کرد زیرا «من به معضلهای جدیدی روی آوردم…و
لذا در مرحلهی اکتشاف هستم ».او اضافه میکند که «مشخصاً در بحث تزهای فوکو
بود که من به این سو گرایش پیدا کردم تا با زبانم «عشوهگری»[ ]121کنم و این
مسئله بهطور خاص در تحلیل تکنیکهای قدرت صادق است» (پوالنتزاس.)1978 ،
این حرکتی صرفاً یک طرفه نبود :فوکو نیز به این سو گرایش پیدا کرد که
تحلیلهایی بر اساس خطوط مارکسیستی ارائه دهد .او مینویسد که پیوندها میان
اَشکال مختلف قدرت:
شرایط کلی سلطه را ترسیم میکند و این سلطه در قالب فُرمِ کموبیش منسجم و
یکپارچهای[ ]122سازماندهی میشود؛ رویههای پراکنده[ ،]123چندشکلی[ ]124و
محلی[ ]125قدرت توسط استراتژیهای کلی اتخاذ میگردند ،تحکیم میشوند و
تغییر میکنند؛ پدیدههای بیشماری از بیحرکتی[ ،]126جابهجابی[ ]127و مقاومت
آنها را همراهی میکنند؛ لذا نباید یک وضعیتِ فراگیر و آغازینِ[ ]128سلطه را،
یعنی یک ساختار دوگانهای که «سلطهگران» در یک سو و «مسلطشدگان» در سوی
دیگر قرار دارند ،تصور کرد بلکه باید تولید چندشکلی[ ]129روابط سلطه را در نظر
بگیریم که تا حدودی مستعد یکپارچه شدن در استراتژیهای کلی هستند
(قدرت/دانش :142 :مقایسه کنید با اراده به دانستن)94 :
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به بیان دیگر ،هرچند فوکو به این نکته اشاره کرده است که باید از خاصبودگی
سازوکارهای مختلف قدرت در بنیادینترین سطوح آغاز کرد ،ولی در عین حال او
میخواست این موضوع را بررسی کند که سازوکارهای مختلف قدرت چهگونه توسط
سازوکارهای کلیتر تصاحب شده و درون اَشکال عمومیتر سلطه یکپارچه میشوند.
(قدرت/دانستن99 :؛ مقایسه کنید با قدرت ،حقیقت ،استراتژی 39؛ اراده به دانستن:
 .)100-99 ،94فوکو مشخصاً به «مسیر کلی نیرو که از تقابلهای محلی» در روابط
مختلف قدرت خُرد عبور میکند و آنها را به یکدیگر پیوند میدهد ،اشاره کرده است.
(اراده به دانستن94 :؛ بازگویی شده در قدرت ،دولت ،سوسیالیسم )136 :فوکو در
توصیف این مسیر کلی ]نیرو[ ،از مفاهیمی مانند «هژمونیهای اجتماعی[،»]130
«تأثیرات هژمونیک»[« ،]131هژمونی بورژوازی»[« ، ]132فراقدرت»[،]133
«سلطهی طبقاتی» « ،قدرتِ اضافی»[( ]134به قیاس ارزش اضافی)« ،استراتژی
جهانی»[ ]135و غیره استفاده کرده است (برای مثال اراده به دانستن94-92 :؛
قدرت/دانش188 ،156 ،122 :؛ مراقبت و تنبیه 223:؛ قدرت ،حقیقت،
استراتژی .)60:او همچنین نقش مرجحی به دولت به عنوان نقطهی انسجام
استراتژیک مدون شدن مجموعهی کثیری از روابط قدرت و سازوبرگهایی که در
آنها هژمونی ،فراقدرت ،سلطهی طبقاتی یا «قدرت اضافی» متبلور میشود ،داده
است (برای مثال قدرت ،حقیقت ،استراتژی؛ اراده به دانستن141 ،92 :؛ قدرت/دانش:
 .)200-199 ،122 ،101به این شیوه ،فوکو امکان اتحاد نسبی[ ]136میان الگوهای
سلطه را ،که در قدرتهای خُرد پراکنده هستند ،میپذیرد .گذشته از این فوکو به
شیوه ای که یادآور دیدگاه پوالنتزاس است ،نقشی کلیدی به دولت در این رابطه
میدهد.
این حرکت همچنین در موضع متغیر فوکو در خصوص شورشهای خُرد و
مبارزههای سیاسی منعکس شده است ،زیرا هرچند فوکو پراکندگی بیشما ِر
مقاومتهای متفرق و شورشهای خُرد را تحسین میکند ولی بعدها ضرورت این
نکته را پذیرفت که مقاومتها باید توسط استراتژیهای عمومی تغییر[ ]137مجدداً
تنظیم و تحکیم و دگرگون شوند .فوکو به این نکته اشاره کرده است که مقاومتها به
هماهنگی نیاز دارند ،درست بههمان شیوهای که طبقهی مسلط ،استراتژیهای خود را
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برای تضمین قدرت اضافی[( ]138یا همان غلبهی سیاسی) در روابطِ متنوعِ قدرت
سازماندهی میکند( .اراده به دانستن96 :؛ قدرت/دانش :203 ،159 :قدرت،
استراتژی ،حقیقت .)60 :به این شیوه مالحظه میکنیم که فوکو به مواضعی که
پوالنتزاس در کتاب دولت ،قدرت ،استراتژی بیان کرده است نزدیک میشود و این
بدان معناست که انتقاد پوالنتزاس از فوکو در این کتاب چندان دقیق نیست.
لذا بهرغم نقاط شروع متضاد آنها در دو نقطهی متقابل پیوستار خرد –
کالن ]139[،که هر دو نظریهپرداز آن را کموبیش به یک شکل تصور کردهاند ،بهنظر
می رسد که پوالنتزاس و فوکو بر این نکته توافق دارند که یکپارچگی کلی سیستم
سلطه باید بر اساس شکل خاصی از سامانمند شدنِ استراتژیکِ روابط قدرت تبیین
شود .این فرایند هم نیتمند[ ]140و هم غیرسوبژکتیو[ ]141است :نیتمند است زیرا
هیچ قدرتی بدون مجموعهای از اهداف و نیاتی که اغلب در سطح محدود
حکشدنشان در مکانهای محلی قدرت آشکارا هویدا هستند ،اِعمال نمیشود (اراده
به دانستن94 :؛ مقایسه کنید با خالصهای که پوالنتزاس از این موضوع در کتاب
دولت ،قدرت ،سوسیالیسم  136 :ارائه کرده است) .بنابراین فوکو به برنامهریزیای
علنی و آشکار برای سازمان دهی مجدد نهادها ،آرایش مجدد فضاها و تنظیم رفتارها
اشاره میکند (قدرت/دانش .)9 :اما غیرسوبژکتیو است زیرا نتیجهی کلی برخورد
قدرتهای خُرد نمیتواند بهعنوان نتیجه انتخاب یا تصمیم یک سوژهی فردی ،گروهی
و یا طبقاتی فهم شود (مقایسه کنید با اراده به دانستن 95-94؛ دولت ،قدرت،
سوسیالیسم .)136 ،33-32 :امور هیچگاه به شیوهای که برنامهریزی شدهاند پیش
نمیروند زیرا «استراتژیهای متفاوتی وجود دارند که با هم در تناقض هستند،
مرکب[ ]142هستند و بر روی هم قرار گرفتهاند[ ]143تا تأثیرات مستحکم و
پایداری را ایجاد کنند؛ تأثیراتی که میتوانند بهخوبی براساس منطقشان فهم شوند،
هرچند که این تأثیرات با آنچه در ابتدا برنامهریزی شده ،تطابق نداشته باشند :این
همان چیزی است که به سازوبرگهای حاصلشده[ ]144انسجام و انعطافپذیریاش
را میدهد»( .اراده به دانستن ) 10 :و یا ،همان طور که فوکو در جای دیگر بیان کرده
است« :منطق کامالً روشن است ،اهداف قابلتشخیص هستند ،ولی معموالً اینگونه
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است که هیچکس آنها را بهوجود نیاورده است و میتوان گفت که تنها افرادی
انگشتشماری آنها را فرمولبندی کردهاند( ».اراده به دانستن .)95 :بههمین منوال
برای پوالنتزاس ،سیاستِ دولت کماکان بهمثابه محاسبهگری استراتژیک ،و نه
فرمولبندی خردمندانهی پروژهای منسجم و عمومی ،رمزگشایی میشود (دولت،
قدرت ،سوسیالیسم.)136 ،33 :
در باب قدرت و استراتژی

چهگونه نظم اجتماعی کالن و سلطهی طبقاتی ،بهرغم پراکندگی و تنوع رابط
اجتماعی قدرت خُرد[ ،]145همچنان ممکن است؟ در پاسخ به این سؤال ،هر دو
نظریهپرداز بر نقش تاکتیکها ،استراتژیها و محاسبات استراتژیک تأکید کردهاند .در
واقع اتفاق نظر میان فوکو و پوالنتزاس دربارهی این موضوع نسبت به زمانی که اگر
صرفاً بر نقاط شروع هر کدام از آنها در پیوستار خُرد -کالن متمرکز میشدیم،
آشکارتر است.
باید بیدرنگ یک تبیین ممکن را در خصوص این اتفاقنظر کنار گذاشت :و آن
هم اینکه دلیل این اتفاق نظر ]میان پوالنتزاس و فوکو[ این است که پوالنتزاس
آگاهانه متون کلیدی فوکو از را بهشکل دیگری بیان کرده است .کامالً بدیهی است که
پوالنتزاس چنین کاری نکرده است اما سهولت و سادگی چنین تفسیری به نیروهای
نظری که پوالنتزاس و فوکو را به سمت روایتی ]مشترک[ از بنیانهای استراتژیک
نظم اجتماعی سوق داده است ،بیتوجه است .نظریهی متقدم پوالنتزاس دربارهی
دولت حول دو محور حقوقی -سیاسی[« ]146تأثیر انزوا» و مکمل ملی-
عمومی[ ]147آن یعنی تأثیر متحدسازی سازماندهی شده است :ساختارهای دولتی
و استراتژیهای هژمونیکْ دو متغیر واسط[ ]148مهم در این تحلیل هستند .تحلیل
فوکو از فُرم مدرن قدرت انضباطی نیز حول دو محور «سیاستِ آناتومی» پیکرِ فردی و
»زیست سیاست» پیکر اجتماعی و یا اجتماعِ سیاسی ساختاربندی شده است .فوکو
به این نکته اشاره کرده است که توانایی و استحکام دولتِ مدرن بر این واقعیت استوار
است که در آن واحد هم شکلی از قدرتِ فردیساز[ ]149و قدرت
تمامیتبخش[ ]150است (فوکو .)213 :1982 ،رویکرد تبارشناسانهی فوکو به این

566

567

رویکردهای پوالنتزاس و فوکو دربارهی قدرت و استراتژی

معناست که او از میکروفیزیک قدرت آغاز میکند ولی همچنین متوجه این نکته بود
که «تأثیرات حقیقت[ »]151با آنچه میتوان «تأثیرات جامعه»[ ]152خواند ،پیوند
ت مدرن
دارد .این مسئله فوکو را به این سو هدایت کرد که دربارهی نقش کلیدی دول ِ
بهعنوان میدان نهادی برای مدونسازی استراتژیک نظریهپرداری کند.
اما مشخصاً نکتهی قابلتوجه این است که فوکو و پوالنتزاس هر دو تالش کردند
رابطه ی پروبلماتیک میان تنوع در سطح خُرد و الزام در سطح کالن را به شیوههای
ال متضاد حل کنند .فوکو در تحلیل نهایی بر تنوعِ قدرتهای خُرد تأکید کرده و
کام ً
تنها وعدهی روایتهای موقعیتی و تبارشناسانه از ظهور مشروط[ ]153سلطهی
طبقاتی را میدهد .لذا هر چند فوکو ربط[ ]154نزاع طبقاتی را بهعنوان شیوهای برای
قابلفهم کردن نظم اجتماعی میپذیرد ولی آن را عمدتاً بهعنوان یک نقطهی
ارجاع[ ]155در نظر میگیرد و هرگونه ایده مبنی بر اینکه طبقات اموری از پیش
داده شده و یا سوژههای آغازگر هستند ،رد میکند .در مقابل او طبقات را بهعنوان
اموری در نظر میگیرد که در و از طریق پیچیدگی استراتژیها ایجاد میشوند و به
این نکته اشاره میکند که سلطهی طبقاتی ،فرایندهای بههم پیوستهی شکلگیری
طبقات و انسجام و تثبیت آنها را شامل میشود .در این معناست که او استدالل
میکند که «میان استراتژی ای که روابط موجود نیروها را تثبیت ،بازتولید ،تکثیر و
تقویت میکند و طبقهای که در نتیجهی آن خود را در موقعیت مسلط میبیند ،رابطه
تولید متقابل وجود دارد» (قدرت/دانستن.)203 :
در مقابل ،پوالنتزاس نهایتاً بر الزامِ کالن سلطهی طبقاتی تأکید میکند و تنوع
سیاستهای خُرد را بهعنوان شیوهی زیرکانهای در نظر میگیرد که از طریق آن
منطقِ از پیش مقدرشدهی[ ]156این سلطه محقق میشود .لذا برخالفِ انتقادِ مکرر
پوالنتزاس از تقلیلگرایی اقتصادی و تبیینهای تاریخیِ غایتمحور و تأکید او بر
اولویت نزاع طبقاتی بر نهادها و سازوبرگهای ]دولت[ ،او اغلب به موضعی پیچیده
ولی ابزارگرایانه و یا غایتگرایانه از گزینشگری[ ]157ساختارهای دولت بازمیگردد.
برای مثال پوالنتزاس بالفاصله پس از آنکه ازهمگسیختگی و عد ِم انسجام سیاستهای
خُرد را توصیف میکند ،اعالم مینماید که «سازماندهی استراتژیک دولت آنها را
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بهگونهای متعین ساخته که تحت هژمونی یک طبقه و یا پارهطبقه[ ]158در درون
آن عمل کند( ».دولت ،قدرت ،سوسیالیسم .)137 :او سپس به این طبقه و یا
پارهطبقه توانایی «تثبیت سازوبرگهایی را بهعنوان سازوبرگ مسلط» نسبت میدهد
که «منافعشان را متبلور میسازد» (دولت ،قدرت ،سوسیالیسم)137 :
زور و قدرت []159

این تضاد آشکار را تا حدودی میتوان بهوسیلهی رویکردهای متضاد پوالنتزاس و
فوکو در فهم از قدرت تبیین کرد .پوالنتزاس میان روابط قدرت[ ]160و روابط
زور[ ]161تمایز میگذارد .استدالل او این است که:
مفهوم قدرت با نوع مشخص رابطهی اجتماعی پیوند دارد که ویژگی آن «نزاع» و
مبارزهی طبقاتی است؛ به عبارت دیگر به میدانی مرتبط است که در آن ،دقیقاً به
دلیل وجود طب قات ،ظرفیت یک طبقه برای تحقق منافع خودش از طریق اعمال
قدرت در تقابل با ظرفیت سایر طبقات قرار دارد (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی:
)105
این بهمعنای آن است که «مفهوم قدرت نمیتواند به روابط بینافردی»[ ]162و یا
روابطی به کار رود که ساخت آنها در شرایط معین و دادهشده بهعنوان امری مستقل
از موقعیتشان در فرایند تولید (یعنی در جوامع طبقاتی) و بهعنوان امری مستقل از
نزاع طبقاتی در نظر گرفته میشود( .قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی.)106 :
پوالنتزاس برای این میدانِ روابط[ ،]163مفهوم زور[ ]164را پیشنهاد کرده است .او
اینگونه نتیجه میگیرد که در حالیکه قدرت یک پدیدهی ویژه است و شامل روابط
خاص سلطه و تبعیت در ساختار جوامع طبقاتی میشود ،زور پدیدهای است که
ویژگی آن «بیشکلی جامعهشناختی»[ ]165است (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی:
)107
با تکیه بر این تمایز بهنظر میرسد که پوالنتزاس همهی روابط اجتماعی را به
روابط قدرت (طبقاتی) فروکاسته است و فوکو همهی آنها را به روابطِ بیشکلِ
زور[ ]166تقلیل داده است .بنابر رویکرد فوکویی ،هیچ الگوی عمومی از سلطه و
تبعیت و هیچ تقابل دوگانه و فراگیری در منشأ روابط قدرت میان حاکمان و
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محکومان[ ]167و هیچ ماتریس کلی که یک طبقه را بر طبقات دیگر ترجیح دهد،
ف منفرد و
وجود ندارد .فوکو ،به جای ربط دادن اَشکال مختلف قدرت به یک شکا ِ
یکه ،بر چندگانگی پراکندهی «قدرتهای خُرد» تأکید میکند (اراده به دانستن94 ،؛
قدرت/دانش )102-98 ،لذا فوکو نمیتوانست اِعمال قدرت را مستقیماً به منافع (که
سطح مشخصی از تعیین ساختاری را پیش فرض میگیرند) پیوند دهد .فوکو
همچنین قادر نیست منشأ و اثربخشی تفاضلی[ ]168مقاومت را تبیین کند؛ زیرا
مقاومت بر ساختار روابط اجتماعی و یا تضاد ساختارمند منافع استوار است .لذا
پوالنتزاسْ فوکو و پیروان او را نه تنها به دلیل ناکامی در تبیین قدرت و مقاومت در
چارچوب مفاهیم طبقاتی بلکه به دلیل تأکید بر پراکندگی آنها مورد انتقاد قرار
میدهد .پوالنتزاس مینویسد که فوکوییها رویکردی را نسبت به قدرت اتخاذ کردهاند
که «قدرتها را در بیشمار موقعیت خُرد تضعیف و تکثیر میکند و لذا آنها بدین
وسیله از اهمیت طبقات و مبارزهی طبقاتی میکاهند و به نقش مرکزی دولت
بیتوجه هستند»( .دولت ،قدرت ،سوسیالیسم)44 :
این اتهام نابهجا و بیمورد است ،زیرا هرچند این نکته نقطهی شروع تحلیلهای
فوکو را از بیشمار قدرت خُرد بهطور دقیق توصیف میکند ولی به این حقیقت
بیتوجه بوده است که فوکو بهشکل فزایندهای بر ضرورت بررسی این مسئله که
چهگونه قدرتهای خُرد توسط دولت نیروگذاری میشوند ،مجدداً آرایش پیدا
میکنند و درون یک استراتژی عمومی سلطهی طبقاتی یکپارچه میگردند ،تأکید
کرده است( .اراده به دانستن94 :؛ قدرت/دانش-202 ،189-142،188 ،100-99 :
 )203بهطور کلیتر ،فوکو معتقد است بیثباتی ذاتی هر رابطۀ خُرد قدرت (یا به
عبارت دیگر بیشکلی اجتماعی آن) میتواند بهواسطهی مفصلبندی آن رابطه با سایر
روابط فروکاسته شود و لذا از طریق روابطی میان روابط زور است که یک ساختار
منحصربهفرد ظاهر می شود :به این شیوه روابط نیرو از طریق ساختن زنجیرهها و
سیستمهای نسبتاً ثابت ،سازماندهی خود را شکل میدهند (مقایسه کنید با اراده به
دانستن .)93-92 :استراتژیها نقشی کلیدی در این فرایند ساختیابی بازی میکنند.
معهذا ،اینکه فوکو در حرکت از پراکندگی بیشکل قدرتهای خُرد به تعینچندگانهی
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طبقاتی از و به وسیله نقش مرکزی دولت با دشواری مواجه است ،همچنان صحیح
است.
پوالنتزاس با معضلهی متضادی مواجه است زیرا او مشکلی جدی در مواجه با
روابط قدرتی دارد که هیچ ویژگی بالفصل طبقاتی ندارند .پوالنتزاس در کتاب دولت،
قدرت ،سوسیالیسم اعتراف میکند که «روابط قدرت بهطور کامل با روابط طبقاتی
تطابق ندارند و میتوانند از روابط طبقاتی ،به معنای دقیق کلمه ،فراتر بروند» (دولت،
قدرت ،سوسیالیسم .)43 :در اینجا او بهطور خاص به روابط میان زنان و مردان اشاره
دارد .پوالنتزاس اعتراف میکند که روابط جنسیتی بنیان متفاوتی در تقسیم کار
اجتماعی نسبت به روابط طبقاتی دارند و نمیتوان آنها را بهعنوان تأثیرات ساده و یا
همریختهای ذات ًا همگنِ[ ]169تقسیم کار فهم کرد (دولت ،قدرت ،سوسیالیسم:
 .)43بهنظر می رسد که این مطلب بدان معناست که پوالنتزاس نمیتواند بنیانی
ساختاری[ ]170برای روابط پدرساالرانه ارائه دهد و یا مبنای مقاومت زنان در برابر
پدرساالری را تبیین کند.
مسلماً پوالنتزاس سعی نمیکند تا این مشکل را با بررسی تقسیم جنسی
کار[ ]171و پیامدهای آن برای مقاومت حل و فصل کند .در عوض ،او از کنار این
مسئله با تأکید بر این نکته که روابط غیرطبقاتی همواره یک ربط طبقاتی دارند ،عبور
میکند .لذا پوالنتزاس به این نکته اشاره میکند که:
دولت در همهی روابط قدرت مداخله میکند تا به آنها ربط طبقاتی دهد و آنها
را در شبکه قدرتهای طبقاتی گرفتار کند….قدرتی که در روابط جنسیتی میان
مردان و زنان به نمایش در میآید ،با اینکه مسلم ًا از روابط طبقاتی متفاوت است ،اما
در روابط طبقاتی نیروگذاری شده است[ ]172و دولت ،شرکت و یا کارخانه
میانجیشان میشوند و آنها را بهعنوان یک رابطهی طبقاتی بازتولید میکنند.
(دولت ،قدرت ،سوسیالیسم43 :؛ مقایسه کنید با طبقات در سرمایه داری معاصر:
)306-305
پوالنتزاس به این شیوه روابط غیرطبقاتی را ذیل سرفصل قدرتهای طبقاتی قرار
میدهد و آنها را به تقسیم طبقاتی کار و نزاع طبقاتی ارجاع میدهد .با این کار
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پوالنتزاس در عمل بحثهای متقدمتر خود دربارهی خاصبودگی و استقالل ]روابط[
را رها کرده و مجدداً به موقعیت فروکاستگی طبقاتی[ ]173بازمیگردد.
سرچشمهی این مشکالتِ پوالنتزاس نابسندگی[ ]174دوگانۀ قدرت /زور نزد
ی جامعهشناختیِ برخی از روابط
اوست .ادعای پوالنتزاس مبنی بر بیشکل ِ
اجتماعی[ ]175هرچه قدر هم ارزشمند باشد ،مسلماً این استدالل که سایر روابط
اجتماعی در و از طریق نظام طبقاتی ساختاربندی شدهاند ،نادرست است .یکی از
کارهای کلیدی و مهم فوکو بررسی فنآوریهای قدرت ،تکنیکهای انضباطی و
کردارهای گفتمانی[ ]176است که روابط قدرت را بدون داشتن ماهیت بالفصل
طبقاتی شکل میدهند .فوکو ممکن است در تأکید بر خنثی بودن ذاتی این تکنیکها
اشتباه کرده باشد ،ولی حداقل او برای مواجه شدن با روابط قدرت که شامل
فروکاستن بالفصل آنها به سلطهی طبقاتی نباشد ،راهی داشته است .برعکس ،از
آنجایی که پوالنتزاس ناچار است که یا همهی الگوهای سلطه را بهعنوان سلطه
طبقاتی در نظر بگیرد و یا اینکه ساختاربندی جامعهشناختی آنها را انکار کند ،او
همواره ناگزیر است که به یک موقعیت تقلیلگرایانه طبقاتی عقبنشینی کند.
بههمین منوال ،هرچند پوالنتزاس بهدرستی بر این نکته تأکید میکند که الگوهای
سلطه در درون دولت حک شدهاند[ ]177و اینکه نظامهای دولتی هرگز نمیتوانند
خنثی باشند ،اما هیچگاه نمیپرسد که چه چیزی این گزینشگری ساختاری[ ]178را
به یک گزینشگری طبقاتی[ ]179تبدیل کرده است .برای پوالنتزاس این موضوع
همواره مسلم فرض شده است .بار دیگر در اینجا شاهد هستیم که فوکو و پوالنتزاس
مواضع مکملی[ ]180را اتخاذ کردهاند .بااینکه فوکو روابط اجتماعی سلطه را همهجا
میبیند ،ولی او آنها را تنها در سطح تکنیکْ یکپارچه تلقی میکند .این موضوع
هرگونه ساختار کلی جامعهشناختی[ ]181را از روابط اجتماعی سلطه دریغ میکند.
پوالنتزاس ساختار طبقاتی را در همه اشکال سلطه میبیند؛ همهی پدیدههایی که
نمیتوانند مستقیماً یا بهطور غیرمستقیم ذیل مقولهی طبقه قرار گیرند ،بهعنوان امر
اجتماعی بیشکل در نظر گرفته میشوند که به طریق اولی[ ]182به تحلیل
اجتماعی مربوط نیستند.
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سفسطههای مکمل[ ]183در پوالنتزاس و فوکو

لذا بهرغم برخی همگراییها در استداللهای فوکو و پوالنتزاس در خصوص سطح
میانی روابط اجتماعی ،هر کدام از آنها به دیدگاه ابتداییاش پایبند میماند و مانند
یک ریسمان ارتجاعی به آن موضع باز میگردد .این رفتوبازگشت نوعی عدول
سیاسی و یا انحراف شخصی و نظری نیست (ضمن احترام به پُستر  .)1984در
حقیقت این مسئله در چارچوب نظری و کلیای که پوالنتزاس و فوکو در آن مواضع
متفاوت ولی مکملی را اخذ کردهاند ،تلویحاً نمایان است .نه فوکو و نه پوالنتزاس
بهطور جدی با دشواریهای نظریای که در نقطهی شروع اولیهشان وجود دارد ،روبرو
نشدند .پوالنتزاس به این نکته توجه نکرد که الگوهای سلطهی طبقاتی مختلف و
محتماالً ضروریای[ ]184وجود دارند که به پروژههای هژمونیک منحصربهفرد و
استراتژیهای انباشت که در یک وضعیت همایندی خاص میتوانند بسط پیدا کنند،
وابسته هستند .به این شکل پوالنتزاس به منابع بالقوه تنوع کالن[ ]185در زمینهی
انباشت سرمایه و سلطهی بورژوایی بیتوجه بوده است .بهعالوه پوالنتزاس با مسلم
فرض کردن این موضوع که جوامع میتوانند به وسیلهی یک بینش تمامیتساز[]186
یکپارچه شوند ،به این موضوع بیتوجه بوده است که اتحاد و یکپارچگی کامل یک
جامعه امری غیرممکن است زیرا همواره مازادی از معنا و مازادی از عناصر ،روابط و
کردارهای اجتماعی وجود دارند که از پروژهی تمامیتساز (و یا آنطور که من آن را
اجتماعساز[ ]187نامیدهام) کنار گذاشته میشوند.
همین اهمیت مستمر «مازاد» اجتماعی[ ]188است که پایهای در اختیار فوکو
قرار می دهد تا هرگونه یکپارچگیِ پیشیتی جوامع را رد و بر شروع از پراکندگی
میکروقدرتها اصرار ورزد .اما از طرف دیگر فوکو بر درونماندگاری قدرت در اِعمال
آن به بهای چشمپوشیدن از هرگونه به رسمیتشناختن موثر تعیّن ساختاریاش،
تأکید کرده است .در این معنا فوکو روابطِ قدرت را ،همانطور که در باال اشاره کردم،
به روابط زور تقلیل داده است .این مسئله مشخصاً در رویکرد او نسبت به قدرت و
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مقاومت آشکار است زیرا او مقاومت را به عنوان بخش جداییناپذیر قدرت که درون
آن به مثابه امر متضاد و غیرقابل تقلیلش حک شده است ،در نظر میگیرد (اراده به
دانستن )96-95 ،و زمانی که سعی میکند موفقیتِ تفاضلی تالشها برای مقاومت را
توضیح دهد ،به استداللهایی نظیر اینکه نیروها در روابط قدرت همیشه «نابرابر»
هستند و یا همواره «باال و پایینی»[ ]189وجود دارد و یا اینکه «تفاوتی در توان
بالقوهی» نیروها وجود دارد ،متوسل میشود (قدرت/دانش )201 :عالوهبراین ،از
آنجایی که فوکو از ابتنای مقاومت بر ارادهها و منافع متضاد خودداری کرده است،
مشخص نیست چه چیزی الگومندی یا ساختارمندی هر یک از روابط نیروها را حفظ
میکند .به نظر میرسد که روابط نیرو از عناصر منفرد[ ،]190چندارز و ناپایداری
تشکیل شده است که معنای اجتماعی و داللت سیاسیشان تنها از طریق مفصلبندی
با سایر عناصر این چنینی حاصل میشود .اما در حالی که فوکو معتقد است داللت
روابط قدرت خُرد و تکنیکهای قدرتْ چندارزی و متغیر هستند ،او این نکته را مد
نظر قرار نداده است که همواره دامنهی محدودیت این تغییرپذیریها و چندارزیها
در هر لحظهی دادهشده[ ]191و در ارتباط با هر پروژهی مسلط اجتماعی ،تا چه
میزا ن محدود است .به این دالیل او بیش از حد بر تنوع ظرفیت روابط قدرت در
سطح خُرد در هر لحظهی همایندی تأکید کرده است.
در این زمینه ،یک مشکل بنیادینِ پوالنتزاس و فوکو این است که استدالهایشان
در سطح استعاره[ ]192باقی مانده است .این مسئله در مورد فوکو جدیتر به نظر
میرسد زیرا او شیوهی دیگری برای تفسیر سلطهی طبقاتی نداشت؛ زیرا فوکو بعد از
تأکید بر چندگانگی روابط قدرت و انکار تعیّن ساختاریشان به نفع درونماندگاری
صرفِ آنها ،به دلیل فقر روایتهایش از استراتژیهای جهانشمول ،هیچ وسیلهای
دیگری برای تبیین «تأثیرات هژمونیکْ»[ ]193در اختیار نداشت .در حقیقت از
ویژگیهای فوکو این است که ضمن نفی هرگونه یکپارچهسازی ،از معرفی و یا
مشخص کردن مفاهیم خود به شکل نظام مند نیز خودداری کرده است( .نگاه کنید به
پُستر  )154-147 :1984این مسئله مشخصاً در ابهام رویکرد او نسبت به
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استراتژیهای جهان شمول و قدرت اضافی و نیز پیشفرض نامعقول او مبنی بر خنثی
بودن ذاتی تکنیکهای قدرت آشکار است.
در مقابل پوالنتزاس استدالل میکند که سلطهی طبقاتی در مادیت تقسیم
اجتماعی کار و گزینشگری ساختاری سازوبرگهای دولت حک شده است .او
همچنین از مفاهیمی استراتژیک[ ]194برای تحلیل انباشت و هژمونی استفاده کرده
است ،اما ناکامی او در اثبات این موضوع که گزینشگری ساختاری دولت یک
گزینشگری طبقاتی است و ناتوانایی او در بسط انگارههای استراتژی و تاکتیک فراتر از
اشارات کلی لنین ،گرامشی و مائو ،تفوق و برتری صوری او را سست و تضعیف کرده
است .بهطور خالصه با اینکه پوالنتزاس از دستگاه نظری غنیتری نسبت به فوکو
استفاده کرده است ،ولی واقع ًا موقعیت بهتری در توضیح دینامیسم قدرت و
استراتژی ها ندارد .لذا حتی اگر انتقادات فوکو و پوالنتزاس نسبت به سایر رویکردها و
استراتژیها را بپذیریم ،نمیتوانیم بهطور کامل راهحلهای آنها را قبول کنیم .هر
کدام از آنها دچار مشکالت جدی نظری هستند .به نظر میرسد که با مَد نظر قرار
دادن آثار پوالنتزاس و فوکو ،بازبینی بنیادین ]کارهایشان[ نمیتواند در ارزیابی نقاط
شروع آنها در پیوستار خُرد -کالن متوقف شود .این ارزیابی مجدد باید ماهیت این
پیوستار و نیز داللت های آن برای تحلیل قدرت و استراتژی را در نظر بگیرد.
فراتر از فوکو و پوالنتزاس
یک منطقهی شروع مناسب برای حرکت به فراسوی تحلیلهایی که پوالنتزاس و
فوکو ارائه دادهاند ،تمایزی است که لکالئو و موف میان عناصر[ ]195و لحظات[]196
گفتمان ترسیم کردهاند .آنها میدان کلی امر بیناگفتمانی را بهعنوان مجموعههای
پیچیدهای از عناصر در نظر میگیرند که آمادهی یکپارچه شدن درون گفتمانهای
خاص هستند .گفتمانها معانی این عناصر را در ارتباط با نظام کلی گفتمان تثبیت و
به این وسیله آنها را به لحظات نسبتاً ثابت درون گفتمان تبدیل میکنند .اما هیچ
گفتمانی نمی تواند معنای این لحظات را کامالً تثبیت کند (همواره چندظرفیتی و
ال بدون نقاط مفصلبندی با
مازاد معنا وجود دارد) و هیچ عنصری وجود ندارد که کام ً
گفتمانها باشد (الکالئو و موف.)1985 ،
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بر اساس این چارچوب میتوان گفت که نقطهی شروع فوکو سیالیت عناصر در
مجموعههای ناپایدار و چندگانه از روابط خُرد نیروهاست؛ و نقطهی آغاز پوالنتزاس
ثبات لحظات تقسیم طبقاتی کار .فوکو با تمرکز بر روی عناصر شناور نتوانست بنیانِ
مستحکمی برای ساختارهای قدرت ،منافع و یا مقاومت پیدا کند .لذا او میان الف)
بیشکلی جامعهشناختی که در آن مقاومت بر یک انسانشناسیِ فلسفیِ «غریزههای
پلبین» یا تقدیس بدنها و لذایذ ابتنا شده است و ب) تقلیلگرایی خام و سردستی
طبقاتی که در آن ساختارهای ثابت اجتماعی از استراتژیهای عمومی بورژوایی و یا
الزامات انباشت سرمایه منتج می شود ،در حال نوسان است (نگاه کنید به مراقبت و
تنبیه و قدرت/دانش )156 :پوالنتزاس به دلیل تمرکز بر روی «لحظات» ثابت
طبقاتی ،تنها توانست ساختارهای قدرت ،منافع و مقاومت را بر روابط تولید ابتنا کند.
لذا هرچند او تالش کرد پیچیدگی بیشتری را وارد تحلیلش کند ،اما فقط این کار را
با طول و تفصیل دادن تحلیل طبقاتی و وارد کردن آشفتگی بیشتری در سازوکارهایی
که از طریق آن سلطهی سیاسی طبقه به دست میآید ،انجام داده است .بهطور
خالصه ،با بکارگیری تمایز بسیار ساده میان «عناصر» و «لحظات» میتوان معضلهای
را که فوکو و پوالنتزاس را به نقاط شروعشان سوق داده است ،شناسایی کرد.
اما همین تمایز ]میان عنصر و لحظه[ میتواند کمک کند تا راهی را به جلو
شناسایی کنیم ،زیرا چنین تحلیلی ضرورت و الزام یک نظم اجتماعی کالن و
دادهشده[ ]197و احتمالی و موقعیتی بودن روابط خُرد را که نظم کالن بر پایههای
آنها استوار است ،به پرسش میگیرد .راهحلی که فوکو و پوالنتزاس به دنبال آن
بودند را میتوان در تناظر غیرالزامآور میان عناصر مختلفی پیدا کرد که در پروژههای
جهان شمول تلفیق و بدین وسیله به لحظات نسبتاً ثابتی از نظم اجتماعی کالن مبدل
گشتهاند .این مسئله حکایت از آن دارد که مجموعهی گوناگونی از نظمهای کالن
اجتماعیِ ممکن (هر کدام با مازاد معنا و طیفی از عناصر یکپارچه نشده) به جای یک
نظم کالن اجتماعی منحصراً الزامآور (که همهی عناصر در یک جامعه را بهعنوان
لحظات ثابت یک جامعه یکپارچه به هم متصل میکند) وجود دارد .همچنین معنای
این مسئله آن است که تنوع روابط کالن اجتماعی بدون محدودیت نیست زیرا
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هرچند روابط و یا نهادهای منفرد را میتوان در حالت انزوا بهعنوان عناصر چندارزی
بدون هرگونه ثبات در نظر گرفت ،ولی آنها عموماً درون زنجیرها و نظامهای
بزرگتری قرار میگیرند که سیالیت و ناپایداریشان را محدود میکند .این به معنای
آن است که کردارهای مشخصی ضروری است تا از نیروی چندارزی بالقوهی روابط
منفرد استفاده کند تا برخی از زنجیرههای معنایی و قدرت را واسازی کند و
زنجیره های دیگری را برسازند .این همچنین به معنای آن است که همهی تالشهای
اینچنینی برای مفصلبندیزدایی و مفصلبندی مجدد موفقیتآمیز نخواهد بود .در
چنین زمینه ای است که مفاهیمی مانند گزینشگری استراتژیکِ مجموعههای نهادی
خاص ،تعادل نیروها و استراتژیهای سلطه میتوانند بهعنوان بخشی از تحلیل قدرت
به منظور فهم ماهیت و محدودیتهای پروژههای سیاسی بهکار برده شوند.
نشانههایی وجود دارد که فوکو و پوالنتزاس در سالهای پایانی خود در این مسیر
حرکت میکردند .لذا روایت پوالنتزاس از قدرتِ دولت بهعنوان یک رابطهی اجتماعی
بر نقش فُرم دولت بهعنوان میدانی استراتژیک و نیز نقش خودِ استراتژیها در
دگرگون کردن تعادل نیروها تأکید دارد .فوکو در کتاب اراده به دانستن این نکته را
مد نظر قرار داده بود که چهگونه روابط نیروها ،انسجامِ خود را با شکل دادن به
زنجیرهها و نظامهای نسبتاً ثابت شکل میدهند (اراده به دانستن .)93-92 :فوکو
بعدتر به این نکته اشاره میکند که تحلیل روابط قدرت باید چند نکته کلیدی را
مشخص کند )1 :نظام تمایزهایی که به فرد امکان میدهد تا بر روی اَعمال دیگری
عملی انجام دهد  ) 2اهداف و مقاصدی که کسانی که بر روی اَعمال دیگران عمل می-
کنند ،تعقیب مینمایند  )3وسایل برقراری روابط قدرت  )4اَشکال نهادمندی )5
درجات عقالنی شدن استراتژیها (فوکو  )224-223 :1982مورد اول در این فهرست
مشخصاً مهم است زیرا چنین نظامی در رویارویی با تفاوت ،به برساخت گفتمانی
تفاوت (تبدیل عناصر به لحظات) بهعنوان پایهای ثابت برای اِعمال قدرت ،اشاره
میکند .در عین حال ،ارجاع فوکو به شیوهها و میدانهای نهادمندی به او کمک
میکند که از تقلیل روابط قدرت به مجموعهای از تصمیمات و کنشهای ارادی
صرف ،خودداری کند.
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گردُن ،در گزارشی درباره ی فوکو ،دیدگاه ارزشمندی را در خصوص ویژگی
استراتژی ارائه کرده است .او مینویسد که انگارهی فوکو از استراتژی:
حداقل نیروی عقالنیت برای اِعمال کلی قدرت را تعریف میکند که شامل
مجموعهی متغیری از کارکردهاست که به وسیلهی آن مجموعهی گوناگونی از عناصر
ناهمگن (نیروها ،منابع ،ویژگی میدان ،گرایش و رابطهی ابژهها در فضا -زمان) با یک
کارکرد خاص در نسبت با یک دینامیک و مجموعهی متغیری از اهداف ،نیروگذاری
میشود .استراتژیْ بهرهبرداری از امکانهایی است که خود خلق میکند و تشخیص
میدهد (گردُن )39 :1980
این مطلب به روشنی رابطهی متقابل میان گفتمانهای استراتژیک و میدانهای
استراتژیک و پیامد آن برای سیالیت و ثبات نسبی عناصر در بازی میان قدرت و
استراتژی را نشان میدهد.
اما با اتخاذ این رویکرد گفتمانی -نظری ،باید به این نکته توجه کنیم که
پروژههای جهانشمول و عمومی صرفاً تالشهایی خواهند بود که به سمت امر مطلق
و یکپارچهساز گرایش دارند .استراتژیهای عمومی نمیتوانند کارگرد انتزاعی
یکپارچهکننده داشته باشند بلکه همواره باید با فنآوریهای مشخصِ قدرت،
میدانهای مداخلهی استراتژیک و سیاستهای مشخص مرتبط شوند .جامعه نیز باید
بهعنوان محصول مجموعه ی متفرقی از کردارهای فهم شود که هیچ مرکز ضروری و
یا اصل یکپارچهکنندهای ندارد .در این معنا ،نه پوالنتزاس و نه فوکو به اندازهی کافی
پیش نرفتهاند .هر دو تلویحاً به این نکته اشاره کردند که جامعه باید بهعنوان یک
میدان کلی (سطح کالن) در نظر گرفته و به گونهای تحلیل شود که گویی یک
استراتژی عمومی وجود دارد .استدالل هر دوی آنها این است که نظم اجتماعی در
این سطح باید به عنوان یک فرایند محاسبه استراتژیک بدون یک سوژهی حسابگر
فهمیده شود .اما این مسئله دو مشکل عمده دارد:
این استدالل وجود یک میدان کالنِ روابط اجتماعی که در سطح اجتماع قرار
دارند را مسلم فرض میکند و سپس آن را به عنوان نقطهی تمرکز استراتژی عمومی
در نظر میگیرد .اما آیا میتوان در غیاب یک سوژهی حسابگر جهانشمول ،یک
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استراتژی جهانشمول را مطرح کرد؟ و اگر نسبت به این موضوع شک وجود دارد که
آیا جامعه واقع ًا وجود دارد و دارای یکپارچگی متمایزکنندهای است ،آیا باز هم
میتوان تصور کرد که یک میدانِ مرجح و جهانشمول برای محاسبهگری استراتژیک
وجود دارد؟ همچنان که پیشتر بحث کردهام ،پاسخ به هر دو سؤال منفی است.
یک رویکرد جایگزین این خواهد بود که صرفاً امر «جهانشمول» براساس رابطه
تفسیر شود .لذا «سوژهی محاسبهگر جهانشمول» چیزی بیش از یک کنشگر واقعی
اجتماعی نیست که یک استراتژی جهانشمول را تقریر میکند .و این استراتژی
جهانشمول ،استراتژی است که سعی میکند مجموعهای از میدانهای کوچکتر
روابط قدرت را در دایرهی مدار خود قرار دهد و آنها را مفصلبندی کند .با این کار،
استراتژی جهانشمول تالش میکند میدان و محدودهی ممکن کنش را در
میدانهای کوچکتر ساختاربندی کند (مقایسه کنید با فوکو  .)221 :1982با وجود
این ،میدانهای کوچکت ر همچنان وجود مستقلی خواهند داشت (و یا به عبارت
دیگر ،استقالل نسبی خواهند داشت) و میدانهای بالقوهی نافرمانی ساختاری و/یا
مقاومت اجتماعی در برابر استراتژی جهانشمول را شکل خواهند داد .استراتژیهای
جهانشمولِ متفاوت سعی میکنند میدانهای کوچکتر و مختلفی را مفصلبندی
کنند تا اینکه میدانهای جهانشمولی که استراتژیها بر روی آنها عمل میکنند نیز
تغییر کند .با توجه به این بستر ،انگارهی جهانشمول نیز باید به طور نسبی فهم
شود؛ یعنی یک استراتژی تنها در ارتباط با میدانهای کوچکتر خود جهانشمول
است .یک استراتژی جهانشمول ممکن است میدان «کوچکتری» را برای یک
استراتژی بلندپروازانهتر ایجاد کند (ویکهم.)1984 ،
این به معنای آن است که هیچ الزام کالن در روابط اجتماعی وجود ندارد و هیچ
دلیلی نیز برای مرجح دانستن جامعه بهعنوان میدان ذاتی نظم کالن اجتماعی در
دست نیست .هر آنچه پیش روی ما قرار دارد ،تالشهایی برای برساختنِ نظامهای
جهانشمولِ مشروطاً الزامآور بر میدانهای مختلف و در ارتباط با مجموعهی متفاوتی
از روابط قدرت کوچکتر است .استراتژیهای جهانشمولِ جایگزین ،مجموعهی
نزاعها و تضادهای مختلف را در و از طریق نظام دولت (که ماهیت دقیق آن براساس
مسائلی که با آن روبرو میشود ،تغییر میکند) متراکم و دگرگون میسازد .این
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وضعیت به معنای آن است که ما باید در مورد مجموعهی متنوعی از استراتژیهای
جهانشمولِ ممکن ،حتی درون چارچوب یک دولت -ملت ،فکر کنیم که ویژگی
مشخص ،مرزهای اجتماعی ،ظرفیتها و دینامیسم انسجامبخش آن بر اساس اینکه
کدام استراتژی جهانشمول مسلط میشود ،تغییر میکند.
چنین رویکردی فهم بهتری از مقاومت نیز ارائه میدهد زیرا تضادهایی که
مقاومت را تولید میکنند ،از ]تالش برای[ تثبیت تفاوتها و مفصلبندی موقعیتهای
سوژگی سرچشمه میگیرد .آنچه برای فهم این سازوکارها حیاتی است تمایز میان
میدان عمومی امر گفتمانی و میدانهای مشخصی است که بهوسیلهی گفتمانهای
خاص ایجاد شده اند .این موضوع در تمایز میان عناصر شناور در هویتهای افراد و
گروهها از خود (بهعنوان مرجعهای تجربی) و تالش برای تثبیت این عناصر درون یک
نظام مشخص از تفاوتها ،نمایان است.
در وهله ی نخست ،مقاومتْ در دسترس بودن معانی جایگزین در عناصر و
وابستگی کنشگران به معانیای که در تضاد با معانی تحمیل شدهی نظامهای معنایی
خاص هستند ،ریشه دارد .هیچ منبع آغازین برای مقاومت ،چه در غریزههای پلبین و
یا طبقاتی ،وجود ندارد :مقاومت همواره یک تأثیر تصادفی و مشروط[ ]198تالشهای
متضاد و متناقض در مشخص کردن سوژهها ،هویتها و یا منافعشان است (برای یک
کوششی مشابه به منظور نجات رویکرد فوکو در قبال مقاومت ،رجوع کنید به
فیلپ[.)1983 ،]199
در نهایت با بسط این رویکرد میتوانیم توضیحی دربارهی منافع هم به دست
دهیم .باید تالشها را برای ریشهیابی منافع در یک الیهی مادی از روابط (برای مثال
منافع طبقاتی ،تخاصمهای جنسی که بر پایهی سلطهی پدرساالرانه ابتنا شده است)
با همه ی مشکالتی که این مسئله در تبیین حرکت از تضاد پنهانِ منافع به تضاد
آشکار منافع دارد ،رد کرد .در عوض منافع باید به عنوان تأثیرات ثانویهی تفاوتهای
مقاومتزا[ ]200در نظر گرفته شوند .منافعْ ثانویه هستند زیرا همواره نسبی،
رابطهای ،همایندی[ ]201و استراتژیک هستند .آنها نسبی هستند زیرا یک موقعیت
خاص در مقایسه با یک موقعیت جایگزین ،بیش یا کم به نفع فرد است (مقایسه کنید
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با بَری[ )1972 ،]202منافع رابطهای هستند زیرا فرصتها برای پیشبرد و دفاع از
منافع به روابط نیرویی که در یک زمینهی خاص به دست میآیند ،بستگی دارد .آنها
همایندی هستند زیرا موقعیتهای همایندی مختلف مجموعههای متفاوتی از
جایگزینها که در میانشان می توان منافع را ارزیابی کرد ،با خود به همراه دارند.
معنای تلویحی آن این است که منافع به افقهای کنشی مشخص فضایی -زمانی
ارتباط دارد (برای مثال در تقابل با منافع کوتاه و بلند مدت و یا میان منافع فردی و
منافع ملی) .و منافع استراتژیک هستند زیرا انگارههای متفاوتی از استراتژی،
فهمهای متفاوتی از منافع ،اتحادها ،تاکنیکها و … را به همراه میآورد .لذا یک
رویکرد نظری – استراتژیکِ موشکافانه ،تقریر مجدد همهی مفاهیمی که در تحلیل
قدرت وجود دارند را در برمیگیرد.
جمعبندی

اکنون رویکردهای پوالنتزاس و فوکو را نسبت به مسئلهی قدرت و استراتژی مرور
کردیم .باید روشن شده باشد که پوالنتزاس ،بیش از آنچه اکثر تفسیرهای کارهای او
تصدیق میکنند ،تحت تأثیر فوکو بوده است .این تأثیر صرفاً مسئلهی بازی پوالنتزاس
با زبان فوکو نیست .زیرا او و فوکو پیشفرضهای مهم و مشترکی را دربارهی ماهیت
قدرت و استراتژی و نیز منابع اتحاد و انسجام فرماسیونهای اجتماعی داشتند .ولی
این پیشفرضهای مشترک ،که به پوالنتزاس اجازه داد موقعیتهای مشخص فوکویی
را اخذ کند ،به منبعی برای مشکالت نظری دامنهدار در روایت او از قدرت و استراتژی
تبدیل شد .زیرا پوالنتزاس کماکان قادر به حل معضل خُرد -کالن نبود و با معرفی
کردن مفاهیم فوکویی صرف ًا آن را پیچیدهتر و مبهمتر کرده است .این ناکامی،
همچنانی که تالش کردم نشان دهم ،ریشه در شیوهای دارد که فوکو و پوالنتزاس
مسئلهی خُرد -کالن را تعریف کردهاند.
نمیتوان همهی استداللهای پوالنتزاس و فوکو را رد کرد زیرا آنها «تحلیلی از
قدرت» را ارائه کردهاند که در بررسی روابط اجتماعی بسیار مفید است .رویکرد آنها
قدرت را نه به عنوان اصل تبیینی که در موقعیت بیرونی نسبت به روابط اجتماعی قرار
دارد ،بلکه بهعنوان ویژگی بنیادین همهی روابطِ اجتماعی که دینامیسم آنها باید
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تبیین شود ،در نظر میگیرد .فوکو و پوالنتزاس در بسط این رویکرد ،به شیوههای
متفاوت ،بر ویژگی استراتژیک روابط قدرت و نقش مهم مفصلبندی میدانهای
مختلف قدرت در ایجاد ثبات و یا بیثباتی نسبی میدانهای منفردِ قدرت ،تأکید
کردهاند .این موضوع امکان ایجاد نظریهی عمومی از قدرت را منتفی کرده است .در
عوض این رویکرد به نیاز برای روایتهای خاص تاریخی دربارهی برساخت مشروطاً
اِلزامآور الگوهای مشخص نظم و بینظمی اجتماعی اشاره دارد.
بااین حال فوکو و پوالنتزاس نتوانستند در عمل این موضوع را تبیین کنند که
چهگونه نظم اجتماعی در سطح کالن به تنوع در سطح خُرد اجتماعی ارتباط دارد
زیرا هیچکدام متوجه مشکالتی که در آغاز کردن از پیوستار خُرد -کالن ،که
قطبهایش به عنوان میدانهای نهادی مشخص تعریف میشود و جامعه که
مرزهایش به وسیلهی دولت – ملت معین میگردد ،نبودند .لذا هرچند آنها بر یکی
از دو قطب این پیوستار تأکید کردهاند اما هر دو نظریهپرداز در استدالهایشان دچار
نوسان شدهاند .تنها با تقریر مجدد قطبهای این پیوستار و مسیری که آنها
پیمودهاند میتوان عدم انسجام استداللهای فوکو و پوالنتزاس را برطرف کرد .این
تقریر مجدد میتواند با کمک چرخش زبانی ،و نه چرخش فوکویی ،انجام شود.
هیچ نیازی وجود ندارد که «جامعه» را بهعنوان میدان مرجح روابط کالن قدرت و
یا دولت را به عنوان میدان استراتژیک و حیاتی در نظر گرفت که در آن روابط کالن
اجتماعی مدون و منسجم میشوند .در حقیقت ،کاربست منسجم و دقیق اصول
گفتمانی – نظری ،الزام ثبات سطح کالن و نیز سیالیت ظاهری سطح خُرد را با
پرسش مواجه خواهد کرد .این رویکرد به نوبهی خود فضایی که در آن تحلیلهای
قدرت و استراتژی مورد پسندِ پوالنتزاس و فوکو را میتوان به کار بست ،گسترش
میدهد .این موضوع همچنین گرایش پوالنتزاس به تبیین همهی روابط اجتماعی بر
اساس سلطهی الزامی طبقه و گرایش فوکو به انکار وجود هرگونه نظم کالن به نفع
تأکید اسمگرایانه[ ]203بر تکثر نظم خُرد ،تضغیف میکند.
لذا چرخش استراتژیک -رابطهای ،بهجای به پرسش گرفتن رویکرد اساسی و
بنیادی فوکو و پوالنتزاس ،آن را مورد تأیید قرار داده و عمق میبخشد .استراتژیهای
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جهانشمول میتوانند بهعنوان شیوهای برای کاهش پیچیدگی روابط اجتماعی و
تثبیت آنها به شکل همواره موقتی ،گذرا و ناپایدار در نظر گرفته شوند .چنین
استراتژیهایی ،بهعنوان شیوه ای برای توصیف و برساخت هویت جوامع از خود ،الزاماً
الگوی واقعی روابط اجتماعی را سادهسازی میکنند و بدین طریق ،تفسیرها و
استراتژیهای جایگرین را به حاشیه میرانند .لذا همواره مازاد معنا و کردار برای
مفصلبندی در استراتژیها و روابط قدرت جدید وجود دارد که میتوانند از چندارزی
بودن الگوهای مسلط استفاده کنند .با بسط این ایدهها ،میتوان شیوهای برای تفکر
دربارهی رابطهی میان ساختار و استراتژی ،که از پاسخهای محدود فوکو و پوالنتزاس
فراتر میرود ،ایجاد کرد .همچنین میتوان حداقل یکی از بحرانهای مارکسیسم را با
فراتر رفتن از آن ،برطرف ساخت.
یادداشتها
 .1من کار بر روی این مقاله را زمانی که مشغول آماده کردن کتابی دربارهی نیکوس
پوالنتزاس بودم ،آغاز کردم .نسخههای پیاپی این مقاله در سمینارهایی در دانشگاههای
اِسکس ،ساسکس ،دانشگاه پلی تکنیک سنترال لندن و موسسهی دانشگاه اروپایی[]204
در فلورانس ارائه شده است .نسخهی نهایی در دورانی که من از بورس تحقیقاتی ژان
مونه[ ]205در موسسهی دانشگاه اروپایی استفاده میکردم ،نوشته شد .در نسخهی
نهایی از نظرات و انتقادات گریگوریس آنانیادیس[ ،]206تد بنتون[ ،]207جیم مک-
گیشی[ ]208و فلیپ اشلزینگر[ ]209بهره بردم.
 .2این نکته از نظرات جیم مکگیشی بر روی نسخهی متقدمتر اخذ شده است.
 .3ممکن است که فوکو به دیگران ،از جمله به پوالنتزاس ،در یکی از واپسین مصاحبه-
هایش در مورد قدرت پاسخ گفته باشد .زیرا او از «برخی مارکسیستهای فرانسوی که
معتقد هستند قدرت برای من بیرونی است و این که من مایلم یک دایرهی
هستیشناسی واقعی و صحیح را برسازم و قدرت را از قدرت استنتاج کنم» ،انتقاد کرده
است .فوکو ادامه میدهد که در حقیقت او همواره تالش کرده است که عکس این
مطلب را انجام دهد :یعنی چندگانگی قدرت را نشان دهد ،اینکه قدرت چگونه از چیزی
به غیر خودش زائیده میشود .بدینسان تیمارستان در یک موقعتِ همایندیِ خاصِ
اقتصادی و جمعیتشناختی بهعنوان بخشی از مجموعهای از پاسخهای پیچیده ،ظهور
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 کمک،کرد و به نوبه خود به هنجارمند کردن و کنترل فرایندهایی که آن را ایجاد کرد
 که در اوایل سال، زمان این مصاحبه.187-185 :1978 ، رجوع کنید به فوکو.نمود
 قدرت و سوسیالیسمِِ پوالنتزاس، ارجاع مستقیم به کتاب دولت، انجام شده است1978
.را منتفی میسازند ولی پوالنتزاس انتقادهای مشابهی را در جای دیگر ارائه کرده است
مشکلی مشابه در کار اخیر الکالئو اتفاق می افتد زیرا او مقاومت و تقابل را بر اساس یک
.سازوکار عمومی و طبیعی «فقدان» در معنای الکانیاش تبیین میکند

.4
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ب رویکردهای لنینیستی به سیاست سوسیالیستی،
چکیده :بههمانسان که تصلّ ِ
میتوانست مارکسیسم آیینی را به یک سازهی تاریخیِ مقدس فروکاهد؛ انکار
کثرتباورانهی رادیکالِ هرگونه شالودهی وحدتبخش و از حیث مادی پایدارْ برای
[برساختن] ضد-هژمونی مسألهساز است .ویژگیهای اصلی این هر دو دیدگاه در
تقابل با رهیافت گرامشیایی قرار دارد ،که میتوان گفت بهترین چشمانداز را برای
واکاوی سیاست معطوف به جنبشهای معاصر و راهبُرد دگرگونی اجتماعی میگشاید.
این رویکرد با حفظ دیدگاه ماتریالیسم تاریخی ،و حَذر از دامچالههای کثرتباوریِ
رادیکال ،در برابر دگرگونیهای جاری در فرهنگ ،سیاست و سرمایهداری گشوده
میماند.
اینک این واقعیت که جامعههای سرمایهداری غرب در بحرانی ژرف و درازآهنگ
دستوپا میزنند ،مشاهدهای پیشوپاافتاده است؛ گرچه نه کماهمیت برای کسانی که
از پیآمدهای آن رنج میبرند .خاستگاه بحران تابعی است از دریچهی نگاه تحلیلگر
– بهتناوب« ،بحران مشروعیت»« ،انباشت»« ،هژمونی»« ،اقتصاد جهانی» ،یا
«مدیریت مالی»؛ اما نه یکسره ناهمایندْ از منظر سنجشگرانی که با الهام از پارهای
سنتهای مارکسیستی ،بحران را از پیآمدهای ساختاری سرمایهداری میخوانند
(هارمن .)۱۹۸۴ ،در عین حال ،با فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم و ارتداد دوراندیشانهی
روشنفکران مارکسیست ،مارکسیسم خودْ به ورطهی بحران فروافتاد (الکالئو و موف،
 ،)۱۹۸۵که هنوز از آن سر بر نکشیده و پنجرهای بهسوی آینده نگشوده است .طُرفه
آنکه ،در غیاب خطرِ یک روایت کالن که راهنمای پیکارهای اجتماعی در راستاهای
معین از حیث تحلیلی تواند بود ،فضای سیاسی برای گسترش جنبشهای جدید
اجتماعی گشوده شد و سببساز تکانهی تازهای ،ولو نارس ،برای تحول اجتماعی
گشت.
از منظر برخی ناظران ،برآم ِد این جنبشهای اجتماعی در واکنش به شکستهای
دیرینهی دولتها در [برآوردن] «حقوق» گروههای گوناگون (زنان ،بومیان ،دگرباشان
جنسی ،هواخواهان صلح و محیط زیست) ،یک چالش بزرگ برای نظام سیاسی
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بهشمار میآید (دالتون و کویکلِر)۱۹۹۰ ،؛ و از منظر دیگرانی ،برعکس ،همچون
وسیلهای غیرمستقیم در پاسداری از نظام اجتماعی از طریق ادغام هدفهای
گروههای پیشتر حذفشده .ارزیابی از اثربخشی این جنبشها یکسان نیست ،و
اغلب تابعی است از نسبت آنها با سیاست طبقاتی .جنبشهای یادشده از این منظر
واکاوی میشوند که آیا مُعرفِ ویژگیهای جنبشهای طبقاتیاند (آفه۱۹۸۵ ،؛ اِدِر،
 )۱۹۹۳و ،از اینرو ،خوانش آنها بهمدد مقولههای مارکسیستیِ سنتی میسّر است یا
میباید در قالب تازهای از سیاستِ هویت فهمیده شوند (رادرفورد)۱۹۹۰ ،؛ رویکردی
که بهنحو فزایندهای اهمیت محوری طبقه را به پرسش میگیرد ،اگر نگوییم یکسره
وامینهد.
بههر رو ،برآمدن این جنبشهای جدید اجتماعی نشانگر طیف گستردهای از
ستیزههایی است در فراسوی ستیزهی آشنای کار و سرمایه؛ و مسألهی حساس و
تازهای پیش مینهد از بازیافتنِ شالودهای برای یک چشماندار یکسر متفاوت ،که قادر
است منافع گوناگون و هویتهای چندگانه را بههم گره زند .با هر یورش به باورهای
بنیادین چپ ،هر هجوم پیشگیرانهی راست علیه دموکراسی ،و برنشستن هویتهای
ی طبقانی ،و تضعیف اقتدار دولت-ملت بهواسطهی
چندگانه بر مَسن ِد مرکزیِ پویای ِ
الزامهای جهانیشدن ،نیاز به یک بینش بهسامان و بالنده نسبت به دگرگونی
اجتماعی بسیار عاجل و حیاتی مینماید .نظر به اُفول درخششِ نشانگرهایی نظیر
طبقه ،دولت ،و اقتصاد سیاسی ،نظریهپردازی درباب جنبشهای جدید اجتماعی
جَهدی است پُرمخاطره .اما درست همین تردی ْد امکانهای تازهای برای فراچنگآوردن
مرزهای زمانهی ما میآفریند .در این اقلیم نظریِ کثرتافزا ،باید از خود بپرسیم آیا
جستوجوی اتحادهای الزم در میان و مابین جنبشهای جدید اجتماعی ،یا حتا
گفتوگو درباب طرحریزی عملی آنها ،ثمربخش است؟ آیا سرشت چندوجهی این
جنبشهاست که ضرورت یک تغییر پارادایمی را پیش مینهد؛ چندانکه مقولههای
ذاتباورانه و فراروایتها را وانهند و وظیفهی تحلیل را به روایتهای ظاهرفهم از
گفتمانهای یگانه فروکاهند؟ پی آمدهای تحوالت فکری از این دست برای مفاهی ِم
جهتگیری راهبُردیِ هژمونی و ضد-هژمونی چیست؟ اگر هر یک از اینها ارجاعی
است به اینکه ایدههای طبقهی حاکم جهاننگری طبقات فرودست را در همسازی با
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منافع بلندمدت خود شکل میدهند ،چه بر سر این مفاهیم [هژمونی و ضد-هژمونی]
میآید آنگاه که «فرمانروایی»« ،فرمانگزاری» ،و «طبقه» از منشور ستیزهها و
هویتهای اجتماعی جورواجور میگذرند ،که سرشت پیشروندهی پیکار اجتماعی را
بازتعریف و مسألهسازی میکنند؟
بیگمان ،شکلهای نوین مبارزه سیاسی میباید در متن پارادایمی مفهومپردازی
شود ،متناسب با شرایط جامعهای که در آنْ دورنمای یک کارگزار متحدکنندهی یگانه
بسا رخت بربسته است .اما چهگونه این روایت میتواند از چالشهای مشابه دربارهی
بهدستگرفتن قدرت سیاسی و ادارهی آن بگریزد؟ اگر جنبشهای جدید اجتماعی بر
ظهور یک پارادایم نوین از گفتمان متقابل داللت دارند ،چهگونه مبارزههای ضد-
هژمونیک در بیرون از نظام سیاسیِ مستقر میبالند و گسترش مییابند و سرانجام
آنرا زیرورو میکنند؟ آیا خودگردانی دوبارهی جهانهای محلی ،مستتر در
دستورالعمل جنبشهای جدید اجتماعی ،قادر است قدرت بیکران شرکتهای
فراملیتی را در گسترهی بینالمللی به چالش طلبد؛ و یا این همه ،سخن از
فرهنگهای سیاسی احیاشدهای است که بر حضور پنداری وهمآلود گواهی میدهند؟
در مواجهه با چالشهایی از این دست ،میکوشیم بر بنیانهای سه انگاشت از
ضد-هژمونی روشنی افکنیم که در یک قرن گذشته ،راهنمای پیکارهای اجتماعی در
جامعههای غربی بودهاند :مارکسیسم آیینی (یا لنینیسم) ،گرامشی ،کثرتباوری
رادیکال .دغدغهی عمدهی ما این است که آیا ردِ گستردهی خوانش لنینیستی از
تحول اجتماعی (نقدی که رویهمرفته با آن همدلایم) ،لزوما مستلزم همراهی با
دیدگاه کثرتباوری رادیکال است؛ یا آنکه با الهام از گرامشی میتوان در این میانه
ن
ی سرمایه ،طبقه ،و دولت در گفتما ِ
راهی جُست ،که از رهگذر آنْ کانونهای مفهوم ِ
نظریهی اجتماعی برجا بمانند .آیا دستور کار بهظاهر رقابتانگیز و پیچیده ،هویتها و
شیوههایی از مبارزه که در جنبشهای جدید اجتماعی نمایان میشوند ،لزوما گواهی
است بر انکار پسامدرنیستی سیاست رویارویی سازمانیافته بر بنیادِ ساختارهای
برونگفتمانی؛ یا آنکه در غیاب یک بینش تحولبخش و متحدکننده ،جنبشهای
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جدید اجتماعی – و بهطور کلی ،سیاستورزی پیشرو – محکوم به واکنشهای
پراکنده و نابهسامان در معرکهی منطق تمامیتساز سرمایهاند.
لنینیسم ،گرامشی ،و کثرتباوری رادیکال

خاستگاه هژمونی /ضد-هژمونی ،بهسان مفهومی راهبُردی و تاثیرگذار بر پیکارهای
اجتماعی را باید در مارکسیسم روسی در اواخر قرن نوزدهم جُست .اما ،در دفترهای
زندان گرامشی است که این اصطالح به زبان تازهای از سیاست برکشیده میشود و
ماتریالیسم تاریخی را بهمنزلهی یک فلسفهی پراکسیسِ کنشگریبنیاد (agency-
 )orientedمیآراید .هژمونی از منظر گرامشی ،سازمانمندی تاریخیِ ویژهای از
توافق است که بر یک شالودهی مادیِ واقعی – اما نه فروکاستنی به آن – استوار
است .در عصر مدرن ،آزادیهای صوری و حقوق انتخاباتی دوشادوش نابرابریهای
طبقاتی در دولتهای بورژوایی جلوهگری میکنند .از اینرو ،ماندگاری مناسبات
ت فرودستان است .این رضایت نه بهطرزی خودانگیخته ،بلکه از
سلطه در گرو رضای ِ
طریق مبارزههای ایدئولوژیکی و اعطای امتیازهای مادی میسّر میشود .بدینسان،
یک منفعت عمومی و هویت جمعی برساخته میشود که فرادستان و فرودستان را
بهیکسان چونان عضوهای یک جامعهی سیاسی بههم میپیوندد .در صورتبندی
گرامشی ،قدرت هم در دستگاههای اجبار دولت تمرکز مییابد و هم در میان
نهادهایی نظیر کلیسا ،خانواده ،و مدرسه منتشر میشود .از اینرو ،سازماندهی توافق
(و اعمال قدرت) نهتنها بهواسطهی روالها و سیاستهای دولتی ،بلکه در جامعهی
مدنی نمودار میشود؛ قلمرویی متمایز از دولت و تولید سرمایهداری ،که اساساً
خاستگاه جلوههای بسیاری از هویت اجتماعی و سیاسی (همچون جنسیت و قومیت)
است.
با این همه ،درهمتنیدگیهای دولت و جامعه مدنی میتواند محملهای تنش و
ستیزه شود .چنانکه جان اِری ( )۱۹۸۱:۳۱یادآور میشود ،جامعه مدنی همچنین
عرصهی مفصلبندی منافع و پیکارهای اجتماعی است .زندگی روزانهی مردم نه تنها
آکنده از کارکردهای هژمونیک است که به نابرابریهای طبقاتی ،جنسیتی ،جنسی و
نژادی مشروعیت میبخشند ،بلکه کنشهای خرابکارانه علیه نظام ،بهسان یک
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جنگ گریالییِ جاری است )۱(.تأکید بر مفهوم ستیزندهی مقاومتِ فرهنگ مردمی –
«ما» (فرودستان) در تمایز از «آنها» – بیشک سازندهی «یک شرط ضروری ،اگر نه
کافی ،جنبشهای رادیکال مردمی است» (فیسک .)۱۹۸۹:۱۶۱ ،اما اگر نتوان انکار
کرد که مقاومت علیه هژمونی پراکنده و تکهتکه بوده است ،آنگاه دلیل اندکی برای
فراخواندنِ مفهوم ضد-هژمونی با دورنمایی امیدبخش از تحول سیاسی و اجتماعی
تواند بود .جنبشهای اجتماعی معاصر گواهی بر حضور بیوقفهی مفهوم معینی از
ضد-هژمونی ،بهمنزلهی مفهومی رهگشا در تحلیل سیاسیاند .چنانکه مِلوچی
( )۱۹۸۹:۳۸بیان میکند ،یک ویژگی تعیینکنندهی یک جنبش اجتماعی برخاسته
از این است که «تا چه اندازه کنشگراناش مرزهای نظام مناسبات اجتماعی را به
چالش طلبیده یا درمینوردند»؛ همچون وقتیکه فمینیستها میراث مردانه در
حرفههای حقوقی و پزشکی را به چالش میطلبند ،یا هنگامیکه هواخواهان محیط
زیست با سدکردنِ دسترسی شرکتها به منابع طبیعی از دستورهای دادگاه سرپیچی
میکنند ،یا زمانیکه گروههای بومی از پذیرش نقش اقلیتِ تحت انقیاد تن میزنند.
چالشها و مرزشکنیهایی از این دست لزوما مستلزم سامانپاشی توافق ،و
ازهمگسیختن گفتمانها و کارکردهای هژمونیک است .از این منظر ،در نگاه نخست،
جنبشها میتوانند بهمنزلهی کارگزاران ضد-هژمونی نگریسته شوند .جنبشها با
بسیج منابع و کنش گری در بیرون از ساختارهای سیاسیِ مستقرِ دولت ،حزبها و
گروههای بهرهور ،شالودههای سازمانی مستقلی را برای بدیلهای پیشرو پی
میافکنند .جنبشها در مبارزه علیه گفتمانهای سرمایه ،پدرساالری ،صنعتمداری،
نژادپرستی ،استعمارگری ،و ضدیت با همجنسبارگیْ هویت کارگر مطیع ،زنِ
فرمانبُردار ،همجنسگرای شرمگین و از این قِسم را متزلزل میکنند؛ و شیوههای
جدیدی از تفکر دربارهی خود و جهان پیرامونمان میآفرینند .از اینرو اگر بتوان به
جنبشهای اجتماعی ،از حیث تقابل با نظم موجود ،بهدیدهی ضد-هژمونیک
نگریست ،آنگاه این چالش دشوار برجا میماند که آیا ،و چهگونه ،میتوان سیاست
ضد-هژمونیک را بهگونهای موثرتر و ژرفتر صورتبندی کرد .این پرسش بهویژه در
لحظهی حاضر خودنمایی میکند که از سویی شاهد فروپاشی لنینیسم )۲(،و از دیگر
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سو چیرگیِ کثرتباوری رادیکال هستیم که مبارزههای ناهمگن و موضعیِ جنبشهای
ی
جدید اجتماعی را میستاید .گرچه بهنظر میرسد که گسترهی فرهنگی و سیاس ِ
سرمایهداری متأخر بهنحو فزایندهای عرصه را بر شناختشناسیِ بازتابگرا )۳(،و
سیاست استوار بر پیشاهنگ تنگ میکند؛ اما ،رد لنینیسم لزوماً بهمعنای پذیرش
کثرتباوری رادیکال نیست .در عوض ،ساختوپرداخت دیدگاه گرامشی درباب ضد-
هژمونی میتواند بهترین چشمانداز را برای واکاوی سیاست معطوف به جنبشهای
معاصر و راهبُرد تحول اجتماعی بگشاید.
در ادامهی این بحث ،ما نخست تصویری از مفهوم گرامشیاییِ ضد-هژمونی در
نسبت با بدیلهای ناخوشایند لنینیسم و کثرتباوری رادیکال بهدست میدهیم؛ و
سپس برخی از مشکلهای سیاسی و فلسفی کثرتباوری رادیکال ،و جنبههای قوت
رویکرد گرامشیایی به نظریه و عمل ضد-هژمونی را برمیرسیم.
لوح شمارهی یک ،همسنجی نمودارانهای از تنشها و ناهمانندیهای سه رهیافت
از ضد-هژمونی است .در این الگو ،اندیشهی گرامشیایی میتواند جایی در میانهی
نخبهگرایی ،فروکاستگری طبقاتی ،و سیاستِ بالقوه اقتدارگرایانهی لنینیسم ،و
نسبیانگاری پارهپارهی کثرتباوری رادیکال اِشغال کند که شامل جلوههایی از
اندیشهی پسامارکسیستی و پسامدرن است)۴(.
نزد لنین ،هژمونی در حُکم راهبُردی برای تصرف قدرت در شرایط سرکوب
سالهای واپسین تزاریسم بود؛ جاییکه« ،دولت همه چیز بود ،و جامعهی مدنی
ابتدایی و ژالتینی (گرامشی)۱۹۷۱:۲۳۸ ،؛ و طبقهی بهنسبت کوچک کارگر نیازمن ِد
پشتیبانی طبقات دیگر ،بهویژه دهقانان بود (اندرسون .)۱۹۷۷ ،در رویکرد
گرامشیایی ،که از مشارکت خودِ گرامشی و نیز نظریهپردازان نوگرامشیایی مایه
میگیرد (باگس۱۹۸۶ ،؛ هال۱۹۸۸ ،؛ هِیرْش۱۹۸۸ ،؛ اِپسْتین۱۹۹۰ ،؛ جِسوپ،
۱۹۹۰؛ گروسبِرگ ،)۱۹۹۲ ،هژمونی /ضد-هژمونی به ساختارهای نظری تمامعیار
برکشیده میشود؛ حساس به لحظهی مادی عمل ،و همهنگام متمایل بهسوی مسایل
گفتمانی که تأمین توافق و پیشبُرد یک بینش بدیل را فرامیگیرد .در میان
کثرتباوران رادیکال ،دو ایستار متمایز نسبت به هژمونی /ضد-هژمونی را میتوان
دریافت .پسامارکسیستهایی نظیر الکالئو و موف ( ،)۱۹۸۵در عین گسستن از
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الزامهای هستیشناختیِ ( )ontological commitmentsماتریالیسم تاریخی ،بر
میراث دموکراتیک عصر روشنگری پای میفشارند و به بازخوانی هژمونی /ضد-
هژمونی چونان «زنجیرهی همسنگی» صرفاً گفتمانی در پیکارهای دموکراتیک
برمیآیند .پسامدرنها (بهمثل ،فوکو۱۹۸۴ ،؛ پاتن ،)۱۹۸۸ ،به مفهوم ضد-هژمونی
بهدیدهی همتاسازیِ همان مفهوم تمامیتسازِ هژمونیهای موجود در قالبی تازه
مینگرند .از این منظر ،ضد-هژمونی چیزی بیش از یک شکل متفاوت از مدرنیسم
سیاسی بیاعتبار نیست ،که بر سر راه سیاست مقاومت مانع میافرازد.
رهبری بهطرز چشمگیری در مفهوم گرامشی از ضد-هژمونی جلوهگر میشود؛
چنانکه میگوید« ،یک گروه اجتماعی میتواند و میباید پیش از تسخیر قدرت
دولتی’ ،رهبری‘ خود را تحقق بخشد (این بیشک یکی از شرایط اساسی فتحِ چنان
قدرتی است)» ( .)۱۹۷۱:۵۷گرامشی نهتنها نیاز فعاالن به جلب حمایت مردم را ،از
طریق نمایاندن و پرداختن به منافع عینی آنان (بههمانسان که در رویکرد
لنینیستی بر آن تأکید میشود) ،بلکه از راه مفصلبندی یک رهیافت اخالقی و
فلسفی جدید بازمیشناسد که قاطعانه از فرهنگ سرمایهداری پیشرفته میگُسلد.
کثرتباوران رادیکال نیز مبارزههای فرهنگی را ارج مینهند ،اما آنها نسبت به این
سخن – که به یکسان از سوی لنین و گرامشی پذیرفته شده بود – بدگمان ،اگرنه
بیاعتنا ،هستند که عمل رهاییبخشِ موثر در گرو رهبری است؛ دستکم برای
فراهمآوردن پشتیبانی گسترده از یک پروژهی ضد-هژمونی .پسامارکسیستهایی نظیر
ی سُست که قادر است
الکالئو و موف ( )۱۹۸۵بهسود یک مفصلبندی گفتمان ِ
جنبشهای چندگانه را گِرد دالهای مشترکی چون «برقراری دموکراسی» بههم آورَد،
از موضوع رهبری پَرهیختند؛ هرچند که ممکن است معناهای تغییرپذیری بر گُردهی
تَرمهایی از این دست نهاده شود .پسامدرنیستها حتا فراتر از این میروند ،و با
رویگردانی از همهی پروژههایی که ادعا میکنند جهانی و رادیکالاند (فوکو،
ق به تکاپو «فراسوی پارهها» ،بهسوی گونهای از بلوک تاریخی
 ،)۱۹۸۴:۴۶اشتیا ِ
ی متنهای
پیشرو را پس میزنند (پاتن .)۱۹۸۸ ،پسامدرنیسم با تأکید بر سازهگشای ِ
هژمونیک ،بهسان فعالیتی که همهی اقتدارها و از جمله فعاالن رادیکال و روشنفکران
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را به چالش میگیرد ،بدیلی در برابر رهبریِ ضد-هژمونیک پیش مینهد( .مورفی،
)۱۹۸۷
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این تفاوتها در آن استعارههای راهبُردی نمایان است که ظاهراً بیشترین تناسب
را با رهیافتهای سهگانه دارند .چنانکه گرامشی یادآور میشود ،لنینیسم بر «جنگ
متحرک» در یک بِزنگاه مشخص تکیه داشت که در گیرودار آنْ یک نیروی سیاسی
سازمانیافته به تسخیر قدرت دولتی برمیآید؛ بدانسان که در یورش به کاخ
زمستانی اتفاق افتاد .گرامشی اهمیت تعیینکنندهی لحظههای تحولساز را به دیده
داشت؛ در واقع ،از جمله تفاوتهای کلیدی او با سوسیالدموکراسی بدگمانی او نسبت
به اصالحطلبی تدریجی ،همچون راهبُردی یگانه بهسوی سوسیالیسم بود (پانْتوسون،
 .)۱۹۸۰اما گرامشی در عینحال استدالل میکرد که شرایط سیاسی-فرهنگیِ
سرمایهداری پیشرفته« ،جنگ موضعی» را ضروری میسازد که از خِالل بزنگاههای
پیدرپی راه میکشد و با مداخله در عرصههای گوناگون ،بهویژه در قلمروی جامعهی
مدنی ،توازن نیروها را برهم میزند (فِمِیا .)۱۹۸۱:۵۳ ،کثرتباوری رادیکال،
بهخصوص در شمایل پسامدرناش ،افزون بر رَد هر دو استعارهی جنگ رویارو ،مفهوم
مدرنیستیِ سیاست انقالبی چونان مبارزهای برای دگرگونی کلیتِ صورتبندی
اجتماعی را برنمیتابد .از منظر پسامارکسیستهایی مانند موف (،)a۱۹۸۸
مفصلبندی گسترشیابندهی پیکارهای چندگانهی معطوف به دموکراسی جانشین
نبرد سوسیالیسم علیه سرمایه و دولت میشود .پسامدرنیستهایی نظیر پاتن ()۱۹۸۸
و سایدمن ( )۱۹۹۱مدافع سیاست خُرد و موضعیاند – نوعی جنگ گریالیی پراکنده،
که راهنمای آن نه راهبُردها و نظریههای کالن ،بلکه دانش و ارزشهای بیاندازه
بافتارمند ( )contextualizedهستند – که بر آن سَر است تا نظم سیاسی متعارف
را برهم زده یا شالودهشکنی کند.
پُستمدرنیستها بهنحو ضمنی هرنوع جایگاه ویژهای برای دولت را در
پیکارهایهای رهاییبخش نفی میکنند (مَگنوسُن و واکِر۱۹۸۸ ،؛ مگنوسن،)۱۹۹۲ ،
و نسبت به حزبهای سیاسی از هر قماش گرایش خصومتآمیز دارند؛ حزبهایی که
«بهیقین بوروکراتیک ،فاسد و غیردموکراتیک میگردند» (تاکر .)۱۹۹۰:۷۶ ،برعکس،
گرامشی و لنین دولت (و حزب) را در کانون مبارزهی رهاییبخش مینگریستند؛ اما
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دریافتشان از قدرت دولتی بهطرز چشمگیری با یکدیگر تفاوت داشت .لنین
(آشکارتر در دولت و انقالب) ،نظریهای ابزارانگارانه از دولت را همچون کانون قدرت
قهرآمیز بهدست داد .گرامشی بر خصلت «فراگیر» دولت مدرن تأکید نهاد :دامنهی
گستردهی دولت بهسان همتافتی از فعالیتها و نهادها در جامعهی سیاسی و جامعهی
مدنی؛ آمیزهای از اجبار و اجماع .بههمینسان در باب طبقه ،در حالیکه پروژهی
بلشویکی که لنین از آن پشتیبانی میکرد ،بر اتحاد کارگران و دهقانان استوار بود؛
مفهوم گرامشی از ضد-هژمونی فراسوی سیاست اتحاد طبقاتی ،بر ضرورت اتحاد میان
پرولتاریا و نیروهای گوناگون مردمی پای میفشرد ،ولو تحت رهبری پرولتاریا.
نوگرامشیباوران معاصر نظیر باکس ( )۱۹۸۶و اپستین ( ،)۱۹۹۰این انگاره را پس
میزنند که مبارزهی ضد-هژمونیک باید بهدست پرولتاریا و روشنفکران ارگانیکاش
هدایت شود؛ اما این ادعا را حفظ میکنند که چنان مبارزهای باید طبقهی کارگر را
دربر بگیرد ،هرآینه بکوشد وظیفهی دگرگونی ریشهای را بهانجام رساند.
پسامارکسیستها تصدیق میکنند ،بسا که طبقه نقطهای گرهی در مفصلبندی ضد-
هژمونیک تواند بود؛ اما آنها گنجاندن طبقه را به دیدهی ضرورتی راهبُردی نمینگرند.
از این رو موف ( )a۱۹۸۸:۱۰۳-۴مینویسد:
گرچه سَر آن ندارم که بگویم طبقهی کارگر هرگز نمیتواند خاستگاه مفصلبندی
باشد – که بیتردید در پارهای شرایط میسّر است – برآنام که استدالل کنم همیشه
اینطور نیست .در حالیکه در شرایط تاریخی معینی ممکن است تواناییِ طبقهی
کارگر برای بازنماییِ منافع دیگران گسترش یابد ،میتوان تصور کرد که در موقعیتی
متفاوتْ جنبش اجتماعی دیگری در مرکز قرار گیرد .حتا میتوان تصور کرد که بسا
هیچ مرکزی وجود نداشته باشد؛ هیچ دلیلی در دست نیست که لزوماً باید یک مرکز
هژمونیِ گسترنده وجود داشته باشد.
چنانکه مالحظه شد ،پسامدرنیستها گرایش به نفی سیاست برپاییِ ائتالف
دارند؛ و شگفتانگیز نیست که اهمیت مسائل طبقاتی – یا هر موضوع برجستهی
دیگری – را برنمیتابند( .هلر و فِهِر)۱۹۸۹ ،
سرانجام ،با توجه به نگرش لنینیسم به سیاست و نقش نظریه و روشنفکران؛ گاه
بهمثابهی نگرشی نخبهگرا ،جزماندیش و ،در نهایت ،اقتدارگرا خصلتبندی شده
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است )۵(.در این روایت ،سیاست پهنهی مبارزه برای قدرت است ،که در اساسْ
همسنگِ جنگ دورانساز طبقهی کارگر علیه سرمایه و دولت سرمایهداری است .در
این مبارزه ،انقالبیان حرفهای که خود را همچون پیشاهنگ سازمان دادهاند ،نقش
محوری ایفا میکنند :نظریهی ماتریالیسم تاریخی به آنها توانایی درکِ کُنه موقعیت
تاریخی ،و طرحریزی راهبُردها و راهکارهای مناسب را اعطا میکند (مندل .)۱۹۸۳ ،از
اینرو ،وظیفهی آموزشیِ مهم پیشاهنگْ رساندن مشعل آگاهی انقالبی بهدست تودهی
زحمتکش است ،که شرایط ستمگرانه حاکم بر آنها مانع از دستیابیشان به چنان
بینشی از راههای دیگر میشود .از منظر لنین ،همراه با زوال دولتْ تحت دیکتاتوری
دموکراتیک پرولتاریا ،و جایگزینی سیاست طبقاتی با آنچه انگلس آغاز به
«ادارهکردن اشیا» مینامیدش ،جامعهی پساانقالبی شاهد «پایان سیاست» خواهد
بود .این مفهوم پس از مرگ لنین نیروی طعنهآمیزی یافت؛ چندانکه با گسترش
فرمانفرمایی استالینیستی ،شهروندان شوروی بیشازپیش خصلتی «شیواره» یافتند.
(پولن)۱۹۸۴ ،
گرامشی به سیاست نه همچون گسترهی مبارزه برای قدرت دولتی ،بلکه
بهمنزلهی ویژگی بنیادینِ وجود انسان مینگریست ،که آمیخته است با درونمایههای
اخالقی و معنوی .دگرگونی انقالبی سرمایهداری بهمعنای پایان سیاست نیست؛ برای
نخستینبار در تاریخ ،قلمروی سیاست به عرصههای تازه (از جمله ،محلهای کار) ،و
به همهی زمینهها گسترش مییابد (سیمون .)۱۹۹۱ ،بههمین ترتیب ،گرامشی
( )۱۹۷۱:۹عقیده داشت که مردمان همگی بهنوعی خود روشنفکر هستند ،ولو آنکه
فاقد کارویژههای روشنفکری [در جامعه] باشند .او بر این باور بود که ،سرچشمهی
رهبری ضد-هژمونیکْ روشنفکرانی هستند که پیوندهای انداموارشان با گروههای
زیردست ،آنها را قادر به دست یابی به وحدت نظریه و عمل ،و اندیشه و احساس
ی سنتی ،جزماندیش و
میکند؛ و از اینرو ،بهگونهای بیگانه با نخبگان سیاس ِ
آموزگارمنش ،میان امر مجرد و امر مشخص میانجیگری میکنند .از منظر گرامشی،
ض انتقال
روشنفکر نقش سازمانده و تسهیلکننده را دارد :روشنفکر ارگانیک ،بهعو ِ
آگاهی راستین «از بیرون» به درون تودهها ،حرکت عملی از «عقل سلیم» (که
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هم اینک فرودستانِ مقاوم از آن برخوردارند) را به یک آگاهی ضد-هژمونیک
گستردهتر تسهیل میکند ،که به شرایط ویژهی یک صورتبندی اجتماعی در یک
بزنگاه معین حساس است( .گرامشی)۱۹۷۱:۳۲۸-۴۳ ،
در زمینهی مسائل یادشده ،همچون هر مسألهای ،کثرتباوری رادیکال ،بهویژه در
قامت پسامدرناش ،در قطب مخالف لنینیسم ظاهر میشود .آغازگاه رهیافت مبتنی بر
«سیاستِ تفاوت» ،انگارهی تولید ذهنیتها از طریق قدرتِ کانونزدودهی چندگانهی
گفتمانهای بهلحاظ تاریخی ویژه است (یانگ .)۱۹۹۰ ،یک «کثرتباوری
دموکراتیک» (سایدمن ،)۱۹۹۱:۱۸۴ ،که از اعطای هرگونه امتیاز ویژه به هر گفتمان
یا صدایی میپرهیزد .گفته میشود که امتیازدادنهایی از این دست ،چنانکه در
نظریه و سیاست مدرنیستی – چه چپ و چه راست – اتفاق میافتد ،بهسبب
ل تمامیتساز و اقتدارگراست؛ دیدگاههایی که
نامُداراییاش نسبت به دیدگاههای بدی ْ
ادعاهای حقیقت ناهمسازشان بهطرز ریشهای «فیصلهناپذیر»اند (اَشلی-۷۴ ،
 .)۱۹۸۹:۲۷۲از اینرو ،مفهوم پیشاهنگ – حتا روشنفکران ارگانیک – از میان
برمیخیزد؛ همانگونه که ایدهی امکان فعالیت سیاسی ثمربخش بر پایهی این یا آن
نظریه .روشنفکر پسامدرن بهجای استقبال از آرمانهای جهانروا ،با مبارزههای خاص
و محلی همصدا میشود؛ بدون دستیازیدن به اعتبار برخی چارچوبهای فراگیر ،و
بدون مفروضانگاشتن آنکه مبارزه علیه هژمونی موجود باید همچنین مبارزهای برای
یک بینش اجتماعی بدیل باشد .در عصری که رژیمهای حقیقتْ شکلهای محلی
دانش را بیاعتبار کردهاند ،وظیفهی اساسی روشنفکر عبارت است از «جداسازی
قدرتِ حقیقت از شکلهای هژمونی (سیاسی ،اجتماعی ،و فرهنگی) ،که در لحظهی
حاضر از درون آنها عمل میکند» (فوکو۱۹۸۰:۱۳۳ ،؛ و نیز بنگرید به ،اسمارت -۸
 .)۱۹۸۵:۶۶سرانجام آن که ،این شکل از سیاستْ در معنای اشتیاق به ایجاد توافق
گِرد یک پروژهی رهاییبخش ،ضد-هژمونیک نیست؛ ضد-هژمونیک است ،در معنای
مخالفت با تالش در راستای برساختن هر نوع منافع عمومی)۶(.
در حالیکه ،چنین رهیافتی می تواند برای بسیاری از روشنفکران بیمناک از
میراث استالینیستی لنینیسم ،و خسته از شکستهای پیاپی چپ در مقابل
سرمایهداری جهانی از دههی  ۱۹۷۰به اینسو ،جذاب باشد؛ نسبیانگاری و
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تکهتکهکردنهای افراطی که از سرچشمهی کثرتباوری رادیکال سیراب میشوند،
برای تحلیلگران عالقهمند به امکانهای رهایی در جنبشهای اجتماعی معاصر
مشکلآفرین است .در بخش بعدی ،این مشکلها را برمیرسیم و استدالل میکنیم
که راه برونرفتِ از آنها ،پروراندن بیشتر یک رویکرد گرامشیایی است.
بعد از گرامشی :یک منطق جدید کثرتباوری؟

شکافهای چشمگیر میان ایدههای لنینیستی و کثرتباوری رادیکالْ ناظر بر
بدیلهایی بهیکسان دلهرهانگیزند .از سویی ،منظرهی افرادِ اساسأ «آزاد»ی را پیش
چشم داریم که منافع گوناگون خود را بهنحوی بهینه در قلمروهای دموکراتیک
ت در معرض تکهتکهشدن
پیگیری میکنند – اما این سیاست پسامدرنیستیِ هوی ْ
بهدست کسانی است که قدرت را انباشت میکنند ،بهجای آنکه آنرا بپراکنند؛ از
سوی دیگر ،چشماندازِ امکان از میانبردن هژمونی سرمایهداری از راه بسیج خشم
سلبمالکیتشوندگان ،استثمارشدگان و فرودستان – اما این فرآیند میتواند سمّی
برای خوی کثرتگرایانهای باشد که بهظاهر دستیابی به عدالت اجتماعی در گرو
پیروی از آن است .آیا ما از گذرگاه سنگچینشدهی کثرتباوری رادیکال خواهیم
گذشت ،با خود-درستانگاری ( ،)self-affirmingاما تمناهای موهوماش؛ یا از
دهلیزِ موتور تاریخیِ تحول (بهمثل ،طبقه) ،حتا اگر سوختبارش هدفها یا ارادههای
فردی نباشند؟
آیا به راستی ما بر سر چنان دوراهی ناخوشایندی قرار گرفتهایم؟ قطبیکردن
نظریه اجتماعی میان دو اُردوی «ذاتباوری» و «یکسر پیشایندی» ( radically
 ،)contingentابزار شاخص سخنسراییِ اندیشهی پسامدرن است؛ اما این
دوگانهانگاری ،و نظیر آن ،که کثرتباوری رادیکال از طریق آنها هویتاش را
برمیسازد ،میتوانند خود واسازی شوند .در واقع ،پسامارکسیسم بهطور خاص
ردپاهای چشم گیری از مارکسیسم آیینی بر خود دارد و تنها برخی ویژگیهای
مشکلسازتر آن را وارونه کرده است تا در بدیل پسامارکسیستی وارد کند .برای نمونه،
در نظر آورید نکوهش الکالئو و موف ( )۱۹۸۵را از مارکسیسم بهسان نظریهای که
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جبرباوری ساختاریاشْ آموزهپرستی تمامعیاری را بر تحلیل اجتماعی تحمیل
ی نظریِ تمامیت –
میکند .الکالئو و موف در مخالفت با جزماندیشیِ فروبستگ ِ
جبرباوری ساختاری – به ورطهی اصرارِ بههمان اندازه جزماندیشانه بر پیشایندیِ
فراگیر فرومیافتند (راستین .)۱۹۸۸:۱۵۵ ،از اینرو ،آنها به رفع این تناقض میان
ضرورت و امکان برنمیآیند ،بلکه صرفاً آنرا در شرح و روایتی یکسویه و بهشدت
کاریکاتورگونه از مارکسیسم بازتولید میکنند؛ در همانحال که خود به امکان محض
باور دارند ،و اینک عاری از هرگونه طنین مارکسیستی شدهاند .در مقابلِ این تأکید
جزمی بر فراخی ،پیشایندی ،و گُنگی (که پیآمداش تعینناپذیریِ گفتمانهای متضاد
است ،که گه گاه حتا الکالئو و موف نیز از آن دوری میجویند) ،راستین ()۱۹۸۸:۱۶۹
بر آن است که« ،نظریه ی سیاسیِ سوسیالیستی لزوماً نه جبرباورانه است و نه
ارادهگرایانه؛ بلکه هم در پی شناخت ساختارهایی است که کنش انسانها را بهبند
میکشند ،و هم پایبندی به کنشهایی که میتوانند آزادی را فراچنگ آورند».
بیتردید ،باور به ساختارهایی که کنش انسانها را بهبند میکشند ،در نظریهی
هژمونیِ گرامشی نمایان است .و ما با راستین توافق داریم که شناخت چنین
ساختارهایی – چه طبقه ،دولت یا جامعه مدنی باشند ،و چه صُلب یا رخنهپذیر –
برای تدوین راهبُردهای نوآورانه ضروری است؛ تا امکان بازنگرهای جمعی و دگرگونی
اجتماعی را فراهم آورد ،و همهنگام مانع از فروافتادن در سیاهچالهی نسبیانگاری یا
تحمیل خودکامانهی نظمی شود.
وانگهی ،به بیتوجهیِ الکالئو و موف نسبت به بنمایههای برونگفتمانی بنگرید،
که کنشگری را هم مشروط و هم ممکن میکنند .این گرچه انگیختهی نقد
ت جایگزینی شکلی از
تحقیرآمیز آنها از ذاتباوری است ،پیآمد شگف ِ
فروکاستگری (یعنی اقتصادی) با «فروکاستگری گفتمانی» نیز هست (اَسیس،
ت
 .)۱۹۹۰:۵۷بدینسان« ،زبان به جهانی برای خود تبدیل میشود؛ و این گوهر واقعی ِ
پسامدرن را میسازد» (رُزِنا .)۱۹۹۲:۱۶۰ ،مفهوم ضمنیِ فروکاستگری گفتمانیْ این
رأی نسبیانگارانه است که« ،معنا در زبان نه از ارجاع نشانهها به چیزی خارج از
واژهها ،بلکه از روابط متفاوت در میان خودِ واژهها برمیخیزد» (میلر.)۱۹۷۱ ،
رویکرد پساسوسوری [فردینان دو سوسور ]۱۸۵۷-۱۹۱۳ ،با رویگردانی از مَرجع و
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رفتن بهسوی بازی آزادِ تفاوت معنایی ،به یک «ارادهگرایی افراطیِ» سیاسی پا داد
(راستین ،) ۱۹۸۸:۱۶۰ ،که مطابق آن هیچ بنیاد عقالنی برای داوری درباب ادعاهای
رقابتآمیز و منافع اجتماعی وجود ندارد .همانگونه که الکالئو و موف بیان میکنند،
«هیچ پیوستگیِ منطقی» بین موقعیت طبقاتی و آگاهی سیاسی وجود ندارد؛ پس،
چنانکه ایگلتون ( )۱۹۹۱:۲۱۵اشاره کرده است« ،یکسر تصادفی است که نه همهی
سرمایهداران سوسیالیستهای انقالبی هستند»؛ و نه هیچ دلیلی برای ترجیح کارگران
سازمانیافته بهسان یک سازهی بالقوه در یک بلوک ضد-هژمونی ،به یک انجمن
تجاری وجود دارد (مازِلیس .)۱۹۸۸ ،سیاست به یک ماجراجویی محض تبدیل
میشود ،همانقدر نشاطانگیز که از حیث راهبُردی بیهدف .برپایهی اندیشهی سیاسی
و اجتماعی گرامشی ،پاسخی دوجداره به این چالش متصور است .از یکسو – و
درمخالفت هم با بازتابگراییِ لنینیستی و هم نسبیانگاری پساساختارگرا – میتوان
گفت سرچشمههای معناییِ زبان ،هم از روابط نشانهشناختی در بین نشانهها و هم از
روابط پیشایندی ،اما بهنسبت دیرپا ،سیراب میشوند که فعالیت انسانی در میان
دالها و مدلولهای آنها برقرار میسازند (بنگرید به گرامشی.)۱۹۷۱:۴۴۷-۴۸ ،
چنانکه رئالیستهای انتقادی نظیر سِیر ( )۱۹۹۲:۵۷-۸استدالل کردهاند ،بهراستی
این دو سرچشمهی معنا به گوهر به یکدیگر وابستهاند.
اگر ارجاع از راه اشارهکردن عمل میکند ،ما نهتنها باید معنای آن چیزی که
اشارهگر است ،بلکه وجهی از موضوع که بدان اشاره شده و چهگونگی مشاهدهی آنرا
بدانیم .از اینرو موفقیت عمل ارجاع ،همهنگام در گرو تجسم یا برساختن روابط
معنایی است .و از طرفی« ،بازی تفاوت» که برپایهی روابط معنایی در نظامهای
مفهومی شکل میگیرد ،بهطور متقابل با ارجاع به ،و کنش در ،جهان مادی تأیید
میشود.
از اینرو ،برگرفتن روایتی داللتگرانه از معنارسانی بدون درغلتیدن به ورطهی
بازتابگرایی ،که دالها را به مدلولهایشان فرومیکاهد ،میتواند بر ادعای موجهی
مبنی بر درک جهان در فراسوی گفتمان پای فشرد .مورِرا ( )۱۹۹۱:۱۱۶-۱۷نمونهای
بهراستی استوار برچنین خوانشی از گرامشی بهدست میدهد؛ چونان یک رئالیست
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فلسفی که تاریخباوریاش مستلزم «تکافوی داللتگرانهی مفاهیم» است ،هنگامیکه
میپذیرد «زبان و دانش فرآوردههای تاریخیاند».
از سوی دیگر ،میتوان گفت فصل مشترک هردوگونهی فروکاستگریِ اقتصادی و
گفتمانی ،ناکامی در فهم همهجانبهی وابستگی متقابل دیالکتیکیِ سوژه و ابژه است.
فروکاستگری اقتصادی ،با اصرار بر این امر که سوژه در نهایت بهوسیلهی ابژه تعیین
میشود ،دیالکتیک را تباه میکند؛ فروکاستگری گفتمانی ،با این ادعا که تلقی ما از
سوژه و ابژه بهسادگی برآیند گفتمان است ،تیشه بر ریشهی دیالکتیک میزند.
ل عینی /ذهنی را در
گرامشی در نقد خود به ماتریالیسم مکانیکی بوخارین ،تقاب ِ
مارکسیسم آیینی از راه مفهومپردازی دگربارهی مفهوم «عینی» بهسان «عینی از
حیث انسانی» واسازی میکند« :ما واقعیت را تنها در رابطهاش با انسان میشناسیم؛ و
از آنجاکه انسان بهلحاظ تاریخی در حال تحول است ،شناخت و واقعیت نیز در
فرآیند تحول ،و بنابراین عینیاند» (گرامشی .)۱۹۷۱:۴۴۶ ،از منظر گرامشی ،همچون
مارکس ،فعالیت بشر خودْ حسّانی و «کنشی عینی» است؛ از اینرو ،عین باید
بهگونهای ذهنی فهمیده شود (مارکس .)۱۹۶۸:۲۸ ،یا چنانکه اِجلی (-۶۹
ی طبیعی ،مادی و عینیاند؛ و
 )۱۹۸۳:۲۶۸بهتازگی گفته است« ،هستیهای انسان ْ
فعالیتهای مادی آنها ،که شامل اندیشه و کنش فیزیکی است ،پیشانگاره و
تولیدکنندهی اثراتی بر واقعیت مادیاند که مستقل از آنها وجود دارد» .درست
همانگونه که اندیشه پارهای از سرشت «عینی» جامعه است ،فعالیت «ذهنیِ» تفکر
همیشه دربرگیرندهی تجریدگری از فعالیتهای مادی است.
با توجه به وابستگی متقابل مَرجع و معنا ،و عینی و ذهنی ،میتوان به مخالفت با
فروکاستگری در هر دو شکلِ اقتصادی و گفتمانی برخاست .اما اگر واسازی دوگانگی
میان کثرتباوری رادیکال و مارکسیسم آیینی میتواند به برآمدن یک پروبلماتیک
نوگرامشیایی بینجامد ،دلیلهای برونگفتمانی ویژهای نیز بر گِرد موضوعهای طبقه و
دولتْ برای جست وجوی قلمرویی میانی از این دست وجود دارند که بهرغم آنکه در
درون گفتمان کثرتباوری رادیکالْ کانونزدایی شدهاند ،با سماجت سرسختانهای در
فراسوی این گفتمان ،بهسان چگالیهای سنگین قدرت جلوهگری میکنند.
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شگفتانگیز نیست که پابرجاییِ محوریت طبقه بهمنزلهی یک ویژگی اندیشهی
گرامشیایی ،امروزه در نگاه بسیاری از نظریهپردازان ضد-هژمونی نابههنگام مینماید.
با این همه هیچ برهان قاطعی برای انکار اهمیت طبقه وجود ندارد؛ وانگهی ،خوانش
ک همهویتشدن با
طبقه در حصار تنگِ تولیدباورانه از جنبش کارگری ،که بیمنا ِ
پیکارهای عمومی دموکراتیک در یک دوران طوالنیِ رکود اقتصادی است ،اشتباه
خواهد بود .از اینرو ،از منظر نوگرامشیباورانی چون باگس ،خیزش دموکراتیکِ
رادیکال نه میتواند روندی تکراستایی و بهطور عمده متکی بر مبارزههای کارگران
باشد ،و نه جنبشهای اجتماعی جدید میتوانند بر ضرورت تحکیم پیوندهای خود با
طبقه کارگر چشم فروبندند؛ چندانکه به ترجُمانهای حاشیهای از اعتراض فروکاهند
و راه مفهومپردازی دگرباره و کامل از فرآیندهای انقالبی را سد کنند.
دگرگونی اجتماعی در غرب در گرو تالقی پیکارهای کارگران با جنبشهای
مردمی است… اساساً آغازهای تازه بدون بازسازی طبقهی کارگر و نیز جنبشهای
جدید در شکل کنونیشان ناممکن است)۱۹۸۶:۲۳۰( .
از اینرو ،بینشی که از «کارگرگرایی» مارکسیسم آئینی میگسلد ،الزم نیست
ضد-طبقه باشد؛ و چنانکه باگس ( ،)۱۹۸۶:۱۹و دیگران ،یادآور شدهاند« ،هنوز یک
زیرطبقهی حاشیهای وجود دارد که میتواند نیروی محرک جنبشهای جدید
اجتماعی باشد» .در واقع ،پیآمدهای جهانیسازی سرمایهداری بهسختی نشانی از
ناپدیدی طبقهی پرولتاریای جهانی دارد.
به کوتاهی آنکه ،این مدعا که جنبشهای اجتماعی معاصر اینک مرکز صحنه را
تسخیر کردهاند ،همانقدر مشکوک است که مدعای مقابل آن مبنی بر اینکه این
جنبشها میتوانند بیمساله به بازیگران خُرد نمایشِ مبارزهی طبقاتی تقلیل یابند.
نظریهی نوگرامشیایی از این دوگانگیها میپرهیزد؛ بدانسان که خصلت رادیکال-
دموکراتیک این جنبشها را در مخالفت با وضع موجود بازمیشناسد ،و همهنگام بر
این گمان است که تنوع ایدئولوژیکی و سیاسی در میان این جنبشها سبب میشود
که آنها «به عرصهی منازعهی پیشبینیناپذیر و متناقض در مبارزه برای یک
هژمونی جدید» تبدیل شوند( .هِیرش)۱۹۸۸:۵۱ ،
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در بررسی آنکه چهگونه طبقه میتواند این گسترهی مخاطرهانگیز را درنوردد ،دو
تکمله درخور تأکید است .نخست ،بهرغم برآمدن عرصههای جدیدی از مبارزه که از
ی طبقاتی فرایافتنی نیستند ،سرمایهداری هنوز ساختار چیره بر جهان
حیث پویای ِ
است .در سنجش با دیگر ساختارها که مناسبات ریشهدار سلطه را بازتولید میکنند،
نظیر نظام جنسی /جنسیتی که حافظ پدرساالری و ضدیت با همجنسبارگی است،
یا سیطرهی ابزاری بر طبیعت که برای هر دو نظام سرمایهداری و سوسیالیسم دولتی
بنیادی بوده است ،سرمایهداری از کلیتی ویژه برخوردارست که تمامیتساز است.
سرمایهداری یک کلیت است بدان معنا که ،هنگامیکه بهطور کامل بر پای خود
میایستد ،پیشانگارههای خود را میآفریند .مارکس در گروندریسه یادآور میشود
که سرمایهداری از این حیث یگانه نیست« :در نظام بورژوایی تمامعیار ،هر رابطهی
اقتصادیْ همهی روابط دیگر را در قالب بورژواییْ پیششرط خود میانگارد و ،از
اینرو ،بهسیاق هر نظام ارگانیک ،هر رابطهی تعیینکنندهای خود تعیینشدهی
رابطهی دیگر است» (مارکس .)۱۹۷۳:۲۷۸ ،همساز با این دیدگاه از سرمایهداری،
همچون یک کلیت در میان دیگران ،مَگنوسُن ( )۱۹۹۲:۷۷اشاره میکند که
جنبشهای اجتماعی متفاوت – سوسیالیستی ،فمینیستی ،محیطزیستی – بر
جنبههای مختلف از موقعیت انسانی متمرکز میشوند – سرمایهداری ،پدرساالری،
زیستبومِ در معرضِ خطر – با پویایی ،مناسبات ،و ویژگیهای فضا-زمانیِ خاصِ خود.
پس ،آنچه سرمایهداری را یگانه میسازد ،مَرتبتاش بهمثابهی یک کلیت نیست،
بلکه ویژگی تمامیتساز آن است .چنانکه مارکس بهخوبی دریافته بود ،سرمایهداری
ناگزیر خود را در مقیاس گسترده بازتولید میکند .فرآیند بیوقفهی کاالییکردن –
ع
جستوجوی بیامان راههای تازهای که میتوانند انسانها و فعالیتهایشان را تاب ِ
سیطرهی قانون ارزش کنند – یکی از پویاییهای درونماندگار سرمایهداری است.
ارزش مصرف و بهرهمندی از آنْ نیروی محرک {سرمایهدار} نیست ،بلکه ارزش
مبادله و افزایش آنْ انگیزهی تکاپوی اوست .و بهطرز سرسامآوری مصمم به
ارزشافزایی است و بی رحمانه آدمی را وادار به تولید برای تولید میکند… وانگهی،
رشد تولید سرمایهداری مستلزم افزایش پیوستهی مقدار سرمایهایست که در یک
فعالیت صنعتی معین بهکار رفته است .و رقابتْ هر سرمایهدار منفرد را تابعِ قانونهای
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ذاتی تولید سرمایهداری بهمنزلهی قانونهای اجبارآمیزِ بیرونی میکند؛ او را ناگزیر
میکند که مدام سرمایهاش را گسترش دهد تا بتواند آنرا حفظ کند؛ و تنها بهمدد
ت سیطره
انباشت فزاینده است که او میتواند از عهدهی گسترش آن برآید… انباش ْ
بر جهانِ ثروت اجتماعی است؛ افزایش تودهی انسانهای تحت استثمار و ،از اینرو،
گسترش سروری مستقیم و نامستقیم سرمایهدار است( .مارکس)۱۹۶۷:۵۹۲ ،
درست همین ویژگی تمامیتساز سرمایهداری است که سبب میشود مارکس
تأکید کند که « ،سرمایه آن قدرت اقتصادی است که بر همه چیز جامعهی بورژوایی
فرمان میراند» .اتفاقاً ،این ویژگی تمامیتساز سرمایه یکسر متمایز از خوانشهای
تمامیتساز از مارکس است ،که نظریهی انتقادی او را چونان سرروایتی معرفی
میکنند که نقش ممتازی را به پرولتاریا بهسان سوژهی رهاییبخش میسپُرَد.
پسامارکسیستها که بهدرستی خوانشهایی از این دست را برنمیتابند ،گرایش به
نادیدهگرفتن ویژگی تمامیتساز سرمایهداری دارند .در حالیکه ،جهانرواییِ روابط
مزدی در قرن بیستم ،گسترش صنعتهای فرهنگی بهسان شعبههای تولید
سرمایهداری ،استعمارِ «زیستجهان» از رهگذر شکل کاالیی ،و جهانیسازی فرآیندها
و روابط اقتصادی ،ترجمانهای ژرفِ ویژگی تمامیتساز سرمایهداریاند ،که
پیآمدهای آشکاری برای سرشت زندگی اجتماعی و مبارزهی سیاسی بههمراه
داشتهاند( .مقایسه کنید با ،اگْلِیتا۱۹۷۹ ،؛ هابرماس۱۹۸۴ ،؛ بِست و کِلنِر-۲۳ ،
)۱۹۹۱:۲۲۲
همانگونه که قرن بیستم به پایان خود میرسد ،جهان یکسره در محاصره
سرمایه قرار میگیرد؛ چندانکه جهانهای روزانهی آدمیان آکنده از رخنههای آن
میشود .این پویایی تمامیتساز ،طیف گستردهای از پیآمدهای منفی را بهبار میآورد
ت معنا و هویت سوسیالیستی ببخشد.
که میتواند هنوز به جلوههای گوناگونِ مقاوم ْ
در این خوانش ،مبارزه برای سوسیالیسم در کانون سیاست ضد-هژمونی برجا میماند،
اما به این مبارزه هم چون رسالتِ مُقدر کارگران استثمارشونده نگریسته نمیشود.
بدینسان« ،شالودهی وحدتبخشِ سوسیالیسم» [چالش] طبقاتی نیست ،مقاومت
علیه قدرت سرمایه است* (راستین .)۱۹۸۸:۱۷۱ ،چه بسا جنبشهای اجتماعی با
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پارههایی از هویت طبقهی کارگر همسو و همداستان شوند یا نشوند ،اما در همهحال،
پویایی تمامیتساز سرمایهداری احتماالً مولفهی مشترکِ برونگفتمانی مبارزههای
چندگانهی آنهاست .بهمیزانی که این مبارزهها بهشکلی با مقاومت علیه قدرت
سرمایه درآمیزند ،شالودهی محکمی برای شکلگیری یک ائتالف ضد-هژمونیک را
میسازند .چنین شالودهی مشترکی مبنای بیهمتایی برای پیگیری ائتالفهای
پیشرو نیست ،اما احتماالً گواه ویژه و پابرجایی است بر ضرورت چنین ائتالفهایی
در بزنگاههای پیدرپی.
افزون بر این ،بازاندیشی طبقه بهمنزلهی پدیدهای اجتماعی ،دلیل درخوری برای
تأسیجُستن از مفهوپردازی گرامشی از دولت بهمثابهی یکپارچگیِ فراگیرِ جامعهی
سیاسی و جامعهی مدنی بهدست میدهد .بههمانسانکه دولتهای سرمایهداری به
فراسوی دستگاههای قهرآمیز سیاسی گسترش مییابند ،طبقات نیز به فراسوی
مرزهایشان در مناسبات اجتماعی تولید ،و سیاست طبقهی کارگر بسی بیشتر به
فراسوی فعالیتهای جنبش کارگری گسترش مییابد .نظر به آنکه ،مفهومپردازی
خودِ مارکس از کلیت سرمایهداریْ در پیشانگارههایش درباب بازتولید نیروی کار
یکسویه است؛ لبوویتز ( ،)۱۹۹۲:۵۶-۷بهتازگی در دفاع از یک مفهوم جامع از
طبقهی کارگر استدالل کرده است .او سویهی کارِ مزدی را در ستیز طبقه بهسان یک
مبارزهی متنوع علیه مانعهای برپاشده بهدست سرمایه در برابر برآوردن نیازهای
گوناگون کارگران مینگرد ،که در هزارتوی فرهنگی سرمایهداری پیشرفته گسترش
مییابد.
بهجای تقابلآفرینی ذاتی بین «جنبشهای جدید اجتماعی» و مبارزهی کارگران
بهمثابهی یک طبقه علیه سرمایه ،جنبشهای جدید اجتماعی باید همچون جلوهگاه
دیگر نیازهای کارگران ،و بهمنزلهی کانونهای جدید سازمانیابی طبقهی کارگر
نگریسته شوند که «بهمعنای گستردهی رهایش کامل آن» عمل میکنند .اگر
«خداحافطی» محلی از اِعراب داشته باشد ،مخاطباش نه طبقهی کارگر ،بلکه
انگاشت یکجانبه از طبقهی کارگر است)۱۹۹۲:۱۴۷( .
با کنار هم نهادن این دو نکته ،میتوان دریافت که تمایزگذاری میان جنبشهای
اجتماعی جدید و قدی ْم گاه حامل بار مفهومی بالقوه گمراهکنندهای است (تاکر،
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 .)۱۹۹۱با سقوط سیاست طبقهی کارگر به ردهی جنبش اجتماعی «قدیمی» ،از
یکسو ،دامنهی گرایشِ سیاست جنبشهای جدید اجتماعی به درهمآمیزی وجوهی
از مقاومت علیه قدرت سرمایه را تیرهوتار میکنیم؛ و از دیگر سو ،دامنهای را که
عضوهای فراوان و گوناگون طبقهی کارگر ،فعال یا پشتیبان عرصههای مختلف
سیاست جنبشهای جدید اجتماعی هستند .هنگامیکه فعاالنِ دگرباشان جنسی،
برای حق برخورداری کامل از مزایای مربوط به ازدواج علیه سرمایه و دولت مبارزه
میکنند؛ وقتی گروههای قومی ،تعریفهای دولتساخته از مالکیت خصوصی را با
پیشکشیدن ادعای سرزمین تاریخی به چالش میگیرند؛ وقتی زنان ،برابری در
گسترهی نیروی کار و دگرگونی در عرصهی خانواده را طلب میکنند؛ وقتی
هواخواهان محیط زیست ،برای الویتبخشیدن به نیازهای زیستبومی نسبت به
صنعت فشار میآورند؛ آنها درگیری مبارزههایی هستند که ،بههراندازه که از روایت
مانیفست کمونیست از رویاروییِ بهطرز فزایندهای سادهشده میان کار و سرمایه به
دور افتاده باشند ،با این وصف ،طنین رسای ضدسرمایهداری دارند( .مقایسه کنید با،
آدام)۱۹۹۳ ،
سخن بر سر این نیست که جنبشهایی که چنین پژواکی ندارند ،موضوعهایی که
در دستور کارشان قرار دارد ،بهنحوی از ارزش اخالقی کمتری برخوردار است؛ و یا این
مدعا که ،بازنمایی زمینهی مشترک میان این دستور کارهای متفاوت آسانیاب است.
بهمثل ،در مورد محیطباوری ،برآمدن گفتمان سرمایهداری بومپا ،که در آنْ سرمایهی
شرکتی میتواند بهراحتی موقعیت سوژهای بهخود بگیرد ،گواهی بر این حقیقت است
که« ،محیطباوری» خودْ «موضوع مبارزههای گفتمانی در میان بازیگران اجتماعی
متضاد است» (ادکین .)۱۹۹۲:۱۳۵ ،زمینهی مشترک میان کارگران و هواخواهان
محیط زیست بسیار دشوار یافته شده است ،و مفهومی ضد-هژمونیک از محیطباوری
در گرو بازمفصلبندی هویتهاست:
هنگامی که «هواخواه محیط زیست» با بحران گذران زندگی «کارگر» رودررو
میشود ،و «کارگر» با تاثیر مخربِ گذران زندگیاش [بر محیط زیست]؛ آنگاه
بدیلهای معطوف به مدل هژمونیک نهتنها اندیشیدنی بلکه ضروری میشوند .در این
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باره ،بنمایههای بنیادی گفتمان میتوانند از «محیط زیست» و «شغل» ،همچون
موضوعهای مجزا ،به شرایط یک زندگی شایسته و ممکن بر سیارهی ما تعییر جهت
دهند .هم از اینرو ،تعریف ناهمسازیْ از «هواخواهان محیط زیست در مقابل
کارگران» به «کسانی که به دفاع از شرایط یک زندگی شایسته و ممکن برخاستهاند،
در برابر آنانی که از روشها و مناسباتی دفاع میکنند که این زندگانی را ممکن
میسازد» ،تغییر میکند( ».ادکین)۱۹۹۲:۱۳۶ ،
این مثال گویای سرشت مشروط همآمیزی هژمونیکِ منافع و هویتهاست ،که
تحقق اش نیازمند سیاست گفتمانیِ خالق است ،که در واکاویهای کثرتباورانهی
رادیکال برجسته میشود .تأکید بر شرایط برونگفتمانی که چنین بازمفصلبندی از
ی ضد-هژمونی
بنمایههای گفتمانی را امکانپذیر میسازد ،وجه تمایز الگوی گرامشیای ِ
از پسامارکسیسم است؛ و آنجا که به دفاع از مطلوبیت یا ضرورت چنین صفآراییِ
ضد-هژمونیک برمیآید ،از پسامدرنیسم متمایز میشود)۷(.
پرسش اساسی که اندیشهی سوسیالیستی از آن رنج میبرد (و اینک یکسره آن
را آشفته میکند) ،چهگونگی ادغام قدرت دولتی با سرزندگیِ عمومی جامعهی مدنی
است .پسامارکسیستها در مواجهه با مشکلهای واقعی پروژهی سوسیالیستی،
میکوشند این پروژهی تحولبخش را بر گِرد چندین سوژهی تکهتکهشده – بهرغم
نقطههای گرهیِ اتفاقی – بازتعریف کنند ،که متضمن غفلت نخوتآمیز از قدرت
گروههای حاکم برای حفظ حمایت رضایتمندانه از سلطه ایشان است .پسامدرنها با
پذیرش استقالل تمامعیار مبارزههای موضعی ،این غفلت را – با پیآمدهای
نگرانکنندهاش – یک گام جلوتر میبرند .چنانکه فیلدز ( )۱۹۸۸:۱۹میپرسد:
معنای این استدالل بهسودِ راهبُرد و کنش موضعیِ ناب در این جهان بسیار دور از
یک باهمستانِ بومیِ همگون چیست؟ این بهمعنای مخالفت با امکان گردهمآوردن
موضوعهاست ،و مخالفت با فهم اینکه چهگونه ستمها بههم مربوط و مقوّم
یکدیگرند .این تنها به معنای تمایز نیست؛ زیرا میتوان تمایز را بهمدد یک مفهوم
میانجی همساز نمود .نه ،این بهمعنای تکهتکهشدن است .چه کسانی از تکهتکهشدن
ستمدیدگان بهرهمند میشوند؟
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جنبشهای اجتماعی جدید بدون مواجهه با نهادهای دولتی نمیتوانند آماجهای
خود را دنبال کنند .وانگهی ،درخواستهای معطوف به دموکراسی که سببساز
«زنجیرههای همسنگ»اند ،مستلزم هماهنگی در مقیاسی فراتر از سیاست مبتنی بر
باهمستاناند .یک منطق ضد-هژمونیک جدید از کثرتباوری که فراتر از واقعبینیِ
لیبرالیِ سیاستِ تکموضوعی میرود ،نمیتواند بر بنیاد سیاستورزی خُرد استوار
شود.
بهعبارت دیگر ،جنبشهای جدید اجتماعی تاکنون نتوانستهاند به مواجهه با
چالش قدرت دولتی برآیند .بسیاری از کثرتباوران رادیکال ،سادهلوحانه یا بهطرزی
غلطانداز ،ادعا میکنند که هدف پیکارهای جنبشهای جدید اجتماعی خودگردانی
است و نه قدرت .در نوشتههای نوکثرتباورانی نظیر اسکات ،این امر که دستیابی به
هیچ ذره از خودگردانی بدون کمترین چالش قدرت ناممکن است ،پذیرفته شده است؛
کسانی که معتقدند جنبشهای جدید اجتماعی نه وضعیت موجود جامعههای صنعتی
معاصر را ،بلکه صرفأ حذف خود از فرآیندهای میانجیگریِ منافع را به چالش
میطلبند .آماج آنها تغییر نیست؛ ادغام است .برهمین سیاق لیبرالی ،اسکات (-۱۱
 )۱۹۹۹:۱۰استدالل میکند که از منظرِ یک جنبش اجتماعی
«موفقیت» از ادغام موضوعها و گروههای طردشده در فرآیند سیاسی «عادی»
برمیخیزد… از اینرو ،موفقیت یکسره سازگار ،و بهواقع همپوشان ،است با
ناپدیدشدن جنبش بهمثابهی یک جنبش.
با این همه ،معنای ضمنی باور اسکات به ارزشهای «انقالب منفعل»(– )۸
پیآمدهای اصالحطلبانهی قدرتی که از راه میانجیگری منافع بسیج شده است –
اهمیت تواناییهای دولت برای منحرفساختن و ادغام مخالفتها را ناچیز شمرده و بر
شالودههای مادی فرآیندهای مذاکره در جامعههای سرمایهداری چشم فرومیبندد.
همانگونه که وود باور دارد ،لیبرالدموکراسی «از راه انکار مناسبات انقیاد که تکیهگاه
قدرت سرمایهداری است ،و تنگکردن فضایی که قدرت مردمی میتواند در قالب آن
عمل کند ،منافع طبقاتی سرمایه را حفظ میکند ( .)۱۹۸۶:۶۸بهرغم آنکه اسکات
اذعان دارد که ،برنامههای معطوف به دگرگونی از طریق دولت بهبار مینشیند ،از
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درک این امر ناتوان است که هرگونه پیروزی چشمگیر در گروی برپایی یک بلوک
جدید از نیروهای اجتماعی است که منافعشان از طریق کنترل بر ،و دگرگونی ،دولت
صورت میپذیرد ،تا همسازی با نیروهای درون آن.
از اینرو ،کثرتباوری رادیکال در معرضِ خطرِ همسازی لیبرالی است ،آنگاه که
در تصرف قدرتْ تاثیرگذاری بر فرآیند سیاسی مستقر را پی میگیرد ؛ و در معرض
حاشیهایشدن دائمی است ،هنگامیکه از قدرت دولتی احتراز میجوید )۹(.اگر
شیفتگی به دولت ،گرایش به فرونشاندن دستورِ کارهای رقابتآمیز دارد ،رویکرد
کانونزُداینده از دولت ،مادیت همجاحاضر دولت را خنثا نمیکند .از اینرو« ،تجلیلِ
تکهها» نمیتواند جایگزینی برای اهمیت بسیار ،اگرنه مرکزی ،دولت در پروژهی
تحول اجتماعی باشد.
نتیجهگیری

به باور ما ،پارادایم نوگرامشیایی همهنگام با پیشبُرد یک پروژه سوسیالیستی در
ی
معنای گستردهاش ،به بهترینوجه بهکارِ فهم مبارزههای اجتماعی و سیاس ِ
جنبشهای اجتماعی معاصر میآید .گرچه گرامشی به پیشانگارهی مارکسیستیِ یک
ی برخاسته از شیوهی تولید) وفادار میماند،
کانون هژمونیک (بهمثل ،مناسبات اجتماع ِ
اما توجهی او به فرهنگ و نهادهای بهنسبت مستقل جامعه مدنی به نفی رهیافت
تعینِ تکوجهی مبتنی بر ژرفساخت-روساخت در مارکسیسم سنتی میانجامد.
برخالف لنینیسم ،که شکل های دموکراتیکِ فرهنگِ ضروری برای حفظ و تداوم
جنبشهای مستقل را نادیده میگیرد؛ تمرکز گرامشی بر «جنگ موضعی» آکنده از
طنینِ کوششهای جنبشهای اجتماعی برای خلق فضاهای سیاسی جدید در
گسترهی جامعهی مدنی و تغییر درونمایهی هژمونی است .مفهوم «بلوک تاریخی»
در نزد گرامشی ،همتای خود را در مفهوم ائتالفسازی رایج در نظریهی جنبشهای
جدید اجتماعی مییابد .تأکید بر پیوند مبارزهی طبقاتی با مبارزههای دموکراتیک
مردمی ،بیشک میتواند بنیادی پیافکند برای واکاوی پیوستگیهای تاریخیِ
ت
جنبشهای اجتماعی «قدیمی» و «جدید» ،که بهطور پیوسته بهواسطهی نازمانیّ ِ
( )atemporalityسیاستِ هویت محو شده است.
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شگفت آنکه ،برخی از نظریهپردازان کثرتباوری ،کوشیدهاند از سویههای
ضدذاتباوری در آثار گرامشی برای برساختن نوعی «دموکراسی پسالیبرال» بهره
گیرند (گُلدینگ .)۱۹۹۲ ،ولی این تالش با کامیابی همراه نیست؛ هم از آنرو که
اینان خود اذعان دارند که منطق گفتمانیِ پیشامدیْ با «خطای غایتشناختیِ»
ادعاشده ی گرامشی در دفاع از رسالت تاریخی طبقهی کارگر دَمساز نیست .اما الگوی
گرامشی ،چنانکه کوشیدهایم نشان دهیم ،بر فروبستگیِ برونگفتمانی استوار نیست؛
بلکه آن بنمایههای ساختاری که کنشگری را میسّر و مقیّد میکنند ،و سودمندی
برخی شیوههای مفصلبندی را در مقابل دیگران بازمیشناسد (آزبورن .)۱۹۹۱ ،هر
تحلیلی که دست رد بر سینهی چنین دریافتی زند ،نه بنیاد ستم و نه شالودهی
وحدتِ درخواستهای گوناگون را درمییابد ،و به تجزیهی ناگزیر کنشگری انجامیده
و مانع از برآمدن یک پروژهی سیاسی مشترک میشود.
برای ایجاد یک ضد-هژمونی که بتواند صورتبندی گفتمانِ چیره را تضعیف کند،
ائتالفی از جنبشها و گروههایی ضروری است که از مسألههای این یا آن بخش ،و این
یا آن موضوع فراتر برود .سیاست هویت نمیتواند بر گُردهی غفلت از کنشگری
ی دگرگونی ساختاری»
بنشید؛ یعنی« ،مفصلبندی بازیگر با فرآیندهای واقع ِ
(راستیجِر-تِیلِر .)۱۹۹۲:۱۷۶ ،اما اگر ما در «سراشیب گفتمان» فروغلتیم (پالمر،
 ،)۱۹۹۰:۱۹۲و فروکاستگری گفتمانی را جای آموزهی ماتریالیسم تاریخی بنشانیم؛
آنگاه ،بسیار دور از یافتن پاسخی به پرسش راهبُردی لنین ،و دور از اندیشهورزی
خالقِ گرامشی ،ولو در ترکیبی ناهموار ،خواهیم بود؛ و به احتمال زیاد در انبوه
درهمی از هویتهای تکهتکهشده غرق خواهیم شد ،که شالودهی ضد-هژمونی را در
این عصر تردید پسامدرن محو میکند.
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یادداشتهای مترجم
– همهی عبارتهای داخل قالب [] از مترجم ،و داخل دو ابرو {} از نویسندگان است.
* برای یک صورتبندی متفاوت از رویکرد مارکسی به جایگاه و نقش پرولتاریا ،نگاه
کنید به مارکسیسم بدون مبارزهی طبقانی؟ ،اِلن میکسینز وود ،سوشالیست رجیستر،
شمارهی  ،۲۰سال .۱۹۸۳
وود با نقد انگارهی رسالت پیامبرگونه ی پرولتاریا ،که پیروزی این طبقه را امری مُقدر و
محتوم میپندارد ،مینویسد« :اینکه در سنت سوسیالیسم انقالبی ،طبقهی کارگر و
پیکارهایش در کانون دگرگونی اجتماعی و برپا ساختن سوسیالیسم قرار داشته است،
بههیچروی از ایمانی مذهبی نشأت نمیگیرد ،بلکه استنتاجی است بر پایهی کندوکاوی
گسترده در مناسبات اجتماعی و قدرت .در وهلهی نخست ،این نتیجهگیری بر بنیاد این اصل
ماتریالیستی-تاریخی استوار است که مناسبات تولید را در مرکز زندگی اجتماعی مینشاند و
سرشت بهرهکشانهی آنرا خاستگاه ستمهای سیاسی و اجتماعی میانگارد» .وود میافزاید،
این گزاره که طبقهی کارگر یک طبقهی بالقوه انقالبی است ،انتزاعی متافیزیکی نیست ،بَل
مدعی است )۱« :طبقهی کارگر آن گروه اجتماعی است که از بیواسطهترین منافع عینی در
انتقال به سوسیالیسم برخوردارست؛  )۲طبقهی کارگر بهمنزلهی موضوع مستقیمِ بنیادیترین
و تعیینکنندهترین شکل ستم (گرچه بیشک نه تنها شکل موجود)؛ طبقهای که هیچ نفعی
در رواداشتن ستم بر طبقات دیگر ندارد ،در پیکار برای رهایی خویش میتواند شرایط رهایی
همهی انسانها را فراهم کند؛  )۳نظر به تضاد بنیادی و در نهایت حلناشدنی بین طبقات
استثمارگر و استثمارشونده که در کانون ساختار ستم جای دارد ،مبارزهی طبقاتی باید موتور
اصلی این گذار رهاییبخش شمرده شود؛ و  )۴طبقهی کارگر یگانه نیروی اجتماعی است که
از قدرت اجتماعیِ استراتژیک و کافی برای فراروییدن به یک نیروی انقالبی برخوردارست .این
تحلیل پشت به بینش رهاییبخشی دارد که محو ازخودبیگانگیِ قدرت را در همهی
حیطههای کنش انسانی انتظار میکشد ،از قدرتِ آفرینندهی کار تا قدرت سیاسیِ دولت».
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و باز ،برای یک صورتبندی متفاوت از سرشت و ویژگیهای جنبشهای اجتماعی معاصر
که علیه شکلهای گوناگون ستم ( – )oppressionو نه لزوما بهرهکشیِ ()exploitation
طبقانی در جامعهی سرمایهداری – پیکار میکنند ،نگاه کنید بهویژه به فصل نهمِ اثر
درخشان همین مارکسیست فرهیخته ،با نام :دموکراسی در برابرِ سرمایهداری ،اِلن
میکسینز وود ،ترجمهی حسن مرتضوی ،نشر بازتابنگار ،تهران.۱۳۸۶ ،
پینوشتها
 .۱کارِ میشل دوسِرتو بهطور ویژه در این زمینه گویاست .از راه «نجواها»ی زندگی
روزمره« ،یک تمایز غیرقابل نشانهگذاری در دل رابطهی رضایتمندانهای جای میگیرد ،که
نظام مدعی است بهواسطهی کارکردهایش آنرا مدیریت میکند .این یک شورش موضعی ،و
از اینرو قابل طبقهبندی ،نیست؛ سهل است ،یک براندازی عمومی و بیصداست ،و تقریبا
سربهزیرانه و خاصِ خود.
 .۲در نوشتار حاضر ،استفادهی ما از اصطالح «لنینیسم» در وهلهی نخست ارجاعی است
به صورتبندیهای خودِ لنین ،و سپس آموزهای بر پایهی خوانش معینی از لنین (و مارکس و
انگلس) ،که مبانی اش پس از مرگ لنین اعالم شد (بنگرید به ،استالین .)۱۹۲۸ ،فروپاشی
لنینیسم بیش تر از حیث سازمانی نمایان است؛ یا در شرق اروپا و یا در تشکلهای پیشاهنگ،
که در دموکراسیهای سرمایهداری از میان چپهای قدیم و جدید سر برکشیدند .اما ،یک
شکست نظری موازی را میتوان هم در زوال نشریههای لنینیستی نظیر بررسی
مارکسیستی جهان ( )World Marxist Reviewدید و هم در نقدهای اخیر از گفتمان
سیاسی لنینیستی( .برای نمونه ،پوالن)۱۹۸۴ ،
ی فلسفی لنینیسم ،دالها را به
 .۳نظریهی بازتاب بهمنزلهی یکی از درونمایههای اصل ِ
مدلولهایشان فرومیکاهد .چنانکه لنین ( )۱۹۶۰:۱۳۰در ماتریالیسم و سنجشگری
تجربهبنیاد بیان میکند« ،ماده یک مقولهی فلسفی است که بر واقعیت عینی داللت دارد
که ،در حالیکه مستقل از احساسهای آدمی وجود دارد ،در معرض احساسهای ما قرار
میگیرد و بهوسیلهی حواس ما کُپی و عکسبرداری شده و منعکس میشود» .لنین در
مخالفت با «نظریهی نَمادها» که ایدئالیستهای فلسفی چون هِلمهولتز از آن دفاع میکردند،
نظریه «ماتریالیستی» شناخت را پیش مینهد که متضمنِ فروکاستن معنا به تصویرهای
دریافتی است« :تصویر بهناگزیر و ضرورتاً به واقعیت عینیای داللت دارد که آنرا ’تصویر
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میکند‘’ .نشانهی قراردادی‘ ،نماد ،هیروگلیف /نگارهنویسی ،مفاهیمی هستند که یکسره
مولفهی ناالزمِ اگنوستیسیم /ندانمانگاری را اشاعه میدهند (لنین .)۱۹۶۰:۲۳۵ ،برای یک
روایت همدالنه از نظریهی بازتاب لنین ،به گُلدِستیک ( )۱۹۸۰نگاه کنید .بَکهِرست ()۱۹۹۱
اخیراً استدالل کرده است که مشکلهای صورتبندی لنین ،پیآمدهای مهمی برای گسترش
فلسفه در شوروی داشته است .بازتابگرایی آموزهای است بحثانگیز ،در هنگامیکه
رسانههای گروهی و مبارزههای فرهنگی گسترشیافته ،سرشت خودپیدایِ معنا را به چالش
کشیدهاند.
 .۴گرچه امروزه بحث دربارهی پسامارکسیسم چونان گونهای از پسامدرنیسمْ رایج است
(بِست و کِلنِر۱۹۹۱ ،؛ رُزنا)۱۹۹۲ ،؛ موف ( )b۱۹۸۸:۳۰مدعی است که پروژهی
پسامارکسیستی که او و الکالئو بدان پایبندند« ،هم مدرن و هم پسامدرن» است .بیتردید،
تمایزگذاری میان رویکردهای پسامارکسیستی و پسامدرن درباب ضد-هزمونی سودمند
است .برای یک روایت از اینکه چگونه کثرتباوری رادیکال «دستکم تا حدی از انکشاف
جنبشهای اجتماعی جدید سر برآورد» ،نگاه کنید به ،سیدمن)۱۹۹۱:۸۳( .
 .۵این ویژگینمایی تا اندازهای برمیگردد به منع فراکسیونیسم /دستهبندی در درون
حزب ،که در سال  ۱۹۲۱بهدست لنین معمول شد .تغییر جهت سریعِ ستایشهای
پیشاپروستاریکا از لنین بهعنوان نابغهی فسادناپذیر ،به متهمساختن او به تبهکاری گواهی
است بر گسترش چشمگیر ارزیابیهای ناسازگار از مسأله .توصیفهای روانشناختی از لنین،
بهمثل ،همچون «سختگیر و خشکهمقدس» (سولژنیتسین ،)۱۹۷۶:۱۷۳ ،بر داوریهای
متفاوتی استوار است؛ بههمانسان که ادبیات دانشگاهی ،از نقد پوالن ( )۱۹۸۴به آرمانشهر
لنینیستی بهمنزلهی سرکوب سیاست هستیشناختی ،تا تفسیر اِرِنبرگ ( )۱۹۹۲از
«دیکتاتوری پرولتاریا»ی لنین بهمثابهی ماهیت منش سیاسیِ دموکراتیک طبقهی کارگر در
نوسان است .هیچ انتقادی به سرشت اساسی دولت پرولتریِ لنین نباید اهمیتی را که او به
جبههی فرهنگی مبارزه میداد ،نادیده بگیرد؛ بههمانسان که گرامشی ( )۱۹۷۱:۶۵, ۳۶۵این
ویژگی را همساز با واکاوی خود از هژمونی بازمیشناسد (همچنین برای بحث دربارهی وجوه
مشترکِ مهم بنگرید به ،بوسی ـ گلوکسمن  .)۱۹۸۰:۱۱۹-۱۲۷, ۱۷۴-۱۸۵با این همه ،به
باور ما سوختبارِ رویکرد لنینیستی به ضد-هژمونی ،مارکسیسم آیینی است که با چشمانداز
فرهنگباورانهتر گرامشیایی سازگار نیست .پارهای روشنگریها درباب تفاوتهای موجود
میان لنین و گرامشی در مفاهیم کلیدیِ فرهنگ ،اقتصاد ،انقالب ،و سازماندهی سیاسی را
پِیکُنِه بهدست داده است .او با اشاره به «ابهامهای حلنشده درباب لنینیسم ،شناخت بهنسبت
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ناچیز از کار گرامشی ،و نفوذ عظیم تولیاتی و حزب کمونیست ایتالیا» (،)۱۹۷۶:۵۰۵
اسطورهی گرامشی بهسان دنبالهی لنین را رد میکند.
 .۶برخی مفسران گفتهاند رهیافت ضد-هژمونیک درنهایت نهیلیستی /هیچانگارانه است.
بهمثل ،کُروک ( )۱۹۹۱:۱۵۸میگوید ،هیچانگاریِ پسامدرن «خود را در دو نشانه جلوهگر
می سازد :ناتوانی در تصریح سازوکارهایِ ممکن تغییر؛ و ناتوانی در بیان اینکه چرا تغییر بهتر
است از عدم تغییر.
 .۷استفادهی آگاهانهی شماری از نوگرامشیباوران از صورتبندیهای پسامارکسیستی و
پسامدرنیستی ،همهنگام با حفظ پروبلماتیک گرامشی دربارهی ضد-هژمونی ،در خوردِ توجه
است (برای نمونه ،اپستین۱۹۹۰ ،؛ هال .)۱۹۸۸ ،با کار گِرد «عرصهی میانیِ» گرامشیایی،
حفظ بینش ماتریالیسم تاریخی ،همهنگام با جذب گزینشیِ دستآوردهای مهم کثرتباوری
رادیکال ،امکانپذیر است( .بهمثل ،بنگرید به ،گُرسبِرگ ،۱۹۹۲ ،بهویژه فصلهای  ۱۴و )۱۵
 .۸دربارهی مفهوم گرامشیایی «انقالب منفعل» ،ساسُون ( )۱۹۸۲:۱۳۶مینویسد:
« بورژوازی ممکن است بتواند با استفاده از گذرگاههای جنگ موضعی ،دستگاههای
ایدئولوژیک مختلف ،و سنگرهای جامعهی مدنی ،تا حد امکان برای جلوگیری از برآمدن
هژمونی طبقهی کارگر ،راهبُرد انقالب منفعل را در پیش بگیرد .انقالب منفعل… جنبش
طبقهی کارگر را از راه اصالحطلبی’گردن میزند‘ تا رهبران [این جنبش] در قلمرو
ناهژمونیک بیتوته کنند ،که از منافع رستهای طبقهی کارگر دفاع میکندٍ ،بیآنکه منظق
مناسبات اجتماعی سرمایهداری را به چالش طلبد.
 .۹همکاری با دولت مشکل تنها جنبشهای جدید اجتماعی نیست؛ مبارزههای کارگری
در گسترهی جنبش کارگریِ باپرجا نیز از این مشکل رنج میبرد (برای واکاوی تنشهای
موجود میان جنبش کارگری و جنبش همگانیِ تودهی مردم در پاسخ به دستور کارِ دولتی
نومحافظهکاران ،مقایسه کنید با ،کارول و راتنر۱۹۸۹ ،؛ همچنین نگاه کنید به ،هال و
جیمسون .)۱۹۹۰ ،ناکامی کثرت باوری رادیکال در رودررویی با قدرت دولتی حتا در واکنش
به منافع ائتالفهای منطقهای ،مانندجامعهی اقتصادی اروپا و پیمان تجارت آزاد آمریکای
شمالی ،برجستهتر است.
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در بروز بحران مالی جهانی ،فاجعهی زیستمحیطی وحتی ظهور دونالد ترامپ،
نولیبرالیسم نقش داشته است .چرا نیروهای چپ نتوانستند هیج بدیلی ارائه بدهند؟
ایدئولوژیای بر زندگی ما حاکم است که اکثر ما نامش به گوشمان نخورده است،
تصور کنید مردم اتحاد شوروی (سابق) هرگز نام کمونیسم به گوششان نخورده بود.
اگر در صحبتها در درمورد این ایدئولوژی حرف بزنید با بیاعتنایی مواجه میشوید و
ال این واژه را شنیده باشد در تعریفاش مشکل خواهد داشت.
حتی اگرمخاطب شما قب ً
بحث بر سر نولیبرالیسم است :آیا میدانید نولیبرالیسم چیست؟
گمنامی هم نشانه و هم علت قدرت این مکتب اقتصادی است .این پدیده نقش
مهمی در بسیاری از بحرانهای بینالمللی داشته است :بحران مالی سالهای
 ،2007/2008ثروت و قدرت شرکتهای فرامرزی )1(،که اسناد پاناما فقط گوشهای از
آن را نشان می دهد ،ازبین رفتن تدریجی خدمات بهداشت و آموزش همگانی ،شیوع
مجدد فقر در میان کودکان ،همهگیرشدن حس تنهایی ،درهمپاشی اکوسیستم و
ظهور چهرههایی مانند دونالد ترامپ .نگاه ما به این پدیدهها انتزاعی است و آنها را
جدا از هم میبینیم ،غافل از این که این همه را یک فلسفهی سامانمند ومنسجم
تسریع و یا وخیمتر کردهاند؛ فلسفهای که نامی دارد – یا حداقل داشت .مطلوبتراز
این که مکتبی بینام و نشان اهداف خود را پیش ببرد چیست.
نولیبرالیسم آنچنان در همهی مظاهر زندگی ما حضور فراگیر داشته و رخنه
کرده است که بهسختی میتوانیم به آن بهعنوان یک ایدئولوژی نگاه کنیم .ما آن را
مثل یک باور آرمانشهری – هزارهگرا میپذیریم که معرف یک فشار ذاتی و خنثی
است (که برای همه  ،به طور یکسان و طبیعی وجود دارد) ،همانند یک قانون سیر
تکاملی نظیر اصل تکامل داروین .اما درواقع این فلسفه تالشی آگاهانه است که با
هدف تغییر شکل دوبارهی شیوهی زندگی انسان و جابهجایی مرکز قدرت به وجود
آمد.
نولیبرالیسم روابط انسانی را ماهیتاً در رقابت میبیند ،در این مکتب ،شهروند با نام
«مصرفکننده» بازتعریف میشود ،که در خرید و فروش حق انتخاب دارد و
انتخاب های دموکراتیک او به بهترین شکل با سازوکار خرید و فروش فرایندی بازار
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عمل خواهد کرد ،فرایندی که در آن نخبگان و افراد شایسته در خور پاداشاند و آنان
که بهرهوری ندارند (بیعرضهها و تنبلها) تنبیه میشوند .این شیوهی تفکر و عملکرد
باعث ترویج این باور در اذهان مردم میشود که منافعی را که «بازار» تضمین میکند
هرگز با برنامهریزی دستیافتنی نیست.
هر اقدامی برای محدود کردن رقابت مغایرت با آزادی تلقی میشود .مالیاتها باید
تقلیل پیدا کند و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به آن هرچه کمتر بهتر ،خدمات
عمومی را باید به بخش خصوصی واگذارکرد .مذاکره وچانهزنیهای اتحادیههای صنفی
برای ایجاد سازمانهای کارگری بهعنوان پدیده ای که تصویر غلطی از بازار ارائه
می دهد و مانع شکل گرفتن عملکرد طبیعی و سالم بازار و رتبهبندی برندگان و
بازندگان میگردد بازنمایی میشود .نابرابری بهعنوان فضیلت بازتعریف میشود و معنا
می گیرد :پاداشی برای مفید بودن و مولدی برای ثروت ،چون با افزایش ثروت صاحبان
سرمایه و جاری شدن آن در جامعه ،تمامی اقشار جامعه از آن بهره میبرند)2(.
بازارضامن اینست که هرکس براساس لیاقتش بهره برد.
ما این باورها را درونی و بازتولید میکنیم .پولدارها باور دارند که ثروت و دارایی
خود را بهسبب شایستگیشان بهدست آوردهاند و چشم خود را برروی امکانات ویژه
نظیر آموزش ،ارث و جایگاه اجتماعی که ضامن حفظ وضعیت و موقعیت آنهاست
می بندند .فقرا خود را به دلیل عدمموفقیت سرزنش میکنند در حالی که امکان
چندانی برای تغییر وضع خویش ندارند.
بی اعتنا به بیکاری ساختاری جامعه :اگر شما بیکار هستید علت آن عدم خالقیت،
سازنده نبودن و ناتوانی شماست .مهم نیست که هزینهی مسکن سرسامآوراست :اگر
کارت اعت باری شما پر شده به این دلیل است که عقل معاش ندارید و آیندهنگر
نیستید .اگر فرزندان شما چاق میشوند ،شما مقصرید ،مهم نیست که مدرسهی
فرزندتان زمین بازی و فضای ورزشی ندارد .در دنیایی که رقابت حاکمیت دارد ،آنان
که عقب میمانند بهعنوان بازنده تعریف میشوند و خودشان هم این تعریف را قبول
دارند.
در میان این مسائل ،همان گونه که پل ورها()3در کتاب خود «پس من چی؟»
اشاره کرده مشکالت دیگری نیز همچون افسردگی ،تنهایی ،اضطراب ،خودزنی،
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اختالل در غذا خوردن ،انزوا ،ترس و فوبیای اجتماعی نیز همهگیر میشود .شاید
عجیب نباشد بری تانیا که ایدئولوژی نولیبرالیسم در آن با دقت وشدت پیاده شده
است ،بهعنوان پایتخت تنهایی اروپا شناسایی شده است .همهی ما اکنون
نولیبرالیم)4(.

***
در سال  1938در نشستی در پاریس واژهی نولیبرالیسم وضع شد .در میان
هیأتهای نمایندگی ،فردریکهایک و لودویک فون

میزس)5(،

دو مهاجر اتریشی،

حضور داشتند که برای ارائهی تعریف این ایدئولوژی در کنفرانس شرکت کرده بودند.
آنها معتقد بودند که سوسیالدموکراسی که دربرنامهی نیو دیل( )6فرانکلین روزولت
مطرح شده بود و توسعهی گامبهگام دولت رفاه در انگلستان ،چشمانداز همان
جامعهی اشتراکی است که در تبلیغات نازیسم و کمونیسم دیده میشود.
فردریکهایک درکتاب خود موسوم به «راه بندگی» که در  1944منتشر شد ،این
بحث را مطرح میکند که برنامهریزی دولتی با ضربه زدن و ازبین بردن فردگرایی،
الزاماً به خودکامگی واستبداد منجر میشود .این کتاب هم مانند کتاب «بوروکراسی»
میزس با اقبال عمومی مواجه شد .این اثر مورد توجه برخی صاحبان ثروت قرار گرفت
که در محتوا و فلسفهی آن ،گریزگاه و فرصتهایی برای برای دور زدن قوانین و فرار
از پرداخت مالیات میدیدند .در 1947زمانی که هایک اولین تشکیالت را بهمنظور
طرح و ترویج نظریهی نولیبرالیسم بنیاد نهاد – انجمن مون

پلرین()7

– این مؤسسه

بهشدت از حمایت مالی میلیونرها و بنیادهای وابسته به آنان برخوردار شد.
با حمایت آنان ،وی شروع به ایجاد شبکهای کرد که دانیل استدمان جونز در
کتاب فرمانروایان جهان بهعنوان «نوعی بینالملل (انترناسیونال) نولیبرالها» تعریف
کرده بود :شبکهای سراسری از دانشگاهیان ،بازرگانان ،روزنامهنگاران و کنشگران
کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس .صاحبان سرمایه و ثروتمندان حامی این جنبش
برای پیرایش و ترویج این ایدئولوژی یکسری اندیشکده ایجاد کردند که از میان آنها
می توان به مؤسسات زیر اشاره کرد :انستیتو انترپرایز آمریکا ،بنیاد هریتیج ،انستیتو
کاتو ،مؤسسهی امور اقتصادی ،مرکز مطالعات سیاسی و مؤسسهی آدام

اسمیت)8(.
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آنان همچنین به حمایت مالی از چهرههای دانشگاهی و دپارتمانهای دانشگاهی
بهخصوص در دانشگاههای شیکاگو و ویرجینیا اقدام کردند.
با شکلگیری و رشد این نهادها ،نولیبرالیسم خود را بیشتر مطرح و صدای خود
را بلندتر کرد .نظر هایک که دولت میبایست رقابت را آنچنان قانونمند کند تا
انحصارات شکل نگیرد به این باور تبدیل شد (بهویژه در میان کسانی مانند میلتون
فریدمن ( )9اقتصاددان آمریکایی و برندهی جایزه ی نوبل) که قدرت انحصارات را باید
بهعنوان پاداش کارایی شناخت.
اتفاق دیگری که در این دوران افتاد این بود که نام این جنبش فراموش شد.
درسال  1951فریدمن افتخار می کرد که خود را نولیبرال بنامد اما خیلی زود این نام
ناپدید شد و عجیب تر از آن حتی در دوران رشد ،درحالی که ایدئولوژی پختهتر و
جنبش منسجمتر میشد ،هیچ اسم دیگری جایگزین نام ازیادرفته نشد.
در ابتدا ،بهرغم دستودل بازی در تأمین هزینهها ،نولیبرالیسم در حاشیه ماند.
اجماع پس از جنگ ،فراگیر و جهانی بود :نسخهی اقتصادی و توصیههای جان مینارد
کینز( )10بهطور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفت ،اشتغال کامل و فقرزدایی ،اهدافی
بودند که در آمریکا و بیشتر کشورهای اروپای غربی دنبال میشدند ،میزان مالیات
برای درآمدهای کالن باال بود و دولتها بدون دغدغه به دنبال گسترش خدمات
عمومی و پوشش امنیت اجتماعی بودند.اما در دههی هفتاد زمانی که سیاستهای
کینز با شکست مواجه شد و بحرانهای اقتصادی دامنگیر کشورهای هر دو سوی
اقیانوس اطلس شد ،دیدگاه های نولیبرالیسم خود را نمایان کردند .به قول فریدمن
«وقتی قرار است شرایط تغییر کند ،ابزار الزم قطع ًا فراهم میشود ».با کمک مشاوران
سیاسی و حمایت رسانه ای روزنامه نگاران موافق ،عناصر نولیبرالیسم ،بهویژه در مورد
سیاستهای پولی ،در امریکا توسط دولت جیمی کارتر و درانگلستان توسط دولت
جیم کاالگان پیاده شدند.
پس از آنکه مارگارت تاچر و رونالد ریگان به قدرت رسیدند ،بخشهای باقیمانده
هم بهسرعت دنبال شد :کاهش مالیات برای ثروتمندان ،ازهمپاشاندن اتحادیههای
صنفی ،کاهش نظارت برقوانین و مقررات ،خصوصیسازی ،واگذاری خدمات عمومی (و
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رفاه اجتماعی) به بخش خصوصی و رقابت در ادارهی آنها .سیاستهای نولیبرالیسم
توسط صندوق بینالمللی پول ،بانک جهانی ،پیمان ماستریخت (اتحادیهی اروپا) و
سازمان تجارت جها نی در مورد اغلب کشورهای دنیا و عمدتاً به صورت غیر
دموکراتیک اعمال شد .نکته ی قابل توجه این بود که این نظریه در میان پاره ای
احزاب که زمانی متعلق به دیدگاههای چپ بودند (مانند احزاب کارگر و دموکرات) نیز
پذیرفته شد .به قول ستدمان جونز «تصور این که هرگونه آرمانشهر دیگری به این
صورت به طور کامل تحقق پیدا کند مشکل است».
***
عجیب است دکترینی که وعدهی آزادی و حق انتخاب میدهد ،با شعار «بدیل
دیگری نیست» تحقق پیدا کرده باشد .فردریک هایک در مالقات با پینوشه در شیلی
ـ یکی از اولین کشورهایی که این برنامه را به صورت جامع و فراگیر پیاده کرد ـ
اشاره میکند «شخصاً در مقابل یک حکومت دیکتاتور لیبرال سر تعظیم فرود میآورم
اما در برابریک حکومت دموکرات بیگانه با لیبرالیسم هرگز ».آزادیای که نولیبرالیسم
عرضه میکند و این چنین جذاب و مسحورکننده به نظرمیآید ،وقتی که پیاده
میشود آزادی برای کوسههای ماهیخوار است نه ماهیهایی که طعمهی آنان
میشوند )11(.آزادی عمل صیاد است نه صید.
رهایی از اتحادیههای کارگری و چانهزنی مشترک یعنی آزادی سرکوب مزد
کارگرا ن .آزادی از نظارت بر اعمال مقررات یعنی آزادی آلودهکردن آب رودخانهها،
تضییع حقوق کارگران ،و اعمال نرخهای غیرعادالنهی بهره و طراحی روشها
وسیستم های مالی عجیب و غریب .آزادی از پرداخت مالیات یعنی آزادی در فاصله
گرفتن ازتوزیع عادالنهی ثروت ،چیزی که میتواند مردم را از فقر نجات دهد.
نائومی

کالین()12

درکتاب «دکترین شوک» مینویسد ،نظریهپردازان نولیبرال از

اعمال سیاستهای غیرمردمی در شرایط بحرانی ،زمانی که مردم آشفتهاند
(وتوجهشان به مسئلهی دیگری معطوف است) حمایت کردهاند :مانند پیآمدهای
ناگوار پس از کودتای پینوشه در شیلی ،جنگ عراق و توفان کاترینا – که به تعبیر
فریدمن فرصت طالیی برای تغییر نظام آموزشی در نیوارلئان شد.
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جاییکه سیاست های نولیبرالی را نتوان به صورت داخلی اعمال کرد ،با استفاده از
پیمانهای تجاری که (هیئت) حل مناقشه بین سرمایهگذار و دولت( )13بخشی از آن
است ،به صورت بینالمللی اعمال خواهند شد .وقتی مجالس قانونگذاری به
محدودکردن فروش سیگار ،ممانعت از تأمین آب توسط شرکتهای معدنی ،انجماد
نرخ در صورتحسابهای انرژی و یا جلوگیری از کالهبرداری شرکتهای دارویی از
دولت رأی دادند ،شرکتها شکایت کرده و اغلب موفق هم بودهاند .دموکراسی به
صحنهی نمایش تبدیل می شود .تناقض دیگر نولیبرالیسم این است که رقابت عمومی
متکی برکمّیسازی و مقایسه ی کلی است .درنتیجه کارگران ،جویندگان کار وخدمات
عمومی در معرض نوعی خردهکاری و سردرگمی در زمینهی ارزیابی و نظارت قرار
می گیرند که برای تعیین و شناساندن برندگان و تنبیه بازندگان طراحی شده است.
دکترینی که لودویگ فون میزس معتقد بود ما را از کابوس بوروکراتیک برنامهریزی
مرکزی خالص میکند ،کابوس بورکراتیک دیگری ایجاد کرده است.
این تصور که نولیبرالیسم چاقویی است که دستهی خودش را نمیبرد ،خیلی زود
اشتباه از آب درآمد .رشد اقتصادی در دورهی سلطهی نولیبرالیسم (از  1980در
امریکا و انگلستان) بهشدت نسبت به دههی قبل افت کرد :البته نه برای ثروتمندان.
نابرابری در توزیع درآمد و ثروت ،پس از  60سال کاهش ،در این دوره با توجه به
سرکوب اتحادیههای کارگری ،کاهش مالیات بهنفع ثروتمندان ،افزایش رانت،
خصوصیسازی و مقرراتزدایی (حذف کنترل دولتی بر قوانین و مقررات) ،بهسرعت
افزایش یافت.
خصوصیسازی یا به بازار سپردن خدمات عمومی

()14

نظیر انرژی ،آب ،راهآهن،

بهداشت ،آموزش ،جادهها و زندانها ،به شرکتها اجازه داد تا در مقابل این نیازهای
ضروری ،دکهای ایجاد کنند و رانت انرا از شهروندان و یا دولت بگیرند .رانت ،لغت
دیگری برای درآمد غیرمکتسبه است .وقتی هزینهی هنگفتی بابت استفاده از قطار
میپردازید ،فقط بخشی از آن صرف هزینهی سوخت ،دستمزد راننده و حقوق
پرسنل ،واگن وتجهیزات و سایر هزینههای متعلقه میشود ،مابقی (پرداختی شما) این
واقعیت را بیان میکند که شما را سر گردنه گیر انداختهاند.
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آنها که خدمات خصوصیشده و نیمهخصوصی را در انگلستان مالک شدهاند و
اداره میکنند ،با سرمایهگذاریهای اندک و کسب درآمدهای کالن ،دارایی و آتیهی
شگفتانگیز برای خود رقم میزنند .در روسیه و هند وابستگان به قدرت داراییهای
دولت را به ثمن بخس تصاحب میکنند .در مکزیک ،با اهدای کنترل خدمات تقریب ًا
کلیهی خطوط تلفن شهری و همراه به کارلوس اسلیم ،وی بهسرعت ثروتمندترین فرد
جهان شد.
آندرو

سایر()15

مالیگرایی()16

درکتاب خود «چرا نمیتوانیم ثروتمند باشیم» مینویسد:

هم تأثیر مشابهی بر شرایط داشته است .به اعتقاد او «بهره هم …

مانند رانت درآمد غیرمکتسبه است که بدون هیچ تالشی بهدست میآید ».با فقیرتر
شدن قشر تهیدست ،و پولدارترشدن ثروتمندان ،آنان سلطهی خودرا روی یک کاالی
باارزش حیاتی دیگر – پول – گسترش میدهند .پرداخت بهره بهشدت عامل انتقال
پول از الیهی فرودست به سمت قشر دارا است .باالرفتن قیمت امالک و کاهش
حمایتهای مالی دولتی مردم را بدهکار میکند (مثالً تبدیل کمکهای دانشجویی به
وام دانشجویی) ،بانکها و مدیران آن در این میان بار خود را میبندند.
سایر اشاره میکند که درچهار دههی گذشته انتقال ثروت نه فقط از سمت قشر
کم درآمد به سوی پولدارها ،که در درون ثروتمندان هم وجود داشته است :از طرف
آنان که با تولید کاال یا خدمتی کسب درآمد میکردند به سمت کسانی که درآمد
خود را از طریق کنترل داراییهایشان و درو کردن رانت ،بهره و مزایای سرمایهای
بهدست آورده اند .درآمد واقعی و مکتسبه جای خود را به درآمدهای غیرمکتسبه داده
است.
هرچه شکستها بزرگتر میشود ایدئولوِژی نولیبرالیسم هم افراطیتر میشود.
حکومتها از بحرانهای نولیبرالی ،هم بهعنوان بهانه و هم فرصت برای کاهش مالیات
درآمدهای باال ،خصوصیسازی بازماندههای خدمات عمومی ،زیر سؤال بردن و
تضعیف شبکهی تأمین اجتماعی ،مقرراتزدایی برای شرکتها (نظارت هر چه کمتر
بر مقررات به نفع شرکتها) و تدوین مقررات جدید برای شهروندان استفاده میکنند.
دولتِ منفور از خود ،حاال با تمام قدرت به جان خدمات دولتی میافتد.خطرناکترین
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اثر نولیبرالیسم بحرانهای سیاسی است ،نه بحرانهای اقتصادی که خود عامل آنها
بوده است .با کاهش دامنه ی قدرت دولت ،توان مردم هم برای تغییر در روند ادارهی
امور جامعه با حضور در انتخابات محدود میشود .دیدگاه نولیبرالیسم تأکید میکند
که مردم میتوانند برای انتخاب شان هزینه کنند .اما (امکانات همه یکسان نیست)
پارهای توان بیشتری دارند :در این دموکراسی مصرفکنندگان یا سهامداران ،آرا
بهتساوی تقسیم نشده است .نتیجه تضعیف الیهی فرودست و متوسط جامعه است .از
آن جا که احزاب راست و احزاب سابق ًا چپ هم سیاستهای نولیبرالی مشابهی اتخاذ
میکنند ،ناتوانی به محرومیت بدل میشود .عمدهی مردم از سیاست رویگردان
شدهاند.کریس

هجز()18

اشاره میکند که «جنبشهای فاشیستی پایگاه خود را در

میان فعاالن سیاسی انتخاب نمی کنند ،بلکه روی افراد غیرفعال سیاسی و آنان که ـ
بهدرستی ـ احساس میکنند بازندهاند و هیچ صدا و یا نقشی در تشکیالت سیاسی
ندارند سرمایهگذاری میکنند ».وقتیکه بحثهای سیاسی کنار گذاشته میشود ،آنان
نسبت به شعارها ،نمادها و حرفهایی که بیانگر احساسات آنهاست عالقهمند
میشوند .بهعنوان مثال برای طرفداران دونالد ترامپ استدالل و ارائهی فاکت تأثیر و
اهمیتی ندارد.
جوت اشاره میکند که هنگامی که رابطهی محکم بین مردم و دولت صرفاً به
اعمال اتوریته واطاعت محض تنزل یابد ،تنها راه باقی مانده برای حفظ رابطه ،قدرت
دولتی است .استبدادی که هایک از ان نگران بود ،آن زمانی محتملتر است که دولت
 ،که نفوذ معنوی و اخالقی خود را با واگذاری خدمات عمومی به بخش خصوصی از
دست داده ،برای حفظ موقیت خود به تحمیق مردم با وعده دادن ،تهدید و درنهایت
اعمال زور و خشونت برای وادار کردن آنها به اطاعت دست یازد.
***
نولیبرالیسم هم مانند کمونیسم «خدایی است که شکست خورده است ».اما
دکترین زامبی – آموزهی آشفتگی و اقتصاد بحرانزده – هنوز روی پاست وسعی
میکند خود را سرپا نگه دارد ،و یکی از دالیل آن ،گمنام بودن ،و شاید بهتر است
گفته شود مشتی از گمنامیهای آن است.
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دکترین نامریی این دست نامرئی را حامیان نامرئی آن ترویج میکنند .امروزه
بهتدریج نام برخی از آنان افشا شده است .متوجه میشویم که «مؤسسهی امور
اقتصادی» که بحث علیه نظارت بیشتر بر صنعت دخانیات را به شدت در رسانهها
دنبال میکرده ،از سال  1963مخفیانه تحت حمایت مالی شرکتهای دخانیات
امریکایی-انگلیسی بوده است .پی میبریم که چارلزکوک و دیوید کوک دوتن از
ثروتمندترین میلیونرهای دنیا مؤسسهای را بنیان گذاشتند که جنبش تی پارتی را
سازمان داد .درمی یابیم که چارلز کوک در زمان ایجاد یکی از اندیشکدههای خود
اشاره کرد که «برای پرهیز از نقدهای نامطلوب نباید نحوهی کنترل و ادارهی سازمان
در سطح عمومی مطرح شود».
واژههایی که نولیبرالیسم استفاده میکند ،بیش از آن که توضیحدهنده باشد،
دوپهلو و گمراهکننده است« .بازار» نظام متعارفی تلقی میشود که مثل نیروی جاذبه
و یا فشار اتمسفر ،به همهی ما بهیکسان فشار وارد میکند ،در حالی که آکنده از
روابط مراکز قدرت است« .آنچه بازار میخواهد» یعنی چیزی که شرکتها و رؤسای
آن میخواهند.
سایر مینویسد «سرمایهگذاری» دو معنای کامالً متفاوت دارد .یکی تأمین مالی
فعالیتهای مفید سازنده و اجتماعی ،ودیگری خرید داراییهای موجود برای
بهرهگیری از آنها در قالب رانت ،بهره ،سود سهام و مزایای سرمایهای .استفاده از یک
اصطالح برای فعالیتهای مختلف با «پوشاندن منابع ثروت» ما را بین تولید ثروت و
زهکشی آن ،سردرگم و گیج میکند.
یک قرن پیش ثروتمندان و کسانی که مکنت و دارایی خود را به ارث برده بودند
تازه بهدورانرسیدهها را تحقیر میکردند .کارآفرینان در تالش بودند تا با تظاهر به این
که درآمد مشخصی از ط ریق رانت دارند برای خود مقبولیت اجتماعی کسب کنند.
امروز داستان برعکس شده است :کسانی که درآمدشان ناشی از رانت و سود سهام
است و آنهایی که ثروت (بادآورده)ی خود را از طریق ارث بهدست آوردهاند خودرا
کارآفرین مینامند و مدعیاند که درآمد خود با سختکوشی و تالش به دست
آوردهاند.
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این گمنامیها و سردرگمیها با بی نام و نشانی سرمایهداری مدرن متناسب و
هماهنگ است :نمونهی آن «مدل فرانچایز» است که (در آنها) کارگران نمیدانند
برای چه کسی جان میکنند؛ شرکتها از طریق شبکهای از نظامهای مخفی و
پنهانکار برونمرزی و فراساحلی چنان پیچیده به ثبت میرسند که حتی پلیس هم
از شناسایی مالکان ذینفع آنها عاجز است؛ شیوههای محاسبهی مالیات آنها
دولتها را هم اغفال میکند؛ کسی از درآمد و منافع مالی آنها سر درنمیآورد.
گمنامی نولیبرالیسم بهشدت و باقدرت محافظت میشود .آنها که تحت تاثیر
نظرات هایک ،میزس و فریدمن قرار دارند تمایل به رد این تعبیر دارند ،و -با کمی
رعایت انصاف – مدعیاند که امروزه از (این تعبیر) با بار منفی استفاده میشود .اما
جایگزینی هم برای آن ندارند .گروهی دیگر (از مدافعان نولیبرالیسم) خود را
لیبرالهای کالسیک و یا آزادیخواه میخوانند ،که این تعریف هم گمراهکننده است و
هم گوینده را به شکل مرموز در حاشیه قرار میدهد ـ چون معتقدند «راه بندگی»،
«بوروکراسی» و یا اثرکالسیک فریدمن «سرمایهداری و آزادی» نکتهی جدیدی را
مطرح نمیکنند.
***
بهرغم همهی این نکات ،یک نکتهی ستودنی در مورد پروژهی نولیبرلبیسم –
حداقل در مراحل اولیه – وجود دارد .فلسفهی متمایز و نوآورانهای بود که با شبکهای
منسجم از متفکران فعال و با یک برنامهی عملیاتی روشن گسترش یافت .با صبر و
پشتکار «راه بندگی» به راه قدرت تبدیل شد.
پیروزی نولیبرالیسم شکست چپ را هم بازتاب میدهد .زمانی که اقتصاد بازار آزاد
در سال  1929باناکامی مواجه شد ،کینز یک برنامه و نظریهی جامع اقتصادی بدیل
ارائه داد .هنگامی که (طرح) مدیریت تقاضای کینز در دههی  70با بنبست برخورد
کرد ،یک بدیل آماده وجود داشت .اما در سال  2008زمانی که نولیبرالیسم به
بنبست رسید… هیچ بدیلی وجود نداشت .این است که (نوعی سردرگمی حاکم شد
و) میدان برای زامبیها باز شد و اقتصاد ،بحرانزده و دچار سردرگمی است .نیروهای
چپ و میانه هم طی هشتاد سال هیچ چارچوب تازهای برای اندیشههای اقتصادی
تولید نکردند.
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دست به دام ان لرد کینز شدن هم تأییدی بر این شکست است .در ارائهی
راهحلهای کینزی برای حل بحران در قرن  ،21سه مسئلهی مسلم را نباید فراموش
کرد .بسیج مردم حول یک ایدهی قدیمی کار مشکلی است – آالم و درد زخمهای
دههی  70هنوز تسکین پیدا نکرده است ،مهمترازآن ،آنها حرفی در مورد معضل
بزرگ قرن ،یعنی بحران محیط زیست ندارند ،در مکتب کینز رشد اقتصاد براساس
تقاضای مصرفی ،برنامهریزی میشود .تفاضای مصرفی و رشد اقتصادی مبتنی بر آن،
هردو نیروی محرک تخریب محیط زیستاند .تاریخ کینزگرایی و نولیبرالیسم هردو
نشان میدهد که برای مقابله با یک سیستم ورشکسته ،فقط مخالفت کافی نیست.
باید بدیلی انسجامیافته ارائه کرد .وظیفهی اصلی حزب کارگر ،دموکراتها و طیف
گستردهی چپ ،تکوین یک برنامهی اقتصادی ،مشابه پروژهی صعود «آپولو» به ماه،
است؛ تالشی آگاهانه برای طراحی یک سیستم جدید  ،متناسب با نیازهای قرن
بیستویکم.
پیوند با منبع اصلی:

George Monbiot ,Neoliberalism – the ideology at the root
of all our problems

پینوشتها
– 1شرکتهای فراساحلیOFC :
کمپانی ها برای فرار از پرداخت مالیات تشکیالت و دفاتر خودرا به صورت قانونی به
کشور های خاصی منتقل می کنند و از موسسات ومراکز مالی تحت عنوان ( )OFCیا
( ) Offshore Financial Centersبرای اهداف غیر قانونی نظیر پولشویی و فرار از
پرداخت مالیات استفاده میکنند .از جملهی این کشورها میتوان به سوییس ،برمودا ،جزایر
کایمان ،جزیرهی موریس و دوبلین اشاره کرد.
 – 2لیبرالهای متعصب بر این باورند که هر فرد میتواند آزادانه سرنوشت خود را
انتخاب کند .از اینرو داوری بازار ،امری اخالقی است .سختکوشی ،آینده نگری ،ابتکار و

جورج مونبیو  /ترجمهی محمود حائری
تجارت مستحق پاداش است درحالیکه بطالت و تنبلی ،با مجازات مواجه خواهد شد .بازار نه
تنها یک نیروی اقتصادی بلکه یک نیروی اخالقی است که تنبلها و غیررقابتیها را مجازات و
سختکوشها و اهل ریسکها را پاداش میدهد و درنتیجه خیر بزرگتری را برای جامعه در
کل فراهم میآورد( .نظریهی نولیبرالی جامعه  /سایمون کالرک  /ترجمهی علیرضا فدایی پور)
Paul Verhaeghe – 3
 – 4در بررسیای که در سال  2014بین  28کشوراروپایی مبنی بر این پرسش که «آیا
کسی را دارم که زمانی با مشکلی مواجه میشوم بتوانم با وی در میان بگذارم (به وی اعتماد
کنم)» انجام شد ،بریتانیا در مرتبهی 26ام قرار گرفت .بریتانیا پایتخت «تنهایی» اروپا است
که شهروندان آن به ندرت حتی عالقه دارند که همسایگان خودرا بشناسند یا با آنها رابطهی
دوستی برقرار کنند
Friedrich Hayek & Ludwig von Mises – 5
 – 6برنامهای که قانون آن در زمان روزولت در دههی  1930با هدف ارتقای رفاه عمومی
واحیای شرایط اقتصادی به تصویب رسید
Mont Pelerin Society – 7
The American Enterprise Institute, Heritage Foundation, Cato .8
Institute, Institute of Economic Affairs, Centre for Policy Studies,
Adam Smith Institute
Milton Friedman .9
John Maynard Keynes .10
 – 11اصطالح آزادی برای کوسههای ماهیخوار ( )pikesاشاره به این جملهی معروف
ایزایا برلین است «در یک دریاچه که در آن هم کوسههای ماهیخوار وجود دارند و هم
ماهیهای ریز که طعمهی آنهاست ،آزادی عمل برای کوسههای ماهیخوار یعنی مرگ
(نابودی) ماهیهای ریز که خوراک انان است» و اشارهی وی به آزادی برای قشر فرادست و
ثروتمند است.
Naomi Klein .12
 Investor-State Dispute Settlement .13یا ()ISDS
هیئت حل مناقشات بین دولت با سرمایهگذاران یا محاکم حامی سرمایه ،سیستمهایی
هستند که سرمایهگذاران و شرکتهای خصوصی میتوانند در آنها از طریق متهم کردن
دولتها به اقدامات تبعیضآمیز از آنها شکایت میکنند و آنها را تحت فشارهای بینالمللی
قرار میدهند.
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Marketisation .14
Andrew Sayer .15
Financialisation .16
Tony Judt .17
Chris Hedges .18
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یکی از تأثیرگذارترین کتابهایی که در چند دههی اخیر در تبیین امپریالیسم
معاصر نوشته شده کتاب «امپریالیسم جدید» اثر دیوید هاروی است .در نوشتهی
حاضر ،جان اسمیت ،نویسندهی کتاب «امپریالیسم در قرن بیستویکم» دیدگاه
هاروی را نقد کرده است .از هر دو نویسنده پیش از این مطالبی در نقد اقتصاد
سیاسی منتشر شده است و پاسخ هاروی به نقد اسمیت را نیز طی روزهای آتی
منتشر خواهیم کرد .ـ نقد اقتصاد سیاسی
مایکل ییتس[ ]2در مصاحبهای با ریچارد سیمور[ ]3که در مجلهی مانتلی ریویو
مورخ مارس  2017چاپ شد* در پرسشی دربارهی امپریالیسم متذکر شد که دیوید
هاروی پژوهشگر سرشناس مارکسیست «مدعی است که کشورهای جنوب در حال
مکیدن ثروت ملل ثروتمند هستند ]4[».ییتس از هاروی ،بهطور خاص نقل میکند
که:
آنهایی از ما که فکر میکنند مقوالت قدیمی امپریالیسم دیگر در این دوران
چندان به کار نمیآیند ابداً منکر جریانهای پیچیدهی ارزش نیستند که انباشت
ثروت و قدرت را در یک بخش از جهان به هزینهی بخشی دیگر گسترش میدهند .ما
صرفا برآنیم که این جریانها پیچیدهترند و جهت حرکتشان دائماً در حال تغییر
ی بیش از دو سدهای ثروت شرق توسط غرب در 30
است .برای نمونه ،مکیدن تاریخ ِ
سال گذشته تا حدود زیادی معکوس شده است.
به باور سیمور ،گفتهی ییتس اتهام سنگینی علیه هاروی بود .بهبیان دیگر،
نقلقول باال از هاروی را (که از کتاب نظریهای در باب امپریالیسم[ ]5نوشتهی
پرابهات و اوتشا پتنایک برگرفته شده است) باید بدان معنا گرفت که برخی از
کشورهای کموبیش ثروتمند جنوب ،از جمله تایوان و کره جنوبی« ،میتوانند اکنون
نقش ’خردهـامپریالیسمها‘ را داشته باشند ».جان اسمیت نویسندهی کتاب
امپریالیسم در سدهی بیستویکم[ ]6به جدل با تفسیر سیمور از گفتهی هاروی
میپردازد .در ادامهی این نوشتار ،اسمیت استداللاش را مطرح میکند .اظهارنظرهای
اسمیت از چندین ایمیل و فایل ارسالیاش به مایکل ییتس دریافت و ویراستاری
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شدهاند .اسمیت همهی آنچه را در پی میآید بررسی کرده است تا اطمینان حاصل
کند که دیدگاهش را بیکموکاست بازتاب میدهند ــ افزودهی ویراستاران.
 .1انکارکنندهی امپریالیسم

دیوید هاروی ،نویسندهی کتاب امپریالیسم جدید[ ]7و کتابهای تحسینبرانگیز
دیگری دربارهی تاریخ سرمایهداری و اقتصاد سیاسی مارکسیستی ،یکی از
انکارکنندگان امپریالیسم است که از پرستیژش در کسوت یک نظریهپرداز برجستهی
مارکسیست برای آموزش غلط مهمترین موضوع پیش روی اقتصاد سیاسی
مارکسیستی به خوانندگانش استفاده میکند :مکیدن سهمگین ارزش و ارزش اضافیِ
کشورهای جنوب (کشورهای با دستمزد پایین آسیای شرقی را نیز در همین طیف
می گنجانم) از سوی مراکز امپریالیستی ــ جریانی که اهمیت و مقیاساش در عصر
نولیبرال بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
بنا به گفتهی ریچارد سیمور ،ادعای وارونهی هاروی ،مبنی بر اینکه «مکیدن
تاریخی بیش از دو سدهای ثروت شرق از سوی غرب… در طول  30سال اخیر عمدت ًا
برعکس شده است» ،شاید به این دلیل باشد که تایوان و کرهی جنوبی به کشورهای
«خردهامپریالیسم» تبدیل شدهاند .من برای این اظهارنظرِ ]سیمور درباب ادعای
هاروی[ هیچ پایه و اساسی در اثری که نقلقول فوق از آن آورده شده است نمییابم.
بهعالوه ،ادعای هاروی مبنی بر اینکه «شرق» اکنون در حال بهرهکشی از «غرب»
است تقریباً موبهمو تکرار چیزی است که او در کتاب هفده تضاد و پایان سرمایهداری
که در سال  2014منتشر شد گفته بود:
نابرابریها در توزیع جهانی ثروت و درآمد میان کشورها بهموازت افزایش درآمد
سرانه در بسیاری از بخشهای در حال توسعهی جهان بهطور چشمگیری کاهش
یافته است .جریان مکیدن ثروت شرق از سوی غرب که بیش از دو سده حاکم بوده
بهموازات قد علم کردن شرق در قامت کانون اقتصاد جهانی معکوس شده است .بهبود
(گرچه کمرمقِ) اقتصاد جهانی پس از ترومای سالهای  2007-9عمدتا تا سال
 2013مبتنی بر گسترش سریع بازارهای بهاصطالح «نوظهور» (عمدتاً کشورهای عضو
بریک[ )]8بود .دامنهی این چرخش حتا به افریقا (بهعنوان بخشی از جهان که تقریب ًا
از تمام پیآمدهای این بحران در امان مانده بود) نیز رسیده است]9[.
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همهی اینها هرگونه شک و تردیدی را نسبت به اینکه هاروی ادعای عامی (و نه
موارد استثنایی تایوان و کرهی جنوبی) را دربارهی وارونگی جریان ارزش میان
کشورهای شمال و جنوب مطرح میکند از بین میبرد.
امتناع هاروی از پذیرفتن اینکه برونسپاری تولید به کشورهای با دستمزد پایین
حاکی از گسترش وسیع بهرهکشیِ فوقالعادهی[ ]10مستقیم و غیرمستقیم از نیروی
کار کشورهای جنوب از سوی شرکتهای چندملیتی ژاپنی ،اروپایی و ایاالتمتحد
است (و نیز ایدهی او مبنی بر اینکه این دگرگونی نشاندهندهی افول و نه اوجگیری
امرپالیسم است) احتماالً در میان آنهایی که در کشورهای امپریالیستی هستند و
خودشان را مارکسیست مینامند دیدگاه غالب بوده است و خواهد بود (هرچند
اینگونه انکار واقعیت امپریالیسم با مقاومتهای چشمگیری بهویژه از سوی
پژوهشگران و کنشگران مرتبط با مانتلی ریویو و اتحادیهی اقتصاد سیاسی رادیکال
(یو.آر.پی.ای[ )]11مواجه شده است) .من در آنچه در پی میآید گزیدهای از کتابم
امپریالیسم در سده بیستویکم را آوردهام که انکار بهرهکشیِ فوقالعاده و جریانهای
جنوبـ شمالِ ارزش اضافی از سوی هاروی را در شماری از کتابهایش ،از کتاب
مشهورش محدودیتهای سرمایه به اینسو ،ردیابی میکند .به این ترتیب ،شواهد
فراوان دیگری دال بر صحت توصیف مایکل ییتس از استدالل هاروی به دست میآید.
برای نمونه ،در کتاب معمای سرمایهی هاروی ،شاهد نهتنها دوبارهگویی ایدهی
مکیدن ثروت «غرب» از سوی «شرق» بلکه سرچشمهی این ایده نیز هستیم .هاروی
از برآوردهای سربسته ی شورای ملی اطالعات آمریکا ،که اندکی پس از انتخاب اوباما
به ریاست جمهوری منتشر شد ،دربارهی اینکه جهان در سال  2025چهگونه خواهد
بود بهنشانهی تأیید نقل میکند .شاید برای اولین بار یک هئیت رسمی در
ایاالتمتحد پیشبینی کرده است که تا آنزمان ،ایاالتمتحد… دیگر بازیگر مسلط
نخواهد بود… مهمتر از همه ،چرخش بیسابقه در جریان نسبی ثروت و قدرت
اقتصادی از غرب بهسوی شرق که هماکنون در جریان است ادامه خواهد یافت ».او
ادامه میدهد «بهعالوه این ’چرخش بیسابقه‘ باعث شده است که مکیدن دیرپای

جان اسمیت  /ترجمهی حسین رحمتی

ثروت آسیای شرقی ،جنوبـ شرقی و شرق از سوی اروپا و امریکای شمالی که از
سدهی  18حاکم بوده است وارونه شود]12[».
در جای دیگری ،هاروی تأیید میکند که شرکتهای موجود در امریکا که لبریز از
سرمایهی مازاد بودند در میانهی دههی  1960تولید برونمرزی را آغاز کردند اما این
حرکت یک دهه گذشت تا قوام یابد ]13[.او همچنین تأیید میکند که نیروی محرک
این چرخشِ تولید بهسوی «هرجایی در جهان» ،ترجیحاً هرجا که نیروی کار و مواد
خام ارزانتر وجود داشت ،این بود که سرمایهداران امریکایی تصمیم گرفتند
سرمایهیشان را بهجای سرمایه گذاری در داخل ،صادر کنند (مستقیماً از راه
سرمایهگذاری مستقیم خارجی[ ]14یا بهطور غیرمستقیم از راه بازارهای سرمایه) .با
اینحال ،همهی اینها حاکی از افزایش تسلط متروپلها بر اقتصادهای
دریافتکننده[ ]15و بهرهکشی شدتیافته از کار زندهی آنهاست ،روندی که
برازندهی اصطالح «امپریالیسم» است (بهراستی آن را ضروری می کند) .در
امپریالیسم جدید میتوان سرنخی یافت که کمک میکند تا دریابیم که هاروی
چهطور این روند را توجیه میکند .او در این کتاب میگوید:
شرکتهای بزرگ چندملیتیِ سرمایهداری … شاید پایهای در این یا آن
دولتـملت داشته باشند ،اما خودشان را بهچنان روشهایی در سراسر نقشهی جهان
گسترانیدهاند که در مراحل پیشین امپریالیسم تصورناپذیر بود (تراستها و
کارتلهایی که لنین و هیلفردینگ توصیف کردند همگی بهشدت به دولتـملتهای
خاصی مقید بودند]16[).
به بیان دیگر« ،سرمایهی جهانیِ» بیریشه ،بدون سرزمین و بیهویت است که از
چرخش تولید بهسوی کشورهای با دستمزد پایین منتفع میشود و نه شرکتهای
چندملیتی اروپایی ،امریکایی و سرمایهدارانشان.
یادداشت دیوید هاروی در کتاب جدید پتنایک نیز درخور تامل است ،از این نظر
که تا جایی که من میدانم ،برای اولین بار است که او به مفهوم بهرهکشی
فوقالعادهاش استناد میکند:
گسترهی استوایی و نیمهاستوایی˚ ذخیرهی عظیمی از نیروی کاری دارد که در
شرایطی زندگی میکنند که منجر به بهرهکشی فوقالعاده میشود .در تمام  40سال
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گذشته (و این تازه است) سرمایه در تمنای کسب سودهای باالتر از مجرای توسعهی
صنعتی بهطور روزافزون بهدنبال بسیج این ذخیرهی نیروی کار بوده است .اگر
نقشهای وجود دارد که متمایزبودگی گسترهی استوایی را تأیید کند ،نقشهای است که
موقعیت مناطق ویژهی صادرات را نشان میدهد ،که  %90آنها در گسترهی
استواییاند .بهعالوه ،ذخیرهی نیروی کار است که جاذبه دارد و نه پایهی کشاورزی (با
وجود پرولتریزهشدن نیمبندی که رخ میدهد بازتولید اجتماعی بر دوش کشاورزی
است و سرمایه از نیروی کار با دستمزدی کمتر از سطح معیشت بهرهکشی
میکند]17[).
هاروی در اینجا بهرهکشی فوقالعاده را تعریف نمیکند ،با اینحال ،حتا استناد به
آن هم گسست مهمی بهشمار میرود .او جدا میشود اما به مقصد نمیرسد:
«سرمایه» دراینجا بهسان یک انتزاع ناسرزمینمند و بدونتجسد و نه به سان
شرکتهای بزرگ چندملیتی در کشورهای امپریالیستی پدیدار میشود ،امری که به
او اجازه میدهد تا از این نتیجهگیری بدیهی سرباز زند :این توسعهیافتگی جدید و
بس مهم حاک ی از تشدید جریان حرکت ارزش از کشورهای با دستمزد پایین به
کشورهای امپریالیستی است.
موارد فراوان دیگری نیز در جدیدترین نوشتههای هاروی وجود دارد که بهنظر
میرسد با هدف سرپوش گذاشتن بر بهرهکشی امپریالیستی مدرن و نه پرتو انداختن
بر آن طراحی شدهاند ــ برای نمونه ،در ادامهی همان صفحهای که در باال گفتاردی از
آن را آوردیم میگوید:
در سالهای اخیر ،جهانیسازی˚ تمایز موجود میان ذخیرهی ]نیروی کار[ در
مراکز متروپل و نواحی پیرامونی را بهشدت کاهش داده است (گویی از محدودیتهای
اعمالشده بر مهاجرت کاسته شده است و نه تشدید!) ،بهطوریکه میتوانیم رویارویی
سرمایهـکار را بهمنزلهی رویارویی قلمداد کنیم که هماکنون در سرتاسر فضاهای
اقتصاد جهانی متحدتر شده است (کاش همینطور بود!!!)]18[.
جمعبندی :ادعای هاروی مبنی بر اینکه «شرق» اکنون در حال بهرهکشی از
«غرب» است با سرباز زدن او از پذیرش اینکه چرخش جهانی تولید بهسوی
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کشورهای با دستمزد پایین حاکی از تشدید بهرهکشی امپریالیستی است سازگار
است .او با تصدیق دیرهنگام و سراسیمهی بهرهکشیِ فوقالعاده در مناطق ویژهی
صادرات و هرجایی در «گسترهی استوایی» نشان میدهد که بهجای «معرقکاری»
(اصطالحی که سیمور در مصاحبهی مایکل ییتس با او در دفاع از دیدگاه هاروی با به
کار میبرد ــ افزودهی ویراستاران) با کفسازی چهلتکهای مواجهیم که برای اغوای
خوانندگانش طراحی شده است.
 .2گزیدهای از آن بخش از کتاب امپریالیسم در سدهی بیستویکم (صفحات
199ـ )202که دربارهی دیوید هاروی است

دیوید هاروی که در میان نظریهپردازان مارکسیست معاصر چهرهی برجستهای
بهشمار میرود مجموعه کتابهای اثرگذاری دربارهی نظریهی ارزش مارکس،
نولیبرالیسم و امپریالیسم جدید منتشر کرده است .از آنجا که دیدگاههای او
مخاطبان فراوانی پیدا کرده است ،ارزیابی دقیق آنها ضروری است ،مأموریتی که در
اینجا میتوان آن را فقط در میان گذاشت.
استدالل اصلی هاروی در نظریهی امپریالیسم جدیدش این است که اضافهانباشتِ
سرمایه باعث میشود سرمایهداران و سرمایهداری ناچار شوند هرچه بیشتر به
شکلهای غیرسرمایهدارانهی غارت متوسل شوند ،یعنی شکلهایی غیر از استخراج
ارزش اضافی از کار مزدی ،مثالً از مصادرهی مالکیت اشتراکی گرفته تا
خصوصیسازی رفاه ،که از دستاندازی سرمایه به مشاعات (خواه در مالکیت عموم
خواه طبیعت بکر) سرچشمه میگیرد .او ادعا میکند که مشخصهی امپریالیسم جدید
این است که در آن« ،نقطه ی تأکید از انباشت از راه بازتولید گسترده به انباشت از راه
سلبمالکیت تغییر میکند »،و این هماکنون «تضاد اصلی است که باید با آن رویاروی
شد ]19[».هاروی بهدرستی توجهها را معطوف به اهمیت مداوم و حتا روزافزونِ
شکلهای کهن و جدید انباشت از راه سلبمالکیت میکند اما درنمییابد که
چشمگیرترین چرخشِ در نقطهی تأکید امپریالیسم در جهتی کامالً متفاوت است ــ
یعنی چرخش بهس وی دگرگونی فرایندهای اصلی خود امپریالیسم در استخراج ارزش
اضافی از مجرای جهانیسازی تولید بر محور آربیتراژ جهانی کار ]20[،پدیدهای که در
دلِ رابطهی کارـسرمایه جای دارد]21[.
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عنوان کتاب محدودیتهای سرمایهی هاروی عامدانه دوپهلو برگزیده شده است.
هاروی در این کتاب میکوشد محدودیتهای پیشروی بیامان سرمایه را کشف کند،
بهعالوه ،تالش میکند محدودیتهای سرمایهی مارکس (نظریهی توسعهی
سرمایهداریاش) را شناسایی کند .محدودیتهای سرمایه بیشتر به خود سرمایه
میپردازد تا امپریالیسم .به امپریالیسم صرفاً اشارهای کوتاه و جستهگریخته میشود:
«بخش عمدهی چیزی که امپریالیسم قلمداد میشود متکی بر بهرهکشی از مردمان
یک منطقه از سوی مردمان منطقهای دیگر است … .فرایندهای توصیفشده به تولید
جغرافیایی ارزش اضافی اجازه میدهد از توزیع جغرافیایی ارزش اضافی دور
شوند ]22[».این یافتهی مهم بهجای آنکه شرحوبسط داده شود مورد توجه بیشتر
قرار نمیگیرد .هاروی در کتاب وضعیت پسامدرنیته ( )1990به موضوع چرخش
جغرافیایی تولید بهسوی کشورهای با دستمزد پایین بازمیگردد؛ برخالف اظهارنظر
اتفاقیاش در محدودیتهای سرمایه که این پدیده را تلویحاً نشانهای از بهرهکشی
امپریالیستیِ در حال تشدید دانسته بود در این کتاب آن را نشانهای از افول شتابناک
بهرهکشی امپریالیستی میداند:
از اوایل دههی  1970به بعد…کشورهای بهتازگی در حال صنعتیشدن˚
دستاندازیهای جدی به بازار برخی از محصوالت (منسوجات ،الکترونیک و غیره) در
کشورهای سرمایهداری پیشرفته را آغاز کردند و خیلی زود به مجموعه کشورهای
بهتازگی در حال صنعتی شدن مانند مجارستان ،هند ،مصر و کشورهایی که پیشتر
راهبردهای جایگزینی صادرات را در پیش گرفته بودند (برزیل و مکزیک)
پیوستند… .برخی از چرخشهای قدرتی که از  1972به این سو در اقتصاد سیاسی
جهانی رخ داده واقعاً چشمگیر بوده است .وابستگی ایاالتمتحد به تجارت خارجی در
دورهی  1973-80دو برابر شده است .واردات از کشورهای در حال توسعه تقریباً ده
برابر شده است]23[.
هاروی در اینجا واقعیت را وارونه جلوه میدهد :رشد تجارت خارجی حاکی از
چرخش قدرت بهسوی کشورهای با دستمزد پایین نیست بلکه نشاندهندهی
گسترش چشمگیر تسلط شرکتهای بزرگ چندملیتی امپریالیستی بر این کشورها ــ
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و همچنین وابستگی شدیدتر چنین شرکتهایی به ارزش اضافی استخراجشده از
کارگران این کشورها ــ است .ادعای من را این گفتهی هاروی (در همان کتاب) که
«ظرفیت سرمایهی چندملیتی برای صدور نظامهای تولید انبوه فوردیستی به خارج
افزایش یافته است و در این کشورها از نیروی کار زنانِ بهشدت آسیبپذیر که زیر
فشار دستمزدهای بسیار پایین و امنیت شغلی ناچیز قرار دارند بهرهکشی
میشود»[ ]24تلویحا تأیید میکند .افزون بر آن ،نیروی محرکهی چرخش جهانی
فرایندهای تولید بهسوی کشورهای با دستمزد پایین˚ شرکتهای بزرگ چندملیتی
بودند که میکوشیدند سودآوری و رقابتپذیریشان را تقویت کنند ــ با اینحال،
هاروی این روند را شاهدی بر افول رقابتجویی امپریالیستی میداند .بهباور هاروی،
سرمایهی کانونی[ ]25تالش میکند بحرانهای اضافهانباشتاش را بهمدد ترفندهای
فضایی[ ]26حل کند ــ از جمله ،با تولید «فضاهای جدیدی که درون آنها ،تولید
سرمایهدارانه میتواند پیش رود (برای مثال ،از راه سرمایهگذاری در زیرساختها)،
رشد سرمایهگذاریهای مستقیم و تجارت و جستجوی امکانهای جدید برای
بهرهکشی از نیروی کار» ]27[.این چیزی است که مارکس مفهومی آشفته نامید.
بهجای استفاده از عبارت مبهم جستجوی امکانهای جدید برای بهرهکشی از نیروی
کار ،عبارت بسیار شفافتری مانند بهرهکشی شدیدتر از نیروی کار مزدبگیر چهطور
است؟ در پایان ،تالش هاروی برای افزودن بعد فضایی به نظریهی مارکسیستی
سرمایهداری شکست میخورد زیرا او به پیآمدهای فضایی کنترل مهاجرت ،شیب در
حال تشدید دستمزد میان کشورهای امپریالیستی و کشورهای نیمهمستعمره و
پیآمدهای آربیتراژ دستمزد جهانی نمیپردازد.
در امپریالیسم جدید ،اثری که در سال  2003منتشر شد ،هاروی دو صفحه را به
جهانیشدن فرایندهای تولید اختصاص میدهد .او با قراردادن این پدیده درون تز
اضافهانباشت سرمایهاش آغاز میکند« :نیروی کارِ با دستمزد پایین که بهراحتی
ی تولید˚ فرصتهای
بهرهکشی میشود همراه با سهولت فزایندهی تحرک جغرافیای ِ
جدیدی بهروی اشتغال سودآور سرمایهی مازاد میگشاید .اما این امر در کوتاه مدت
مسئلهی تولید سرمایهی مازاد جهانی را تشدید میکند]28[».
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هاروی با تمایز صوری که میان صاحبان سرمایهی مالی و صاحبان سرمایهی
صنعتی قائل میشود منشا موج برونسپاری را قدرت افسارگسیختهی صاحبان
سرمایهی مالی که میکوشند بر سرمایهی تولیدی بهزیان منافع ملی ایاالتمتحد
مسلط شوند میداند:
ی سرمایهی تولیدی
مجموعه تغییرات سازمانی و فنی… نوعی از تحرک جغرافیای ِ
ی بهشدت متحرک میتوانست از آن تغذیه کند .هرچند
را ترویج داد که سرمایهی مال ِ
این تغییرات منافع مستقیم سرشاری برای ایاالتمتحد به ارمغان آورد ،پیآمدهایش
بر ساختار صنعتی اگر نه فاجعهبار ،تکاندهنده بود… .امواج پیاپی صنعتزدایی˚
صنایع و مناطق را یکی پس از دیگری درنوردید… .ایاالتمتحد با افساربرداشتن از
قوای مالی در سرتاسر جهان ،در تحلیلرفتن سلطهاش در حوزهی تولید همدست شد.
با اینحال ،منفعت روند فوق برای ایاالتمتحد این بود که اجناس هرچه ارزانتری از
سرتاسر جهان بهسوی این کشور که به مصرفگرایی بیپایان متعهد بود سرازیر
شد]29[.
فارغ از دیدگاه ملیگرایانه و حمایتی[ ]30موجود در استدالل هاروی و نیز
ناتوانیاش از فهم اینکه اجناس ارزانتر از جایجای جهان را نیروی کار ارزانتر در
همه جای جهان امکانپذیر کرده است ،یعنی همان بهرهکشی فوقالعاده ،استدالل او
نقص مهلکی دارد .نیروی محرک برونسپاری˚ بیشتر رکود و کاهش نرخ سود در
بخش تولید و تالشهای ناخدایان صنعت برای مقابله با این وضعیت بود تا بیداری
مالیه .افزایش واردات اجناس ارزان قیمت نقشی فراتر از دامنزدن به مصرفگرایی
داشت؛ چنین چیزی به سودآوری و موقعیت رقابتی هیوالهای صنعتی امریکای
شمالی نیز بهطور مستقیم کمک کرد و از سوی آنها بهطور فعاالنه ترویج شد.
برونسپاری ــ یا به بیان دیگر ،توانایی شرکتهای بزرگ ایاالتمتحد برای
بهچنگآوردن بخش عمدهی ارزش اضافی ــ بهجای پایاندادن به سلطهی
ایاالتمتحد ،راههای تازهای پیش روی سرمایهداران ژاپنی ،اروپایی و ایاالتمتحد قرار
داده است تا سلطهیشان بر تولید صنعتی جهان را مستحکم کنند.
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خطای اساسی هاروی در رفرمیسم هولناکش در جمعبندی امپریالیسم جدید به
اوج خود میرسد« :بازگشت به یک امپریالیسم خیرخواهانهترِ مبتنی بر نیودیل ،که
ترجیحاً از راه همان نوع ائتالف میان قدرتهای سرمایهداری حاصل شود که
کائوتسکی مدتها پیش پیشبینی کرده بود… .چنین چیزی بیتردید برای مبارزه
در بزنگاه کنونی بسنده است ]31[».او چیزی را که دو دههی پیش در جمعبندی
محدودیتهای سرمایه گفته بود فراموش میکند :جهان از خطرات رکود بزرگ در
امان ماند ،نه بهمدد یک نیودیل شکوهمند یا جادوی اقتصاد کینزی در
خزانهداریهای جهان بلکه از راه ویرانی ناشی از جنگ جهانی]32[».
پیوند با منبع اصلی:
John Smith ,A critique of David Harvey’s analysis of imperialism

پینوشتها
[*]  :John Smithنویسندهی کتاب امپریالیسم در سدهی بیستویکم و برندهی
جایزهی یادمان پل باران و پل سوییزی
]2[ Michael Yates
]3[ Richard Seymour
]4[ Richard Seymour, “Mourning and Militancy,”interviewed by
Michael D Yates ,Monthly Review( 24-10:17/68 March 2017), 21.
]5[ Prabhat Patnaik and Utsa Patnaik ,A Theory of
Imperialism( New York: Columbia University Press, 2016), 169.
]6[ John Smith, Imperialism in the Twenty-First Century (New
)York: Monthly Review Press, 2015.
[ ]7این کتاب بهقلم همین مترجم و بههمت انتشارات اختران چاپ شده است .م
[ :BRIC ]8گروه اقتصادی متشکل از کشورهای برزیل ،روسیه ،هند و چین .م
]9[ David Harvey,Seventeen Contradictions and The End of
Capitalism( London: Profile Books, 2014),170.
]10[ super-exploitation
[ :URPE ]11سرواژههای Union for Radical Political Economics
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 .او دوباره اشاره میکند که University Press, 2010), 34-35. Later, on p. 110
جریان تقریباً  150سالهی انتقال ثروت از آسیای شرقی و جنوبی به ایاالتمتحد و اروپا وارونه
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ایاالتمتحد برای سلطه بر سرمایهداری جهانی بدانسان که از سال  1945داشته است بهطور
اساسی تغییر کرده است».
]13[ Ibid. p16.
[ :FDI ]14سرواژههای  .Foreign Direct Investmentم
]15[ recipient economies
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بهرهکشی فوق العاده از نیروی کار کارگران مهاجر در جنوب چین تولید میکند ،به  %3سود
دست یافت درحالیکه اپل ،که این رایانهها را در کشورهای متروپل میفروشد %27 ،سود را
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[.Ibid ]18
]19[ David Harvey, 2003 ,The New Imperialism( Oxford, Oxford
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[ ]20جهانیکردن تولید و انتقال آن به کشورهایی که در آنها ،دستمزد پایین است
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چیزی است که اقتصاددانان «آربیتراژ کار جهانی» نامیدهاند یعنی کوشش بنگاهها در اروپا،
امریکای شمالی و ژاپن برای کاستن از هزینه ی تولید و افزودن بر سود با جایگزین کردن کار
بهنسبت گران بومی با کار ارزانتر خارجی ،یا از طریق انتقال تولید ـ برونسپاری ،یا از طریق
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[ ]21شیخ و توناک تفاوت مهم میان ارزش اضافی استخراجشده در فرایند تولید
سرمایهدارانه و سودهای سرمایهدارانهی برآمده از تعامل میان سرمایه و برای مثال
تولیدکنندگان خردهکاالیی را تبیین میکنند« :در انتزاعیترین سطح نظریهی مارکسیستی،
کل سود صرفاً هما ن تجلی پولی کل ارزش اضافی است .اما اغلب فراموش میشود که سود
میتواند از نقلوانتقاالتِ میان چرخه ی سرمایه و سایر سپهرهای زندگی اجتماعی نیز حاصل
شود .مارکس این شکل دوم از کسب سود از ناخویشمندی را به حساب میآورد ــ که
برخالف سود برآمده از ارزش اضافی ،اساسا متکی بر نوعی مبادلهی نابرابر است .وجودِ این
شکل از کسب سود ما را قادر می سازد که معمای مشهور تفاوت میان سرجمع سودها و
سرجمع ارزشهای اضافی را که مسئلهی تبدیلشدن ارزشها به قیمتهای تولید پدید
میآورد حل کنیم.
Anwar M. Shaikh and E. Ahmet Tonak, 1994 ,Measuring the
Wealth of Nations( Cambridge University Press), 35.
]22[ David Harvey, [1982] 2006 ,The Limits to Capital( London:
Verso), 441-2.
[]23
David
Harvey,
1990 ,The
Condition
of
Postmodernity( Oxford, Blackwell Publishing), 165.
]24[ Ibid., 153.
]25[ core capital
]26[ spatial fixes
]27[ Ibid., 183.
]28[ Harvey ,The New Imperialism.64–63 ,
]29[ Ibid., 64–65.
]30[ protectionist
]31[ Ibid., 209–11.
]32[ Harvey ,The Limits to Capital.444 ,
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جان اسمیت به گمشدهای در صحرا میماند که از تشنگی در حال مردن است.
سیستم جی.پی.اس مطمئناش به او میگوید که در فاصلهی  10مایلیاش به سمت
شرق آب شیرین وجود دارد .ازآنجا که او به «شرق به غرب» معتقد است (بخوانید
جنوب به شمال) بهسمت جنوب راه میافتد و از تشنگی هالک میشود .افسوس که
استدالل او علیه من این چنین است.
وقتی میگویم در سالهای اخیر ،ثروت از غرب بهسوی شرق حرکت کرده است
شرق موردنظرم متشکل از چین است که هماکنون (اگر اروپا را بهمنزلهی یک اقتصاد
درنظر نگیریم) دومین اقتصاد بزرگ جهان است و بهدنبالش ژاپن در جایگاه سوم قرار
دارد .با اضافهکردن کره ی جنوبی ،تایوان و (با کمی اغماض جغرافیایی) سنگاپور به
این مجموعه شما بلوک قدرتی را در اقتصاد جهانی دارید (زمانی به الگوی «غازهای
درحالپرواز» توسعهی سرمایهدارانه معروف بود) که هماکنون یکسوم از کل تولید
ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است (در قیاس با امریکای شمالی که
اکنون فقط یک چهارم را در اختیار دارد) .اگر به وضعیت جهان مثالً در  1960نگاه
کنیم ،آنگاه ظهور حیرتانگیز آسیای شرقی در قامت یکی از کانونهای انباشت
جهانی سرمایه کامالً آشکار خواهد شد.
چینیها و ژاپنیها اکنون صاحب بخشهای بزرگی از بدهی روزافزون حکومت
ایاالتمتحد هستند .میبینیم که اقتصادهای ملی در منطقهی آسیای شرقی هر یک
بهنوبت درصدد یافتن ترفندی فضایی [ ]1برای مقادیر عظیم مازاد سرمایهای هستند
که درون مرزهایشان در حال انباشتهشدن است .ژاپن صدور سرمایه را در اواخر
دههی  1960آغاز کرد ،کرهی جنوبی در اواخر دههی  ،1970تایوان در اوایل دههی
 .1980مقدار زیادی از آن سرمایهگذاری روانهی اروپا و امریکای شمالی شد.
اکنون نوبت چین است .نقشهی سرمایهگذاری خارجی چین در سال 2000
تقریباً سفید بود .هماکنون سیلی از سرمایهگذاری خارجی نهتنها در امتداد «یک
کمربند ،یک جاده» [ ]2به آسیای مرکزی و از آنجا به اروپا جاری میشود بلکه در
سرتاسر افریقای شرقی بهطور ویژه و امریکای التین (اکوادور بیش از نیمی از
سرمایهگذاری مستقیم خارجیاش از چین است) نیز سرازیر میشود .وقتی چین از
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رهبرانی از سرتاسر جهان برای شرکت در کنفرانس «یک کمربند ،یک جاده» در می
 2017دعوت به عمل آورد ،بیش از چهل تن از رهبرانی که به سخنرانی پرزیدنت
شی جین پینگ آمده بودند بهصراحت اعالم کردند که درآنجا شاهد آغاز نظم جهانی
جدیدی بودند که در آن ،چین یکی از (اگر نه تنها) قدرتهای هژمونیک جهان
خواهد بود .آیا این بدان معناست که چین قدرت امپریالیستی جدید است؟
این سناریو جزئیات جالبی دارد .وقتی گزارشهای موجود دربارهی حاکمبودن
شرایط استعمار فوقالعاده در بخش تولید در کشورهای جنوب را میخوانیم ،اغلب
کاشف به عمل میآید که حتا زمانیکه محصول نهایی راهی اروپا یا ایاالتمتحد
میشود نیز پای شرکتهای تایوانی یا کرهی جنوبی در میان است .عطش چین به
کانیها و محصوالت کشاورزی (بهویژه سویا) بدان معناست که شرکتهای چینی هم
در کانون همان استخراجگرایی [ ]3قرار دارند که در حال برهمزدن چشمانداز سرتاسر
جهان است (به امریکای التین نگاه کنید) .نگاه اجمالی به چنگاندازیها به اراضی []4
در سرتاسر افریقا نشان میدهد که صندوقهای سرمایه [ ]5و شرکتهای چینی در
تصاحبکردن [ ]6گوی سبقت را از دیگران ربودهاند.
نظریه ی ثابت و صلب از امپریالیسم که جان اسمیت به آن متوسل میشود چه
توضیحی برای اینها دارد؟
بنا به گفتهی جان اسمیت ،من در محدودیتهای سرمایه [ ]7نتوانستهام به
مسئلهی امپریالیسم بپردازم .او میگوید من در این کتاب فقط یکبار به امپریالیسم
اشاره کردهام .اما نمایهی کتاب چیز دیگری میگوید 24 .مرتبه اشاره به امپریالیسم و
ال درست
افزون بر آن ،عنوان فصل آخر نیز این است« :دیالکتیک امپریالیسم» .کام ً
است که من در آن جا برداشت سنتی از امپریالیسم را که از لنین اقتباس شده است
(و متعاقبا به دست افرادی چون جان اسمیت وحی منزل شده است) برای توصیف
شکلهای پیچیدهی فضایی ،میانسرزمینی و مکانپایهی تولید ،تحقق و توزیع که در
گرداگرد جهان در حال رخ دادن هستند نابسنده یافتم.

در این مورد ،من بعدها در آثار جووانی اریگی که در هندسهی امپریالیسم []8
(تقریباً در همان زمان [محدودیتهای سرمایه] نوشته شده است) این مفهوم از
امپریالیسم (یا در واقع ،جغرافیای صلبِ مرکز و پیرامون مطرحشده در نظریهی
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نظامهای جهانی) را بهنفع تحلیلی بازتر و سیالتر از هژمونیهای در حال تغییر در
نظام جهانی کنارمیگذارد ایدهی مشابهی را یافتم .هیچ یک از ما منکر آن نیستیم که
ارزش تولیدشده در یک مکان را مکان دیگری تصاحب میکند و درجهای از بیرحمی
در همهی اینها وجود دارد که هولناک است .اما این همان فرایندی (و من بر اهمیت
«فرایند» تاکید میکنیم) است که تالش میکنیم به بهترین وجه نقشهی آن را
ترسیم کنیم ،نیز آن را افشا و نظریهپردازی کنیم .مارکس به ما آموخت که روش
ماتریالیستی تاریخی اینگونه نیست که ابتدا از مفاهیم آغاز و سپس آنها را بر
واقعیت تحمیل کند ،بلکه با واقعیتهای روی زمین آغاز میکند تا مفاهیم انتزاعیِ
مناسب برای موقعیت شان را پیدا کند .اگر همچون جان اسمیت با مفاهیم آغاز کنیم،
در آنصورت در ایدهآلیسم مطلق غرق میشویم.
بنابراین ،با توجه به واقعیتهای روی زمین ترجیح میدهم در این چارچوب کار
کنم :نظریهی توسعهی نابرابر جغرافیایی ،تقسیمات فزاینده و متمایزکنندهی کار،
درک و فهم ترفندهای فضایی و زنجیرههای جهانی کاالها ،درک تولید مکان (بهویژه
شهری شدن ــ موضوع مهمی که جان اسمیت از آن غافل است) و برساختن و نابودی
اقتصادهای منطقهای که ذیلشان ،تا زمانیکه نیروهای پرقدرت ارزشزدایی و انباشتِ
از راه سلبمالکیت˚ نیروهای تخریب خالق را بهحرکت درآورند میتواند نوعی
«انسجام ساختارمند» شکل بگیرد .این نیروها نهتنها کشورهای جنوب بلکه شمالِ در
حال صنعتزدایی را نیز تحت تاثیر قرار میدهند.
تالش می کنم این موضوع را از منشور تحرکات جغرافیایی متفاوت سرمایه ،کار،
پول و مالیه بهدقت واکاوی کنم و قدرت فزایندهی رانتبران و توازن قوای در حال
تغییر میان جناحهای گوناگون سرمایه (برای مثال ،میان تولید و مالیه) و نیز میان
سرمایه و کار را بررسی کنم .من بهجای نظریهی صلب و خام از امپریالیسم که جان
اسمیت از آن دفاع میکند از این دیدگاه استفاده میکنم .این رویکرد جدید منکر
انباشت عظیم قدرت پولی در دستان چند شرکت بزرگ و خانوادهی ثروتمند یا
شرایط هولناک زندگی که بخش عمدهی مردم جهان به آن محکوماند نیست .اما برآن
هم نیست که طبقات کارگر اوهایو و پنسیلوانیا در ناز و نعمت زندگی میکنند .این
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رویکرد اهمیت ارزش اضافی نسبی مارکس را تأیید میکند ــ ارزش اضافی نسبی
افزایش چشمگیر استاندارد مادی زندگی کارگران را حتا در شرایطی امکانپذیر
میکند که نرخ بهره کشی چنان افزایش یافته است که نیل به آن جز از راه ارزش
اضافی مطلق بهدست آمده در نواحی فقیرتر انباشت سرمایه که اغلب در کشورهای
جنوب است ناممکن میباشد .افزون بر آن ،همانگونه که مارکس مدتها پیش
خاطرنشان کرد ،انتقال جغرافیایی ثروت از یک مکان به جایی دیگر به نفع همهی
مردمان آنجا نیست بلکه بهناگزیر بهنفع طبقات ممتاز است و در دستان آنها
انباشته میشود .والاستریتچیها و مفتخورانشان در سالیان اخیر در ایاالتمتحد
شیرینکام شدهاند درحالیکه کارگران اسبق میشیگان و اوهایو به خاک سیاه
نشستهاند.
اجازه دهید به پیشینهی این اتفاقات نگاهی بیندازیم .در دههی  1960از
بخشهای ممتاز طبقهی کارگر کشورهای شمال در داخل مرزهای
دولتـملتهایشان عمدتاً محفاظت میشد و آنها قادر بودند برای کسب قدرت
سیاسی در این چارچوب تالش کنند .آنها بهمدد تاکتیکهای سوسیال دموکراسی به
دولت های رفاه دست یافتند و امتیازاتی به دست آوردند که ناشی از افزایش بهرهوری
بود .واکنش سرمایه داران به وضعیت فوق این بود که تالش کردند قدرت ]کارگران[ را
تضعیف کنند و از راه تشویق مهاجرت دستمزدها را کاهش دهند .آلمانیها
آغوششان را به روی ترکیه باز کردند ،فرانسویها به روی مغرب ،سوئدیها به روی
یوگوسالوی ،انگلیسیها به روی مستعمرههای سابقشان و ایاالتمتحد قوانین
مهاجرتش را اصالح کرد تا درهایش بهروی کل جهان گشوده شود .جان اسمیت
فراموش میکند که دولتهای سرمایهداری به خواست طبقهی سرمایهدار از چنین
سیاستی حمایت میکردند .اما این راهحل جواب نداد .در نتیجه از دههی  1970به
بعد ،بخشی از سرمایه (نه همه ی آن) به جایی رفت که نیروی کار از هر جای دیگری
ارزانتر بود .با اینهمه ،جهانیسازی در صورتی کارگر میافتاد که موانع پیش روی
جریانهای پولی و مبادلهی کاالها کاهش مییافت و کاهش موانع پیش روی
جریانهای پولی بهمعنای گشودن جعبهی پاندورای سرمایهی مالی بود که مقررات
ملی آن را مدت ها بسته نگاه داشته بود .پیامد بلندمدت روند فوق این بود که قدرت و
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امتیازات جنبشهای طبقهی کارگر در کشورهای شمال درنتیجهی قرارگرفتن در
موقعیت رقابتی با نیروی کار جهانی که میتوانست تقریباً هرقیمت (نازلی) داشته
باشد کاهش یافت .من موافق این ادعا هستم که طبقات کارگر در ساختار جهانی
سرمایهداری معاصر اکنون نسبت به دههی  1960در رقابت بسیار شدیدتری با
یکدیگر به سر میبرند.
همزمان ،تغییر فناوارانه باعث شد نیروی کار در بسیاری از حوزههای فعالیت
اقتصادی (برای مثال ،گوگل و فیسبوک) اهمیت کمتری داشته باشد .ساختارهای
جدیدی که نیروی کار فکری و سازمانی کشورهای شمال را به نیروی کار یدی
کشورهای جنوب متصل میکنند قدرت طبقهی کارگر سنتی در کشورهای شمال را
دور زدهاند و چشمانداز سترونی از صنعتزدایی و بیکاری برجای گذاشتهاند تا
بوسیلهی هر ابزار ممکن دیگری استثمار شود.
آخرین اظهارنظر اسمیت مشخصهی جدلی است که او بهجای نقد مستدل
درگیرش میشود .او «حسرت خوردن» من در امپریالیسم جدید برای «بازگشت به
امپریالیسم خیرخواهانهتر مبتنی بر نیو دیل» را به سخره میگیرد .متن کتاب گویای
همه چیز است .در آنجا من میگویم که درچارچوب شیوهی سرمایهدارانهی تولید،
یگانه راه ممکن همین است .در آن زمان ( )2003آشکار بود که هیچ جنش طبقهی
کارگر جهانی که بتواند بدیلی برای سرمایهداری تعریف کند ابداً وجود نداشت؛
همچنین معلوم بود که سرمایهداری بهسوی شوک خطرناکی از نوعی که در سالهای
 2007-8رخ داد رانده میشود (بله ،من احتمال وقوع آن فاجعه را در امپریالیسم
جدید در سال  2003بهروشنی پیشبینی کردم) .با توجه به اینکه این بحران
قابلپیشبینی را سلبمالکیت بیشتر از ارزش داراییها و ثروت همهی جوامع رفع
میکرد ،در نتیجه برآنام که برای چپ بهتر بود که از بدیل کینزی (که بهطور اتفاقی
بعدتر از سوی چین اجرا شد) حمایت کند.
داوری سیاسی من در آن زمان این بود که این یگانه راهی بود که میتوانست
فضای تنفسی برای چپ فراهم آورد تا گرایش به راهحل مبتنی بر نظامیگری و
بهرهکشی فوقالعاده برای حل مشکالت را خنثی کند ،راهحلی که یادآور اتفاقاتی بود

دیوید هاروی  /ترجمهی حسین رحمتی

که پیشدرآمد جنگ جهانی دوم بودند و در آن زمان بهطور علنی از سوی جنبش
نومحافظهکار مطرح میشد .اکنون که به موضعگیری آن زمان خود نگاه میکنم
میبینم که در این مورد حق با من بوده است هرچند میپذیرم که خیلیها با من
مخالف خواهند بود .این معما همچنان با ماست .اما نقد مستدل یک چیز است و
مجادلهی بهطور بیهوده تمسخرآمیز چیز دیگری.
پیوند به منبع اصلی:

Realities on the Ground: David Harvey replies to John
Smith
یادداشتهای مترجم
[Spatial fixes ]1
اصطالح ’ترفند‘ معنای دوگانهای در بحث هاروی دارد .او در امپریالیسم جدید ترفندهای
فضاییـزمانی را اینگونه تعریف میکند« :سهم معینی از کل سرمایه برای دورهی زمانی نسبت ًا طوالنی
(بسته به طول عمر فیزیکی و اقتصادیش) در یک شکل فیزیکی به معنای واقعی کلمه به زمین
میچسبد و در و بر روی آن تثبیت می شود .برخی از مخارج اجتماعی نیز (مانند آموزش عمومی یا
نظام خدمات درمانی) بهواسطهی تعهدات دولت˚ سرزمینمند و از حیث جغرافیایی تحرکناپذیر
هستند .از سوی دیگر’ ،ترفندِ‘ فضایی-زمانی استعارهای است از راهحلی خاص برای بحرانهای
سرمایهداری و آن عبارت است از :گسترش جغرافیایی و تعویق زمانی .بنابراین چطور و چه زمان این
معانی استعاری و مادی رودرروی یکدیگر قرار میگیرند؟» امپریالیسم جدید ،دیوید هاروی ،ترجمهی
حسین رحمتی ،انتشارات اختران ،تهران.1397 ،
[ ]2راه ابریشم جدید ،ترکیبی از کمربند اقتصادی ابریشم و راه دریایی ابریشم است .م
[Extractivism ]3
به فرایند استخراج منابع طبیعی از زمین برای فروش آن در بازار جهانی اطالق میشود .م
[Land grab ]4
به تصاحب زمین در مقیاس بسیار بزرگ به مدد زور یا به دالیل اقتصادی و نظامی گفته میشود.
بهدست آوردن منابع آب یکی از اهداف اصلی در چنگاندازی به اراضی است .م
[wealth funds ]5
[acquisition ]6
[The Limits to Capital ]7
[The Geometry of Imperialism ]8

658

نقد اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی
امپریالیسم «بشردوستانه» در لیبی
حامد سعیدی

حامد سعیدی

مقدمه
مسئلهی گسترش قلمرو ارضی ،اعتصام به جنگهای ویرانگر ،سلطهی قوی بر
ضعیف ،چنگانداختن بر منابع زیرزمینی و بهرهکشی و غارت ملتهای ضعیف،
ویژگیهایی که عموماً از تعریف امپریالسم مستفاد میشود ،پیشینهی بسیار طوالنی
در تاریخ جوامع بشری دارند ) 1(.امپریالیسم در فرآیند تحوالت تاریخی ـ اجتماعی و
در گذر زمان رخسار و شکلهای مختلفی بهخود گرفته است .از لحاظ تاریخی ،تفاوت
اساسی بین ساختار و سازوکارهای امپراتوریها در صورتبندیهای پیشاسرمایهداری
و امپریالیسم در نظام سرمایهداری وجود دارد ( .)Magdoff, 1982, 56بهطور
مشخصتر ،امپریالیسم بهعنوان یک ساختار معینی از شیوهی تولید سرمایهداری،
اشکال ناهمگون و متفاوتی در طول حیات سرمایهداری ازسر گذرانده است .با وجود
تمامی تمایز ات نهفته در امپریالیسم ،اگر نگاهی گذرا به تاریخ آن بیندازیم با لفاظیها
و پروپاگانداهای پرطمطراق و بیمقدار ایدئولوگها و مدافعین نظام امپریالیستی
مواجه خواهیم شد؛ تالشهای بیوقفهای در جریان بودهاند تا از این طریق انگیزهها و
منافع اقتصادی و سیاسی در پسِ اقدامات امپریالیستی و سلطهجویانهی خود را
مکنون نگه دارند .بهعنوان مثال ،جان الک با هدف توجیه بردهداری در دوران
استعمار کالسیک به تئوری «جنگ عادالنه» متوسل میشود ( Wood, 2003,
)98). (2در سراسر جنگ بوئر در آفریقا ( ،)1۸۸۸–1۸۷۷رابرت گسکوین سیسل،
نخستوزیر وقت بریتانیا ،نیز ادعا کرد که این جنگ «پیکاری برای دموکراسی» است
و «ما در جستوجوی معادن طال نیستیم ،ما در پی زمین نیستیم» (بریکمون،
 .)31 ،13۸۸به همینترتیب حتی در طی جنگ استعماری و بسیار خشونتبار فرانسه
علیه الجزایر (  1954تا  )1962که صدها هزار سرباز را بسیج کرده بودند و درنتیجه
الجزایریها یک میلیون قربانی دادند ،دولتمردان فرانسوی از دوگل تا میتران همیشه
از «حفظ نظم» و «برقراری صلح» دم میزدند` .حتی امروزه ،پوتین از همان
روشهایی که  40سال پیش فرانسه در الجزایر بهکار میگرفت استفاده میکند تا
حساب ناسیونالیستهای چچنی را برسد (بدیو .)403 ،13۸۸ ،با اینحال و بهرغم
چنین لفاضیهایی ،تعقیب منافع اقتصادی و سیاستهای سلطهجویانهی این شکل از
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امپریالیسم دیگر بر کسی پوشیده نیست ،سرشت استعمارگرانهی آن با اجماع عمومی
روبهروست و کمافیالسابق در جدلهای سیاسی مورد مناقشه قرار نمیگیرد ،زیرا به
قول مارکس (« )1394اینها نشانههای زمانه است که نه با ردای ارغوانی پنهان
میشود و نه با قبای سیاه» (ص.)32.
منتها امروزه و در عصر جهانی سازی ،گفتمان جدیدی موسوم به «مداخلهی
بشردوستانه»( )3و «مسئولیت حمایت»( )4به عرصهی سیاست بینالمللی پاگذاشته
است .اگرچه مقولهی «مداخلهی بشردوستانه» تاریخ طوالنیتری را میشناسد
( ،)Finnemore, 2003اما این گفتمان از دههی  1990بهبعد در قالب متفاوتی،
صفحهی جدیدی از تاریخش را ورق زده و به مرحلهی نوینی از مداخلهگری
قدرقدرتها پاگذاشته است .در دورهی نظام دوقطبیِ حاکم بر جهان ،دوران جنگ
سرد ،مداخلهی بشردوستانه مقولهای غریب و نامأنوس در عرصهی بینالمللی محسوب
میشد ،زیرا در نتیجه ی تقسیم جهان به دو اردوگاه شرق و غرب ،خط قرمزهایی
شکل گرفته بودند که فراروی از این حدوحدودها نظم جهانی را برهم میزد.
بدینسان ،در عالم واقع و یا دوفاکتو ،هر کشوری عمالً به تابعی از تقسیمبندیهای
جهانی درآمده بود و دخالتهای نظامی ،سیاسی و اقتصادی ،در لفافهی هر برهان و
توجیهی ،میبایست در نتیجهی توافق و یا تغییر تناسب قوای عینی میان این دو
قطبْ جامهی عمل میپوشید .اما دورهی پس از فروپاشی بلوک شرق و پایان جنگ
سرد ،دخالتهای نظامی متعددی تحت لوای «مداخلهی بشردوستانه» بهوقوع
پیوستند :از شمال عراق ـ کردستان ـ ( 1990و  )1991گرفته تا سومالی (،)1992
هائیتی ( ،)1994رواندا ( ،)1994بوسنی ( ،)1995کوزوو ( ،)1999تیمور شرقی
( )1999و سیرالئون ( )2000و اخیراً هم سوریه و لیبی ( .)2011اینچنین دخالت
بشردوستانه به گفتمانی جدید در سیاست و مناسبات بینالمللی مبدل و «ناتو»()5
بهعنوان نهاد نظامی قدرتهای غربی به بازوی اجرایی این سیاستها تبدیل شد.
بدینترتیب گفتمان «مداخلهی بشردوستانه» ظاهراً جهانی را نوید میداد که در آن
«دموکراسی ،خودمختاری و حقوق بشر» جایگاه واالتری از منافع ملی و جاهطلبیهای
امپریالیستی در سیاست جهانی کسب کرده بودند« ،ارزشهای جهانشمولی» که

حامد سعیدی

غرب به بازماندگان اردوگاه شوروی و کشورهای «جهان سوم» بشارت میداد .هرچند
تعریف مشخص و یکدستی برای مداخلهی بشردوستانه وجود ندارد و نیز دولتها و
نهادهای ایدئولوژیک در دوران و شرایط تاریخی مختلفی خوانش و تعاریف خاصِ خود
را از این پرسمان داشتهاند ،منتها مقولهی مداخلهی بشردوستانه ،بهطور عمومی ،به
دخالتهایی اطالق می شود که یک کشور از نیروی نظامی علیه کشور دیگری،
برخالف توافق و رضایت دولت حاکم برآن کشور ،به منظور پایاندادن به نقض
«حقوق بشر» و جلوگیری یا خاتمهدادن به «کشتار دستهجمعی» استفاده میکند
(.)Bellamy, 2017, 515-517 & Wheeler
جنبهی بحثبرانگیز «مداخلهی بشردوستانه» در عصر حاضر در این پرسش نهفته
است که آیا چنین مداخلههای نظامی ،ورای تبلیغات اخالقی و ظاهر عامهپسندش،
هیچگونه منافع اقتصادی و سیاسی برای کشورهای مداخلهگر در پی ندارد؟ آیا
بهراستی همانگونه که خودشان ادعا میکنند مداخالت نظامی و جنگهای گسترده
و خانمانسوز صرفاً برای حفظ «ارزشهای جهانشمول حقوق بشر» و جلوگیری از
«نسلکشی» مردم بیدفاع و غیرنظامی در دیگر کشورهاست و در عالم واقع هیچ
منافع دیگری در پسِ چنین مداخالتی نهفته نیست؟ جا دارد پاسخ به این مجهوالت
را ،بهموازات ارائهی استداللهای تئوریک و تحلیلی ،بهطور انضمامی و با اتکا به
فاکتهای عینی و تجربی ارائه دهیم.
پس از واقعهی یازدهم سپتامبر  2001آتش «جنگ بیپایان علیه تروریسم» در
خاورمیانه شعلهور شد .رهبران دولتهای غربی فریاد برآوردند که آنچه در پیش است،
«جنگ دموکراسی علیه تروریسم اسالمی» است؛ جنگی که آتش آن کماکان شعلهور
است و قربانی میگیرد .در سال  2011نیز مداخلهی نظامی در پوشش «بشردوستانه»
در لیبی و بهطور پیچیدهتری در سوریه با توجیه دفاع از «حقوق بشر و جلوگیری از
کشتار دستهجمعی» به اجرا در آمد که ساکنین آن همچنان از پیآمدهای ویرانگر آن
رهایی نیافتهاند .بنابراین ،بهمنظور برداشتن نقاب از چهرهی منافع واقعی و
پیآمدهای چنین دخالتهایی ،تالش میشود با مطالعهی موردی روی لیبی مقولهی
«مداخلهی بشردوستانه» را در چارچوب ساختار تاریخی معاصر و در پیوند با اقتصاد
سیاسی سرمایهداری مورد غور و بررسی قرار دهیم .از اینجهت که سازوکارهای
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اقتصادی و پیآمدهای عملیِ مداخلهی بشردوستانه در لیبی ،نیازمند پژوهشی
ژرفبینانه و همهسویه است تا ماهیت رابطهی متقابل میان نیروهای اقتصادی و
فوقاقتصادی (سیاسی ،نظامی و حقوقی) در بین قدرتهای غربی (مستقر در
نیمکرهی شمالی جهان) و کشورهای پیرامونی و درحالتوسعه (واقعشده در نیمکره
جنوبی جهان) به تصویر کشیده و قابل فهمتر شود .بدون پیبردن به ریشههای
اقتصادی این پدیده ها ،بدون برقراری ارتباط میان مقوالت اقتصادی ،سیاسی و
ایدئولوژیکی در یک ساختار تاریخی مشخص ،که بیدرنگ به آن خواهیم پرداخت،
نمیتوان سازوکارهای سلطهگرانهی امپریالیسم سرمایهداری در عصر جهانیسازی را
راززدایی کرد .بنابراین ،پرسشی که این پژوهش در پی پاسخ به آن است عبارت از این
است که در پسِ مداخلهی بشردوستانه در لیبی کدام منافع و پیآمدهای اقتصادی
برای غرب نهفته بوده است.
پاسخی که این پژوهش بهدست میدهد با کاربست رهیافتی مارکسیستی و با
روش علمی و عینی نقاب از چهرهی شیوهی تولید و ساختار قدرتی برمیدارد که
گفتمان «بشردوستانه» قوامش میبخشد ،بازتولیدش میکند و بهآن عینیت
میبخشد؛ این نوشتار کوششی است تا گفتمانهای جاری پیرامون «مداخلهی
بشردوستانه» را در چارچوب اقتصاد سیاسی سرمایهداری حاکم بر جهان واکاوی کند.
اهمیت عوامل اقتصادی در پیوند با مسئلهی مداخلهی بشردوستانه از این لحاظ
تعیینکننده است که برقرارکردن و تعیین رابطهی دوسویه میان عوامل سیاسی،
نظامی و اقتصادی در چارچوب ساختار تاریخی کنونی به افشای چهرهی واقعی
مناسبات امپریالیستی در عصر جهانیسازی کمک خواهد کرد .رویکرد نظری ،یافتهها
و نتیجهگیریِ این پژوهش ،نکاتی را بهدست میدهند که بر پایهی آن میتوان نشان
داد که کدامین منافع و شرایط اقتصادی ،مداخلهی نظامی و سیاست قهرآمیز (تحت
هر عنوانی) را ایجاب میکند.
برای دست یابی به این مقصود ،در گام اول مروری خواهیم داشت بر رئوس
مهم ترین آثار و مطالعات پیشین مرتبط با موضوع پژوهش ،تا بستر و مقدمهچینیِ
مناسبی را برای پیگرفتن آن مهیا سازیم .سپس ،چارچوب نظری این پژوهش
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مشخص می شود؛ در این بخش با رویکردی مارکسیستی ،نخست سازوکارهای
امپریالیسم در سدهی بیستویکم بازنمایی میشوند .سپس رابطهی امپریالیسم و
مداخلهی بشردوستانه در لیبی را ترسیم میکنیم .از همین چشمانداز فرضیهها
نگاشته خواهند شد تا با اتکا به دادههای عینی و در پیوند آن با تئوریِ مطروحه
صحتوسقم آنها سنجیده شود .پس از معرفیِ روش پژوهش ،نتایج بهدستآمده را
بازنمایی و تحلیل خواهیم کرد .سرانجام برپایهی نتایج و یافتهها ،این پژوهش را با
نتیجهگیریِ نهایی به پایان میرسانیم.
 .1مروری بر ادبیات پژوهش

با توجه به بحثبرانگیزبودن مبحث «مداخلهی بشردوستانه» و کارکرد آن در
سازوکارهای سیاست بینالمللی و اقتصاد جهانی ،تعجبآور نیست که با انبوه متنوع و
حجیمی از کتاب ها و مقاالت مواجه شویم .وفور منابع در این زمینه ناشی از
پیچیدگی و غامضبودن مسئله است و نیز اینکه از دیدگاههای مختلفی به آن
پرداخته میشود؛ نظرگاههایی که هرکدام با خوانشهای متفاوتِ خود جنبهای از
قضیه را مورد توجه قرار میدهند .با این اوصاف ،در این جستار تنها مروری خواهیم
داشت بر عصارهی مهمترین کارهای مرتبط و متناسب با چارچوب پژوهش.
در خصوص رابطهی میان اقتصاد سیاسی سرمایهداری معاصر و مداخلهی بشردوستانه
بررسیهای متعددی انجام گرفته است .جان اسمیت ( )201۷رابطهی میان «مرکز» و
«پیرامون» در چارچوب نظم موجودِ مسلط جهانی را در کتابی تحت عنوان
«امپریالیسم در سدهی بیستویکم» به تصویر کشیده است .وی کارکرد جهانیسازی
را به عنوان «امپریالیسم نوین» توصیف میکند ،که در آن بهواسطهی «جهانیکردن
تولید» سلطه و استثمار کشورهای پیرامونی از سوی مرکز (کشورهای متروپل) تثبت
و استمرار مییابد .بدینسان ،جهانیکردن تولید و انتقال آن به کشورهای دارای مزد
پایین مهم ترین و پویاترین دگرگونی عصر نولیبرالیسم است .این روند خود را به
صورت گسترش فراگیر قدرت بنگاههای فراملیتی نشان میدهد که عمدتاً در تملک
سرمایهداران ساکن کشورهای امپریالیستی قرار گرفتهاند.
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دربارهی ساختار اقتصاد لیبی ،هیتمن ( )1969اقتصاد نفتی لیبی را در خالل
دههی  1960پژوهیده است .نتایج این تحقیق حاکی از آن است که لیبی اقتصادی
تکمحصولی (نفت) دارد و در این دوره حدود  50درصد از تولید ناخالص داخلی
() 99 ،GDPدرص ِد صادرات و حدود  ۷5درصد از تشکیل سرمایهی ثابت ناخالصِ
داخلی از تولید و فروش نفت تشکیل شده بود (ص .)252.گورنی ( )1996نیز اقتصاد
سیاسی صنعت نفت و گاز لیبی طی سالهای  1955تا  19۸6را واکاوی و تحلیل
کرده است ،دورهای که شرکتهای آمریکایی به دلیل «خشم آمریکا نسبت به بیانات
شدید سیاسی دولت قذافی و اعتقاد بر اینکه لیبی از جنبشهای تروریستی پشتیبانی
میکند ،از کشور [لیبی] خارج شدند» (ص .)6.در واقع تمرکز اصلی این کتاب روی
استفادهی ایاالت متحده از نفت بهعنوان یک سالح در روابط بینالمللی علیه لیبی
است.
عالوه براین ،نوشتارها و کتابهای متعددی در خصوص گفتمان «مداخلهی
بشردوستانه» به رشتهی تحریر درآمدهاند .اثر پرآوازه و تأثیرگذارِ ژان بریکمون
«امپریالیسم بشردوستانه» ( )200۷نمونهی برجستهی این مطالعات است که در آن
عمدتاً بر روی مداخلهی بشردوستانه به عنوان یک ایدئولوژی توسعهیافته متمرکز
است .به گفتهی بریکمون« ،ایدئولوژی حقوق بشر» اساس ًا این است که دولتهای
غربی حق ،یا وظیفه ،دارند بهنام «حقوق بشر» در امور داخلی دیگر کشورها دخالت
کنند (ص .)31.هدف اصلی بریکمون در این کتاب بهچالشکشیدن وجدانِ بیدار و
رایج در غرب و اعتقادات ایدئولوژیکِ پشتیبان آن است ،و نیز نقد آن بخش از چپِ
غرب است که متأث ر از تبلیغات پرطمطراق بورژوازی ،در توهم چنین گفتمانهایی فرو
رفته بودند .از اینرو تالش میکند ماهیت «دشمنِ واقعی» را در زمینهی گفتمان
«دخالت بشردوستانه» برمال سازد.
آنه اُرفورد ( )2003نیز در کتابش «مطالعات مداخلهی بشردوستانه» به این
گفتمان میپردازد و د ر آن توجیه قانونی برای استفاده از خشونت در دوران پس از
جنگ سرد را مورد کنکاش قرار میدهد .اٌرفورد ،خوانشی انتقادی از گفتمان و
روایتهایی را بهدست میدهد که این مداخالت را همراهی میکنند و توجیهات
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قانونی را برای استفاده از زور توسط جامعهی بینالمللی فراهم میکنند .او از طریق
مطالعهی دقیق متون حقوقی و تصمیمات نهادهای اجرایی بینالمللی ،استدالل
میکند که در دورهی پساجنگسرد تفسیرِ محدود ،بهرهجویانه و محافظهکارانه از
اهداف مداخالت موردنظر پذیرفته شدهاند .این کتاب با طرح سؤالی نتیجهگیری
میکند که چه چیزی از دوران گذار مداخلهی بشردوستانه به روابط بینالمللی تحت
استیالی «جنگ با ترورریسم» تغییر کرده است که همچنان در جریان است.
مایکل چسودوفسکی ( )13۸2نیز به «قتل عام اقتصادی در رواندا» میپردازد .او با
بیان اینکه هرچند قتلعام نژادی  1994در مطبوعات غربی بهسان یک عذاب انسانی
عرضه شده است ،منتها عوامل اجتماعی و اقتصادی این تراژدیِ خونین انسانی
آگاهانه ،و البته با دقت و ظرافت بسیار ،از سوی این رسانهها نادیده گرفته میشود .از
این رو ،با تمرکز بر روی بحران عمیق و فروپاشی اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ناشی
از سیاستهای نولیبرالیستی ،پرده از روی میراث استعماری غرب ،نقش حکومتهای
گروه هفت و مداخلهی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول برمیدارد و نشان
میدهد آنچه در رواندا رخ داد چیزی بیش از یک نسلکشی اقتصادی نبود،
ژنوسایدی که رهآورد «دموکراسی ،بازار آزاد و نولیبرالیسم» را به نمایش گذاشت .در
همین راستا ،ولدبیگی ( )2013نیز با تمرکزِ موردی روی «جنگ داخلی یوگسالوی»
و «فاجعهی رواندا» ،به نقش سازمانهای مالی بینالمللی در نزاعهای نژادی و مذهبی
میپردازد و با کاربست نظریهی انتقادی (نئوگرامشی) ،اقتصاد سیاسی دخالت
بشردوستانه در این کشورها را مورد غور و بررسی قرار میدهد .وی ،با رجوع به
پیشزمینهها و شرایط منتهی به جنگ داخلی و در نتیجه ژنوساید در یوگسالوی
سابق و رواندا ،نشان میدهد که چهگونه مداخالت اقتصادی سازمانهای بینالمللیِ
وابسته به نظم مسلط جهانی (همچون صندوق بینالمللی پول و برنامههای توسعهی
بانک جهانی) شرایط ناگوار اقتصادی و اجتماعی را به کشورهای نامبرده تحمیل
کردند؛ عامل مهمی که تنفر قومی و نژادی را در این کشورها شعلهورتر ساخت و
پیآمدهای آن به یکی از خونبارترین فاجعهی انسانی در طول تاریخ بشریت منتهی
شد.
بهطور مشخص و در ارتباط با مداخلهی بشردوستانه در لیبی ،دیویدسون ()2013

666

667

اقتصاد سیاسی امپریالیسم «بشردوستانه» در لیبی

عمدت ًا جنبه ی سیاسی این پرسمان را مورد بحث قرار داده است .او تالش میکند
تصمیمات سارکوزی در فرانسه و کامرون در انگلیس در خصوص مداخله در بحران
لیبی در سال  2011را مورد بررسی قرار دهد.
کتاب ها و نوشتارهای فوق به آنچه این نوشتار پژوهشی در پی آن است
نپرداختهاند .بنابراین ،جا دارد با مدنظر قرار دادن یافتههای این مطالعات ،بهسان
تمهیدی بر این پژوهش ،با مداقهکردن منافع اقتصادی ،اهداف و پیآمدهای مستقیم
در پسِ دخالت نظامی در لیبی را مورد تأمل و تفحص قرار دهیم .ازاینرو ،این
پژوهش اساس ًا روی این مسئله در چارچوب اقتصاد سیاسی سرمایهداری خم میشود
و با کنکاش جامع آن ،ضرورتهای اقتصادی و عوامل بنیادیِ مستورشده در گفتمان
«مداخلهی بشرودوستانه» را نمایان میسازد.
 .2رهیافت و چارچوب نظری

پدیدههایی همچون امپریالیسم ،مسئلهی جنگ و صلح ،گفتمانهای حقوق
بشری ،مداخلهی بشردوستانه ،سیاست و حقوق بینالمللی تابعی از شیوهی تولید
معین در یک صورتبندی اجتماعی ـ اقتصادی و به تبع آن سازههایی از ساختار نظم
مسلط جهانی هستند ،که هرکدام از این مقوالت نقش بهخصوصی در شکلدادن به
یک نظام اقتصادی ـ سیاسی ایفا میکنند .نظامی که هماکنون با آن مواجه هستیم،
نه پدیدهای ابدی و ایستا ،بلکه نظامیست تاریخی و متحول که در فراگشت تاریخ
بشریت نضح گرفته و دائماً در حال دگرگونی است .بنابراین عزیمتگاه نظری ما بر
«ماتریالیسم تاریخی» متکی است و دگردیسیهای روابط اجتماعی را با استدالل
تاریخی تبیین میکنیم .تئوری مارکسیستی ،با تکیه بر ماتریالیسم تاریخی ،دینامیسم
دگرگونیهای اجتماعی و تحوالت تاریخی را ،با دستبردن به ریشهها ،در تولید و
بازتولید مایحتاج هستی انسان ،یعنی در مناسبات تولیدی جستوجو میکند .از این
نگرگاه است که بنابر ضرورتهای مناسبات تولیدی ،روبنای سیاسی ،فرهنگی ،نهادها
و ایدئولوژیهای متعددی ،منطبق با شرایط تاریخی معین ،تکوین و در گذر زمان
(بخشی از آنها) زوال مییابند و یا در رخسارهای جدیدتری ظهور پیدا میکنند .در
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ای ن فرآیند ،پیوندی دیالکتیکی و دوسویه میان این نیروها برقرار میشود و در واقع
قوای روبنایی ،با کسب «استقالل» نسبی ،تمهیدات و ملزومات توسعه و تکامل
شیوهی تولید مسلط را فراهم و عملی میسازند .بنابراین ،برای پژوهش و تفحص در
امپریالیسم ،از وجه تولید و ضرورتهای اقتصادی متناظر با آن آغاز میکنیم.
افزونبراین در تحلیل نهایی ،ماتریالیسم تاریخی «حرکتی واقعی است که وضعیت
کنونی چیزها را ملغی میکند» (مارکس و انگلس .)5۷ ،19۷6 ،بدینترتیب ،نظریهی
مارکسیستی درگیر ریشهیابی دگردیسیهای نظمجهانی است و در نتیجه ما را قادر
میسازد در فرآیند تغییر و تحوالت اجتماعی ،بدیل رهاییبخشی برای نظم جهانی
ارائه دهیم.
 .2.1امپریالیسم در هزارهی سوم

در گام نخست ،بر روی سازوکارهای امپریالسم سرمایهداری در سدهی
بیستویکم ،بهسان شیوهی تولید معین و به مثابهی «مرحلهی نوین در تکامل و
توسعهی سرمایهداری» (لنین ) 90 ،1916 ،تأمل خواهیم کرد .مقدم بر همه باید دو
نکته را متذکر شویم :یکی اینکه ،امپریالسیم را نباید در چارچوب صرفِ روابط
بینالمللی و سیاست جهانی و یا منتزع از شیوهی تولید سرمایهداری وارسی کرد ،بلکه
بایستی آن را بهمثابهی امری انضمامی تابعی از ضرورتهای اقتصاد سرمایهداری
لحاظ کرد و به تبیین کارویژههای آن همت گماشت .همانطور که انگلس متذکر
میشود ،برای مارکسیسم ،امپریالیسم یک پدیدهی سیاسی یا ایدئولوژیک نیست ،بلکه
مبین ضرورتهای الزامآور سرمایهداری پیشرفته است .از اینرو ،تکامل سرمایهداری و
دگردیسیهای اقتصادی و تکنولوژیک و ضرورتهای ناشی از پویایی و ضرورتهای
درونی این شیوهی تولید ( تولید ارزش و بیشینهسازی سود و انباشت) ،سرمایه را به
فراروی از مرزهای ملی سوق میدهد و بدینسان ،آن را به سمت تسخیر تمامیِ بازار
جهان بهحرکت در میآورد .اینگونه و در نتیجهی تطور و تکامل جوامع سرمایهداری،
رشتهای بههمپیوسته از نیازها و ضرورتهای نوینی پدید میآیند و سبب میشود
نهادهای اقتصادی و سیاسی ذینفع در نظام سرمایهداری برای پاسخ به آن نیازها،
سازوکارهای مناسب و منطبق بر شرایط تاریخیِ جدید را بهکار بگیرند (مگداف و
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کمپ .)13۷۸ ،به بیان دقیقتر ،تکوین و استحالهی شیوهی تولید سرمایهداری در
گذر زمان ،نهادها و سازوکارهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و ایدئولوژیکی خاص
خود را پدید می آورد و متقابالً ،نهادهای مزبور نیز مطابق با نیاز سرمایه ملزومات بقای
آن را فرآهم می آورند و به جهت حفظ و استمرار آن گام بردارند.
افزون بر این ،امپریالسیم برحسب نیازهای مراحل مختلفِ استحاله و توسعهی
جامعهی سرمایهداری ،صورتها و سازوکارهای متفاوتی به خود میگیرد .برخالف
دوران امپریالیسم کالسیک (تا پایان روند استعمارزدایی و «استقالل» کشورهای
مستعمره) ،که جوهر آن گسترش قلمرو ارضی ،تقسیم جهان بین قدرتهای
امپریالیستی و بهرهکشی و چپاول ملتهای تحتستم از طریق نیروی قهرآمیزِ
مستقیم سیاسی و نظامی بود ،امپریالیسم در عصر جهانیسازی سرمایه ،با قرار گرفتن
در مرحلهی نوینی از حیات خود ،با توسل به سازوکارهای اقتصادی ،از طریق نهادهای
مالی بینالمللی و بنگاه های فراملیتیِ عمدت ًا مستقر در کشورهای متروپل ،و بنابراین
از راه وابستگی ساختارمندِ اقتصادی و مالی ،سلطهگریِ کشورهای فرادست و به تبع
آن فرودستی و تابعبودن کشورهای پیرامونی را تثبیت و استمرار میبخشد.
بدینطریق امپریالیسم سرمایهداری در قالب نوینی کوشش میکند تا هژمونی
اقتصادیاش را بدون سلطه ی سیاسیِ مستقیم در هر جا که بتواند اعمال کند .اگر به
اختصار بیان کنیم ،آنچه امپریالیسم در هزارهی سوم را از امپریالیسم کالسیک
متمایز میسازد ،چیرگی قهر اقتصادی در تمایز با قهر مستقیم «فوقاقتصادی» ـ
یعنی قهر سیاسی و نظامی ـ است.
درک ریشهای و شایستهترِ امپریالیسم در هزارهی سوم مستلزم تکیهکردن بر
نظریهی ارزش مارکس است ،که ما را قادر میسازد این روند را بهتر و بنیادیتر
دریابیم .در صورتی که از شیوهی تولید سرمایهداری عزیمت و امپریالیسم را بهمثابهی
پیآمد ضرورت های اقتصادی آن تبیین کنیم ،الزم است به گرانیگاه تئوری مارکس،
نظریهی ارزش ،تکیه کنیم .جانمایهی اصلی «سرمایه»ی مارکس و تالشهای
سختکوشانهاش همواره این بود تا سازوکارهای مناسبات تولید سرمایهداری ،یعنی
قوانین عام حرکت سرمایه ،مبتنی بر تولید ارزش و ازاینرو تولید بیشینهی ارزش
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اضافی بهمنظور انباشت مستمر سرمایه را بازشناسد .مطابق با آنچه مارکس نشان
داده است ،محرک اصلی تولید در این نظام ،نه تولید برای برآوردهکردن احتیاجات
انسانی ،بلکه استخراج ارزش اضافی ،از طریق استثمار نیروی بیشمار کارگران
مزدبگیر است .بهگفتهی خود مارکس در مجلد سوم سرمایه« ،هرگز نباید فراموش
کرد که تولید این ارزش اضافی ـ و تبدیل دوباره ی بخشی از آن به سرمایه یا همان
انباشت ،که بخش جداییناپذیری از تولید ارزش اضافی را تشکیل میدهد ـ هدف
بیواسطه و محرک تعیینکنندهی تولید سرمایهداری است» (مارکس.)293 ،1395 ،
ی تولیدشده و
تصاحب کار پرداختناشدهی کارگران ،یعنی تسلط بر ارزش اضاف ِ
بیشینهسازی انباشتْ فرآیندی است که سرمایهداری بر آن متکی است ،که در صورت
ش چرخهی بازتولید سرمایه با بحران دورهای و ساختاری و
اختالل و یا قطع این پوی ْ
یا در نهایت با نابودی سرمایهداری مواجه خواهد شد .بنابراین ،بهرهکشی فزاینده از
طبقهی کارگر ،بهمنظور تولید ارزش اضافی به اشکال مختلفی صورت میگیرد تا
بازتولید بیانتهای سرمایه بیانقطاع تداوم یابد.
اگر از این نظرگاه به نظریهی ارزش بنگریم ،میتوانیم تبیین خود را از ارزش
چنین بیان کنیم که ارزش  )1رابطهای اجتماعی میان اعضای این جامعه (منقسم در
طبقات و گروههای اجتماعی مختلف) )2 ،شکلی مادی بهخود میگیرد و  )3با فرآیند
تولید مرتبط است (روبین .)1۷۷ ،13۸۸ ،بنابراین ،مقولهی ارزش ،نه بیان رابطهی
انسان با اشیا و کاالها ،بلکه روابط اجتماعی تولید میان آحاد جامعه را توضیح میدهد.
مارکس ( )1394در مجلد یکم سرمایه ،با تمرکز روی اینکه در سرمایهداری هدف
تعیینکنندهی تولید ،ارزش اضافی است به دو مقولهی «ارزش اضافی مطلق» و
«ارزش اضافی نسبی» میپردازد؛ راههایی که سرمایهداران از طریق ازدیاد کار
نپرداخته ،استثمار کارگران را افزایش میدهند تا در تحلیل نهایی بر نرخ ارزشافزایی
و بنابراین بر انباشت بیشتر سرمایه بیفزایند .مارکس به این مسئله نیز میپردازد که
در فرآیند معیینی « با فشار بر مزد کارگران به شکلی که از ارزش نیروی کار کمتر
بشود» ،بر میزان کار نپرداخته (کار اضافی) افزوده شود .همچنین ،مارکس این
موضوع را بیشتر مورد کندوکاو قرار میدهد که درنتیجهی فرآیندی که تکنولوژی و
ماشیناالت بهتدریج بر همهی سطوح تولید سیطرهی پیدا میکنند نسبت میان تعداد
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کارگران (سرمایهی متغییر) و ماشینآالت (سرمایهی ثابت) ،به کاهش اولی منجر
میشود .در نتیجه ی این روند ،مارکس به خیل بیکارسازی کارگران و تشکیل ارتش
ذخیرهی کار اشاره میکند که پیآمد عیان آن «کاهش مزد کارگران به کمتر از ارزش
نیروی کارشان» است .بدین ترتیب «بخشی از کارگران مازاد میشوند و بازار کار را
اشباع میکنند و باعث میشوند تا قیمت نیروی کار از ارزش آن کمتر شود» (ص.
 431ـ  ،)430که این« ،یکی از مهمترین عوامل مؤثر در توقف گرایش نزولی نرخ
سود به شمار میآید» (مارکس .)2۸6 ،1395 ،براین اساس ،مزد کارگران منبع اصلی
تولید ارزش و به تبع آن تولید ارزش اضافی است« .کاهش عمومی مزد به افزایش
عمومی ارزش اضافی ،نرخ ارزش اضافی ،و در صورت عدمتغییر عوامل دیگر ،به
افزایش نرخ سود حتی در نسبتی متفاوت منجر میشود» (مارکس.)256 ،1395 ،
صاحبان تولید همواره برروی این مسئله به منظور مقابله با گرایش نزولی نرخ سود
تمرکز میکنند .منتها ،با وجود عوامل خنثیکنندهی گرایش نزولی نرخ سود ،رشد و
توسعهی نیروهای مولد در نظام سرمایهداری همواره تناقضات و تضادهای
درونماندگار را با خود بههمراه میآورند.
در حقیقت« ،قدرت مصرف [اکثریت گستردهی جامعه] با رانش انباشت یعنی
رانش به سوی گسترش سرمایه و تولید ارزش اضافی در مقیاسی بزرگتر ،محدود
میشود… بن ابراین ،بازار باید پیوسته گسترش یابد ،درنتیجه ،روابط و شرایط حاکم
بر آن بیشازپیش ،شکل قانون طبیعی مستقل از تولیدکنندگان را به خود میگیرد و
هرچهبیشتر مهارناپذیر میشود .تضاد درونی با گسترش قلمرو بیرونی تولید راهحلی
میجوید» (مارکس.)294 ،1395 ،
بنابراین ،گسیل سرمایه (با پشتیبانی سیاسی و نظامی دولتهای سرمایهداری) به
جایجای این کرهی خاکی ،به منظور استثمار ارتش عظیم نیروی کار جهانی در
شکل نیروی کار مازاد و ارزان ،یعنی با بهرهکشیِ فوقالعاده و نامتعارف ( در مقام
مقایسه با وضعیت استثمار در کشورهای پیشرفتهی سرمایهداری) از شیرهی جان
کارگران ،اساساً از ضرورتهای حرکت سرمایه ناشی میشود؛ روندی که استخراج
ارزش اضافی و بیشینهسازی انباشت سرمایه را دنبال میکند .سیر شتابندهی رقابت
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سرمایهدارانه و بهتبع آن کاهش نرخ سود ،سرمایه را به جستوجوی راهچاره در سطح
جهانی سوق میدهد تا از اینطریق ،جریان خون در شریانهای حیاتیاش
(بیشینهسازی سود و انباشت) استمرار یابند .بنابراین ،تبیینِ کارویژههای امپریالیسم
را بایستی از قوانین حرکت این شیوهی تولید استنتاج کرد که مختص مرحلهی
پیشرفتهتری از شیوهی تولید سرمایهداریست .این موضوع بر چند اصل مهم استوار
است که «سرمایه» به آنها پرداخته است :تحقق ارزش اضافی و مسئلهی بازار ،
گرایش نزولی نرخ سود و روند فزایندهی انحصارات (تراکم و تمرکز سرمایه بهمثابهی
یک پیآمد ناگزیر رقابت) در همهی سطوح تولید سرمایهداری .بنابراین ،امپریالیسم
در هزارهی سوم را بر اساس این پارامترها تحلیل میکنیم.
همانطور که جان اسمیت ( )2015نیز بحث میکند ،با تأکید بر نظریهی ارزش
مارکس« ،تفاوت بین نرخهای ارزش اضافی در کشورهای مختلف و درنتیجه تفاوت
سطح بهرهکشی کار» آن نکتهای است که باید آغازگاه نظریهی امپریالیسم کنونی
باشد .این نکتهای است که بایستی مطمحنظر باشد تا از این چشمانداز ضرورتهای
رانش سرمایه به کل بازار جهانی را دریابیم .در واقع« ،بهرهکشی فوقالعاده این مفهوم
مشترک ولی کتمانشدهی امپریالیسم است… این امر به این علت نیست که
کارگران کشورهای جنوبی ارزش کمتری تولید میکنند بلکه بهاین دلیل است که
آنها بیشتر مورد بهرهکشی و ستم قرار میگیرند» (.)Higginbottom, 2009, 284
در هزارهی سوم ،عصر جهانیسازی ،سازوکارهای سرمایهداری امپریالیستی میرود تا
برپایهی تاختزدن ارتش بیشمار و ارزان کار جهانی ،و خاصه بهرهکشی فوقالعاده از
کارگران مستقر در کشورهای درحالتوسعه ،به استخراج بیشنیهی سود و آماسیدن
بیش تر انباشت سرمایه تداوم ببخشد؛ مناسباتی که با سیر نزولی ارزش نیروی کار در
سطح جهانی و بنابراین ،با تالش برای خنثی کردن یا دستکم کندکردنِ گرایش
نزولی نرخ سود همراه است .این نیز ،گونهای از استخراج ارزش اضافی است که
«بهطور روزافزونی شکل غالب مناسبات بین سرمایه و کار در حال حاضر است»
(اسمیت)2015 ،؛ فرآیندی که اساساً سودآوری سرمایه به نفع کشورهای امپریالیستی
را تعقیب میکند و در تحلیل نهایی بر همان «قوانین حرکت سرمایه» استوار است.
از این چشمانداز به این نتیجه میرسیم که شیوهی تولیدی که سرمایهداری معاصر بر
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پایههای آن استوار است با جهانیشدن سرمایه شناخته میشود که مختصات آن
عبارتند از :سرمایهگذاری مستقیم فرامرزی ،گسیل فراقارهای سرمایه ،تراکم و تمرکز
فزایندهی سرمایه ،بورسبازی و آماسیدن سرمایهی موهومی ،جهانیسازی تولید و
جهانیسازی دولت .از یکسو ،در نتیجهی «جهانیسازی تولید» ،فرآیند تولید در
مقیاس فراقارهای و جهانی توسط شرکتهای غولآسای فراملیتی ،از طریق کنترل
تولید جهانی برای استخراج ارزش اضافی بیشتر در کشورهای پیرامونی ،به نفع
کشورهای امپریالیستی در مرکز عمل میکنند ( .)Cox, 1981, 146مهمتر از آن،
تراکم و تمرکز سرمایه به شکل بهشدت انحصاری (آنطور که مارکس و لنین نیز
تشریح کردهاند) ،در چنگال مجموعهای انگشتشمار از نهادها و بنگاههای مالی،
تجاری و تولیدی قرار گرفته است ،طوریکه اقتصاد و ثروت اجتماعی جهان را بالفعل
مسخر ساختهاند .از دیگر سو« ،بینالمللیشدن دولت» موجب شده نهادهای متعارفِ
«دولت ملی» کم وبیش به حاشیه رانده شوند و در عوض ،سیاستگذاریهای اقتصاد
داخلیِ کشورها به تابعی از مقتضیات و اولویتهای اقتصاد جهانی درآیند .در این
اوضاعواحوال جهانی ،این شرکتهای بزرگ هستند که در سطح کالن تعیین سیاست
میکنند ( .)Cox, 1981, 144-146به عنوان مثال ،اکنون درآمریکا و بسیار از
کشورهای پیشرفتهی صنعتی جهان ،شرکتهای فراملیتی ،بر امور دولت تسلط
یافتهاند و منافع این شرکتها در رأس سیاستگذاری و برنامهریزی دولتها قرار
دارند.
پرو اضح است که با وجود تمام آنچه در باال ذکر آن آمد ،یعنی جهانشمولی اجبارهای
بازار و کنترل جهان از طریق سازوکارهای اقتصادی ،نباید تصور کرد که سرمایهداری
در عصر جهانیسازی اعتصام به سیاستهای قهرآمیز نظامی را تمام ًا قلم گرفته است.
تخاصمات ساختاری میان بلوکهای سرمایهداری ،چه در سطح شرکتها و چه در
سطح دولتها ،ناگزیر ضرورتهای نظامی و قهرآمیز را طلب میکند .همانطور که الن
میکسینزوود ( )13۸۸نیز خاطرنشان ساخته« ،امپریالیسم سرمایهداری حتی در
بالیدهترین شکل خود مستلزم حمایت فوقاقتصادی است .نیروی فوقاقتصادی آشکارا
برای حفظ و نگهداری خودِ قهر اقتصادیْ بسیار الزم است» (ص .)19 .رقابت بر سر
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کنترل بازار ،مواد اولیه و تکنولوژی عرصههای مستعدی هستند که ضرورت
بهکارگیری قهر نظامی را کماکان برای سرمایهداری نگه داشتهاند.
امپریالیسم سرمایهداری در استفاده از قهر نظامی به منظور حفظ الیگارشیِ حاکم
بر منابع اصلی تولید ،نظیر میلیتاریزهکردن و کنترل سیاسی کشورهای نفتخیز ،ید
طوال دارد و این یکی از خصایص برجستهی امپریالیسم است که از دیرباز تا بهامروز
پابرجاست .در واقع کنترل منابع اولیه و تسلط بر بازار جهانی ،در یک دنیای
پرمخاصمه و رقابتی ،از تالش برای بقای بنگاههای فراملیتیِ تجاری ،نظامی و مالی
جدا نیست .شرکتهای فراملیتی ،بهرغم تسلطشان بر اقتصاد جهانی ،در شرایطی به
حیات خود ادامه می دهند که رقابت بر سر انحصار و کنترل روزافزون مایحتاج و
ضروریات تولید سربه فلک کشیده است .این حوزهها محل تالقیِ تضاد منافع این
نهادها و به تبع آن دولتهای مادرشان است .در این کشاکش بیوقفه و پردامنه،
شرکتهای فراملیتی بهتنهایی قادر به حفظ و تأمین منافع و ادامهی حیات خود
نیستند ،بنابراین مستمراً به حمایت و پشتیبانی کشورهای مادر نیاز استراتژیکی
دارند .قدرتهای امپریالیستی (دولت مادر) ،بهحکم برخورداری از ابزارهای قدرتمند
نظامی ،نهادهای سیاسی و قضایی ،از چنان قدرتی برخوردارند تا در صورتی که منافع
و سودآوری بنگاههای اقتصادی با خطر مواجه شد ،در راستای حفظ منافعشان و
درمقابل ورشکستگی دست به مداخله بزنند.
بنابراین ،یکی دیگر از ویژگیهای عصر حاضر ،منازعه و رقابت بین این شرکتها،
برای کنترل منابع اولیه و بازار و فرصتهای سرمایهگذاری است .رقابت بین دولتهای
غربی به رهبری آمریکا با قدرتهای نوظهور در آسیا ،همچون چین ،بر سر تصرف
بازارهای یکدیگر ،یکی از جنبههای مشخص این تخاصمات در دنیای پرمنازعهی
سرمایه داری معاصر است .تأمین امنیت و کنترل درازمدت مواد خام از رقابت جدید
جلوگیری می کند و در نتیجه کنترل تولید و قیمت کاالها در انحصار قرار میگیرد.
تاریخچهی منازعه و جنگ بر سر کنترل ذخایر نفت در خاورمیانه مثالی کالسیک و
امروزین آن است .همانطور که هارمان ( )2003نیز تأکید میکند نفت موقعیتی
مرکزی در استراتژی کالن امپریالیستها در سدهی بیستویکم پیدا کرده است.
خاورمیانه و شمال آفریقا ،مناطقی هستند که به حکم برخورداریشان از ذخایر غنی
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و عظیم نفت و گاز ،سازوکارهای مشخصی را میان قدرتهای امپریالیستی و
کشورهای منطقه شکل دادهاند که دائماً محل تالقی منازعات و رقابتهای
امپریالیستی بوده است .بدین ترتیب کنترل منابع طبیعی و تقسیم و گسترش
بازارهای موجود در منطقه ،کشمکشهای نظامی پیدرپی و گستردهای را بههمراه
داشته است .جنگهای امپریالیستی گسترده و بیپایان در خاورمیانه در لوای «جنگ
با تروریسم»  ،که خاستگا ِه اقتصادیِ وقوع آن را در نوشتاری دیگر تحلیل کردهام
(سعیدی ،)139۷ ،و نیز «مداخلهی بشردوستانه» در لیبی و سوریه نمونههای بارزی
از الزامات قهر سیاسی و نظامی هستند که قدرتهای امپریالیستی در عصر
جهانیسازی به تحمیل آن کمر بستهاند.
 .2.2رابطهی امپریالیسم و مداخلهی بشردوستانه در لیبی

گفتمان «مداخلهی بشردوستانه» را بایستی در چارچوب ساختار تاریخی کنونی،
که در باال به ساختارها و بنیادهای آن پرداختیم ،مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
ی موجود ،مسئلهی
نخست اینکه ،با در نظر گرفتن سیاستهای متعارف بینالملل ِ
«مداخلهی بشردوستانه» و «مسئولیت حمایت» روابط متقابل میان کشورهای
مستقل ،از حیث برخورداری از استقالل «حاکمیت ملی» ،را به مرحلهی نوین و
متفاوتتری از نظام «پیمان وستفالی»( )6سوق داده است؛ شرایطی ایجاد شده که
دولتهای بهاصطالح «دموکراتیک» این وظیفه و مسئولیت را برای خود قائل
میشوند ،بهزعم خود و به منظور حمایت از «حقوق بشر» ،در امور داخلی کشورهای
دیگر دخالت کنند؛ بدینسان اصل حاکمیت ملی (مندرج در مادهی  2بند  4منشور
سازمان ملل) نقض خواهد شد« .مداخلهی بشردوستانه» در لیبی علیه رژیم قذافی
نمونهی بارزی از چنین مداخالت نظامی است (.)Bellamy, 2017, 523 & Wheeler
با وجود این ،معنای این سخن این نیست که نهادهای متعارف سیاسی و ایدئولوژیکیِ
بینالمللی نمیتوانند مطابق با شرایط زمانه و ضرورتهای سرمایهداری ،بهخصوص
منافع قدرتهای غربی ،تفاسیر متفاوتی از این «ارزشهای جهانشمول» داشته
باشند ،یا اینکه قادر نیستند با تمسکجستن به لفاظیهای فریبنده اقدامات نظامی و

حامد سعیدی

قهر سیاسی خود را توجیه کنند .یا حتی بدین معنا نیست که مطابق با قوانین
سازمان ملل ،اعتصام به جنگ از سوی شماری از قدرتهای جهانی ،در صورتی که
اغلب کشورهای جهان نیز با دخالت نظامی در جایی مخالفت ورزند ،با بیاعتنایی
روبهرو نخواهد شد .مثالً برای بمباران لیبی ،همانگونه که چامسکی ( )2014میگوید
«در واقع خارج از محدودهی سه قدرت سنتی امپراتوری؛ بریتانیا ،فرانسه و آمریکا،
حمایتی وجود نداشت .اتحادیهی آفریقا خواهان گفتگو بود .کشورهای بریکس هم
طرفدار مذاکره و راهحل سیاسی بودند… به نام «جامعهی بینالمللی» لیبی را
بمباران کردند» .باوجود قطعنامهی مارس  2011سازمان ملل به منظور ایجاد
«منطقهی پرواز ممنوع» ،برای حفظ جان غیرنظامیان و برقراری آتشبس و مذاکره
تصریح کرده بودند ،منتها قدرتهای اصلی امپریالیستی آن را نادیده گرفتند .آنها
میخواستند جنگ بهراه بیندازند و رژیم دستنشانده خود را براین کشور تحمیل
کنند (ص .)131.در این کشاکش هرچه هست ،نمیتوان با رجوع به چارچوب سیاسی
و ایدئولوژیکی نظام مسلط (سازمان ملل و نهادهای ریز و درشت زیرمجموعهی آن) به
ماهیت اصلی این پدیده پی برد .بنابراین ،بایستی با درپیشگرفتن رویکردی
ساختارشکنانه ،قوانین و سازوکارهای نظم موجود را درخور سؤال قرار داد و آن تجزیه
و تحلیل کرد.
بنابراین ،صرف نظر از ادعاهای اخالقی در پسِ این مداخله ،این مسئله باید از
منظر دیگری مورد واکاوی و تحلیل قرار گیرد؛ رویکردی که انگیزهها و کارکرد
اقتصادیِ چنین مداخالت نظامی را برمال سازد ،نه صرفاً بازگویی آنچه در بازیهای
دیپلماتیک بینالمللی بهنمایش گذاشته میشوند .نظریهی انتقادی (نئوگرامشی)
رابرت کاکس ( )19۸1این امکان را در اختیارمان قرار میدهد تا با کاربست آن
رابطهی تعاملی میان منافع اقتصادی ،گفتمان مداخلهی بشردوستانه و نهادهای
مرتبط و متناسب با آن را به تصویر بکشیم .از منظر کاکس ،نظریه و اندیشهی
«دخالت بشردوستانه» در خدمت دولت ،طبقه و یا گروههای مشخص اجتماعیاند که
در حفظ نظم موجود منتفع هستند .از اینرو کاکس نتیجه میگیرد که «نظریه
همیشه برای کسی و برای مقصودی ارائه میشود ( .)Cox, 1981b, 128بنابراین،
نقش نظریهی انتقادی و روشنفکران انداموار ،راززداییکردنِ ساختار قدرتی است که
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در پوشش گفتمانهای رتوریک مستور میمانند و به نظم موجود قوام میبخشند .از
نظرگاه کاکس مجموعه ای از عوامل اقتصادی و اجتماعی در فرآیند تحوالت اجتماعی
ساختار تاریخی خاصی را شکل میدهند .مفهوم «ساختار تاریخی» در انتزاعیترین
شکل خود ،تصویری است از ترکیببندی خاصی از نیروها (نیروی مادی ،اندیشهها و
نهادها) که با هم تعامل دارند .با کاربست این نظریه ،سه بُعد مهم مداخلهی نظامی در
لیبی را مورد بررسی قرار میدهیم :تواناییهای مادی ،ایدهها (گفتمان) و نهادها .این
نیروها در روند تحوالتی که در این ساختار تاریخی رخ میدهند متقابالً بر یکدیگر
تأثیر خواهند داشت.
یکم ،توانایی یا قابلیتهای مادی همان شیوهی تولید در یک صورتبندی
اقتصادی ـ اجتماعیست؛ شیوه ی تولیدی که مختصات آن را در فرازهای باال
برشمردیم .در خصوص لی بی ،این مسئله دو جنبه دارد .از سویی بر ضرورت اقتصاد
سرمایهداری به خودگستری در مقیاس جهانی و بهویژه بر اهمیت منافع و مصالح
امپریالیسم غرب در لیبی متمرکز میشود .از سوی دیگر ،کنترل بر ذخایر مواد خام
(نظیر نفت و گاز) و تسلط بر بازار این کشور ،در راستای حاکمیت الیگارشیتر و به
منظور حذف و یا دستکم محدودساختن هماوردهایشان ،منافعیاند که این دولتها
در پی آن هستند .دخالت نظامی در لیبی ،به منظور کنترل سیاسی ،ناشی از
رقابتهای اجتنابناپذیر کنونی در این مناطق است .لزوم کنترل سیاسی برای
هدفهای اقتصادی ،تالش برای بهدست آوردن تضمینِ کنترل بر منابع نفتی،
فرصتهای سرمایهگذاری خارجی و کنترل بازار خارجی مؤلفههایی هستند که سبب
افزایش کنترل سیاسی ،بر مسائل اقتصادی میگردد.
دوم ،اندیشهها بهطورکلی از دو نوع هستند« .یکگونه معانی بیناذهنی یا آندسته
مفاهیم مشترک درباره ی ماهیت مناسبات اجتماعی هستند که معموالً به عادات و
انتظارات رفتاری دوام میبخشند» ( .)Cox, 1981, 136از نمونههای این گونه
اندیشهها در سیاست جهان معاصر و بهطورمشخص در ارتباط با مسئلهی لیبی،
میتوان به این اشاره کرد که این برداشت که سازمان ملل محلی است برای اینکه
دولتها از طریق عامالن دیپلماتیکِ خود برای مسئلهی بحران لیبی راهحلی

حامد سعیدی

دیپلماتیک بیابند .گونهی دیگر اندیشه مرتبط با یک ساختار تاریخی است ،یعنی
تصوراتی جمعیکه گروههای مختلف مردم درباره ی نظم اجتماعی دارند .این تصورات،
دیدگاههای متفاوت دربارهی سرشت و نیز مشروعیت مناسبات حاکم قدرت ،معانی
عدالت و خیر عمومی و غیره است» ( .)Cox, 1981, 137در این مورد« ،ارزشهای
جهانشمول حقوقبشر و دموکراسی» و نیز گفتمان «مداخلهی بشردوستانه» و
«مسئولیت حمایت» جایگاه مرکزی دارند .فارغ از اینکه چهگونه و از چهرهگذری این
اندیشهها به منصهی ظهور رسیدهاند ،در حال حاضر نقش مهمی در سیاست جهانی و
روابط بینالمللی ایفا میکنند .این گفتمان بهعنوان پوششی برای اجرای سیاستهای
امپریالیستی و تعقیب منافع قدرتهای غربی ،بهمنظور کنترل افکار عمومی و
مشروعیتبخشیدن به جنگافروزیهایشان از طریق سیاست و حقوق بینالمللی و
نیز نهادهای مربوطه ،در کشورهای ضعیفتر مستفاد میشود.
سوم ،نهادهای متعدد سیاسی ،اقتصادی و ایدئولوژیکی بُعد دیگر این ساختار
تاریخی را شکل میدهند .نهادینهکردن ،از طریق نهادهای متعدد بینالمللی و محلی،
یکی از شیوههای تثبیت و دوامبخشیدن به یک نظم خاص است .نهادها بازتاب
مناسبات قدرت حاکم در خاستگاه خودشان هستند و معموالً دستکم در آغاز،
تصورات جمعی همساز با این مناسبات قدرت را تشویق میکنند .نهادها آمیزههای
خاصی از اندیشهها و قدرت مادی هستند که به نوبهی خود برتکوین اندیشهها و
تواناییهای مادی تأثیر میگذارند ( .)Cox, 1981, 138از لحاظ سیاسی و حقوقی،
دربابِ مشروعیتبخشیدن به مداخلهی نظامی ،با پیشکشیدن پیشگیری از «کشتار
دستهجمعی» و دفاع از «حقوق بشر» ،سازمانهای متعارف بینالمللی مانند سازمان
ملل متحد ،شورای امنیت سازمان ملل و نیز نهاد نظامی ناتو بهسرکردگی آمریکا،
نقش تعیینکننده ایفا میکنند؛ مؤسساتی که قدرتهای بزرگ نفوذ همهجانبهای در
روند سیاستگذاری وتصمیمگیریهایشان دارند و در نهایت حرف آخر را در آنها
میزنند .از لحاظ اقتصادی ،نهادهای مالی بینالمللی (بانک جهانی ،صندوق بین
المللی پول و سازمان تجارت جهانی) نقش اصلی در اجرای سیاستهای نولیبرالیستی
در راستای بهرهبرداری از نیمکرهی جنوبیِ جهان ،بهنفع قدرتهای غربی بازی
می کنند .این نهادها ،با توسل به قدرت ساختارمندی که از آن برخوردار هستند،
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ملزوم ات تثبیت و بازتولید ایدئولوژی نولیبرالیسم و بازار آزاد جهانی (تحت عنوان
«اجماع واشنگتن» که عمدتاً منافع آمریکا را پیش میبرند) را فراهم و زمینههای
بهکاربستن سیاستهای موردنظر اقتصاد سیاسی جهانی را هموار میکنند .این نهادها
بهعنوان شرط تمدید بازپرداخت بدهیها ،سیاستهای نولیبرالیستی را بر کشورهای
ضعیفتر دیکته می کنند و این کشورها نیز در برابر این فشار سهمگین اقتصادِ جهانی
تاب تحمل ندارند و بنابراین ،تسیلم دستورات این نهادها میشوند.
 .3فرضیهها

برپایهی تئوریهای فوق و با رجوع به روند تحوالت در لیبی ،فرضیههای ما بر دو
اصل استوارند.
• یکم ،انتظار میرود منابع انرژی فسیلی فاکتور تعیینکنندهای برای مداخلهی
قدرتهای غربی در لیبی باشد .از آنجا که چنگانداختن و کنترل ذخایر نفتی یکی
از اهداف و منافع کلیدی قدرتهای امپریالیستی است ،بهکارگیری نیروی نظامی به
منظور تأمین و استمرار منافع درازمدتشان ضرورت سرمایهدارانه پیدا میکند.
همچنین وابستگی شدید قدرتهای غربی به تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه و
شمال آفریقا و نیز موقعیت ویژهی ژئوپلیتکیای که این مناطق از حیث ضرورت تولید
و بازتولید مناسبات سرمایهداری در کشاکش قدرتهای بزرگ و معادالت بینالمللی
پیدا کردهاند ،حضور نظامی غرب در این مناطق را اجتنابناپذیر ساخته است .بهطور
مشخص ،واقع شدن کشور لیبی در کنار دریای مدیترانه و دسترسی سهلتر و
کمهزینه ترِ کشورهای اروپایی به نفت این کشور ،ضرورت دخالت نظامی و به تبع آن
کنترل مستقیم سیاسی بهمثابهی سوپاپ اطمینان در جهت تضمین درازمدت ذخایر
نفتی آن در دستور فوری قدرتهای غربی قرار میگیرد.
• دوم ،به موازات سلطهی مستقیم بر ذخایر نفتی لیبی ،ادغام هرچهبیشتر
اقتصاد لیبی در اقتصاد جهانی ،با اجرای سیاستهای نولیبرالیستی ،انگیزه و هدف
دیگرِ این دخالت محسوب میشود .میلیتاریزهکردن این کشور ،الزم است همراه باشد
با عملیساختن سیاستهایی که مقتضیات استراتژی کالنِ اقتصاد جهانی را تأمین
کند .بسترسازیِ شرایطی که اجرای سیاستهای نولیبرالیستی به بهترین نحو ممکن
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عملیاتی شوند خود را در تغییر اوضاع اقتصادی کالن لیبی ،یعنی تضعیف ،وابستگی و
آسیبپذیرساختن آن ،نشان میدهد .بنابر فرض ما ،پیشبینی میشود پیآمد دخالت
نظامی و اجرای سیاستهای نولیبرالی در تغییر چند فاکتور اقتصادی قابلرؤیت و
سنجش باشند .نظیر کاهش مالیات بر سود شرکتها ،آزادسازی قیمتها و به تبع آن
تورم فزاینده ،تغییر منفی تراز تجاری (کاهش صادرات و افزایش واردات) ،رکود و
بحران اقتصادی و افزایش بدهی دولت .این متغیرها پیآمد مستقیم وضعکردن
سیاست های نولیبرالی هستند که خُسران و وخامت اوضاع اقتصادی لیبی را به همراه
خواهد داشت .بنابراین ،شکنندگی دولت و اقتصاد کشور زمینه را برای آسیبپذیری
اقتصاد لیبی و در نتیجه سودآوری اقتصاد نولیبرالیستی (در واقع کشورهای
پیشرفتهی صنعتی) فراهم میسازد .همانطور که کاکس بیان میکند ،مهمترین
سازوکار اقتصادیِ جهانیسازی ادغام اقتصادهای ضعیف در اقتصاد جهانی است
( .)Cox, 1981, 146بنابراین ،وجه دیگر دخالت نظامی قدرتهای امپریالیستی در
لیبی ،هموارکردن مسیر اجرای سیاستهای اقتصادی نولیبرالیستی است.
پیشزمینههای سیاسی و اقتصادی این فرضیهها به شرح ذیل است .با رجوع به
گذشتهای نهچنداندور ،از دههی  19۷0به اینسو ،از نظر غرب قذافی شخصیت
شیطانی پیدا کرده بود .سرکِشی قذافی در برابر بلوک غرب به تحریم یازده سالهی
سازمان ملل بین سالهای  1992تا  2003علیه لیبی منجر شد (.)Vandewalle, 2011
در واقع چرخش قذافی از یک دولت سرکش به یک متحد غرب با آغاز «جنگ علیه
تروریسم» در سال  2001بهوقوع پیوست ( .)Martinez, 2007, 4پس از این بود که
اصالحات سیاسی و اقتصادی در لیبی ،متناظر با نیازهای سرمایهداری جهانی و خاصه
منافع غرب ،آغاز و رابطه با غرب کمکم بازسازی شد .با اینحال ،اصالحات داخلی باید
به اندازهی کافی جامع و مطابق با سیاستهای نولیبرالیستی انجام میگرفت تا منافع
سرمایهداری غرب را تماموکمال تأمین کند .منتها دولت قذافی انجام چنین تغییراتی
را عملی نساخت.
سرانجام ،اعتراضات تودهای علیه رژیم قذافی (همسو و همهنگام با خیزشهای
تودهای در خاورمیانه و شمال آفریقا – موسوم به «بهار عربی») در سال  2011در
نهایت دو نتیجهی متضاد را برای غرب در برداشت :هم از اینلحاظ که فرصتی طالیی
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برای غرب مهیا ساخت تا با سیاست تغییر رژیم ،تأسیس دولت دستنشاندهی
طرابلس را جایگزین قذافی کند ()Aljazeera, 2016؛ دولت مطبوعی که قابل
پیشبینی باشد  ،اصالحات نولیبرالی را پذیرفته و به اجرا درآورد و دسترسی به نفت و
گاز لیبی را برای غرب تضمین کند .گواینکه غرب مترصد چنین فرصت طالیی بود تا
از آن به نفع خود بهره ببرد .همچنین ،آیندهی این خیزش انقالبی میتوانست منافع و
استراتژی کالن و درازمدت امپریالیستی غرب را با خطرات جدی مواجه کند.
همانگونه که فوند متذکر میشود «چنانچه آسیا ،خاورمیانه و ناسیونالیسم آفریقایی
به صورت یک نیروی ویرانگر درآید ،نفت مورد نیاز اروپا و سایر مواد خام جهان،
ممکن است در معرض مخاطره قرار گیرد ،و وضع اقتصادی کشورهای صنعتی متزلزل
باقی بماند ( .)Fund, 1959, 11-16روستو ،مشاور جانسون ـ رئیسجمهور آمریکا
( ،)1969-1963نیز در برابر کمیتهی مشترک کنگره میگوید سرنوشت کشورهای
اروپایی تحت تأثیر تحوالت جهانسوم (خاورمیانه ،آسیا و آفریقا) قرار دارد ( Rostow,
 .)2002بنابراین ،فرصت طالیی و نیز کنترل و عقیمساختن خیزش تودهای ،ضرورت
بهکارگیری نیروی نظامی بهمنظور تغییر رژیم و کنترل مستقیم آن در اولویت
کشورهای مداخلهگر غربی قرار گرفت.
 .4روش پژوهش

برای پژوهش از متد «استدالل قیاسی»( )۷استفاده شده است .بدینترتیب ،برای
ارائهی استدالل و فاکتهای عینی ،به منظور سنجشِ صحتوسقم تئوری و
فرضیههای طرحشده ،روش «کمّی توصیفی» بهکار بسته میشود .مجموعهای از
متغیرهای اقتصادی پایه و اساس تحلیل پیآمدهای اقتصا ِد سیاسیِ امپریالیسم در
لیبی را تشکیل دادهاند.
بر اساس این ،برای مؤلفهی نخست فرضیهها ،منابع و زیرساخت اساسیِ اقتصاد
لیبی واکاوی شدهاند .در این زمینه ،بهطور عمده ،روی دورهای تمرکز شده که هنوز
رژیم قذافی بر لیبی حکومت میکرد .بدینمنظور ،چند متغیر اصلی پژوهیده شدهاند:
ازجمله عوامل و منابع اساسی تولید ،ذخایر انرژی نفت و گاز ،منبعدرآمد دولت،
مقاصد و کاالهای اصلی صادراتی .منابع اصلی برای جستوجوی دادهها عبارتند از:
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()]OEC[8], The Worldbank[9], IMF[10], OPEC[11] , Worldatlas[12
در خصوص مؤلفهی دوم  ،یعنی اجرا و پیآمدهای سیاستهای نولیبرالیستی ،چند
متغیرِ مشخص بهعنوان شاخصِ سنجش این سیاستها در نظر گرفته شدهاند :جریان
ورود و خروج سرمایه ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی )13(،میزان مالیات بر سود
شرکتها ،تراز تجاری ،بدهیهای دولتی ،آزادسازی قیمتها و رشد اقتصادی .این
متغیرها قبل و بعد از مداخلهی نظامی در سال  2011مورد کنکاش قرار گرفتهاند.
برای اینمنظور ،منابع اصلی عبارتند از,OEC, The Worldbank, IMF, OPEC(:
(. )Tradingeonomics)14
 .5نتایج و تحلیلها

در این بخش نتایج پژوهش را بازنمایی خواهیم کرد .در گام نخست ،پایههای
اقتصاد لیبی و وابستگی دولتهای اروپایی به نفت لیبی را بررسی میکنیم .سپس،
جوانب مختلف پیآمدهای مداخلهی نظامی و نولیبرالیزهکردن اقتصاد لیبی را با
ارائهی آمار و دادههای عینی به نمایش خواهیم گذاشت.
 .5.1اقتصاد تکپایهای لیبی و وابستگی اروپا به نفت آن

نتایج بهدستآمده نشان میدهد که لیبی یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان
در زمینهی نفت و گاز است .لیبی در سال  201۷نودویکمین اقتصاد صادراتی در
جهان و نیز یکی از کشورهای عضو اوپک است ( .)OEC, 2018اقتصاد لیبی بهشدت
وابسته به هیدروکربنها و بنابراین اقتصادی تکپایهای دارد .در واقع نفت محور اصلی
اقتصاد لیبی را تشکیل میدهد و تقریباً تنها کاالی اصلی صادراتی این کشور است که
بیش از  90درصد درآمد دولت ۷0 ،درصد تولید ناخالص داخلی ( )GDPو  95درصد
صادرات از فروش نفت به دست میآیند ( .)AFDB, 2011از لحاظ «ذخایر
اثباتشدهی نفت» ،لیبی رتبهی اول در آفریقا و رتبهی نهم در جهان را به خود
اختصاص داده است ( .)OPEC, 2018aدر واقع نفت لیبی جایگاه قابلمالحظه و
ویژه ای در اقتصاد جهان دارد .این کشور با  309,2هزار بشکه در روز (سال )2016
هفدهمین تولیدکنندهی نفت در جهان به حساب میآید (جدول  1و  2را ببینید) .در
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میان کشورهای عضو اوپک ،لیبی در مقام هفتم ایستاده است .بهعبارت دیگر2 ،
درصد نفت مورد نیاز جهان را لیبی تأمین میکند.

دوره ای که تازه بحران اقتصادی جهانی شروع شده بود ،یعنی در سال  200۸که
هنوز این بحران به تمامی بر اقتصاد لیبی اثرگذار نشده بود ،درآمد نفت لیبی به 46
میلیارد دالر رسید .منتها ،وابستگی شدید به نفت موجب شد که بحران اقتصادی
جهانی و کاهش تقاضا برای نفت ،تولید ناخالص لیبی را بهطور معتنابهی تنزل دهد.
این نیز ،همان طور که در ادامه نشان خواهیم داد ،تأثیر چشمگیری بر رکود اقتصادی
و درآمدهای دولتی در سال  2009گذاشت .روند رکود و کسادی اقتصادی در سال
 2010تا حدودی کمرنگ شد .در ادامهی این روند ،تولید نفت در ماه ژانویه ،2011
یعنی یک ماه قبل از آغاز اعتراضات تودهای علیه رژیم قذافی ،یک میلیون و 600
هزار بشکه بوده که  ۸5درصد آن صادر شده است.
عالوه بر نفت ،دیگر منابع زیرمینی در لیبی گاز طبیعی و به میزان کمتری گچ
هستند  .سهم ذخایر گاز لیبی به نسبت مجموع ذخایر گاز در جهان  0,۸درصد
(1495میلیارد متر مکعب در سال  )2010است .محصوالت اصلی صادراتی لیبی در
سال  2010عبارت بودند از نفت خام ( ،)%۷۸گاز طبیعی ( ،)%11نفت تصفیهشده
( ،)%۷کودهای نیتروژنی ( )٪0,49و هیدروکربنات آسیلیک (.)OEC, 2018( )٪0,66
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مقاصد برتر صادرات لیبی در سال  2010بهترتیب عبارت بودند از ایتالیا با 36
درصد از مجموع کل صادرات ،فرانسه  13درصد ،اسپانیا  ۸,9درصد ،چین  ۷,9درصد،
آلمان  6,۷درصد ،بریتانیا  3,6درصد و هلند  2,9درصد بوده است (نگاه کنید به
نمودار  .)2نمودار ( )1نیز نشان میدهد که بیش از  95درصد محصوالت صادراتی
لیبی شامل نفت خام و گاز طبیعی است ،که عمدتاً به کشورهای اروپایی صادر
میشوند .در واقع ،این کشورهای اروپایی در سالهای پیش از جنگ ،بهشدت به نفت
لیبی وابسته بودند :برای مثال ،در سال  ،2010لیبی بزرگترین کشور تأمینکنندهی
نفتِ ایتالیا ( ،)٪ 24فرانسه ( ،)٪ 1۸اسپانیا ( ،)٪ 13سوم در انگلستان ( )٪ 4,3و
چهارم در آلمان ( )٪ ۷بوده است ( .)OPEC, 2017این ارقام نشان میدهند
کشورهای اروپایی مقصد اصلی صادرات نفت لیبی هستند که حدود  ۸5درصد از کل
صادرات نفت لیبی را شامل می شود .درمجموع ،صادرات نفت لیبی حدود  10درصد
از کل نیازهای نفت اروپا را تأمین میکند .بنابراین ،این ارقام صحت تئوری و
فرضیهی ما را مبنی بر وابستگی شدید دولتهای اروپایی به نفت لیبی را اثبات
میکند و بنابراین این دولتها منافع کالن و پراهمیتی در کنترل ذخایر نفت لیبی
دارند.

684

685

اقتصاد سیاسی امپریالیسم «بشردوستانه» در لیبی

در حوزهی واردات ،کشورهای اصلی واردکننده به لیبی به ترتیب ایتالیا ( ،)٪15چین
( ،)٪ ۸,۸ترکیه ( ،)٪ ۸,6کره جنوبی ( ،)٪ ۷,3فرانسه ( ،)٪ 6آلمان ( )٪۸ ، 5و مصر
( )٪4,6بودهاند (به پیوست یک مراجعه کنید) (.)OECD, 2010

مداخلهی نظامی در لیبی ،بسیاری از معادالت را دستخوش خود قرار داد .در
ارتباط با تغییر در سهم کشورهای واردکنندهی نفت از لیبی چند نکتهی بسیار مهم
به چشم میخورد .نخست باید ذکر کرد که مداخلهی نظامی در لیبی کاهش شدید
تولید نفت را در پیداشته است .این میزان در سال  2016حدود  390هزار بشکه در
روز بوده است ،این درحالیست که میزان تولید نفت در سال  2010بیش از یک
میلیون و  4۸6هزار بشکه در روز بوده است .بهعبارتی تولید نفت تقریباً  ۷3درصد
کاهش یافته است.
از یکسو نمودار ( )2نشان می دهد که درصد صادرات نفت لیبی به برخی از
کشورهای اروپایی (نظیر ایتالیا ،انگلیس ،اسپانیا و آلمان) و نیز آمریکا در سالهای
 2000تا  2010بهطور چشمگیری کاهش یافته بود ،در حالی که درصدِ صادرات نفت
به چین در این بازهی زمانی از صفر به  ۷,9درصد افزایش یافته بود .همچنین ،واردات
لیبی از کشورهای اروپایی بین سالهای  2000تا  2010بهشدت سیر نزولی داشته
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است .این درحالی ست که درصد واردات لیبی از چین (از صفر به  )٪۸,۸و ترکیه (از
 ٪2,۸به  )٪۸,6بهطور مستمر سیر صعودی داشته است ،که تاکنون نیز ادامه داشته
است (پیوست یک را ببینید) .این آمار و دادههای عینی بیانگر ظهور چین بهمثابهی
رقیب قدرتمند برای قدرتهای غربی در آفریقا است .چین در اینسالها توانسته
بهطور روزافزون (بخشی از) بازارهای غرب را بهتصرف خود درآورد و نیاز فراوان به
استفاده از نفت ،چین را به یک رقیب جدی برای بلوک غرب تبدیل کرده است .از
اینرو ،حضور چشمگیر و روزافزون چین بهعنوان طرف مراودات اقتصادی با کشور
لیبی ،میتواند برای منافع کالن و استراتژیک قدرتهای غربی خطرآفرین باشد .این
فاکتورها تخاصمات میان شرکتهای چینی و غربی ،و به تبع آن کشمکش میان
دولتهایشان را تشدید کرده است.
بنابراین ،آنچه در نمودار ( )2قابلتأمل است پس از مداخلهی نظامی در سال
 2011موقعیت کشورهای اروپایی و چین در مورد صادرات نفت بهطول قابل
مالحظهای تغییر کرده است .از طرفی ،بهرغم کاهش شدید تولید نفت در لیبی،
صادرات نفت به ایتالیا ،فرانسه ،آلمان ،انگلستان و آمریکا از سال  2011بهبعد افزایش
قابل اعتنایی یافته است .در مقابل ،صادرات نفت به چین از  ٪11در سال  2011به
 ٪3,5در سال  2014کاهش یافته است .این نتایج بهوضوح اهداف اقتصادی
دولت های اروپایی ،یعنی کنترل ذخایر نفتی و محدودکردن رقبای خود ،در مداخلهی
ی صادرات نفت به اروپا و سیر نزولی
نظامی را تأیید میکنند .تغییر در روند تصاعد ِ
صادرات نفت به چین از سال  2011بهاینسو بیانگر تضاد منافع قدرتهای
سرمایهداری است و بنابراین ،گواه این حقیقت است که چهطور قدرتهای غربی با
مداخلهی نظامی در لیبی ،رقبای خود را به حاشیه میرانند و در نتیجه منافع
نفتیشان را تأمین و تضمین میکند.
 .5.2فروپاشی و نولیبرالیکردن اقتصاد لیبی

در بحبوحه ی آشفتگی اقتصادی و نابسامانی اجتماعی در لیبی ،بانک جهانی
توصیه کرده برای داشتنِ یک اقتصاد رقابتی و پر جنبوجوش الزم است میدان بازی
مناسب برای بخش خصوصی ایجاد شود ( .)Worldbank, 2018با این پیشنهاد،
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بانک جهانی بنیاد یک سیاست نولیبرالیستی را برای لیبی بهمثابهی کشوری
بحرانزده پیریزی میکند .این درحالیست که ،چنانچه در ادامه خواهید دید ،اوضاع
پرتالطم و آشفتهی کنونی پیآمد مستقیم سیاستهای نولیبرالیستی هستند.

سرمایهگذاری مستقیم خارجی یکی از شاخصهای روند جهانیشدن سرمایه،
منطبق با اجرای سیاستهای اقتصادی نولیبرالی است .نمودار ( )3آشکار میسازد که
جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به لیبی در سال  2004به میزان 1,0۸
درصد و در سال  200۷به میزان  6,95درصد افزایش یافته است (.)UNCTAD, 2018
روند فزایندهی سرمایهگذاری خارجی در این برهه ،همسو و همهنگام با موج
سرمایهگذاریها در منطقهی خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است (.)OECD, 2014, 4
سهم لیبی از این سرمایهگذاریها در سال  200۸سه درصد و در سال  2013تنها
یکدرصد از کل ورود سرمایهگذاریها بوده است (به پیوست دو مراجعه کنید).
کشورهای صنعتی ( )OECDکماکان اصلیترین سرمایهگذاران در این منطقه هستند
( .)FDI-Intelligence, 2014در مقام مقایسه ،بعد از دخالت نظامی در لیبی و
سقوط رژیم قذافی ،جریان سرمایهگذاری خارجی با روند نزولی و نوسانات شدید
همراه بوده است .در واقع ،بیثباتی همهجانبهی اوضاع لیبی ،امنیت سرمایه را تا
حدودی با خطر مواجه کرده ،و بنابراین این کشور با فرار سرمایه روبهرو بوده است.
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بنابراین ،در ارجاع به تئوری ارزش مارکس ،گسیل سرمایهگذاری مستقیم به این
کشورها ،ناشی از ضرورتهای سرمایهدارانه به منظور بهرهبرداری از ارتش عظیم
نیروی کار جهانی ،یعنی با بهرهکشی فوقالعاده از نیروی کار بیکار و ارزان این
کشورها است؛ روندی که استخراج ارزش اضافی و بیشینهسازی انباشت سرمایه را
دنبال میکند.
شاخص دیگری از سیاستهای نولیبرالی ،نرخ مالیات بر سود شرکتها است.
میزان این نرخ تا سال ( 2011یعنی تا زمان سقوط رژیم قذافی)  40درصد بوده است.
این میزان در سال  2011به  20درصد (به نصف) کاهش داده شده که تاکنون
( )201۸در همین حد باقی مانده است ( .)Tradingeonomics, 2018این فاکتور
نیز ،به سهم خود ،با فراهمساختن زمینههای مساعدی برای سرمایهگذاری ،افزایش
سود برای شرکتها ،ازجمله بنگاههای فراملیتی مستقر در لیبی ،را فراهم و تأمین
میکند .در زمینهی رشد اقتصادی ،این روند در طول سالهای  2000تا  2010تقریباً
پایدار باقی مانده بود .در مقابل ،تولید ناخالص داخلی بهعنوان شاخصی از رشد
اقتصادی ،در سال  2011با  66درصد کاهش به پایینترین نقطهی تاریخی خود
سقوط کرد .متعاقباً ،این روند در سال  2012تا  ٪124افزایش یافت و باالترین سطح
رشد اقتصادی را کسب کرد .مجدداً با سقوط  53درصدی در سال  2014سیر رکود و
وخامت اقتصادی را به نمایش گذاشت( .)IMF, 2018این دادهها نشانهندهی تفاوت
واضح مابین دوره ی قبل و بعد از تغییر رژیم است که مداخلهی نظامی موجب به
بیثباتی و رکود اقتصادی در این کشور شده است.
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در خصوص تورم ،نمودار ( )4آشکار میسازند که از سال  2000تا  2010شاخص
قیمت مصرفکننده تنها  6,4درصد افزایش یافته است .این درحالیست که نرخ تورم
در سال  2016به نسبت سال  ،2010تقریبا  92درصد افزایش یافته است
( .)UNCTAD, 2018این افزایش سرسامآور نرخ تورم ،یکی از جنبههای
نولیبرالیسم اقتصادی را تأیید میکند و بنابراین از فرضیهی ما نیز پشتیبانی میکند.
همانطور که بانک جهانی گزارش میدهد ،تورم باال در لیبی همراه و همسو با کاهش
چشمگیر پایهایترین خدمات اجتماعیْ موجب فقر بیشتر و محرومیت فزایندهی
اجتماعی و اقتصادی شده است .تورمی که در سال  201۷تسریع شد ،شرایط
رقتانگیز و دهشتناکتری را برای مردم لیبی به همراه آورد ( Worldbank,
.)2018

مضاف براین ،نتایج حاصل از نمودار ( )5حاکی از آن است که میزان تراز
پرداختهای لیبی در تجارت با دنیای خارج در سالهای  19۸0ـ  2006تقریب ًا 16
درصد افزایش مثبت داشته است .این میزان در سال  200۸به نسبت سال  2004با
افزایش مثبت به  6۷3درصد رسیده است .در مقابل ،پس از مداخلهی نظامی ،هرچند
تراز پرداختها در سال  2012موقتاً با افزایش مثبت همراه بوده ،این روند کاهش
قابلتوجهی در طول سالهای  2013ـ  2016را تجربه کرده است .بهطور مشخص در
سال  2015به میزان 1۸3۷2,۷4میلیون دالر به پایینترین سطحِ تاریخی خود تنزل
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کرده است ( .)UNCTAD, 2018این روند ،همسو است با کاهش چشمگیر تولید
نفت بعد از مداخلهی نظامی که از یک میلیون و  4۸6هزار بشکه در سال  2010به
 390هزار بشکه در سال  2016سقوط کرده است (به جدول  2نگاه کنید) .این نیز ،با
توجه به وابستگی کامل اقتصاد لیبی به تولید و فروش نفت ،فروپاشی و شکنندگی
اقتصاد لیبی را به تصویر میکشاند .در واقع ،بهرهکشی از منابع طبیعی لیبی ،به قهقرا
رفتن تراز پرداختها و نرخ مبادله در تجارت بینالمللی شرایطی را فراهم میآورد که
امکان توسعه را از این کشور میگیرد.

شاخص مهم دیگر ،کسری بودجهی دولتی است .نمودار ( )6بهوضوح نشان
میدهد که از سال  2000تا  200۸کسری بودجهی دولت لیبی کاهش یافته است.
ص تأمین مالی در این دوره به شکل مثبت به میزان  964درصد افزایش یافته
نیز ،خال ِ
است ( .)Tradingeconomics, 2018این تعادل در طول سالهای  2009ـ
 2011روند جزر و مد داشته است .چنانکه در باال ذکر کردیم این رکود و ناهمترازی
ناشی از تأثیرات بحران اقتصادی جهانی بوده است .اگرچه این روند ،با افزایش 525
درصدی در سال  ،2012یعنی کاهش کسری بودجه ،به اوج خود رسیده است ،اما
کسری بودجه از سال  2013بهبعد افزایش شدیدی داشته است ،که با پیآمد منفی
 31,101میلیارد دالری در سال  2015همراه بوده است (.)UNCTAD, 2018
برپایهی گزارش بانک جهانی ( ،)201۸در نتیجهی این تغییرات ،حسابهای جاری در
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سال  2015حدود  ٪۷6از تولید ناخالص داخلی تخمین زده شده است .درنتیجه،
برای تأمین مالی این کسری ،ذخایر خالص ارز خارجی به سرعت در حال کاهش
است.
با نگاهی به نمودار ( ،)۷بدهی دولت لیبی در طول سالهای  2000تا  2010روند
روبهکاهشی را نشان میدهد .با اینحال ،بدهی دولت از سال  2012بهبعد سریعاً باال
رفته است .این کشور در سال  2016بدهی  16,5درصدی از تولید ناخالص داخلی را
به ثبت رسانده است .از سوی دیگر ،از سال  2012بودجهی دولت به میزان  60درصد
از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است ،در حالی که بودجهی دولت بین سالهای
 2004تا  2011بسیار باالتر از بدهیهای دولت بوده است ( Tradingeconomics,
 .)2018برای جبران کسری بودجهی شتابنده ،دولت مجبور به گرفتن وام از راههای
مختلفی است ،که خود را در روند صعودی بدهیهای دولت نشان میدهد .منتها ،در
نتیجهی جستوجوهای صورتگرفته منبع این وامها یافت نشدند.

گرچه منشأ و منبع اصلی وامهای دولت لیبی در این دوره هنوز اعالم نشدهاند (یا
دستکم ما به آن دسترسی نداریم) ،منتها کسری و شکاف تأمینمالی لیبی ،راه را
برای مؤسسات مالی بینالمللی (صندوق بینالمللی پول ،بانک جهانی و سایر نهادهای
مربوطه) باز گذاشته است تا از این طریق در ازای اعطای وام سیاستهای
نولیبرالیستی خود را بر دولت لیبی تحمیل کنند .در حقیقت ،کسری فزایندهی
بودجه و ضعف و شکنندگی دولت باعث میشود لیبی بیشازپیش آسیبپذیر گردد،
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بهطوری که دولت بهناچار شرایط تحمیلشده از سوی این نهادهای مالی را بپذیرد،
تااینکه به اقتصاد داخلی اتکا کند و یااینکه مسیر «مستقل» و کمهزینهتری را در
پیش بگیرد.
دراین میان ،ممکن است این بحث نیز پیش کشیده شود که ،به جای پیآمدهای
مستقیم و غیرمستقیم مداخلهی نظامی و در نتیجه سیاستهای نولیبرالیستی،
وضعیت بحرانی و بیثباتی سیاسی در لیبیْ علت اصلی رکود و وخامت اوضاع
اقتصادی در لیبی شمرده و سایر عوامل نادیده گرفته میشود .با درک این واقعیت که
بیثباتی سیاسی در یک کشور میتواند پیآمدهای نامطلوبی را بههمراه داشته باشد،
با وجود این ،نتایج بهدستآمده از پژوهش کنونی ،که نولیبرالیزهکردن و درنتیجه
آشتفگیِ اقتصاد لیبی را نمایان ساخت ،بهوضوح عواقب سیاستهای نولیبرالی و
بنابراین روند ادغام بیشازپیش اقتصاد لیبی در اقتصاد سرمایهداری جهانی
(جهانیشدن سرمایه) را تأیید و پشتیبانی میکند .فاکتهای عینی و استدالالت
مقاومتناپذیر بر پایهی فاکتورهایی نظیر تورم رو به افزایش ،ورود سرمایهگذاری
مستقیم خارجی ،موازنهی تجاری منفی ،کاهش مالیات بر سود شرکتهای بزرگ،
شکنندگی و بی ثباتی اقتصاد لیبی و بنابراین افزایش بدهیهای دولتی ،از عواقب
ناگوار مداخلهی نظامی و سیاستهای نولیبرالی خبر میدهند.
با این حال ،برای پژوهیدن جنبههایی از اقتصاد لیبی ،نظیر خصوصیسازی
خدمات عمومی و گرفتنِ وامهای احتمالی از صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی،
منابع و دادههای قابلاطمینان و معتبری یافت نشدند .میتوان این موارد را جزو
کمبودهای این پژوهش محسوب کرد ،که الزم است بیشتر مورد بررسی قرار گیرند.
 .6نتیجهگیری

تبیین نقش و سازوکارهای گفتمان «مداخلهی بشردوستانه» در سیاست
بین المللی بایستی در چارچوب ساختار تاریخی کنونی ،عصر جهانیسازی و
نولیبرالیسم ،مورد تأمل قرار گیرد ،تا از اینطریق فاکتورهای عینی و ریشهای آن را از
زیر پوستهی مهآلود و بغرنج بیرون بکشیم و درخور سؤال قرار دهیم .بر ایناساس،
آنچه این نوشتار پژوهشی روی آن خم شده و به واکاوی خاستگاه اصلیِ آن پرداخته،
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منافع و پیآمدهای اقتصادی هستند که قدرتهای غربی در پسِ مداخلهی
بشردوستانه در لیبی دنبال میکنند .بر پایهی نتایج و بررسیهایی که در فرازهای باال
از دید خوانندگان گذشت ،به نتیجهگیری ذیل میرسیم که خطوط عمدهی آن به
اختصار ترسیم میشود.
نتایج بهدستآمده مؤید صحت تئوری مارکسیستی در شناخت کارویژههای
امپریالیسم است .نظر بهاینکه گرانیگاه شناختشناسی ما «نظریهی ارزش» مارکس
بود ،با تمرکز روی شیوه و روابط اجتماعی تولید میان افراد جامعه ،امپریالیسم را
نتیجهی تطور و فرگشت شیوهی تولید سرمایهداری مطمحنظر قرار دادیم .فرآیندی
که در آن تالش برای تولید بیشینهی ارزش اضافی از طریق استثمار کارگران ،به
ضرورت بالواسطهی امپرالیسم برای تاختزدن نیروی کار جهانی مبدل میگردد.
بنگاههای غولپیکر فراملیتی در اقصی نقاط جهان ،پنجهدرپنجهی یکدیگر در رقابتی
نفس گیر بر سر کنترل و تسلط بر عناصر اصلی تولید و بازار جهانی به حیات خود
ادامه میدهند .در دنیای پرمخاصمهی کنونی بهکارگیری نیروی نظامی از سوی
قدرتهای بزرگ به شرط بقای الیگارشی امپریالیستی تبدیل شده است .این امر ناشی
از هراس قدرتهای امپریالیستی است که مبادا کنترل اوضاع را از دست بدهند و
میدان منازعات سرمایهداری را به هماوردهایشان ببازند .بنابراین در پیوند با مسئلهی
لیبی به این نتایج میرسیم که:
نخست ا ینکه ،تضاد منافع و منازعه بر سر کنترل و تسلط بر ذخایر نفتی ،به
منظور تضمین منافع و بهرهبرداری از آن ،اصلیترین دلیل مداخلهی نظامی در
کشورهای نفتخیز را توضیح میدهند .آنچه غرب و در رأس آن واشنگتن به دنبال
آن است قبالً از سوی جرج بوش اعالم شده است :کنترل مستقیم ذخایر نفتی یا
دستکم داشتن مشتریان قابلاعتماد ( .)Chomsky, 2011با این رویکرد ،یافتههای
ما حاکی از آنند که وابستگی شدید کشورهای اروپایی به نفتِ لیبی هستهی اصلی
انگیزهی غرب در مداخلهی نظامی را تشکیل میدهد .چنگانداختن بر ذخایر نفت
این کشور ،در رقابت با رقبای سرسخت و نوظهورشان ،از اهمیت حیاتی برخوردار
است .روند روبهافزایش فعالیتهای اقتصادی چین در آفریقا ،مخصوصاً در لیبی،
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همچون یک غول اقتصادی و بهمثابهی یک رقیب قدر برای غرب ،و از آنجا که غرب
ت اقتصادی قادر به پسزدن و از میانبهدرکردن چین نیست،
در میدان رقاب ِ
قدرتهای غربی را به سمتی سوق میدهد تا از طریق حضور نظامی ،هم منافع نفتی
خود را حفظ کنند و هماینکه گسترش حضور چین را در این منطقه محدود سازند.
نتایج نشان میدهد که مداخلهی نظامی در سال  ،2011به میزان قابلاعتنایی اهداف
غرب را در این زمینه تأمین کرد؛ در خصوص منابع نفتی ،این مداخله منجر به
افزایش صادرات نفت به کشورهای اروپایی و در مقابل ،موجب کاهش قابلتوجه
صادرات نفت به چین شده است.
دوم اینکه ،ادغام هرچهبیشتر اقتصاد لیبی در اقتصاد جهانی ،بهمثابهی تأمین
بازار جدید در جهت تولید ارزش اضافی و بیشینهی انباشت سرمایه ،یعنی تأمین
مقتضیات اقتصاد سیاسی سرمایهداری معاصر ،انگیزهی دیگرِ این «مداخلهی
بشردوستانه» را توضیح میدهد .کسب چنین هدفی ،در گام نخست ،خود را در
اجرای سیاستهای نولیبرالیستی سرمایهداری نشان میدهد ،که آسیبپذیرساختن و
وابستهنگهداشتن اقتصادهای ضعیف پیآمد بالواسطهی این سیاستها هستند.
مجموعهای از متغیرهای مهم اقتصادی ،نولیبرالیکردن اقتصاد لیبی را آشکار
میسازند ،که در نتیجهی آن اقتصاد لیبی بهطور نظاممند و مستمر در وابستگی به
کشورهای پیشرفته صنعتی (جهان شمال) نگه داشته میشود .کاهش  50درصدی
مالیات بر سود شرکتها پس از مداخلهی نظامی ،افزایش سرسامآور و لجامگسیختهی
تورم و گرانی ،آشفتگی و بیثباتی اقتصادی ،سیر صعودی بدهیهای دولتی و تغییر
منفی تراز تجاری و تراز پرداختها به زیان لیبی ،همهباهم ،فرضیهها و رویکرد نظری
این پژوهش را بهوضوح مورد تأیید قرار میدهند و مصداق این حقیقتاند که
نولیبرالیکردن اقتصاد لیبی ،یکی از اهداف و نتیجههای مستقیم مداخلهی نظامی در
لیبی بوده است؛ هدفی که اساساً شکنندگی اقتصاد لیبی ،به نفع مداخلهگران را
تعقیب میکند .فرآیند ادغام بیشتر اقتصاد و بازار لیبی در اقتصاد جهانی ،عالوه بر
تسلط بر و بهره برداری از منابع انرژی این کشور ،از حیث منافع امپریالیسم
سرمایهداری ،ضرورتی است تا به سلطهی اقتصاد سیاسی جهانی بر کشورهای
پیرامونی ثبات ببخشد و به ادامهی حیات آن استمرار ببخشد.
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سرانجام ،از رهیافت مارکسیستی و بر اساس نتایج حاصله ،میتوان نتیجه گرفت
که گفتمان «مداخلهی بشردوستانه» و «مسئولیت حمایت» زمینهی سیاسی و
حقوقی مساعد و فرصت طالییِ بینظیری برای قدرتهای امپریالیستی فراهم ساخت
تا از اینطریق تضمین منافع اقتصادی خود را با توسل به قهر نظامی عملی سازند.
بنابراین ضرورت اقتصادی سرمایهداری پایههای تحلیل دیگر جوانب سیاسی و
ایدئولوژیکی ساختار تاریخی موجود را صورت میبخشد .در حقیقت ،گفتمان
مداخلهی بشردوستانه صرف ًا ابزار مشروعیتبخش و توجیهگرانهای برای قدرتهای
امپریالیستی است ،حداقل برای فریب اذهان عمومی بخشی از مردم جهان و کاهش
محدودیتهای حقوقی و سیاسی در سطح بینالمللی ،تا از اینطریق ملزومات عملی
منافع امپریالیستی خود را سازمان دهند و در تحلیل نهایی به بازتولید شیوهی تولید
امپریالیسم سرمایهداری استمرار ببخشند .با همهی اینها ،آنچه دخالت
بشردوستانهی غرب برای مردم جانبهلبرسیده و بهپاخاستهی لیبی به ارمغان آورد
فروپاشی اجتماعی و اقتصادی این کشور بود که در نتیجهی آن فقر و فالکت
اجتماعی ،ناامنی و بی ثباتی سیاسی و در نهایت آشفتگی اقتصادی در اعماق این
جامعه ریشه دوانیده است .اینها دیگر نه با شیپور «دموکراسیخواهی» قابل توجیهاند
و نه با ردای «بشردوستانه» پنهانشدنی.
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 .8پیوستها
 .Iده بزرگترین کشورهای واردکنندهی لیبی در سالهای  2000تا 2015

 .IIجریان سرمایهگذاری خارجی
 )aجریان سرمایهگذاری مستقیم در کشورهای عربی بر اساس سپهر و منبع
سرمایهگذاری کننده ( درصد از مجموع کل) 2003 ،ـ 2011

حامد سعیدی
 )bسرمایهگذاری مستقیم خارجی به خاورمیانه و شمال آفریقا ،درصد از
مجموع کل ،سالهای  2008و 2013
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 .IIIتولید ناخالص داخلی در لیبی

پینوشتها
[ ]1نسخهی اولیهی این پژوهش را در ماه ژوئن  201۸به زبان هلندی برای درس
«ماژول اصلی روابط بینالمللی» در دانشگاه آمستردام به رشتهی تحریر درآوردم .در این
نسخهی فارسیْ بخش «رهیافت نظری» را اندکی بسط دادهام .نیز قسمتهایی از نمودارها را
به همان شکل اولیهشان حفظ کردهام .تغییر همهی دادهها و بازسازی مجدد آنها بهزبان
فارسی بیشازحد زمانبر و خستهکننده و البته غیرضروری نیز بودند .بنابراین ترجیح دادم
جنبههایی از آن را دست کاری نکنم .امید است این نوشتارِ پژوهشی سهمی ولو کوچک در
ارتقای دانش خوانندگان و عالقهمندان این حوزه ادا کند و از این مهمتر ،شناخت بهتری از
سازوکارهای اقتصاد سیاسی سرمایهداری در عصر جهانیسازی بهدست دهد .بدونتردید
شناخت بیشتر این نظام ما را در رویارویی و مبارزه با آن نیرومندتر خواهد ساخت.
[ ]2این جنگها را در سالهای ( )1۸۸۸–1۸۷۷انگلیس برای تصرف مناطق ترانسوال و
تصرف قسمتهای جنوبی آفریقا برپا کرد که انگلیسیها در آن پیروز شدند ،اما بوئرها پس از
مدتی توانستند استقالل خود را بازیابند.
[Humanitarian Intervention ]3
[Responsibility to Protect ]4
[)NATO( North Atlantic Treaty Organization ]5

حامد سعیدی
[Peace of Westphalia ]6
حاکمیت وستفالی اصولی در حقوق بینالملل را پدید آورد که ،بر پایهی اصل عدم
مداخله در امور داخلی کشور دیگر ،هر دولت ملی بر قلمرو و امور داخلیش
دارای حاکمیت است ،و این که هر دولت (فارغ از این که چقدر بزرگ یا کوچک باشد) در
حقوق بینالملل برابر است .این دکترین با توجه به پیمان وستفالی ،امضا شده در سال
 ،164۸که به جنگ سیسالهی مذهبی پایان داد ،که در آن دولتهای اصلی قارهای اروپا
توافق کردند به تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند نامگذاری شده است (ویکیپدیا).
[deductive reasoning ]۷
[/https://atlas.media.mit.edu/en ]۸
[/https://data.worldbank.org ]9
[http://www.imf.org/en/Data ]10
[http://www.opec.org/opec_web/en/index.htm ]11
[/https://www.worldatlas.com ]12
[)FDI( Foreign direct investment ]13
[https://tradingeconomics.com ]14
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اقتصاد سیاسی «جنگ با تروریسم»
حامد سعیدی
سهمی در تحلیل خاستگاهِ اقتصادیِ وقوعِ جنگ علیه تروریسم

حامد سعیدی

پیشدرآمد

واقعهی یازده سپتامبر  ،2001چرخشگاهی در روابط بینالمللی در ابتدای قرن
بیستویکم رقم زد که تحوالت ناشی از آن به شکل بارزی بعد جهانی به خود گرفت
( .)Cox, 2017متعاقب این رویداد ،جورج بوشِ پسر جنگ با تروریسم را «عملیات
عدالت بیپایان« نامید و کلیهی کشورهای جهانی را چنین فراخواند که «هر کس با
ما نیست بر ماست« .پیرو چنین سیاستی آمریکا توانست بخش بزرگی از کشورهای
دنیا را پشت سر خود بهخط کند و اینچنین ائتالفی گسترده مرکب از کشورهای
عضو ناتو و حتی دیگر دولتهای منطقهای را تشکیل دهد .تونی بلر ،نخستوزیر وقتِ
انگلیس ،نیز اعالم کرد که کارزار کنونی باید بخشی از یک پروژهی بزرگترِ
«منظمکردن مجدد جهان» شمرده شود ( . )Wood, 2003, 146جهان پس از این
واقعه ،وارد فاز نوینی از تاریخ خود شد و نظم جدی شروع به نضجگرفتن کرد .اگرچه
جهان بعد از سقوط دیوار برلین ،تکقطبی شده بود و ابرقدرتی آمریکا با آغوش باز از
سوی بخشِ اعظمی از کشورهای جهان پذیرفته شده بود ،منتها رقابتهای
امپریالیستی پایانی نداشت و با برپا شدن این جنگ ،قرن بیستویکم با توحشی
ویرانگر آغازیدن گرفت .در نتیجهی این تحول ،تقریباً تمامیِ وجوهِ حیات سیاسی،
اقتصادی و اجتماعیِ مردم جهان و بهخصوص خاورمیانه تحت تاثیر قرار گرفت .بهرغم
اینکه پشتیبانی تاریخی ایاالت متحده آمریکا از سازمان القاعده و دیگر گروههای
تروریستی در اقصی نقاط جهان بر کسی پوشیده نیست ( ،)2014 ,Blumچنین ادعا
میشود که این جنگِ بدونمرز ،پاسخی است به جهانی که در آن نه دولت-ملتها،
بلکه مخالفان غیردولتی ،یعنی تروریستها ،خطری جدیتر برای جهان محسوب
میشوند .اینچنین ،جنگ بیپایان را به منظورِ برقراری «صلح جهانی» و خالص
ن
شدن از «شرِ تروریسم» آغاز کردند .بدینسان میلیتاریزه کردن گسترده و بیپایا ِ
خاورمیانه و شمال آفریقا (افغانستان ،عراق ،لیبی و سوریه) عملی گردید.
گفتمانِ پروبلماتیکی که در اینمیان پدیدار میشود این است که «جنگ با
تروریسم»[]1بهعنوان یک جنگ «عادالنه و بشردوستانه» توصیف میشود؛ گفتمانی
که در یک برههی تاریخی (البته کموبیش تاکنون نیز) در ابعاد گستردهای به گفتمان
غالب مبدل گردید و تقریباً جامعهی جهانی را طوری پشت سر خود بسیج کرد که

704

705

اقتصاد سیاسی امپریالیسم «بشردوستانه» در لیبی

حتی بخشی از نیروهای چپ در غرب نیز با آنچه ادعا میشد ،همسویی نشان دادند
و گسیل نیروی نظامی به این مناطق را مثبت ارزیابی میکردند Bricmont, (.
 )2007نهادهای متعددی در سطح ملی و بینالمللی ،سازمانهای حقوقبشری و
رسانههای غول آسای بورژوازی ،دست در دست هم در راستای نهادینهکردنِ این
گفتمان چنان عزم شان را جزم کرده بودند که عمالً تاب تحمل در برابر این پروپاگاندا
دشوار و بیهوده به نظر میرسید .تبلیغاتِ مسمومِ «مبارزه با تروریسم و گسترش
دموکراسی و دفاع از حقوق بشر» ،بهطور ناباورانهای اذهان بخشِ گستردهای از
جامعه ی جهانی را به انقیاد در آورده بود؛ گفتمانی شکل گرفته بود که بهسان
ایدئولوژیِ مشخصی در تاروپود جامعه رسوخ و موقعیت هژمونیک پیدا کرده بود.
ال دولت آمریکا را مجاز
همانطور که امانوئل تود ( )2002بیان داشته این مهم عم ً
ساخت تا هرکجای جهان که خواست ،خشونت نظامی خود را به کار ببندد .پیرو
چنین سیاستی بخشی از جهان کنونی ،بهخصوص خاورمیانه و شمال آفریقا ،زیر
چکمههای امپریالیسم آمریکا و متحدینش به ورطهی ویرانی کشیده شدهاند ،زندگی
میلیونها انسان به کام مرگ فرو رفته و حیات اجتماعی ساکنین آن کماکان در حال
فروپاشی است .با گذشتِ قریب به دو دهه نه تنها جنگ با تروریسم ،آنطور که ادعا
میشد ،شانسی برای پایاندادن به تروریسم نداشته ،بلکه زمینههای مادی و اجتماعیِ
رشد و گسترش تروریسم را در جهان افزایش داده و عمالً خاورمیانه را به
بیثباتترین منطقهی جهان مبدل ساخته است .با این وصف ،هر آنچه هماکنون نیز
در جریان است نه تنها در میان گردوغبار بهپاخاسته قابل توضیح نیستند ،بلکه
ضروریست ظاهر مه آلودِ این گفتمان را کنار زد و در ژرفای دگردیسیهای اجتماعی،
حادثشدنِ این جنگ را مورد غور و بررسی قرار داد.
بنابراین ،چنانچه لفاظیهای رتوریک بوش و بلر و نیز شعارهای اخالقی و
فریبندهی این دولتها را کنار نهیم ،آنچه باقی میماند مجموعهای از پایهایترین
پارامترهای اقتصادی و سیاسی هستند که با اتکا به آنها ،بروز این جنگ را میتوان
توضیح داد و تحلیل کرد .هرچند استیالی گفتمان پرطمطراق «جنگ عادالنه و
ی
بشردوستانه» ،عملیکردن جنگ را تسهیل کرد ،اما بدون ارجاع به فاکتورهای عین ِ
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اقتصادی و سیاسی در فرآیند دگرگونیهای اجتماعی پیش از شروع جنگ ،قادر
نخواهیم بود امکان و ضرورتهای وقوع چنین جنگی را تبیین کنیم .از اینرو ،این
مقاله بهطور مشخص روی این پرسمان تأمل و تعمق میکند که کدامین خاستگاه و
ضرورتهای اقتصادی ،وقوعِ «جنگ با تروریسم« را برای آمریکا ناگزیر ساخته بودند.
پرواضح است که فاکتورهای متعدد سیاسی و بینالمللی دیگری در بروز و ظهور این
جنگ نقش عمدهای بازی کرده اند ،منتها در این جُستار عوامل اقتصادی پایه و اساس
تحلیل قرار میگیرند.
سهمی که این مقاله در توضیح و تحلیلِ «جنگ علیه تروریسم« ادا میکند این
است که ورای تحلیلهای پرحجم سطحی و ژورنالیستی ،قصد دارد پوالریزهشدن و
تغییر و تحوالتی را که نظم جهانی پیش از جنگ به خود گرفته بود در چارچوب
ی سرمایهداری بررسی و به تبع آن زمینههای عینی و اقتصادی وقوعِ
اقتصادِ سیاس ِ
«جنگ با تروریسم» را تبیین کند .از اینرو ،الزم است گفتمان مسلط «جنگ عادالنه
و ضد تروریستی» را در ارتباط با نهادهای متعدد رسمی و غیررسمی محلی و
بین المللی که این گفتمانِ رایج را تولید و آن را برحق و مشروع بر جامعه تحمیل
می کنند در چارچوب یک نظم معین جهانی و در یک ساختار تاریخی مشخص
توضیح داد .این پرسمان از منظر نظریهی انتقادی (نئوگرامشی) در حوزهی روابط
بینالمللی پژوهیده خواهد شد .با کاربست این پارادایم تالش میشود توضیح و تحلیل
مقولهی جنگ را در دینامیسم روابط تولیدی و دگرگونیهای اجتماعی جستجو کرد.
بنابراین ،برای پاسخ به پرسش طرح شده ،ابتدا چارچوب تئوری مورد نظر را مشخص
و از همین نگرگاه بهطور شماتیک ،جهانیشدن بهعنوان یک ساختار تاریخی معین
تعریف می شود .سپس ،فشارهای اقتصادی برخاسته از وضعیت اقتصادی آمریکا و نیز
موقعیت امپریالیسم آمریکا در سطح بینالمللی ،بهعنوان نیروی محرکهی پشت
«جنگ با تروریسم» ،رونمایی خواهند شد .در نهایت ،این مقاله با نتیجه گیری از
آنچه ارائه میشود پیوند م یان فاکتورهای اقتصادی ،گفتمان مسلط و نهادهای مرتبط
را به تصویر خواهد کشید.
چارچوب نظری
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نقش تئوری در تحلیل مقولهی جنگ ،بهمثابهی یک پدیدهی مشخص و یک
واقعیت بالفعل اجتماعی ،بایستی ریشهیابی شرایط مشخصی را دنبال کند که جنگ
بر بستر آن ضرورت پیدا میکند و به صورت جنگ میان دو یا چند کشور مشخص به
منصهی ظهور میرسد .مفهوم «ضرورتِ جنگ» چنین دریافت میشود که تحلیل و
امکان وقوع جنگ ،در سیر تحوالت مناسبات تولیدی در صورتبندیِ اقتصادی ـ
اجتماعی سرمایهداری اساس گرفته شود تا بر گسترهی آن حادثشدن جنگ ،در
رابطه با نیازها و دگردیسیهای شیوهی تولید سرمایهداری و بهطور مشخص تحوالتی
که دولتهای سرمایهداری در یک برههی زمانی از سر گذراندهاند ،تحلیل شود .از این
چشمانداز چنین استنباط میشود که جنگ ،نه بهعنوان پدیدهای انتزاعی و برخاسته
از بدذاتیِ انسان (آنگونه که ایدئولوگهای نظریهی رئالیسم در حوزهی روابط
بینالمللی ادعا میکنند) ،بلکه برآیند دگرگونیهای مناسبات تولیدی است که
زمینههای بالقوهی رخداد و استمرار جنگ را مهیا میسازند .در واقع ،الزم است آن
شرایط متعددِ سیاسی ،اقتصادی و اجتماعیای را توضیح داد که توسل به سیاست
قهرآمیز از سوی دولت یا دولتهای معینی ،از حیث منافعِ طبقاتیای که این دولتها
نمایندگی و تعقیب میکنند ،ضرورتِ سرمایهدارانه پیدا میکند .ارائهی چنین
تحلیلی مستلزم این واقعیت است که بایستی از مناسبات تولیدی و تحوالت اقتصادی
در شرایط معین تاریخی عزیمت کرد تا عوامل روبناییِ بروز و ظهور یافته را
دستنشان ساخت .شایان توجه است هرگاه از رابطهی میان دو مقولهی «زیربنا» و
«روبنا» صحبت میشود ،نه برخوردی دترمینیستی و یکسویه ،بلکه پیوندی متقابل و
ناگسستنی میان دگرگونیهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی در فرآیند
تحوالت تاریخی–اجتماعی مد نظر است.
نظریهی انتقادی ،بهعنوان نظریهای مارکسیستی در حوزهی روابط بینالمللی که
روبرت کاکس از پایهگذاران برجستهی این نظریه است ،به استداللِ تاریخی متوسل
می شود و تالش دارد دگرگونی روابط اجتماعی را تبیین و ترویج کند .بر این اساس،
ماتریالیسمِ تاریخی نقطه عزیمت تحلیل تحوالت تاریخی و اجتماعی این نظریه است.
ماتریالیسم تاریخی بر فرآیند تولید ،بهعنوان یک عنصرِ مهم در توضیح شکل خاص
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تاریخی تمرکز دارد و مضاف بر مقولهی دیالکتیک ،با تمرکز روی امپریالیسم ،بُعدی
عمودی نیز به بُعد افقی رقابت میان قدرتمندترین دولتها میبخشد .این بُعد ،همان
استیال و فرادستی مرکز (کشورهای موسوم به متروپل یا جهان شمال) نسبت به
پیرامون (جهان جنوب) در اقتصاد سیاسی جهانی است .افزون بر این ،روابط متقابل
مابین زیربنا (نیروهای مولد) و روبنا (اخالق ،سیاست ،ایدئولوژی و غیره) ،با الهام از
دیدگاه آنتونیو گرامشی ،شامل آن پتانسیل موجود برای در نظر گرفتن جامعهی
مدنی بهعنوان سازههای تشکیلدهنده نظم جهانی است(. )Cox, 1981b
در سطح هستیشناسی ] 2[،تئوری انتقادی با اشتقاق از دیدگاههای گرامشی،
شیءوارگی ساختارها و فرآیندهای روابط بینالمللی توسط دیدگا ِه نوواقعگرایی[ ]3را
بهطور جدی به نقد میکشد و رد میکند .جریان نوواقعگرایی ،مسئلهی تحوالت
اجتماعی و تاریخی را با تأکید بر قابلِ پیشبینی بودن ،ثبات و بازتولید قواعد نظم
جهانی به حاشیه میبرد .در مقابلِ این رویکرد ایستاگرایانه ،نئوگرامشیگرایان
استدالل میکنند که فرآیندهای خاص و مسائل سیاست جهانی میبایست در نسبت
با ساختارهای تاریخی تحلیل شوند :بهخصوص با پیکربندی نظم جهانی ،مناسبات
تولید و شکل دولتها .سیاستهای اقتصادِ جهانی در کلیتاش توسط فرآیندهای
بیانتهای تغییراتِ ساختاری شکل میگیرند (.)Dufour, 2008, 462
در سطح شناختشناسی ]4[،نظریهی انتقادی از مفهوم نسبت میان نظریه و
عمل که ریشه در مفهوم «روشنفکران انداموار»[ ]5گرامشی دارد ،به دفاع بر
می خیزد .کاکس جریانات نوواقعگرایان را غیرتاریخی وصف میکند ،چرا که این نظریه
ی دادهشده محدود میکند و در واقع در
ل مسئله از طریق نظم جهان ِ
خود را به ح ِ
خدمت منافع خاص دولت ها یا طبقاتی است که با نظم موجود هیچ مشکلی ندارند.
بنابراین ،کاکس با گفتهی معروفش نتیجه میگیرد که «نظریه همیشه برای کسی و
برای مقصودی پرداخته میشود» ( .)Cox, 1981b, 128با اتکا به چنین رویکردِ
معرفتشناسانهای ،در واقع بیاعتبار ساختن ادعای عینیت و گزارههای جاودانهی
پوزیتیویستی را پیش میکِشد .از منظر کاکس ،دیدگاهها برخاسته از موقعیت زمان و
مکان اجتماعی و سیاسی هستند و از اینرو ،جهان از منظری نگریسته میشود که بر
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حسب دولت یا طبقه ی اجتماعیِ فرادست یا فرودستی و انتظاراتی که در مورد آینده
وجود دارد قابل تعریف است ( .)Cox, 1981b, 39بنابراین ،تئوری نه تنها مستقل،
خنثی و ابدی نیست بلکه همیشه منافع مشخص طبقه یا گروه معین اجتماعی را
تعقیب و بازتولید میکند.
در تقابل با نظریههای مدافع نظم موجود ،نظریهی انتقادی درگیر ریشههای
تاریخی نظم جهانی میشود .این رویکرد ،نظریهپردازان انتقادی را قادر میسازد در
تغییر و تحوالت جامعهی جهانی ،جایگزینی رهاییبخش برای نظم جهانی ارائه دهند.
بنابراین ،نقش نظریهی انتقادی و روشنفکران انداموار ،برجستهساختن این هدف و
برداشتن نقاب از چهرهی ساختار قدرتی است که نظریه قوامش میبخشد ،بازتولیدش
میکند و به آن عینیت میبخشد .این پروژهی راز زداییکردن ،با مسئلهی تحلیل
«هژمونی» آغاز میشود (.)Dufour, 2008, 463-4
یکی از اهداف اصلی نظریهی انتقادی شناخت دگرگونیها در گذر زمان
است؛ دگرگونیهایی که در یک برههی زمانی معین یک ساختار تاریخی خاص را
شکل میدهند .مفهوم «ساختار تاریخی» در انتزاعیترین شکل خود ،تصویری است از
ترکیب بندی خاصی از نیروها که با هم تعامل دارند .این چارچوب به صورت ساختاری
تاریخی و آمیزهی خاصی از تواناییهای مادی ،اندیشهها (گفتمان) و نهادها هستند
که بین عناصرش انسجام و پیویستگی معینی وجود دارد و روابط میان آنها را
میتوان دوسویه لحاظ کرد .نهادینهکردن اندیشههای مشخص ،یکی از شیوههای
تثبیت و دوامبخشیدن به یک نظم خاص جهانی است .این مقوله را میتوان در ارتباط
با گفتمان «جنگ با تروریسم و گسترش دمکراسی» از سوی قدرتهای امپریالیستی،
ب
در راستای پیشبرد منافع اقتصادی و سیاسیشان بهکار برد .نهادها عمالً بازتا ِ
مناسبات قدرت حاکم در خاستگاه خودشان هستند .به عبارت دقیقتر ،نهادها
آمیزههای خاصی از اندیشهها و قدرت مادی هستند که به نوبهی خود بر تکوین
اندیشهها و تواناییهای مادی تاثیر میگذارند .کاکس توسعهی روابط بینالمللی را
بهعنوان دنبالهای از ساختارهای تاریخی مختلف برمیشمارد که در آن هژمونی به
وسیلهی تعامل ایدهها ،نهادها و نیروهای مادی بازتولید شده یا تبدیل شده است.
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در ارجاع به مفهوم «هژمونی» نزد گرامشی ،کاکس این مفهوم را در واکاوی نظم
جهانی به کار میبندد .او چنین استدالل میکند که زمانی میتوان از هژمونی در یک
ساختار مشخص تاریخی صحبت به میان آورد که یک نظم خاص توسط بخش
بزرگ تری از کشورهای جهان ،چه پیشرفته و فرادست و چه ضعیف و فرودست،
بهمثابهی نظمی سازگار با منافع آنی و آتی شان پذیرفته شود .همچنین ،یک نظام
هژمونیک جهانی بستگی به ظرفیت طراحی و محاسبهی درکِ مشترک در سطح ملی
و بینالمللی از طریق نهادهای قدرتمند بینالمللی و امکانات مادی دارد ( Gill,
 .)1990نباید فراموش کرد که هژمونی در سطح بینالمللی ،نه صرفاً یکنظم میان
دولتها ،بلکه نظمی است در یک اقتصاد جهانی با یک شیوهی تولیدِ غالب که به
درون همهی کشورها نفوذ میکند و خود را به دیگر شیوههایِ تولیدِ وابسته پیوند
میدهد  )Cox, 1981a, 171(.بنابراین هژمونیِ جهانی ،عمالً نوع مشخصی از یک
ساختار اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی را صورت میبخشد که از سوی بیشتر
کشورهای جهان مورد استقبال قرار میگیرد و در سازوکارهای روابط بینالمللیِ
دولتها و مناسبات اقتصادی و اجتماعیِ جهانی به کار گرفته میشود .به بیان
دقیقتر ،هژمونی مبتنیست بر رضایتِ همگانی ،و بدینترتیب موقعیت هژمونیک یک
کشور یا کشورهای فرادست ،رضایتِ کشورهای تابع را نیز به همراه خواهد داشت.
امپریالیسم بهمثابه ی یک ساختار تاریخی معین ،در گذر زمان و منطبق با شرایط
تاریخی دستخوشِ دگرگونیهایی شده است که مستلزم برشمردن مختصاتِ نوین
آن در عصر جهانی شدن (گلوبالیزاسیون) است .نظام امپریالیستی نوین ،نوعی ساختار
نظم جهانی است که با ترکیببندی خاص از نیروهای اجتماعی ملی و فراملی توسط
کشورهای مرکز و پیرامون مورد پشتیبانی قرار میگیرد .این نظام شامل سازمانهای
رسمی و غیر رسمیتری در سطح نظام است که میتواند بدون غضب عملی قدرت
دولت ،فشارهایی را به دولتها منتقل سازد .انجام این کار در عصر جهانیشدن از
طریق نهادهای مالی بینالمللی و شرکتهای فراملیتی ـ البته چندملیتی نیز توصیف
میشود ـ عملیاتی میشود .با وجود این ،رفتار دولتهای خاص یا منافع اقتصادی و
اجتماعی سازمانیافتهی آنها ،در کلیت نظام امپریالیستی معنا مییابد .هم دولتها و
هم نهادهای مالی و بنگاههای فراملیتی ،عناصر اصلی و مسلط نظام (بهمثابهی شیوهی
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تولید معین مسلط) هستند ،ولی نظام در مقام یک ساختار ،چیزی بیش از حاصل
جمع عناصر آن است( . )Cox, 1981bنقشی که دولتها در این فرآیند ایفا
می کنند ،هموار ساختن مسیر تأمین و استمرار مقتضیات نظم جهانی امپریالیستی ـ
هم اقتصادی و هم سیاسی و اجتماعی ـ است.
بر این اساس ،طبق نظر کاکس ،از دههی  1970به بعد اقتصاد نئولیبرالیستی به
یک نظام هژمونیک مبدل شده که با دو خصلتویژهی مشخص شناخته میشود:
بینالمللیشدن تولید و بینالمللیشدن دولت .نخست اینکه ،بینالمللیشدن تولید،
صورتِ خاصی از شیوه ی تولید است که در آن فرآیند تولید در مقیاس فرامرزی و
فراقارهای توسط شرکتهای فراملیتی کنترل و عملیاتی میشود و به همین قیاس،
مراحل متفاوت یک فرآیند واحد در کشورهای گوناگون به مرحلهی اجرا درمیآید.
تولید بینالمللی از طریق سرمایهگذاریهای مستقیم گسترش مییابد که کنترل
منابع ،عنصر ذاتی خودِ فرآیند تولید است و همچنان در دست مبتکر سرمایهگذاری
باقی میمانند .همچنین ،بینالمللیشدن دولت در مرکز فرآیند جهانیشدن تولید،
تأمین مالی و پیکربندی مجدد سرمایهداری را سامان میبخشد .در این فرآیند و در
عصر جهانیسازی ،سیاستگذاریهای اقتصادی دولتهای قدرتمند به دیگر
کشورهای جهانی ،چه پیشرفته و چه غیر پیشرفته ،بهطور سیستماتیک انتقال
مییابد .بینالمللیشدن دولت موجب اولویتیافتن برخی کارگزاریهای دولت شده
که کانون های تعدیل و سازگارسازی سیاست اقتصادی داخلی با سیاست اقتصادی
بینالمللی به شمار میروند .نهادهای مالی بینالمللی همچون صندوق بینالمللی پول
و بانک جهانی از چنان قدرت ساختاری برخوردارند که فرآیند تثبیت و بازتولید
ایدئولوژی نئولیبرالیسم و بازار آزاد جهانی (تحت عنوان «اجماع واشینگتن»[ ]6که
آمریکا نقش اصلی را بازی میکند) را فراهم و زمینههای بهکاربستن سیاستهای
مورد نظر اقتصاد سیاسی جهانی را هموار میکنند .این نهادها بهعنوان شرط تمدید
بازپرداخت بدهیها ،سیاستهای نئولیبرالیستی را بر کشورهای ضعیفتر دیکته
می کنند و این کشورها نیز در برابر این فشار سهمگین اقتصادِ جهانی تاب تحمل
ندارند و بالفعل سازمانهای دولتی متعارف ملیشان نیز به حاشیه رانده میشوند و
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این نهادها در عمل ،حرف آخر را در اقتصاد داخلی و بینالمللی میزنند .بدینگونه و
از طریق مکانیزمهای اقتصادی ،سلطهگری قدرتهای امپریالیستی و تابعبودن
کشورهای پیرامونی به شکل ساختارمندی نهادینه میشود .در این فرآیند هر جا که
مکانیزمهای اقتصادی به موقع و طبق نیاز عمل نکردند ،ماشین عریض و طویلِ دولت
در راستای تأمین این نیازها گام پیش مینهد.
خاستگاه اقتصادی وقوع «جنگ با تروریسم»

در وهله ی نخست ،بایستی وقوع جنگ علیه تروریسم در یک ساختار تاریخی
خاصی که در آن جهانی شدن سرمایه مرکز ثقل قرار گرفته ،تحلیل شود .سرمایهداری
معاصر با خصلتویژهی جهانیشدن تعریف میشود که در نتیجهی آن ،سرمایهگذاری
مستقیم فرامرزی ،تحرک آزاد سرمایه ،تراکم و تمرکز فزایندهی سرمایه ،بورسبازی و
فزونیِ حبابهای مالی انباشته بر تمامی حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه چیره شده
است .در نتیجه ی سازوکارهای درونی و ضرورت خودگستری سرمایه در ابعاد جهانی،
رقابت ناگزیر میان شرکتها و نیز دولتهای سرمایهداری ،اجبارهای بازار،
بیشینه سازی سود ،استمرار و شتاب انباشت سرمایه ضرورتاً به فشارهایی تبدیل
میشوند که سرمایه ناچار است مرزهای ملی را درنوردد و تمامی بازارهای جهان را
تحت سیطرهی خود درآورد؛ طوری که سیادت همهجانبهی سرمایه بر دیگر حوزههای
اجتماعی از طریق شرکتهای غولپیکر فراملیتی و مؤسسات مالی بینالمللی تثبیت
شده و جهان یکسره تحت کنترل سرمایه در آمده است .این ،خصلت ساختار قدرتی
است که اقتصادسیاسیدان برجستهی مارکسیست اِلِن میک سینزوود ( )2003آن را
«امپراتوری سرمایه» توصیف می کند .این مؤلفه  ،وصف همان مختصهی جهانیشدن
است که روبرت کاکس ،همانگونه که در فراز فوق ذکر شد ،یک جنبه از آن را
جهانیشدن تولید نامیده است .پدیدهی جهانیشدن تولید به صورت گسترش
چشمگیر بنگاههای فراملیتی ظهور پیدا کرده که عمدت ًا در تملک سرمایهداران ساکن
کشورهای مستقر در جهان شمال است .آنطور که برآورد شده است تقریباً  80درصد
تجارت جهانی به شبکههای پیچیدهی بنگاههای فراملیتی وابسته است
 .))UNCTAD, 2013بدینترتیب این کنسرنهای غولپیکر ،کنترل اقتصادِ جهان
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را بالفعل مسخر ساختهاند و آن را در راستای منافع خود کانالیزه میکنند .سودآوری
سرمایه برای کشورهای امپریالیستی تنها زمانی از طریق مکانیزمهای اقتصادیِ
یادشده میسر است که بدون دخالت و مدیریت روزمرهی دولت ،قادر باشد ادامهی
حیات نظام سرمایهداری و سرانجام منافع دولتهای امپریالیستی را تضمین و تداوم
بخشد .در غیر اینصورت وساطت دولت در این فرآیند الزامآور و حیاتی خواهد بود.
از اینرو ،آنچه دولتهای امپریالیستی را به قهر سیاسی در خارج از مرزهای
ملیشان وامیدارد ،ناشی از ضرورتهای اقتصادیای است که محرک گسترش
فرامرزی شیوهی تولیدِ سرمایهداری هستند .رانش انباشت سرمایه بهسوی گسترش
خود در مقیاس وسیعتر شرایطی را پدید میآورد که سرمایه و نهادهای اقتصادی و
سیاسی محافظ آن ،همواره د ر پی خلق بازار جهانی و فضاسازی برای تداوم انباشت
سرمایه هستند .بدینسبب ،به رغم این واقعیت که امپراتوریِ سرمایه ،جهان را تحت
سلطه ی خود در آورده است ،منتها قادر نیست صرفاً توسط مکانیزمهای اقتصادی ،بر
کل بازار جهانی چیره شود و از اینطریق منافع دولتهای امپریالیستی را تماموکمال
تأمین و تضمین کند .بدونشک تفوق این امر ،مستلزم حمایت مستمر دولت
بهمثابهی یگانه نیروی فوق اقتصادی قدرتمندی است که نسبتاً قادر است آنها را
استقرار بخشد و حفظ کند .اگرچه شرکتهای فراملیتی ،که عمدت ًا در کشورهای
موسوم به جهان شمال واقع شدهاند ،با توسل به قدرت ساختاریشان و از طریق
سازوکارهای اقتصادِ جهانی توانستهاند سیاستهای نئولیبرالیستی خود را بر دیگر
کشورها دیکته کنند ،اما به تنهایی قادر نیستند بر متن بازار رقابتی و منازعات
دولتهای سرمایهداری حاکم بر جهان ،بدون پشتیبانی نیروهای فوقاقتصادی
(ابزارهای سیاسی و نظامی) برتری بالمنازع خود را حفظ و استمرار ببخشند .برای این
مقصود ،قوای سیاسی و نظامی قدرتهای امپریالیستی ،راهِ تسلط شرکتهای
فراملیتی بر اقتصادهای نسبتاً ضعیف و وابسته را هموار میکنند و از این طریق
فرادستی قدرتهای امپریالیستی و تابع بودن کشورهای پیرامون تداوم مییابد .در
این مسیر ،کشورهای امپریالیستی با بهکارگیری قدرت نظامی ،از یکسو منابع
زیرزمینی (ذخایر انرژی) را به کنترل خود در میآورند و از دیگرسو ،با تمسکجستن

حامد سعیدی

به سیاست قهرآمیز ،سایر کشورها را وادار میکنند بازارهای خود به روی اقتصاد
«بازار آزادِ جهانی» باز کنند .این مهم را میکسینزوود ( )2003نیز چنین توضیح
داده است که «تسلط بیمرز اقتصاد جهانی و کشورهای متعددی که آن را اداره می
کنند ،هم زمان فعالیت نظامی بی مرزی را ،در نیت و در موعد ،ایجاب میکند» (ص.
.)144
در وهله دوم ،سازوکارهای درونی اقتصاد سرمایهداری ایجاب میکند گسیلشدن
نیروی نظامی به خاورمیانه از سوی آمریکا را بیش از هر چیز از نیازهای اقتصادی
درون خود اقتصاد آمریکا و موقعیت آن در سطح جهان جستجو کرد .تاثیرات چنین
ضرورتهایی ،که اساس ًا از موطن امپریالیسم آمریکا نشأت میگیرد ،بیش از هر چیز
امپریالیسم آمریکا را به سوی گسترش دامنهی حضور نظامی در خارج از مرزهای
خود سوق میدهد ،بلکه دست کم از این طریق بخشی از نیازهای اقتصادیش را
برطرف سازد .به طور مشخص ،به دنبال کسب موقعیت اقتصاد هژمونیک برای یک
دورهی طوالنیمدت ،موقعیت آمریکا در پایان دههی نود قرن بیستم بهطور
چشمگیری وارد یک دورهی رکود و افت اقتصادی شد .بر اساس گزارش صندوق
بینالمللی پول در سال  ، 2001تولید سرانه در آلمان ،ژاپن و حتی ایتالیا باالتر از
آمریکا بوده است ( .)Callinicos, 2002عالوه بر این ،تراز تجاری منفی ایاالت
متحده بین سالهای  1990و  2000از  100میلیارد دالر به  450میلیارد دالر
افزایش یافته بود .این وضعیت ،وابستگی دولت آمریکا را به سایر نقاط جهان تشدید
کرده و موقعیت هژمونیک آمریکا را بهطور قابل مالحظهای آسیبپذیر ساخته بود.
این شرایط ،مبین آشفتگی اقتصادی آمریکاست و بدینسبب روند کاهش نرخِ سود،
کُندشدنِ فرآین ِد بیشینهسازیِ سود ،بازتولیدِ و انباشت سرمایه فزونی میگیرد .با
درک این واقعیت که «نرخ ارزشافزایی کل سرمایه ،یعنی نرخ سود ،ممیزی برای
تولید سرمایهداری است ،تنزل آن ،تشکیل سرمایههای جدید و مستقل را کند
میکند و به اینترتیب ،بهمثابهی تهدیدی برای رشد فرآیند تولید سرمایهداری ظاهر
میشود .این امر به اضافهتولید ،بورسبازی و بحرانها دامن میزند» (مارکس،1395 ،
 .)291بنابراین ،نگرانی از موقعیت هژمونیک آمریکا از یکسو ،و رکود و بحران در
ف رآیند سودآوری سرمایه از سوی دیگر ،اقدامات فرااقتصادی در سطح کالن را از
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آمریکا میطلبید که سیاستهای نظامی در محور چنین واکنشی قرار گرفته بود .از
اینرو ،شروع جنگ علیه تروریسم «بخشی از استراتژی گستردهتری بود تا از این
طریق با بهکارگیری قدرت نظامی ،ایاالت متحده آمریکا رکود اقتصادی خود را برای
سالهای طوالنیتری جبران سازد )Harman, 2003, 9( ».بنابراین ،جای تعجب
ندارد که آمریکا بیش از پیش به نیروی نظامی برای تحکیم هژمونی خود و کسب
امتیازهای اقتصادی همراه با آن ـ نظیر کنترل ذخایر نفت ـ روی آورد.
اهمیت دسترسی ب ه منابع انرژی به منظور بازتولید نیازهای سرمایهداری از این
جهت است که نفت جایگاه کاالی استراتژیک در قرن بیستویکم را کسب کرده است.
اینجاست که این نکته مهم برجسته میشود که بنا به آنچه گفته میشود «منافعِ
پنهان پشت جنگ علیه تروریسم را میتوان در یک کلمه خالصه کرد :نفت»
( .)Marshall, 2009از همین زاویه ،بیدلیل نیست که خاورمیانه و شمال آفریقا به
کانون درگیریهای نظامی قدرتهای امپریالیستی جهانی و منطقهای تبدیل شده
است ،چراکه این کشورها از امتیاز بزرگترین ذخایر انرژی جهان برخوردار هستند.
اصلیترین و بزرگترین ذخایر نفت ،عربستان سعودی با  163,2میلیارد بشکه ،کویت
 ،65,4عراق  ،59ایران  ،56امارات  ،7,5قطر  3,7و بحرین  2,4میباشند (پاکدل،
 .)2017همچنین ،بسیاری از دادهها نشان میدهد که ایاالت متحده و سایر
کشورهای واردکنندهیِ نفت بهطور کامل وابسته به تولیدکنندگان اصلی نفت در
خاورمیانه و شمال آفریقا هستند ( .)Klare, 2005, 113این مهم و با در نظر
گرفتن رقابتهای فزاینده و خصمانهی مابین قدرتهای امپریالیستی در منطقه،
حضور اجتنابناپذیر نظامی آمریکا در خاورمیانه از حیث منافع سرمایهدارانهاش را به
وضوح توضیح میدهد.
شایان توجه و دقت است که میلیتاریزهکردن خاورمیانه پیش از حادثهی یازده
سپتامبر  ،2001در استراتژی آمریکا اتخاذ شده بود .حمله به برجهای دوقلو در یازده
سپتمامبر ،صرفاً نقش کاتالیزور را در برپایی «جنگِ بیپایان» در این منطقه بازی
کرد و اجرای «طرح خاورمیانهی بزرگ» را تسریع و مهیا کرد PNAC .در گزارشی
منتشر کرده است که ایاالت متحده دهههاست حضور دائمی در منطقهی خلیج را
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دنبال میکند ( .)Donnelly, 2000, 14در واقع« ،جنگ با تروریسم» فرصت
طالیی و بهموقعی را فراهم ساخت تااینکه پیادهسازی استراتژی درازمدت ایاالت
متح ده در خاورمیانه (طرح خاورمیانه بزرگ) که نفت در آن جایگاه مرکزی دارد،
جامه ی عمل بپوشاند .بنابراین ،طرح جنگ علیه افغانستان ،با قطع معاملهی مهم
لولهی نفتی بین شرکتهای نفتی غرب و طالبانیها ،پیش از  11سپتامبر 2001
طرحریزی شده بود .سازماندهی خود جنگ در تابستان  2001انجام گرفت و طرح
عملیاتی برای جنگ در اواسط اکتبر تعیین شده بود( . )Marshall, 2008روزنامه
سانفراسیسکو کرونیکل مینویسد« :نقشهی پناهگاههای تروریستها و اهداف تعیین
شده در خاورمیانه و در آسیای مرکزی در عین حال ،و در شرایط فوقالعاده ،نقشهی
اصلی منابع انرژیِ جهان در قرن بیستویکم است» ( .)Viviano, 2001در حقیقت
اشغال افغانستان ،نقطهی شروع «جنگ بیپایان» در این منطقه بود که هنوز هم به
شکل گسترده و ویرانگری در جریان است.
عالوه بر این ،هیچ رازی وجود ندارد که جنگ در عراق ،لیبی و سوریه ،بهسان
جنگ علیه افغانستان ،به منظور تأمین منابع استراتژیک آمریکا و بهطور کلی غرب به
اجرا در آمد که عمدت ًا چنگ زدن بر ذخایر نفتی را درپی داشته است .آنچه که در باب
حمله به عراق و سرانجام کنترلِ منابع نفتی آن تردیدبردار نیست ،سازماندهیهای از
پیش و حسابشدهی دولت آمریکا بوده است .بهطور مثال ،در تابستان  ،2001دیک
چینی یک یگان «مداخله در امور انرژی»[ ]7را سازماندهی کرد ،که شامل
مالقاتهای زنجیره ای قویاً سرّی بود که سیاست انرژی ایاالت متحده را بررسی و
تعیین میکرد .طی این نشستها ،چِینی و مشاورانش با نمایندگان عالیرتبه و
مدیران کنسرنهای نفت عظیم جهانی همچون شِل ،بریتیش پترولیوم ،اکسان موبیل،
شورون و کونوکو مالقات و گفتوگوهایی داشتند (.)Blum, 2005 & Milbank
عالوه براین ،بیاساس نخواهد بود اگر جنگ علیه تروریسم را بهعنوان جنگ به حساب
شرکتهای غولپیکر فراملیتیِ غرب ببینیم؛ شرکتهایی همچون شورون ،اکسان
موبیل ،و آرکو ،توتال – فینا – الف فرانسوی ،بریتیش پترولیوم و شرکت هلندی
رویال دوچشل و دیگر شرکتهای فراملیتی که صدها میلیارد دالر در این منطقه
سرمایه گذاری کردهاند ( .)Viviano, 2001این مسائل بیانکنندهی این واقعیت
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هستند که در استراتژی کالن امپریالیسم آمریکا ،منافع اقتصادی و سیاسیاش بهطور
پیچیده ای در هم تنیده است .منافع نفت نه تنها به حداکثر رساندن منافع اقتصادی
شرکت های نفتی ،بلکه به حداکثر رساندن کنترل ایاالت متحده بر ذخایر انرژی
منطقه و عقبنشاندن رقبایش نیز هست ( .)Chien, 2002این امر نه تنها دسترسی
ایاالت متحده به ذخایر نفتی عراق در درازمدت را فراهم میساخت ،بلکه قدرت
آمریکا در سرکوب رقبای خود مانند آلمان و ژاپن و نیز عروج قدرتهای جدیدی
همچون چین و هند در آسیا که بیشتر وابسته به واردات نفت هستند ،بهطور قابل
توجهی افزایش مییابد (.)Economist, 2002
همچنین ،هدف مهمتر و تعیینکنندهی آمریکا از چنگزدن بر ذخایر نفت،
کنترل قیمت نفت در بازار جهانی بوده است .از همین زاویه تصور میشد که حمله به
عراق ،همراه با سرنگونی صدام حسین ،سقوط کارتل نفتی اوپک که سالها قیمت
نفت را دست کاری و به انحصار گرفته بود را در پی خواهد داشت .اهمیت کنترل
قیمتِ نفت از این دو لحاظ درخور توجه است :از یکسو ،نوسانات قیمت مواد خام –
مثالً نفت و گاز – همیشه تأثیر مستقیمی بر صعود و نزول نرخ سود میگذارد.
دورهای که اقتصاد آمریکا دستخوش رکود طوالنیمدتی شده بود و بنابراین ،با سیر
نزولی نرخ سود مواجه و در نتیجه ،انباشت شتابندهی سرمایه دچار اختالل شده بود،
کنترل قیمت نفت که برای واردکنندگان نفت بسیار حیاتیست ،اهمیت چشمگیر و
تعیینکنندهای پیدا کرده بود .براساس آنچه کارل مارکس ( )1395در مجلدِ سوم
کاپیتال به وضوح تشریح و بازنمایی کرده است ،از آنجاکه مواد خام جزء عمدهای از
سرمایه ثابت را تشکیل می دهند ،افزایش یا کاهش قیمت مواد خام به هر میزانی،
تأثیر مستقیمی بر صعود و نزول نرخ سود خواهد داشت .این امر روشنگر این واقعیت
نیز هست که قیمت مواد خام تا چه حد برای کشورهای صنعتی اهمیت دارد (ص.
 .)163-167نوسانات شدیدِ هزینههای انرژی به نوبهی خود به شکل عمومی و
مستقیم در رونق و رکود اقتصاد جهانی نقشآفرینیِ قابلمالحظهای میکند و این امر
نیز تداوم رکود اقتصادی در آمریکا را نیز به همراه خواهد داشت .از سوی دیگر،
کنترل بهای نفت برای آمریکا ،نه از اینلحاظ که آمریکا به نفتِ خاورمیانه بهعنوان
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یک نهاده تولید وابستگی شدیدی داشته باشد ،بلکه بیشاز هر چیز کنترل قیمت
نفت در سطح جهانی برای اقتصاد آمریکا حائز اهمیت است .بنابراین ،نگرانی واقعی
ت پایدارِ دسترسی به نفت به
آمریکا ،بهمثابهی کشوری صنعتی ،کنترل قیمت و ضمان ِ
منظور ارائه یک چارچوب پایدار و سودمند است تا از این طریق ایاالت متحده بتواند
بیشینهسازی سود و انباشت سرمایه را برای سرمایهداری آمریکا تأمین و تضمین کند.
تأمین چنین شرایطی ،به نفع حفظ و استمرار اقتصاد سرمایهداری در جهان و تداوم
هژمونی آمریکا نیز خواهد بود.
پرواضح است که کنترل ذخایر انرژی (نفت و گاز) نمیتواند تنها ضرورت اقتصادی
و انگیزه و آماج غایی امپریالیسم آمریکا باشد .رکودِ طوالنیمدت اقتصادی که آمریکا
در اواخر قرن بیستم با آن دست و پنجه نرم میکرد با اضافهتولید و سرمایهی اضافی
همراه بود .چنین شرایطی بهحاشیهراندن رقبای اصلی و یافتن و حفظ بازارهای جدید
در سطح جهانی را از آمریکا طلب میکرد .خاورمیانه از حیث ضرورت تولید و بازتولید
مناسبات سرمایه داری و از لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی در منازعات
امپریالیستی و معادالت بینالمللی از جایگاه خاصی برخوردار است .این ضرورتها
دولت آمریکا را به سمت خلق و گشایش اقتصادهای تابع و آسیبپذیر سوق میدهد.
همان گونه که در باال گفته شد ،کسب چنین موقعیتی صرفاً با اتکا به سلطهی
اقتصادی امکانپذیر نبوده و نیست ،بلکه جهانشمولی اجبارهای اقتصادی ،ضرورت
بهکارگیری نیروی نظامی را از میان نبرده است .اضافهتولید و سرمایهای که در
کشورهای امپریالیستی قابل بازتولید نیستند الزم است در مناطق دیگری از جهان
جذب و واردِ بازتولید اقتصاد سرمایهداری شوند .از یکطرف ،بازار تسیلحاتِ جنگی
بخشی از سرمایهی اضافی را جذب میکند و از طرف دیگر ،کشورهای پیرامون که
تحت سلطهی نظامی قرار میگیرند بخش دیگری از این سرمایهی را جذب و به
بازتولید آن تداوم می بخشد .بنابراین ،تضمین بازارهای مورد نیاز برای فروش تولیدِ
اضافی ،استخراج سود و انباشت سرمایه ،هدف دیگر امپریالیسم آمریکا را به خود
اختصاص داده است.
نتیجهگیری
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آن چه در این مقاله از دید خواننده گذشت پاسخ به این سؤال بود که کدامین
فاکتورهای اقتصادی امکان و ضرورت «جنگ با تروریسم« را برای آمریکا ایجاب کرده
بودند .این پُرسمان از رهیافت نظریهی انتقاد ی مورد غور و بررسی قرار گرفت و
کوشش شد آن شرایط عینی اقتصادی را که وقوع این جنگ به آن متکی بود تجزیه و
تحلیل کند و بر اساس این فاکتورها پرده از روی روابط ساختاری میان گفتمان
مسلط ،نهادهای وابسته و نیروهای مادی بردارد .آنچه سرانجام میتوان از مباحثات
فوقالذکر استنتاج کرد بدین شرح است:
یکم ،جنگ علیه تروریسم ،نه جنگ برای احقاق حقوقبشر و گسترش دمکراسی،
بلکه بیانگر شرایط بحرانی دو وجهیای است که آمریکا در اثنای دههی نود قرن
بیستم ،هم از درون و هم در سطح بینالمللی ،با آن مواجه شده بود .جنگ بیپایان و
تمامعیار در شرایطی که هژمونی دولت آمریکا از همهلحاظ برای حدود نیمقرن توالی
داشت ،بیانگر برهم خوردن و افول موقعیت هژمونیک آمریکا در سطح جهانی است و
بنابراین ،اعتصام آمریکا به جنگ ،واکنشی است به افول هژمونی و موقعیت
ازکفرفتهاش به منظور بازگرداندن موقعیت پیشین خود و یا دستکم تقلیل این
روند .هر آینه نظام هژمونیک در چنین شرایطی قرار گیرد ،بیانگر عدم تعادل و
برهم خوردن هژمونی در یک ساختار تاریخی مشخص است که به سهم خود نشان از
یک بحران است؛ بحرانی که ریشه در تحوالت و تضادهای بنیادی نظام سرمایهداری
دارد .همانگونه که مارکس ( )1395بیان میکند «بحرانها هرگز چیزی بیش از
راهحلهای لحظه ای و قهرآمیز برای تضادهای موجود نیستند ،غلیانهای قهرآمیزی
که بار دیگر توازن برهمخورده را موقتاً از نو برقرار میکند»(ص .)297 .این بحرانها،
که جنگ نمونهی بارز و تجلیگاه عمق و گسترهی آن است ،ریشه در تضادهای شیوه
تولید سرمایهداری دارند و بایستی آن را نه در میان گفتمانهای اخالقی و هنجاری،
بلکه در اعماق مناسبات تولیدی و تحوالت اجتماعی جستجو کرد.
دوم ،رکود طوالنیمدت اقتصاد آمریکا در دههی  90میالدی ،موقعیت هژمونیک
آمریکا را بهطور محسوسی به زیر سؤال برد .گرچه نهادهای غولآسای مالی و تجاری
مستقر در آمریکا از طریق صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی ،سیاستهای
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نئولیبرالیستی (اجماع واشینگتن) را بر جهان دیکته میکردند و از طریق شرکتهای
فراملیتی اقتصاد جهان را به انقیاد خود درآورده بودند ،با وجود این  ،قادر نبودند
کسادی و بحرانهای دورهای و ساختاری نظام سرمایهداری را از میان بردارند .چنین
شرایطی منتج به آن شد که اضافهتولید و موانع سر راه بازتولید و انباشت سرمایه،
سودآوری سرمایهداری آمریکا را دچار اختالل کردند .درواقع ،تضادهای درونی با
گسترش قلمرو بیرونی تولید سرمایهداری ،که ناشی از منطق و کارکرد سرمایه است،
دائماً در جستجوی راهچاره است .اینچنین ،رانش انباشت ،یعنی رانش به سوی
گسترش سرمایه و تولید ارزش اضافی در مقیاس بزرگتر و جهانی ،نهادهای اقتصادی
و دولت مدافع آن را به سمت راهحلهای فرامرزی سوق میدهد .از آنجایی که
سودآوری امپریالیسم سرمایهداری به تنهایی از طریق مکانیزمهای اقتصادی قابل
حصول نبودند ،قدرت فوقاقتصادی دولت الزامآور شد و از این طریق ،مدیریت قهریِ
متکی بر زور نظامی ،ناگزیر ضرورت پیدا کرد تا استمرار و پیشبرد منافع
سرمایهدارانهی امپریالیسم آمریکا را تعقیب کند .در چنین اوضاعواحوالی این قهر
نظامی است که دولت آمریکا با توسل به آن میتوانست هم بحران اقتصادی را موقتاً
کاهش دهد و هم اینکه قَدَرقدرتی آمریکا را به رخ رقیبان خود بکشد ،و اینچنین
هژمونی خود را برای مدت بیشتری استمرار ببخشد.
سوم ،چنگ انداختن بر ذخایر انرژی یکی از راههای جبران رکود اقتصادی و
تأمین منافع سرمایهدارانه و امپریالیستی برای آمریکا محسوب میشود .دسترسی به
مهم ترین ذخایر نفت و گاز جهان در خاورمیانه و شمال آفریقا در کانون استراتژی
درازمدت آمریکا قرار گرفته است .بهطور مشخص این مناطق از ویژگیهایی
برخوردارند که در آن نظام سرمایه داری به رهبری امپریالیسم آمریکا ،از جنگ جهانی
دوم به بعد ،سازوکارهای مشخصی را میان قدرتهای امپریالیستی و کشورهای
منطقه شکل داده که دائماً محل تالقی منازعات و رقابتهای امپریالیستی بوده است
و بدین ترتیب ،کنترل منابع طبیعی و تقسیم و گسترش بازارهای موجود در منطقه،
کشمکشهای نظامی پیدرپی و گستردهای را در پی داشته است .بنابراین حضور
گستردهی نظامی در این منطقه ،برای آمریکا اجتنابناپذیر شده بود و در واقع ،رخداد
یازده سپتامبر صرفاً نقش کاتالیزوری را بازی کرد که میلیتاریزه کردن خاورمیانه را
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تسریع کرد ،آن را از حیث اخالقی و سیاسی عادالنه جلوه داد (حداقل در سطحِ
قوانین روابط بینالمللی و در میان بخش چشمگیری از جامعهی جهانی) و نیز آن را
در ابعاد وسیعتری به مرحلهی اجرا در آورد.
سرانجام ،گفتمان «جنگ با تروریسم ،گسترش دموکراسی و دفاع از حقوق بشر»
نقش ایدئولوژیای را بازی میکند که این حق و وظیفه را به دولتهای امپریالیستی
میدهد که بدون محدودیتهای سیاسی و بینالمللی ،یا دستکم با کمترین
محدودیتها ،سیاستهای جنگافروزانهی خود را ،به منظور آنچه در فرازهای باال
ذکرشان رفت ،عملی سازد .این ایدئولوژی به واسطهی اقتدار و تأثیرگذاریای که
برجای میگذارد ،بهعنوان ابزاری نمادین یا ذهنی ،همانند نیروهای مادی ،در خدمت
مقاصد سلطهگرانهی دولتهای امپریالیستی عمل میکند .چنین اندیشههایی به
واسطه نهادهای رسمی بینالمللی مانند سازمان ملل و نهادهای ریز و درشت
زیرمجموعهی آن ،سازمانهای حقوقبشری و رسانههای وابسته به آنها ،در ابعاد
اجتماعی بر جامعه تحمیل و نهادینه میشوند ،طوری که بهکارگیری ابزارهای
قهرآمیز برحق و عادالنه جلوه میکنند و به آن مشروعیت میبخشند .با ارجاع به
جهانبینیای که نظریهی انتقادی به دست میدهد ،روابط متقابل میان اندیشهها،
نهادها و نیروهای مادی به شکل نیرومندی ساختاری را شکل میدهند که موقعیت
هژمونیک پیدا میکند .گفتمان غالب پیرامون «جنگ با تروریسم» نمونهی بارزی از
پیوندهای قانونمندی است که این مقوالت بهطور عینی کسب کردهاند تا یک شکل
خاصی از ساختار قدرت را به وجود آورند و بدینسان منافع دولت یا گروهای مسلط
را حفظ و تداوم ببخشند.
***
ح نگارنده :این مقاله در ژانویه  2018به زبان هلندی برای درسِ «روابط
* توضی ِ
بینالمللی» (رشته علوم سیاسی) در دانشگاه آمستردام نگاشته شد .نظر به اینکه این
مبحث کماکان از جایگاه مهمی در پلمیکهای سیاسی در بابِ سازوکارهای «اقتصا ِد
سیاسیِ جهانی» و «روابط بینالمللی» در عصر جهانیشدن برخوردار است و بنابراین،
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. به انتشار آن به زبان فارسی اقدام کردم،میتواند برای فارسیزبانان مفید واقع شود
.در نسخهی فارسی برخی نکات را فراختر و اندکی مشروحتر ارائه کردهام
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خطابههای دروغین در مخالفت با امپریالیسم
روهینی هنسمن
مرور کتابِ
«توجیهناپذیر :دموکراسی ،ضدانقالب و خطابهی ضدیت با امپریالیسم»

روهینی هنسمن

کتاب «توجیهناپذیر :دموکراسی ،ضدانقالب و خطابهی ضدیت با
امپریالیسم» اثر روهینی هنسمن پژوهشگر مارکسیست و فمینیست هندی که در
ماههای اخیر منتشر شد بازتاب گستردهای در محافل پژوهشی چپ و مترقی داشته
است .ازجلمه ،مارسل فن در لیندن (پژوهشگر چپگرا در انستیتوی بینالمللی تاریخ
اجتماعی آمستردام) در معرفی کتاب روهینی هنسمن چنین مینویسد« :بسیاری از
چپگرایان از رژیمهایی پشتیبانی میکنند که دشمن آزادی بیان و اجتماعات
هستند ،ناراضیان را به زندان میاندازند ،شکنجه میکنند و به قتل میرسانند؛ مانع از
انتخابات آزاد می شوند و بر نابرابری ،تبعیض جنسی ،نژادپرستی ،ناسیونالیسم و
تعصب مذهبی دامن میزنند .این «چپگرایان» به نام «ترقی» به این کار دست
میزنند .روهینی هنسمن به شکلی هوشمندانه نقاب از چهرهی چنین «شبه
ضدامپریالیستها»برمیدارند؛ آنانی که گمان میکنند دشمنان غرب همواره دوستان
ما و بنابراین سزاوار همبستگی ما هستند .وی در مقابل این گونه گرایشهای
ضددموکراتیک با قدرت بهنفع مبارزهای اصولی و مستمر علیه هر نوع تمامیتگرایی و
نابرابری در جامعهی مدنی ،شرق یا غرب ،شمال یا جنوب ،مبارزه میکند».
نوشتهی حاضر مروری بر مهمترین نکات و مباحث ارائهشده در این کتاب است.
روهینی هنسمن نویسنده و پژوهشگر در حقوق کارگران ،فمینیسم ،حقوق اقلیتها و
جهانیسازی است و مقاالت و کتب متعددی در این زمینهها منتشر کرده است.
نویسنده در مقدمه علت نگارش کتاب را توضیح داده است .وی شرح میدهد
ب سوسیالیستها و
وقتی در سالهای  2011-2010خیزشهای عربی آغاز شد ،اغل ِ
ترقیخواهان به استقبالشان رفتند .اما خیلی زود روشن شد که جرقهی همهی این
شورشها در اوضاع و احوال مشابهی شعلهور شد ،اما برخی نیروهای مترقی رفتار
متفاوتی با آنها داشتند .بهقول فواد طرابلسی ،تاریخنگار لبنانی« ،این انقالبها علل
خود را پنهان نمیکنند :بیکاری ،دیکتاتوری ،شکافهای اجتماعی ،کرامت
ازدسترفته ی شهروندان .آنان برای این مطالبات فریاد کشیدند :کار! آزادی! عدالت
اجتماعی! کرامت انسانی!» با این حال در رفتار جناحی از چپ ضدامپریالیست در
برخورد با انقالب مصر و بهتانزنی شان نسبت به معترضان سوری تفاوت مهمی وجود
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دارد؛ چنانکه با گسترش تبلیغات اسد علیه مخالفانش از او حمایت کردند .چه چیزی
میتوانست علت این مسأله باشد؟
همزمان با به قتل رساندن صدها هزار معترض همراه با خانوادهها و جماعاتشان
در قیام سوریه ،اعتراضهای تودهای در اوکراین رخ داد .نویسنده توضیح میدهد که
در آن زمان ،چیز چندانی دربارهی اوکراین نمیدانسته ،به جز آن که لنین آن را
مستعمرهی روسیهی تزاری میدانست و علت وقوع اعتراضها آن بود فشار پوتین بر
یانوکوویچ رئیسجمهور اوکراین بود تا از موافقتنامهی همکاری با اتحادیهی اروپا
خارج شود .در پی آن دولت روسیه کریمه را ضمیمهی خاک خود کرد و نیروهای
مسلح به اوکراین شرقی فرستاد .بار دیگر ،همان بخش چپ ضدامپریالیست که از
سرکوب قیامهای سوریه به دست اسد و همپیمانانش حمایت میکرد به دفاع از تجاوز
روسیه به اوکراین برخاست.
روهینی هنسمن مینویسد« :از آنچه رخ میداد وحشتزده شدم و این کتاب را
نوشتم تا به دو سؤال پاسخ دهم :چهطور از خطابهی ضدیت با امپریالیسم بهرهبرداری
شد تا از ضدانقالبهای ضددموکراتیک حمایت شود؟ و در قبال چنین رویکردی چه
باید کرد؟»
فصل نخست کتاب به مباحث نظری اختصاص دارد .نویسنده با نگاه به تئوریهای
امپریالیسم و تالش برای رسیدن به مؤلفهی مخالفت ذاتی با آن ،بنیاد تئوریک
استداللاش را پایهریزی میکند .در میان چپگرایان ،کتاب امپریالیسم ،باالترین
مرحلهی سرمایهداری لنین نافذترین متن است و به گمان نویسنده این متن یک
ضعف جدی دارد .چراکه با پیوند دادن «تقسیم جهان بین قدرتهای سرمایهداری» با
خلق سرمایهی مالی و صدور سرمایه ـ یعنی سرمایهگذاریهای خارجی ـ دو فاز
متمایز سرمایهداری را درهمآمیخت و پیروانش را تا امروز گیج کرده است .تعریف
سرمایهگذاری خارجی بهعنوان امپریالیسم میتواند به نتایج عجیب منتهی شود ،مثالً
این ایده که هند یک قدرت امپریالیستی در بریتانیاست چون شرکت تاتاس در این
کشور سرمایهگذاری و شرکتهای بریتانیایی را تملک کرده است .در مقابل ،نویسنده
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استدالل میکند که مهمترین سرشتنشان امپریالیسم سلطهی سیاسی دولتی دیگر
بر مردم یک کشور است.
در دورهی متقدم ،استعمار ب ا استفاده از گوشه و کنار جهان در نقش منبع
کاالهای مصرفی و مواد خام ارزان ،بازارهای تسخیرشده برای کاالهای صنعتی ،و
منابع کار ارزان و ازجمله کار بردهها ،این مناطق را به اقتصاد سرمایهداری جهانی
کشاند .رشد جنبشهای رهاییبخش و استقالل در جهان سوم با امپریالیسم امریکا
مواجه شد که استراتژیاش روی کار آوردن و حفظ رژیمهایی بود که منافع مردم
خود را تابع شرکتهای امریکایی میکنند (مثالً در ایران ،گواتماال ،ویتنام و شیلی).
از سوی دیگر در پی انقالب اکتبر ،امپراتوری تزاری به نوع متفاوتی از امپراتوری
تغییر شکل یافت و مستعمرههای سابق در اتحاد شوروی که قادر بود مطیعشان کند
ادغام شدند .لنین تا دمِ مرگ علیه این سیاست مبارزه و تالش کرد تا اتحاد جماهیر
شوروی سوسیالیستی اتحادیهای از جمهوریهای خودمختار باشد .وی در این خواسته
متأثر از مارکسیستهای غیرروس بود که به نفع اهمیت رهایی ملی در این
مستعمرههای سابق تزاری استدالل میکردند.
ال متضاد بود :نهتنها این مستعمرهها را دوباره تابع دولت
اما سیاست استالین کام ً
مرکزی کرد بلکه کوشید با پاکسازی قومی مردم بومی و اسکان روسها در آنجاها
«روسیسازی»شان کند .اوکراین یکی از بدترین نمونهها بود که غالت از آنجا به
خارج حمل میشد و همزمان میلیونها نفر از فرط گرسنگی به مرگ کشانده
میشدند .رالف لمکین از آن به عنوان «نمونهی کالسیک نسلکشی در شوروی» نام
برد .ملت های مسلمان نیز هدف پاکسازی قومی قرار گرفتند و بخش بزرگی از
جمعیتشان به هالکت رسید .تاتارهای کریمه بزرگترین گروه قومی در کریمهی پیش
از استعمار به دست روسیه ی تزاری بودند .استالین بعد از جنگ جهانی دوم در
کنفرانس یالتا شرکت کرد که همه ی کشورهای اروپای شرقی به جز یوگسالوی را در
الگویی مشابه اقمار امپریالیسم امریکا به شوروی اختصاص داد .در این فرایند،
دیکتاتورهای دوست در این کشورها مستقر شدند و از قدرت امپراتوری شوروی
محافظت کردند.
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از این منظر ،روشن میشود که جنگ سرد در واقع دورهی طوالنی رقابت
بیناامپریالیستی میان ایاالت متحده و روسیه بود ،اما نحوهی نگاه استالینیستها و
نواستالینیستها چنین نیست .آنان این رقابت را هماوردی امپریالیسم امریکا در برابر
سوسیالیسم یا کمونیسم میدیدند یا همچنان میبینند .نویسنده پیشینهی فکری
چیزی را که شبه ضدامپریالیسم میخواند به این شکل مخالفت با «غرب» و هر کاری
که انجام میدهد و حمایت از روسیه و همپیمانان و هر آنچه انجام میدهند ،مربوط
میکند .بسیاری از آنهایی هم که استالینیست نیستند اما به خود زحمت نمیدهند
واقعیتها را ببینید این دیدگاه را قبول کردهاند .حمایت از یک طرف در این منازعهی
بیناامپریالیستی اصالً مبارزهی اصیل ضدامپریالیستی نیست .ضدیت اصیل با
امپریالیسم باید با هر گونه تبعیت و سرکوب مردم یک کشور به دست دولت دیگر
مخالفت کند.
در فصل دوم کتاب خط سیر روسیه از لنین تا پوتین و رابطهی آن با اوکراین با
تفصیل بیشتر توضیح داده میشود .استالین سیاستهای لنین در قبال مستعمرههای
سابق تزاری را از اساس تغییر داد و سرزمینهای تابع روسیه را گسترش بخشید .او
حتی از اوت  1939تا ژوئن  1941پیمانی با هیتلر امضا کرد و در برابر دریافت
ماشین آالت و مجوز مستعمره کردن فنالند ،استونی ،لتونی  ،لیتوانی و بخشی از
لهستان ،غذا و مواد خام برای نازیها فراهم میکرد .وقتی پوتین دربارهی نقش اتحاد
شوروی سخنسرایی میکند ،اشاره ای ندارد که این امر تقریباً بعد از دو سال همکاری
بین استالین و هیتلر رخ داد.
جانشینان استالین سیاستهای امپریالیستی او را ادامه دادند .وقتی مردم
کشورهای مجارستان و چکسلواکی علیه حکومتهایشان قیام کردند در 1956
شوروی به مجارستان تجاوز کرد و در  1968به چکسلواکی .در دههی 1980
گورباچف اتحادی برابرتر و داوطلبانه از ملتها را معرفی کرد اما تندروهای
استالینیست مانع ابتکار وی شدند و سرانجام شوروی در دوران یلتسین تجزیه شد.
این را میشد همچون فرایند استعمارزدایی تلقی کرد اما برخی مستعمرهها نتوانستند
استقالل خودشان را به دست آوردند و همچنان بخشی از فدراسیون روسیه ماندند.
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یکی از آنها چچن بود که جنبش رهایی آنجا با بیشترین وحشیگری با بهرهبرداری
از گفتمان «جنگ علیه ترور» و تعصب علیه مسلمانان سرکوب شد؛ و این آمیزهای
مسموم از کلمات بود که بهزودی در غرب بعد از حمالت تروریستی یازدهم سپتامبر
 2001از آن استفاده شد.
رژیم پوتین نشانهی بازگشت به اقتدارگرایی استالینی ،بلندپروازیهای
امپراتورمآبانه و جنگ با حقیقت است ،با چند تفاوت مهم با دوران استالین .اگر
استالین وانمود میکرد نزدیکترین رفیق لنین است ،پوتین لنین را به خاطر آن که
وی با دفاع از حق تعیین سرنوشت یک بمب ساعتی زیر اتحاد شوروی گذاشت رد
میکند .پوتین تظاهر نمی کند که مارکسیست است و در عوض عاشق ارتجاعیترین
عناصر کلیسای ارتدکس است .مهم است بدانیم که در دوران وی روسیه یک
دیکتاتوری اقتدارگرای راست افراطی شده است که ناراضیان نظیر آنا پالتیکوسکای
روزنامهنگار که دربارهی جنایتهای چچن نوشت و سیاستمداری مثل بوریس
نمستوف را که با تجاوز روسیه به اوکراین مستندسازی و با آن مخالفت کرد ،به قتل
رساند .سیاستهای سکسیستی و ضددگرباشان این رژیم موردعالقهی راست مسیحی
است و در عین حال که به پشتیبانی گروههای نژادپرست ،ملیگرای افراطی و
نوفاشیست در روسیه وابسته است ،گروهها ،حزبها و سیاستمداران مشابه را در
دیگر نقاط جهان تقویت میکند :از آن جملهاند مارین لوپن در فرانسه ،نیجل فراگ
در بریتانیا و دونالد ترامپ در امریکا .بنابراین آنچه امروز شاهد هستیم تجدید
حیات جنگ سرد نیست بلکه همگرایی راست افراطی در زیر چیزی است که
پیشتر پردهی آهنین بود.
فصل سوم کتاب عمدت ًا درباره ی بوسنی است ،نخستین رویداد بعد از جنگ سرد
که در آن نواستالینیستها از راست افراطی حمایت کردند .نویسنده مینویسد که آن
زمان در هند بود و برایش روشن بود که مسلمانان بوسنی قصابی میشوند و تا وقتی
اعتراض همگانی علیه آن بلند نشد و شباهتهای آن با هولوکاست که نازیها
مرتکبش شدند به اوج خود رسید غرب و سازمان ملل هیچ کاری نکردند .بنابراین
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چهطور بخش مهمی از سوسیالیستهای خودخوانده چنین جانبدارانه از جانیان
فاشیست دفاع کردند و به قربانیان در این فرایند تهمت بستند؟
یک تبیین محتمل تعصب علیه مسلمانان است .متجاوزان و قربانیان هر دو
شهرندان یوگسالوی سابق بودند و عالوه بر آن قربانیان نیز مانند صربها و کرواتها
اسالو بودند و تنها تفاوت میان آنها مذهبشان بود .تبیین دوم (و این دو
مانعهالجمعاند) آن است که آنها احساس کردند که باید از ناسیونالیستهای صرب
حمایت کنند ،فارغ از این که فاشیستاند و به نسلکشی دست زدهاند ،چراکه از
حمایت ناسیونالیستهای روس برخوردارند .اگر میخواستنتد غرب را محکوم کنند
دالیل بسیاری برای این کار داشتند ،اما این دالیل کامالً مخالف انکار نسلکشی بود.
فصل چهارم دربارهی ایران است که بخشهایی از چپگرایان غربی با آن رابطهی
دوگانه ای دارند .این که با بمباران ایران یا با تحریمهایی که مردم عادی از آن آسیب
میبین ند مخالفت کنیم یک چیز است و حمایت از تئوکراسی راستگرای افراطی
چیزی دیگر .بنا به نظر نویسنده ،انقالب  1357یک انقالب مردمی و افزون بر آن یک
انقالب دموکراتیک بود .اما جریانی که در سالهای بعد بر انقالب حاکم شد یک
جریان دستراستی افراطی بود که برای حاکمیت قدرت مطلقه قائل بود .به دلیل
شعارهای رایج توسط حاکمیت علیه امریکا و اسراییل ،برخی از چپگرایان آن را
ضدامپریالیست خواندند .وی در این مورد به دفاع حزب توده از حاکمیت در ایران تا
هنگام دستگیری رهبران آن اشاره میکند.
فصل بعدی کتاب دربارهی عراق است که در نگاه نخست قربانی مستقیم
امپریالیسم امریکا  /انگلستان است .تجاوز  2003صدها هزار نفر را به قتل رساند اما
عالوه بر آن تغییراتی ایجاد کرد که تا امروز عراق را گرفتار کرده است .یک مورد
سهمیههای فرقه ای در دولت است که مبتکر آن پل برمر فرماندار امریکایی عراق بود
که به فساد گسترده و فرقهگرایی منتهی شد .از سوی دیگر ،حاکمیت وقت عراق با
نزدیکی با کشور همسایهی شرقی خود زمینهساز استقبال بخشی از سنیها از حضور
داعش در عراق شد .فساد در ارتش عراق و بیگانگی سنیها ،داعش را قادر ساخت
بخشهای بزرگی از عراق را در دوران حاکمیت نوری المالکی در اختیار بگیرد.

روهینی هنسمن

فصل ششم کتاب به زمینههای سیاسی و اجتماعی رژیم اسد در سوریه اختصاص
دارد .نویسنده رژیم اسد را از همان ابتدا یک دولت پلیسی میداند که با سرکوب
گرایش های دموکراتیک و سوسیالیستی در سوریه به قدرت رسید .این اسطوره که
رژیم اسد از جنبش فلسطینیان دفاع میکند با نقشی که حافظ اسد در  1976در
لبنان ایفا کرد برمال شد .سازمان آزادیبخش فلسطین پایگاههایش را در آنجا بنا
کرده بود و از حمایت نیروهای چپ و مترقی برخوردار بود .بعد از شروع جنگ داخلی
در لبنان ،اسد به نفع نیروهای محافظهکار و مسیحیان مخالف سازمان آزادیبخش
فلسطین در این اردوگاه دخالت نظامی کرد .همین اواخر نیز نقشی که بشار اسد در
نابودی اردوگاه فلسطینی پناهندگان یرموک ایفا کرد ،اردوگاهی که به گفتهی بودور
حسن کنشگر فلسطینی پایتخت دیاسپورای فلسطینیان بود ،نشان میدهد که چهقدر
وی نگران فلسطینیان است!
واقعیت تکاندهنده در این میان ،ارتباط رژیم بشار اسد با اسالمگرایان سنی و
ازجمله القاعده و داعش است .وقتی امریکا در سال  2003عراق را اشغال کرد ،اسد از
هراس این که سوریه کشور بعدی باشد شروع به انتقال اسالمگرایان سنی از سوریه و
کشورهای دیگر به عراق کرد تا علیه امریکا بجنگند .بعد از پیشروی امریکاییها که
آنها را از عراق بیرون انداختند ،اسد به منظور استفادهی آتی آنها را زندانی کرد.
وقتی اسد معترضان مسالمتآمیزی را که در  2011درخواست اصالحات دموکراتیک
داشتند زندانی و شکنجه میکرد ،مورد تجاوز قرار میداد و به قتل میرساند ،حدود
 1500نفر از این اسالمگرایان را رها و مسلح کرد تا برای خودش بهانهای به منظور
بمباران مخالفان فراهم آورد.
به نظر روهینی هنسمن ،ضدامپریالیستهای نواستالینیست و پشتیبانان آنان با
انقالب سوریه همچون انقالب مصر برخورد نمیکنند ،اگرچه هردو بخشی از موج
قیامهای عربی بودند .این نواستالینیستها انقالب سوریه را مشابه مدل «تغییر رژیم»
می دانستند که امریکا در عراق به کار برد! این چیزی است که رسانههای اسد و پوتین
دایماً میگویند و ترامپ هم تکرار کرد .همان رسانهها در پس اهریمنسازی از «وایت
هلمت» بودند.
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به نظر نویسنده ،با توجه به شمار گستردهی فراریان از ارتش اسد اگر دولتهای
خارجی بعد از قیام مداخله نمی کردند ارتش اسد هیچ شانسی برای پیروزی نداشت.
در این مداخلهی خارجی عالوه بر دولتهای منطقه ،حزباهلل لبنبان و شبهنظامیان
عراقی ،افغا ن ،و پاکستانی حضور داشتند و وقتی دولت در آستانهی شکست قرار
گرفت از اواخر  2015مداخلهی نظامی گستردهی روسها و بمباران این کشور توسط
روسیه آغاز شد.
چه باید کرد؟
چه می توان کرد؟ فصل پایانی کتاب به این موضوع اختصاص دارد .به نظر
نویسنده ،نخستین کار دنبال کردن حقیقت و گفتن حقیقت است .به هر آنچه
رسانههای ضدغربی میگویند باور نکنید و به تمامی آنچه رسانههای غربی
میگویند بیباور نباشید و در همه چیز موشکافی انتقادی داشته باشید.
دومین نکته بازگرداندن اخالق و انسانیت به سیاست است .هوارد زین
زمانی گفته بود که در دنیای قربانیان و جالدان ،کار روشنفکر ایستادن در
جانب جالدان نیست .هیچ چیز انحطاط این شبهضدامپریالیستها را بیش از
گرایش آنها به هواداری از جالدان افشا نمیکند .آنان با حمایت فعال یا
منفعل از دولتهای سرکوبگرِ شبهضدامپریالیست ،همبستگی با قربانبان را
زیرپا گذاشتهاند.
نکتهی سوم تأکید بر اهمیت مبارزه برای دموکراسی است .اصطالح
«دموکراسی بورژوایی» این ایده را پیش میراند که دموکراسی هدیهی
بورژوازی و از سرمایهداری جداناشدنی است .اکنون باید تأکید کرد که این
ادعایی دروغین است و حقیقت ندارد .همان طور که رزا لوکزامبورگ تأکید
کرد دموکراسی با مبارزات تودهای پیروز و حفظ میشود .رزا همچنین
دریافته بود که اگر سوسیالیسم را انقالب طبقهی کارگر به طور کلی بدانیم،
نه یک حزب که مدعی سخنگویی و عمل برای آن است ،دموکراسی گامی
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ضروری در جهت انقالب سوسیالیستی است .بنابراین جریانهای
ضددموکراتیک ضرورت ًا ضدسوسیالیستی هم هستند.
نکتهی چهارم ضرورتِ آوردن انترناسیونالیسم به کانون اصلی است .برای
سوسیالیستهای انقالبی انترناسیونالیسم یک کاالی تجملی نیست ،بلکه
برای شکست سرمایهداری مطلقاً ضروری است .نه سوسیالدموکراتها و نه
استالینیست ها دیدگاه روشنی در این مورد ندارند ـ آنان فکر میکنند
می توانند سوسیالیسم را در یک کشور بسازند .اما تمامی این تالشها تنها
بهطور موقت میتواند موفقیتآمیز باشد .کنترل مهاجرت برای حذف
کارگران سایر کشورها ،روشهای حمایتگرایانه برای حذف تولیدات آنها و
فق دان همبستگی با مبارزات برای دموکراسی و حقوق کار در سایر کشورها
در نهایت مبارزات خود ما علیه سرمایهداری را تضعیف و راست افراطی را
تقویت میکند.
پیشنهاد پایانی نویسنده تقویت و توسعهی نهادهای بینالمللی برای
پیشبرد حقوق بشر و دموکراسی است .وی در این زمینه بهطور مشخص از
ضرورت راهاندازی کارزارهایی مثالً در مورد حذف حق وتوی اعضای دایمی
شورای امنیت ملل متحد نام میبرد.
کتاب:
Rohini Hensman ,Indefensible :Democracy, Counterrevolution,
and the Rhetoric of Anti-Imperialism
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طرحی از یک نقد آشفته
محمد مالجو
مالحظاتی دربارهی نقدهای یاشار دارالشفاء

محمد مالجو

گاه فرصت و گاه تمایل نداشتهام به نقدهایی که دربارهی فالن یا بهمان بحث از
بحثهایم نوشته میشدهاند پاسخ دهم .همیشه اگر نکتهای برای آموختن در بر
داشتند سعی میکردم بیاموزم و در ادامهی کارهایم به حسابشان بیاورم .نمونههایی
نیز در بین بودهاند که بیجوابشان نگذاشتهام ،به دالیل گوناگون .از جمله این که
گاه گمان میکردم ادامهی گفتوگو برای من یا ناقد یا دیگران میتواند چیزی برای
آموختن در بر داشته باشد .همین حکم را دارد نوشتهی دوست گرامیام یاشار
دارالشفاء با عنوان «مانده در هزارتوی دستهبندیها :نقدی بر آراء محمد مالجو»،
متنی که زمین و زمان را به هم میدوزد و بحثهای نامرتبط را به هم مرتبط
میسازد و مؤلفههای نابههنگام را بههنگام میپندارد و دستگاههای فکری احیان ًا
مختلف را در یک قالب التقاطی جمع میکند تا به هدف ازپیشتعیینشدهاش برسد:
«نشاندادن نتایج سیاسی راستگرایانهای که از تحلیلهای نادرست و در اساس
محافظهکارانهی او [محمد مالجو] (چه در ارتباط با مباحث نظری و چه مسائل
جامعهی ایران) سرچشمه میگیرند» .ناقد برای اثبات درستی این ادعایش ابتدا
جامهی یک پروژهی فکری ساختگی را بر تن من میکند و در ادامه برای ایضاح
درستی اظهارنظرهایش در اکثر نمونهها گاه خطا و گاه ناقص نقلقول میکند و حتا
بهوفور دست به جعل میزند .ازاینرو ،گرچه پاسخ به نقدی از این دست که در پی
حذف و منکوبکردن نگاه دگراندیشانه به هر بهایی ولو با انبوهی از جعلها و
تحریف هاست ضرورت و اولویتی ندارد ،اما با این امید که ناخودآگاه بوده باشد
بهاختصار نکاتی را میگویم.
ال منتفی
ی این نوشته امکان درگرفتن یک گفتوگوی عمیق را فع ً
دو ویژگی کل ِ
کرده است .اینجا اجما ًال شرحی از همین دو ویژگی و سرنخهایی برای اصالحشان از
نگاه خودم به دست میدهم و هم آرزومندم و هم امیدوار که بعداً متنی شُستهرفته و
مستدل و منسجم و مستحکم بتواند مبنای یک گفتوگوی درسآموز برای هر دوِ ما
و احیان ًا دیگران باشد .همه ی ما در شرایط کنونی که منحنی تفکر از نوعی شیب
منفی حکایت میکند نیاز به گفتوگو و یادگیری متقابل داریم.
از اصلیترین ویژگی کلی متن شروع کنم .ناقد بحثهای بسیار متنوعی از من را
با هم پیوند زده است زیرا ،به وام از نوشتهی خودش« ،وجود پروژهی واحدی» را در
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کارهای من شناسایی کرده است .صدالبته که من نیز پروژهای اصلی دارم اما نه در
قالب دستگاه گستردهای که ساخته و پرداختهی ذهن ناقد است .خصوصاً طی ده سال
اخیر با تقاضاهایی دربارهی طرح بحث در زمینههای بسیار متنوع مواجه بودهام .به
درصد ناچیزی از تقاضاها پاسخ مثبت دادهام ،آنهم فقط گاه که هم فرصت داشتم و
هم درست یا نادرست گمان میکردم در بحثِ تقاضاشده نکتهام ارزش شنیدن دارد.
همهی بحثها ضرورتاً به «پروژهی واحد» من مرتبط نبودهاند و نباید در پیوند با هم
قرار داده شوند .اگر چنین کنیم ،بحثهای نامرتبط با هم را بهخطا به هم مرتبط
کردهایم .این از نخستین مشکل.
من نیز مثل خیلیها در بحثهای فکریام مستمر در حال آزمون و خطا بودهام و
در گذر سالها گاه مؤلفههایی را کنار گذاشتهام و گاه مؤلفههای دیگری را به
«پروژهی واحد» خودم افزودهام و گاه نیز مؤلفههای قدیمیتر را تقویت کردهام .در هر
لحظهی مشخص از زمان اگر میخواهیم «پروژهی واحد» ادعایی را شناسایی کنیم
خطاست که همهی مؤلفهها را یکجا در پیوند با هم قرار دهیم .بهتر است اگر
میخواهیم نکته ای را به نقد بکشیم مجزا و در جای خودش مطرح کنیم .وگرنه
بحثهای نابههنگام را بهخطا بههنگام جلوه دادهایم و نوعی ایستایی ذهنی را بر جای
پویایی فکری نشاندهایم .این از دومین مشکل.
هرگز قصد نداشتهام و اگر هم قصد میداشتم نمیتوانستهام از گنجینههای فکری
ال آرای مارکس و پوالنی و هاروی و هیرشمن و تامپسون
مذکور در نوشتهی منتقد ،مث ً
و آلبریتون ،در خدمت «پروژهی واحدی» استفاده کنم .چنین کاری اگر هم شدنی
باشد نیازمند خالقیتی است که متأسفانه من نداشتهام .البته که از مارکس و پوالنی و
تامپسون و هاروی در خدمت ارکان گوناگون چارچوب تحلیلیِ واحدی الهام گرفتهام،
اما نه به صورتی که منتقد ترسیم کرده است .گرچه هر یک از این متفکران در این یا
آن بحثِ مجزای من دربارهی مسائل ایران جایگاهی داشتهاند ،خطاست همهی این
متفکران را در «پروژهی واحدِ» ادعایی بگنجانیم .اگر چنین کنیم« ،پروژهی واحد»
ادعایی را التقاطی تر از حدی که ممکن است باشد جلوه دادهایم .این هم از سومین
مشکل.
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این سه مشکل را گفتم نه برای این که از سیاق کارم بگویم .میخواستم به اولین
و بارزترین و اصلیترین ویژگی نوشتهی موردبحث اشاره کنم :متنی سرتاسر آشفته
که در تالش برای مرتبطساختن بحثهای نامرتبط میکوشد مؤلفههای پار و پیرار را
به هم ببافد و دستگاههای فکری متفاوت را ناشیانه به یکدیگر بچسباند .من در گذر
سالها ،متناسب با خواندهها و آموختهها و تجربههای زیستهام البته ،کارهای متنوع و
مجزای پرشماری کردهام .ناقد نیز در نوشتهاش به دنبال من راه افتاده و بخشی از آن
کارها را بهخطا به هم چسبانده است و از دلشان «پروژهی واحدی» استخراج کرده
که وجوه افتراقاش با پروژهی اصلی من بهمراتب پرشمارتر است از وجوه اشتراکاش.
من بحثهای متنوعی را که منتقد آماج اشاره قرار داده در زمانها و مکانها و
مناسبتهای مختلفی پیش کشیدهام ،برای سطوح متنوعی از مخاطبان .خطاست
همهشان را یکجا و در پیوند با هم ،در یک نوشتهی واحد« ،پروژهی واحدی» تلقی
کنیم .حاصل میشود نوشتهای آشفته که درجهی آشفتگیاش خیلی بیشتر از
آشفتگی ذهن من است ،نوعی کم لطفی هم به خود ناقد و هم به من .اگر درصدد نقد
همهجانبه ی آرای کسی هستیم بهتر آن است که دستکم سه اصلی را که برشمردم
رعایت کنیم.
ویژگی دوم نوشتهی ناقد این است که حتا هنگامی که بحثهای نامرتبط مرا
بهخطا به هم چسبانده و مؤلفههای مقاطع گوناگون مسیر پرتالطم فکری مرا نابهجا
ت انواع گنجینههای فکری منبع
در یک کاسه قرار داده و دستگاههای فکری گاه متفاو ِ
استفاده یا الهام من در زمینههای گوناگون را نادرست با هم پیوند داده است و،
خالصه کنم ،الزمههای نقد همهجانبهی آرای آماج نقد را رعایت نکرده است ،نه
همواره اما در خیلی از نمونهها یا خطا نقلقول کرده یا جعل کرده یا ناقص نقل کرده
است .اینجا بههیچوجه وارد بحث محتوایی نمیشوم .نوشتهی ناقد به بحث محتوایی
هیچ راه نمیدهد .فقط از نمونههایی خواهم گفت که به تفسیر و اختالفنظر و
اینجور حرفها راه نمیدهند .یعنی خیلی سرراست میتوان دربارهشان به اتفاقنظر
رسید .از فراوان نمونههایی که هنگام خواندن نوشتهی ناقد توجهام را جلب کرد فقط
به نخستین ده موردی اشاره میکنم که در مرور مجدد زودتر از بقیه به چشمانام
آمد .هشت نمونه از جعل و دو نمونه از نقل ناقص.
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یکم .مینویسد« :با دیوید هاروی و ایدهی «چرخههای انباشت» که مالجو متکی
بر آن ایدهی خود مبنی بر چرخههای ششگانهی انباشت سرمایه را بسط داده است».
حتا نمیکوشد اسم مهمترین مؤلفهی «پروژهی واحد» من را درست یاد بگیرد و بارها
و بارها خطا نکند .من هرگز از «چرخههای» ششگانه سخن نگفتهام .همچنین
معنای «چرخههای ششگانهی انباشت سرمایه» را نمیفهمم .ضمن ًا من بیش از این
حرفها وامدار اندیشهی دیوید هاروی هستم و بر هاروی نیز بهوفور تکیه داشتهام اما
ایدهی «حلقههای ششگانهی زنجیرۀ انباشت سرمایه» را از هاروی نگرفتهام.
دوم .از قول من مینویسد« :با بهقدرترسیدن نواصولگرایان از شدت تهاجم به
حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم کم میشود» .من این گزارش وارونه را که معکوس
تجربهی زیستهی همهی ماست در کجا ارائه کردهام؟ نیز از قول من مینویسد… « :
شکلی از خردهبورژوازیسازی در دستور کار قرار میگیرد»« .خردهبورژواسازی» یعنی
چه؟ من کی و کجا چنین اصطالحی را به کار بردهام؟
سوم .میگوید :مالجو «مبتنی بر کلیشهی «عقبمانده (سنتی) /پیشرفته
(مدرن)» ،از نظام سرمایهداری دو شکل «تیپ ایدهآل» میسازد و دستور کار سیاسی
مبارزه را «تمنا برای حرکت به سمت یک سرمایهداری پیشرفتهی اروپایی (مدل
دولت رفاه کشورهای اسکاندیناوی)» عنوان میکند» .ابتدا جمالتی را در گیومه قرار
میدهد و درواقع از من نقلقول میکند اما نمیگوید من این حرفها را کجا زدهام.
سپس نیز شروع میکند به استنساخ از نوشتههایی احیاناً متعلق به خودم برای
ردکردن موضعگیریهایی که به من نسبت داده است.
چهارم .مینویسد« :مالجو تبلور این شکل از مواجههی خود را در دفاع از
تولیدگرایی و سرمایهی صنعتی در برابر مالیگرایی و سرمایهی مالی نشان میدهد».
نمینویسد در کجا چنین کرده ام .ایضاً نه انتقاد از این ایده را و نه معکوس این ایده را
که بارها و بارها در کارهای من آمده است نمیبیند .از باب نمونه ،در همان کتابی که
بهاصطالح آماج نقد قرار گرفته پرسشی طرح کردهام و جوابی دادهام و نتیجهای
استنتاج کردهام .پرسیدهام« :آیا سپردن نقش پیشگام به بورژوازی برای مبادرت به
انقالب تولیدی در ایران امروز میتواند مؤدی به تحول اقتصادی و سیاسی باشد؟»
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پس از ارئهی پاسخی تفصیلی نیز نتیجه گرفتهام« :بنابراین ،اگر صحت سلسلهی
استداللهایی را که عرضه کردم مفروض بگیریم ،پاسخ من به پرسشی که نقطهی
عزیمت بحث در این جلسه بود این است که بورژوازی در ساختار سیاسی مستقر در
ایران امروز نه قادر است در میانمدت نقش پیشگام توسعهی اقتصادی را ایفا کند و
گره ی تولید در اقتصاد ایران را باز کند و نه قادر است در نقش جادهصافکن توسعهی
سیاسی ظاهر شود و در درازمدت به مشروطهسازی قدرت مطلق در پهنهی سیاسی
یاری برساند .درعین حال ،بورژوازی این توانایی را به حد اعلی داشته است که منافع
طبقاتی خودش را در هیئت منافع ملی جا بزند .این درواقع نشاندهندهی هژمونی
طبقاتی بورژوازی است .معتقدم نقد نقش پیشگامی که به بورژوازی برای ایجاد تحول
اقتصادی و سیاسی سپرده شده است شرط الزم ،هرچند نه کافی ،برای هر گونه
پروژهی اقتصاد سیاسی مترقی تحولخواهانه در ایران امروز است ».منتقد شاید آنقدر
با اصطالح بورژوازی آشنایی داشته باشد که دریابد «سرمایهی صنعتی» و «سرمایهی
مالی» را بهیکسان دربرمیگیرد.
پنجم .با انتساب به طرزفکر من مینویسد« :درکِ پوالنیایی از کاال باعث میشود
که هم چون بسیاری از اقتصادانان راست (که البته بسیاری از چپگرایان بهنام هم با
ایشان موافق بودند) منشأ بحرانهایی نظیر بحران مالی  2008را مالیگرایی مفرط
بدانیم ،حالآنکه مالی گرایی صرفاً نشانگان بحران است (یعنی جایی که بحران خود
را در هیئت آن مینمایاند) ،درحالیکه منشأ بحران در ساختار تولید است» .مهم
نیست که دارالشفاء تا چه حد با آرای پوالنی و خوانشهای گوناگون از اندیشههایش
آشنایی دارد .اما اینجا نوشتههای من را برای تنویر افکار خودم به خودم تعلیم
میدهد .یک نمونه را از مطلب «راهحل اصلی را باید در مبارزات ضدسرمایهداری
جست» در سال  1390از خودم نقل کنم« :بحران کنونی که از سال  2008آغاز شد
نه یک بحران اعتباری بلکه بحرانی است اقتصادی با ابعاد اعتباری ،یعنی باید
ریشهها ی بحران جاری را در بخش واقعی اقتصاد جستوجو کرد نه در بخش
اعتباری… .بحران کنونی نه بحرانی مقطعی بلکه بازتاب نوعی نقیصهی ساختاری
ویرانگر در خود ساختار نظام سرمایه است».
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ششم .مینویسد« :در شعار خلع ید از سلبمالکیتکنندگان بهعنوان استراتژی
مبارزاتی باید بهطور دقیق مشخص کرد که سلبمالکیت چه چیزی ،از چه کسانی،
توسط چه کسانی و با چه مکانیزمی مدنظر است ،تا به این اعتبار جلوی
مستحیلشدن استراتژی مذکور در دل منطق دولتگرایی گرفته شود .مالجو از این
شعار بهدفعات به عنوان یک خروجی سیاسی صورتبندیهایش نام میبرد ،اما با
توجه به افق و راستای نقدش مجری این شعار دولت رفاه است و نه جنبش
اجتماعی» .مباحث مرا میگیرد و به دلخواه خودش مجریشان را نیز تعیین میکند.
نمیخواهد ببیند در بسیاری جاها از جمله در «پنجمین دورهی اقتصاد سیاسی ایران
پس از انقالب» که اکنون در دسترس است بر «برپایی نوعی سازمان تولی ِد
غیرسرمایهدارانه از طریق انحالل مناسبات طبقاتی سرمایهدارانه با اتکا بر الیههای
تحتانی هرم قدرت سیاسی» تأکید کردهام.
هفتم .مینویسد :مالجو با «کاال در معنای محصول یا خدمتی که برای فروش و
به قصد کسب سود به تولید میرسد آغاز» میکند .منتقد به آنچه خود نوشته است
دقت نمیکند .نوشته «آغاز میکند» .ادامهی این آغاز را اما در جاهای مختلف ندیده
و نخوانده .از جمله در «دومین دورهی اقتصاد سیاسی ایران پس از انقالب» که اکنون
در دسترس است در شرح معنا و واقعیت کاالییسازیها ،مشخصاً کاالییسازی
آموزش عالی ،ارتباط وثیق میان نُه عامل را وصف کردهام از جمله «نوع رابطهی
مبادله میان بنگاه با نیروهای کار خودش» .درک بسیط بسیارانی از امثال یاشار
دارالشفاء باید از مفهوم کاالییشدن به درک پیچیدهتری که توان توضیح این مفهوم
هزارالیه را داشته باشد ارتقا یابد .درسگفتارهای منسوخ سی سال پیش کفایت
نمیکنند.
هشتم .در توضیح استفادهی من از آلبریتون مینویسد« :ترتیب سه جلد
سرمایهی مارکس ناشی از یک روششناسی است که عبارت است از تحلیل پدیده
در سه سطح تجریدی ،انضمامی و تاریخی» .من هیچگاه از کاربرد روششناسی
آلبریتون برای هر سه مجلد سرمایه صراحتاً نام نبردهام .خالف آن را اما بارها گفتهام.
از جمله در «جامعهی باز :روی دیگر سکهی مارکسیسم عامیانه» با تکیه بر پل

محمد مالجو

سوییزی تأکید کردهام که این روش عمدتاً برای بخشهای وسیعی از جلد یکم
سرمایه است« :نتایج حاصل در جلد یکم کاپیتال خصلتی موقتی دارند و در بسیاری
از موارد ،و نه الزام ًا همیشه ،در مراحل پایینتر انتزاع ،یعنی وقتی وجوه بیشتری از
واقعیت به حساب آیند ،کم یا بیش دچار جرح و تعدیلهای گسترده میشوند».
نهم .مینویسد« :وقتی مالجو در جریان مناظره با موسی غنینژاد در بهمن ماه
 1390در مواجهه با نقدهای بوهم باوِرکی غنینژاد به نظریهی ارزش مارکس ،از این
دفاع کرد که در نقد سرمایهداری بر سنتی ایستاده (رویکرد کارل پوالنی) که با
فروریزی نظام نظری مارکس ،هم چنان ایستاده برجا خواهد ماند (و احتماالً امروز هم
چنین نظری دارد) ،ناگزیر و تراژیک باید از غنینژاد دفاع کرد!» امیدوارم کارش در
این مسیر به دفاع از آقای غنینژاد نرسد .موضوع نقلقول را از متن نقلقول جدا
میکند و نمیگوید اشاره ام به کدام بحث بود که پیش از این سخنان پیش کشیده
شده بود .نه فقط متنزدایی میکند بلکه متنهای دیگر را در همان زمانها نمیبیند،
از جمله در «نتیجهی انقالبی فهم منطق سرمایه» در اردیبهشت « :1391حتا
سوسیالیست ممتازی چون کارل پوالنی نیز دچار این خبط فکری شد و نظریهی
ارزش مارکس را مردود اعالم کرد و خود را از اصول مندرج در کاپیتال محروم کرد
هرچند با رجعت به دستنوشتههای پاریس عمالً دستگاه موازی ارزشمندی در سنت
سوسیالیستی پدپد آورد ».من البته مستقیماً از نظریهی ارزش برای تبیین مسئلهی
مشخصی تاکنون در سطحی وسیع استفاده نکردهام .اما ناقد البد تفاوت بین
استفادهنکردن از یک مفهوم و ردکردن همان مفهوم را درمییابد.
دهم .در گیومه به نتیجهی ایدهی من اشاره میکند :ایدهی «ضرورت تقویت سه
حلقهی دوم انباشت برای نرمالیزاسیون سرمایهداری» .ناقد یا معنای گیومه را
نمیداند یا معنای جملهی داخل گیومه را .من چنین جمله و چنین ایدهای هرگز
نداشتهام .مضمونی شبیه به این را در برخی نوشتهها و سخنانم از زبان نهادگرایان و
سوسیالدموکراتهای پیرامونمان تبیین کردهام تا تناقضهای این مسیر در اقتصاد
ایران را نشان دهم .بارها و بارها نیز بهصراحت چنین قیدی را آوردهام از جمله در
همان کتاب بهاصطالح آماج نقد« :عجالتاً اینجا دارم موضوع را از عینک طرفداران
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سرمایهداری و مشخصاً از زاویهی دید کسانی که خواهان رشد اقتصادی با اتکا بر
بورژوازی ملیاند بررسی میکنم .حرفم این است که ،به علل مشکالت ساختاری،
تحقق پروژهی این دوستان در ایران کنونی نمیتواند سرانجام داشته باشد» .نمیدانم
ناقد تاکنون جلد دوم سرمایه را خوانده است یا نه .مارکس با ظرافت هر چه تمامتر
میرود در پوستین یک سرمایهدار و راهها و مسیرهای گوناگونی را در فرآیند تحقق
ارزش اضافی نشان میدهد و تناقضها را بیرون میکشد .مارکس مدافع سرمایهداری
است؟
به همین ده نمونه اکتفا میکنم ،نمونههای کمشماری از بسیاران در متن که
گفتوگوی عمیق را ناممکن میکنند چون از ابتدا مبنایی غیرواقعی را محور قرار
میدهند .پیشنهاد من عبارت است از مستندسازی نقلقولها و شایعهزدایی از
اظهارنظرها و اجتناب از متنزداییهای دستکم آگاهانه .به اضافهی نثری
حتیالمقدور پاکیزه و ویراستهشده .اینها الزمههای درگرفتن یک گفتوگوی سالم
است .در غیر این صورت در سطح افشاگریهای هویتیابانه متوقف خواهیم ماند.
اسباب خرسندی است که یاشار دارالشفاء سطح افشاگریها را به سهم خودش قدری
باال برده و ب ه وادی اندیشه گام نهاده است .تاکنون افشاگریهای سایر افشاگران در
سطح نازلی بود :ادعاهایی واهی دربارهی مشورتدهی به اتاق بازرگانی و پروژهگیری
از شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی و عضویت در دانشگاه و حقوق ماهانهی
دوازدهمیلیونی و چند مورد دیگری که به خاطر نمیآورم .دارالشفاء میداند که
دربارهی چنان ادعاهای افشاگرانهی هویتیابانهای فقط سکوت میکردهام .ارتقای
افشاگری ها به سطح فکری را گرچه مستقیماً مدیون دارالشفاء نیستم اما از او نیز به
سهم خودش سپاسگزارم .اگر شرایط سالم برای یک گفتوگو مهیا شد ،سپس
میتوان جایی نیز باز کرد برای ارتقای سطح درک متقابلمان از مفاهیمی نظیر «نهاد
غیربازاری» و «کاالییشدن» و «بازتوزیع به منزلهی یک شیوهی ادغام» و «تحلیل
طبقاتی» و «تجربههای زیسته» و «توصیف» و «تبیین» و «تعریف تجربی» و
«مبارزه» و «سلبمالکیت» و «نیروهای کار» و «صاحبان حِرَف» و «سطوح سهگانهی
تحلیل در اقتصاد سیاسی مارکسی» و «انباشت اولیه» و غیره .به همین ترتیب است

محمد مالجو

ایده های امثال تامپسون و پوالنی و هم قوت و ضعفهاشان و هم نحوهی کاربردشان
در سطح مسائل اقتصاد سیاسی ایران .اگر مسیری از این دست یا مسیرهای
تصحیحکننده ی دیگری برای ارتقای سطح بحث را در پیش نگیریم به چاه ویلی گام
نهادهایم که مسابقهی بیارزشی برای هویتیابیهای کاذب است و محمل نازلی برای
افترازنیها و افشاگریها و اصولگراییها و منممنمها .نمونههای فراوانی را در
برگههای کتاب تاریخ سنت فکریمان سراغ داریم .دارالشفاء بهخوبی میداند که من
به این قبیل بحثها و رویهها هرگز تن ندادهام و نخواهم داد.

نقد اول یاشار دارالشفاء را با عنوان مانده در هزارتوی دستهبندیها
پاسخ یاشار دارالشفاء به طرحی از یک نقد آشفته محمد مالجو با عنوان کژیها و
تناقضات پاسخی شتابزده
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مهرداد وهابی

مصاحبهی آقای پرویز صداقت با رادیو زمانه دربارهی اهمیت مسئلهی چپاول در
فهم اقتصاد سیاسی ایران معاصر ،هم توجه و هم شگفتی مرا برانگیخت *.توجه ،از
این جهت که همان طوری که مصاحبه گر رادیو زمانه بهدرستی مالحظه کرده بود:
«کلمهی کلیدی سخنان صداقت« ،چپاول» است .او توضیح میدهد که سلب مالکیت
در اقتصاد سیاسی ایران معاصر در بسیاری از موارد به شکل «چپاول» محض بوده و
انباشتی از محل آن ،دستکم درون خود کشور صورت نگرفته است؛ این یعنی اینکه
شاهد شکلگیری نوعی سرمایهداری غارتگر بودهایم( ».کیوان مسعودی« ،گفتگو با
پرویز صداقت :ریشههای بحران اقتصادی امروز ایران» ،رادیو زمانه 3 ،شهریور 1397
برابر  25اوت .)2018
شگفتی ،زیرا مسئلهی «سرمایهداری غارتگر» ( )Booty capitalismاز دو
دههی پیش به این سوی ،یکی ازموضوعهای تحقیق من ،چه در حوزهی اقتصاد
سیاسی توسعه بهطور کلی و چه اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی بهطور مشخص
بود ه است .متأسفانه در این مصاحبه ،یک اقتصاددان پُرکار ایرانی که زحمات بسیاری
بر دوش داشته است  ،کمترین مکثی دربارهی بنیادهای نظری مفهوم چپاول نکرده
بود .بدین سبب ،در متن نخستین چاپ مصاحبه ،حتا نیازی به یادآوری کارهای من
در این حوزه ندیده بود و تنها پس از ابراز تعجب من ،یک سطر بر متن مصاحبهی
خود دربارهی کارهای من افزود« :دلیل افزودن آن یک سطر بنا به درخواست ایشان،
در مصاحبهی یاد شده ،صرف ًا حرمتگذاری به اقتصاددانی است که دور از زادگاه خود
زندگی میکنند؛ نه استفاده از «یافتههایشان» بدون ذکر منبع]1[».
ضمن سپاس از لطف ایشان به یک اقتصاددان خارج کشوری ،پرسیدنیست که
آیا آقای صداقت به عنوان یک اقتصاددان داخل کشوری ،دربارهی اهمیت تدوین
نظریهای در ربط با مسئلهی چپاول تأمل کرده است؟ خوشبختانه ،آقای صداقت در
نهایت صداقت ،در توضیح خود پیرامون نقد من بهصراحت پذیرفتهاند که از اصطالح
«چپاول» به معنای متداول کلمه استفاده کردهاند و مفهوم و اندیشهی اقتصادی
خاصی را دربارهی این مقوله مد نظر نداشتهاند« :نکتهی پایانی نیز آن که «چپاول»
لفظی عام است .استفادهی من از واژهی چپاول در مصاحبهی یاد شده ،همزمان با
استفاده از دستگاه فکری ایشان نبوده است .گمان میکنم بر تمامی خوانندگان این

746

747

ابداع یا آشفتهفکری اقتصادی؟

متن آشکار است که در چند دههی اخیر در کشور ،ما شاهد ردهای چنان پررنگی از
چپاول بودهایم که این اصطالح ورد زبانها شده است( ».صداقت ،همانجا)
متأسفانه بسیاری از اقتصاددانان ایرانی چه در داخل و چه در خارج کشور ،نظیر
آقای صداقت میاندیشند .یعنی بهرغم استفاده از اصطالح «چپاول» ،از تأمل دربارهی
مبانی آن غافل بوده اند .تو گویی رواج و حضور دائمی این پدیده در جامعهی ایران
نیاز به تأمل نظری دربارهی آن را منتفی میسازد .برخی نیز که گاه و بیگاه به
مفهومسازی در این خصوص دست یازیدهاند ،غالب ًا به آشفتگی فکری افزودهاند تا
روشنگری .هدف من از گشودن این بحث با آقای صداقت در یادداشت پیشین و در
مقالهی حاضر با آقای مالجو این است که نهتنها توجه هر دوی این اقتصادانان ،بلکه
کلیهی جامعهی اقتصادانانمان را به اهمیت تدوین نظریهای دربارهی مسئلهی چپاول
جلب کنم.
من این کار را از سال  2004آغاز کردهام و تأسفم در این است که هنوز
پژوهشگران اقتصادی چون آقای صداقت از عنایت به این موضوع سرباز میزنند .باشد
که مجادلهی حاضر در روشنگری از مفاهیم اولیهی اقتصادی در این حوزه مفید افتد.
یادداشت انتقادی من دربارهی اغتشاش در مفهوم «درآمد» ( )incomeو
«دارایی» ( assetsیا  )propertyدر نوشتهی آقای مالجو ،پاسخی را از جانب ایشان
در پی داشت تحت عنوان« :کدام تمایز راهگشاست؟»[ ]2در این جوابیه ،ایشان ظاهراً
معترفاند که« :من تمایز بین درآمد و دارایی را اگرچه معتبر ،اما اینجا ناالزم میدانم
و ایشان را بیالتفات به تمایز میان دو مفهوم «درآمد اسمی» و «درآمد واقعی».
عجالتاً گمان میکنم گرهی کار در همین جاست».
اگرچه تفاوتِ «درآمد اسمی» ( )Nominal incomeو «درآمد واقعی» ( Real
 )incomeبرای هرکس که کمترین آشنایی با اقتصاد متعارف داشته باشد شناخته
شده است ،اما تعبیر بدیع آقای مالجو از کاهش درآمد واقعی (قدرت خرید) به عنوان
«سلب مالکیت از نیروی کار» نشان از آشفتگی مضاعفی دارد .ایشان نهتنها در تفاوت
«درآمد» و «دارایی» تأمل نکردهاند ،بلکه برای توجیه آشفتهفکری خود ،معنای
اولیه ترین مفاهیم اقتصادی نظیر درآمد اسمی و درآمد واقعی را نیز مخدوش کردهاند.

مهرداد وهابی

ابداع مفاهیم تازه یا ارائهی برداشتهای جدید از مفاهیم شناختهشده ،البته الزمهی
گشودن دریچههای نو به فهم عمیقتر از روندها و پدیدههاست .اما آشفتگی در
مفاهیم اولیه را نه ابداع ،بلکه توهم ابداع باید دانست .در این نوشته ،نشان خواهم داد
که گره کار دراینجاست.
جوهر «مفهومسازی» آقای مالجو پیرامون سلب مالکیت از این قرار است« :کاهش
قدرت خرید حقوق و مزدها در اثر تورم را سلب مالکیت از مزد و حقوقبگیران به
حساب می آورم ]3[».این تعبیر بدیع ظاهراً مبتنی بر تمایز درآمد اسمی و
واقعیست .بدون هرگونه اغراقی باید بگویم که تشریح این تمایز از جانب متأخرترین
درسنامههای اقتصاد به عنوان یکی از نخستین فصول درس اقتصاد برای دانشجویان
سال اول این رشته توصیه شده است]4[.
درآمد رسمی ،درآمدیست که روی برگهی پرداخت مزد و حقوق به پول رایج
کشور ذکر میشود .اما درآمد واقعی ،قدرت خرید است پس از کسر میزان تورم .اگر
فرض کنیم مزد ماهیانه ی یک کارگر یک میلیون تومان است و نرخ تورم ده درصد،
قدرت خرید واقعی وی عبارتست از نهصد هزار تومان ( .)900.000حال اگر نرخ
تورم به بیست درصد افزایش یابد ،قدرت خرید همان مقدار مزد اسمی ،نه 900.000
تومان بلکه  800.000تومان خواهد بود .نرخ تورم را در هر کشور بر پایهی افزایش
قیمت سبدی از کاالهای مصرفی نظیر موارد خوراکی و نوشیدنی ،هزینهی ایاب و
ذهاب ،سیگار ،اجارهی مسکن و غیره میسنجند .باید توجه داشت که این سبد شامل
کاالهای سرمایهای و یا قیمت اوراق بهادار (قرضه و سهام) و یا حتا قیمت مسکن
نمیشود .به این اعتبار ،تورم ،شاخص قیمتهای کاالها و خدمات مصرفی نیز خوانده
شده است .این نکات البته تازگی ندارند و موضوع مناقشهی ما نیست .آنچه محل
مناقشه است« ،ابداع» آقای مالجوست بدین شرح« :مزد و حقوق که از دست کارفرما
در محل کار دریافت میشود ،مشخصاً درآمد اسمی مزد و حقوقبگیران است .اما
ارزش واقعی همان میزان مشخص از درآمد اسمی در بیرون از محل کار که با سطح
عمومی قیمتها تعیین میشود ،داشتهی مزد و حقوقبگیران به حساب میآید که در
پیوند با نوع مناسبات مستقیم یا غیرمستقیمشان با مجموعههایی پرشمار تعیین
میشود و میتواند در بازار کاالها و خدمات به مالکیت انواع کاالها و خدمات تبدیل
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شود و در انواع بازارهای مالی نیز متناسب با میزاناش منطقاً ،اما به ندرت در عمل ،به
مالکیت انواع سرمایههای البته کوچک مقیاس( ».همانجا؛ تأکیدات از من است).
در اینجا دارایی ( assetsیا آن چه که بنا به اصطالح نارسا و مبهم آقای مالجو
ال
«داشته» خوانده شده است) به معنای «مالکیت کاالها و خدمات» آمده است .مث ً
اگر کارگری نان ،گوشت یا خمیردندان بخرد« ،مالک» نان ،گوشت و خمیردندان است
و اگر برای معالجه به پزشکی مراجعه کند« ،مالک» خدمات درمانیست .اما این
مفهوم «بدیع» دارایی نزد آقای مالجو را نه در اقتصاد متعارف نئوکالسیک میتوان
یافت ،نه در اقتصاد کالن کینزگرا و نه در اقتصاد مارکسیستی .از دیدگاه مارکس
دارایی ( ( ،assetsتصاحب وسایل تولید یا تملک سرمایه است و نه خریداری خدمات
و کاالهای مصرفی .به این اعتبار« ،سلب مالکیت» از دیدگاه مارکس ،جدایی تولید
کنندگان مستقیم یا کارگران از وسایل تولید و تبدیل وسایل تولید به سرمایه است.
مزد و حقوقبگیران از آنجا که مالک وسایل تولید نیستند ،بنا به تعریف،
عرضهکنندگان نیروی کار محسوب میشوند .بنابراین عبارت «سلب مالکیت از
صاحبان نیروی کار» از دیدگاه اندیشهی مارکسی ،آشفتهگویی محض است.
از دیدگاه اقتصاد متعارف (نئوکالسیک) و کینزگرا نیز کاهش درآمد واقعی با
«سلب مالکیت» از داراییها مترادف نیست .در این مکتب  ،تفاوت دارایی و درآمد،
تفاوت ذخیرهی سرمایهای ( )stockاست که طی سالیان تشکیل شده باشد .حال
آنکه «درآمد» ناظر بر ارزش جاری ( )Flowدادهها و خدمات است .به این اعتبار ،از
دیدگاه نئوکالسیکها نیز نان ،تخممرغ و گوشت برای مصرف شخصی «دارایی»
محسوب نمیشود؛ حال آنکه آنها را باید اقالم تشکیل دهندهی سبد مصرفی یا
قدرت خرید درآمد واقعی پنداشت .بالعکس ،مالکیت زمین ،کارخانه ،اوراق بهادار
(قرضه و سهام) یا مسکن است که دارایی خوانده میشود.
نکته ی قابل توجه دیگر این است که آقای مالجو عالوه بر مالکیت کاالها و
خدمات ،از مالکیت مزد و حقوق بگیران در بازارهای مالی نیز سخن میگوید! اگر مراد
ایشان از «حقوقبگیران» مدیران عالیرتبهی شرکتهاست که غالباً صاحبان سهام
طالیی مؤسسات تجاری ،مالی و صنعتی نیز میباشند ،بر این فرض نمیتوان خردهای
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گرفت .منتهی در آن صورت پرسیدنیست که از این گروهها کی و چهگونه سلب
مالکیت به عمل آمده است؟ صرفنظر از این گروه کوچک «حقوقبگیران» ،خرید
«انواع سرمایهها» توسط مزدبگیران در «انواع بازارهای مالی» بیشتر در راستای دامن
زدن به توهم مزدبگیران صاحبسرمایه یا سهامدار است (wage-earners -
 )stockholdersکه طی چند دههی اخیر توسط ایدئولوژی نئولیبرال وسیعاً تبلیغ
شد (رجوع کنید به وهابی .]5[)1387 ،این توهم نوید برقراری «سرمایهداری خلقی»
یا آنچه را که مارکس و انگلس در بیانیهی کمونیست «سوسیالیسم بورژوایی»
نامیدند ،میدهد .یعنی پیدایش یک سرمایهداری فراگیر بدون پرولتاریا که در آن
همهی مزدبگیران به سرمایهدار تبدیل میشوند! چنین فرضیهای البته پس از رکود
سال  2008بیش تر به یک شوخی بی مزه شباهت دارد تا یک ادعای قابل تأمل.
اگرچه آقای مالجو «دارایی» صاحبان نیروی کار را در بازارهای مالی ناچیز میشمارد،
از تشریح مختصات این نوع دارایی پرهیز میکند .آیا منظور ایشان از این «داراییها»،
سپردههای واگذارشده به صندوقهای قرضالحسنه است که با ورشکستگی این
صندوقها به «سلب مالکیت از نیروی کار» انجامید؟ اگر چنین است ،ایشان باید
نشان دهد که این ورشکستگیها حاصل تورم بوده است و نه ناشی از فقدان هرگونه
مقررات ،کنترل و نظارت بر این مؤسسات مالی موازی که به انواع نهادهای شبهدولتی،
فراقانونی و نظامی وابستهاند (در این خصوص رجوع کنید به بهمن احمدی امویی،
]6[.)1396
قبل از این که این نوشته را به پایان برسانم ،الزم میدانم بر ابداعات آقای مالجو
در خصوص «درآمد اسمی» نیز مرور مختصری کنم .ایشان مینویسند« :در هر حال،
افزایش یا کاهش ارزش اسمی حقوق و مزدها در متن بازار کار به وقوع میپیوندد،
صرفنظر از نوع ساختار بازار کار .این نوع کاهش ارزش اسمی حقوق و مزدها… قطع ًا
به معنای سلب مالکیت از مزد و حقوقبگیران نیست .برای تبیین این نوع کاهش
ارزش اسمی حقوق و مزدها ،من تکیه بر اقتصاد مارکسی و استفاده از مفهوم نرخ
استثمار را راهگشا میدانم( ».همانجا ،تأکیدات از من است) این پاراگراف سرشار از
«ابداعات» است.
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نخست آن که از «کاهش ارزش اسمی حقوق و مزدها» سخن به میان آمده
است ،بی آن که آن را به ساختار بازار کار مرتبط بداند .عموم اقتصاددانان با
گرایشهای گوناگون در مشاهدهی این فاکت متفقاند که پس از جنگ جهانی دوم،
گرایش به کاهش مزد و حقوق اسمی بهشدت پایین آمده است  ،چرا که ساختار بازار
کار خصلت کامالً رقابتی خود را از دست داد .برای نمونه کافیست رُمان ژرمینال
امیل زوال را به خاطر آوریم :مزد اسمی کارگران معادن ظرف امروز تا فردا به نصف
تقلیل یافت .حال آنکه این پدیده در دورهی پس از جنگ دوم جهانی سخت تضعیف
شد .اقتصاد متعارف از آن به عنوان «صلب شدن دستمزدهای اسمی در گرایش به
سوی کاهش»[ ]7یاد میکند .اما این امر به معنای عدم کاهش دستمزدهای واقعی
یا قدرت خرید مزد و حقوق بگیران نبوده است؛ چرا که افزایش سریعتر نرخ تورم در
مقایسه با نرخ دستمزدهای اسمی عمالً به کاهش دستمزدهای واقعی میانجامد.
دوم آنکه مارکس در هیچیک از نوشتههای اقتصادی خود ،ازجمله سرمایه (جلد
نخست) و در سخنرانیاش به سال  1865تحت عنوان ارزش ،قیمت وسود[( ]8که در
آلمانی عنوان مزدها ،قیمت و سود را بر خود داشت و توسط دخترش النور آولینگ
 Elennor Avelingدر سال  1898برای نخستین بار انتشار یافت) ،مفهوم نرخ
استثمار را به «ارزش اسمی» مزدها مرتبط نکرد .قبل از آن که شواهد متنی در رد
ادعای آقای مالجو را از آثار مارکس نقل کنم ،ترجیح می دهم دالیل این امر را
توضیح دهم.
از دیدگاه مارکس ،دستمزد ،بهای کار نیست؛ بلکه بهای نیروی کار است .بدین
معنا که سرمایه دار به ازای مثالً  8ساعت کار روزانهی کارگر به او دستمزدی میدهد
که قادر باشد نیروی کار خود را بازتولید کند .بازتولید نیروی کار به معنای قدرت
خرید وسایل مصرفی ضروری نظیر خوراک ،نوشابه ،پوشاک ،اجارهی مسکن و غیره
است .ارزش نیروی کار برابر است با ارزش مجموعهی هزینههای الزم مایحتاج
ضروری جهت بازتولید همان نیروی کار کارگر .اگر خرید این وسایل ضروری به 4
ساعت کار نیاز داشته باشد ،سرمایهدار مابهالتفاوت  8ساعت کار روزانه و  4ساعت کار
الزم را برای بازتولید نیروی کار به صورت سود یا ارزش اضافی تصاحب میکند .به
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عبارت دیگر ،اگرچه کارگر  8ساعت کار کرده است ،ولی دستمزد او تنها برابر با 4
ساعت کار الزم جهت بازتولید نیروی کار اوست .در اینجا دستمزد ارزش  4ساعت
کار پرداخت شده ،و ارزش اضافی ،ارزش  4ساعت کار پرداخت نشده است .نرخ
استثمار ،عبارتست از نسبت ارزش اضافی ( Surplus Valueیا به نشانهی اختصاری
 )Sبه دستمزد یا سرمایهی متغیر ( Variable Capitalیا به نشانهی اختصاری
) S/V ،Vکه در مثال حاضر صد در صد است .همان طوری که مالحظه میکنید،
دستمزد بهمثابه ارزش نیروی کار پرداخت شده به واسطهی سبد کاالهای مصرفی
ضروری که به مصرف کارگر می رسد تا نیروی کار وی را بازتولید کند ،سنجیده
میشود .این به معنای قدرت خرید یا درآمد واقعی ( )Real incomeکارگر است ،و
نه درآمد اسمی ( .)Nominal incomeبه واقع در اندیشهی مارکس تفکیک ارزش
اسمی مزد از ارزش واقعی آن بی معناست ،چرا که ار دیدگاه وی ارزش نیروی کار،
مقدار متغیری ست که با تغییر قیمت سبد کاالهای مصرفی ضروری تعیین میشود:
«ارزش نیروی کار به واسطهی ارزش مایحتاج ضروری برای تولید ،حفظ و تداوم
نیروی کار تعیین میشود( ».مارکس ،1969/1865 ،ص .)18
سوم آن که به تعبیر مارکس ،دستمزد ،ارزش پولی نیروی کار است .پرسیدنی
است آیا در تعریف نرخ استثمار ،تغییر سطح عمومی قیمتها نیز لحاظ میشود یا
مارکس آن را منحصراً در بازار کار و بر پایهی ارزش اسمی مزدها تعیین میکند .به
زعم آقای مالجو ،مارکس موضوع نرخ استثمار را صرفاً در ارتباط با ارزش اسمی مزدها
تعریف میکند و مسئلهی تغییر سطح عمومی قیمتها را نادیده میگیرد .این ادعا نیز
یک سره اشتباه است .برای روشن شدن موضوع نخست باید یادآور شوم که در عصر
مارکس نظام پولی هنوز به معیار طال وابسته بود .یعنی لیره استرلنیگ مطابق ارزش
طال تعیین میشد .به این سبب مارکس از «ارزش پولی» هر کاال ،ارزش آن کاال را بر
حسب مقدار طالیی که در واحد پول انگلستان (شیلینگ یا پوند) نمایندگی میشد،
میسنجید .از آنجا که طال شکل ارزشی عام کاالها محسوب میشد ،شکل نسبی
ارزش هر کاالیی بر حسب مقدار طالیی که آن کاال را نمایندگی میکرد تبیین
میگردید .به این اعتبار مثالً باید از ارزش طالیی نیروی کار یا مقدار طالی الزم برای
خرید وسایل ضروری جهت بازتولید نیروی کار یاد میشد .اما ارزش پولی نیروی کار
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میتواند تغییر یابد بدون آن که قیمت کاالهای مصرفی ضروری تغییر یابد هر آینه
قیمت طال یا ارزش پولی تغییر کند .در آن صورت این تغییر در ارزش پولی یا قیمت
طال در تعیین نرخ استثمار مؤثر واقع میشود .مارکس در این مورد چنین مینویسد:
«ارزش کاالهای ضروری و نتیجتاً ارزش کار ،ممکن است ثابت بماند .اما قیمتهای
پولی به دلیل تغییر در ارزش پول تغییر یابد .با کشف معادن بارآورتر و غیره ،هزینهی
استخراج  2اونس طال میتواند مثالً بیش از هزینهی تولید یک اونس طال در گذشته
باشد .آنگاه ارزش طال به نصف یا پنجاه در صد کاهش خواهد یافت .از آنجا که ارزش
سایر کاالها دو برابر قیمتهای پولی پیشین خود خواهد شد ،این امر در مورد ارزش
کار نیز صادق خواهد بود .اگر مزد کارگران ثابت بماند و همچنان  3شیلینگ باشد و
به  6شیلینگ افزایش نیابد ،قیمت پولی کار وی معادل نصف ارزش کار وی خواهد
بود و سطح زندگی او تنزل خواهد یافت( ]9[».مارکس ،1969/1865 ،ص .)23
استناد به این متن روشن میکند که برخالف ادعای آقای مالجو ،در اندیشهی مارکس
نرخ استثمار نه صرفاً به ارزش اسمی مزدها بلکه همچنین به سطح عمومی قیمتها یا
ارزش واقعی مزدها بستگی دارد.
چهارم آنکه باز برخالف ادعای آقای مالجو ،در اندیشهی مارکس نرخ استثمار
می تواند علیرغم باالرفتن ارزش اسمی مزدها افزایش یابد .زیرا مطابق مالحظهی فوق،
هرآینه ارزش اسمی مزدها افزایش یابد ،اما این افزایش کمتر از میزان کاهش ارزش
طال یا قیمت های پولی باشد ،در آن صورت ارزش نیروی کار تقلیل یافته ،موجب
تنزل سطح زندگی طبقه ی کارگر خواهد شد .این دقیق ًا همان نکته ایست که
مارکس در ادامهی بحث پیشین خود طرح میکند« :اگر دستمزدها افزایش یابد ،اما
این افزایش به تناسب کاهش ارزش طال نباشد ،این امر [وخامت سطح زندگی
کارگران] مجدداً کمابیش اتفاق خواهد افتاد(».همانجا ،ص  ،25مطالب درون کمان از
من است).
پس از جنگ جهانی دوم و باالخص پس از سقوط رسمی برتون وودز ( Bretton
 )Woodsدر سال  ،1971معیار طال (منجمله تسعیرپذیری هر اونس طال به ازای
 35دالر آمریکا) موضوعیت خود را از دست داد .اما همچنان میتوان گفت که هر
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آینه دستمزدهای اسمی افزایش یابد ،لکن نرخ تورم بیش از سطح رشد دستمزدهای
اسمی باشد ،ارزش نیروی کار کاهش خواهد یافت و به این اعتبار نرخ استثمار که
نسبت ارزش اضافی به ارزش نیروی کار است ،افزایش مییابد ،چرا که مخرج کسر
 S/Vکوچکتر شده است.
پنجم آن که از نگاه آقای مالجو ،اررش اسمی مزد در سطح کارخانه و در ارتباط
با سرمایهدار منفرد ( )Individual capitalistتعیین میشود .مینویسند« :ارزش
اسمی حقوق و مزدها به منزلهی درآمد اسمی مزد و حقوق بگیران در متن مناسبات
مزد و حقوق بگیران با کارفرمایانشان در بازار کار و محل کار تعیین میشود]10[.
(تأکیدات از من است) .برخالف ادعای آقای مالجو ،در تعریف مارکس از نرخ استثمار،
مبنای محاسبه ،نحوهی رفتار سرمایهدار منفرد با کارگران کارخانهاش نیست ،بلکه
مناسبات طبقهی سرمایهدار با طبقهی کارگر است .این نکته از دو جهت مشاهدهپذیر
است :الف) ارزش نیروی کار بر مبنای «کار اجتماع ًا الزم» برای تولید کاالهای
ضروری تعریف میشود .ب) کاالهای ضروری تشکیل دهندهی سبد مصرفی کارگران
به یک یا چند قلم محدود نمی شود و مجموعهای از کاالها وخدمات را در بر میگیرد.
بدین اعتبار ارزش کاالهای ضروری برای تجدید تولید نیروی کار نه تنها سرمایهدار
صاحب این یا آن کارخانه ،بلکه کلیهی سرمایهداران تولید کنندهی کاالهای ضروری
را در برمیگیرد .مارکس مینویسد« :در کل ،طبقهی کارگر درآمد خود را صرف خرید
کاالهای ضروری میکند و باید هم بکند .بنابراین افزایش نرخ مزدها سبب رشد تقاضا
برای کاالهای ضروری و نتیجتاً قیمت آن کاالها میشود( ».همانجا ،ص  .)7بالعکس
موقعیت سرمایهداران تولیدکنندهی کاالهای مصرفی غیرضروری تضعیف میگردد .باال
رفتن نرخ سود در یک بخش و کاهش یافتن آن در بخش دیگر ،سبب تکوین نرخ
متوسط سودی میشود که سطح عمومی قیمتها را ثابت نگه میدارد .این روند نیز
ناظر بر چگونگی تکوین نرخ سود در کل نظام و منافع کل طبقهی سرمایهدار است و
نمیتواند با موقعیت این یا آن کارفرما در مناسباتشان با کارگران کارخانههایشان
تعیین شود .به بیان دیگر ،از آنجا که دستمزد ،ارزش نیروی کارست ،تأثیرات ناشی
از افزایش یا کاهش آن به این یا آن سرمایهدار منفرد محدود نمیماند و مناسبات
طبقهی کارگر و سرمایهدار را دستخوش تغییر میسازد.
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ششم آنکه آقای مالجو مینویسد« :بحث من دربارهی کاهش حقوق و مزدهای
اسمی مزد و حقوقبگیران نبود که قطعاً با مفهوم سلب مالکیت نمیتوان تبییناش
کرد .به درآمد واقعی نظر داشتم نه درآمد اسمی»[ ]11طبع ًا از دیدگاه مارکس عبارت
«سلب مالکیت از طبقهی کارگر» که بنا به تعریف فاقد مالکیت (یا از اساس سلب
مالکیت شده است ،زیرا از ابزار تولیدش جدا شده است) بیمعناست .این نه کاهش
مزدها ،که نفس وجود نظام کار مزدیست که مبتنی بر سلب مالکیت از کارگران
است .اما افزایش مزدها میتواند سبب تحول کارگر به خرده مالک یا دهقان صاحب
زمین شود و به این اعتبار آنان را مجدداً «مالک» ابزار تولید کند .مارکس این نکته را
در مورد آمریکای مستعراتی خاطرنشان میسازد .در آمریکای شمالی قانون عرضه و
تقاضا به نفع طبقهی کارگر و برقراری سطح باالتر دستمزدها بود ]12[.از این رو:
سرمایه «نمی تواند مانع خالی شدن مدام بازار کار از کارگران مزدبگیر شود که به
دهقانان مستقل و خودکفا مبدل میشوند( ».همانجا ،ص  .)28منادیان تئوری
«مستعمراتی مدرن» در عصر مارکس بر این باور بودند که با افزایش مصنوعی قیمت
زمین باید از تبدیل مزدبگیران به دهقانان مستقل جلوگیری به عمل آید .بنابراین
اگرچه افزایش یا کاهش مزدها تأثیری بر «سلب مالکیت» ندارد ،اما افزایش مزدها
تحت شرایط معین میتواند به کسب «مالکیت» یا تحول بخشهایی از کارگران به
خردهمالکان مؤثر افتد.
خالصه کنم .در ادبیاتِ اقتصادی ،هم تفاوت درآمد و دارایی شناخته شده است و
هم تمایز درآمد اسمی از درآمد واقعی .اما بین این دو تمایز هیچگونه همپوشانی
وجود ندارد .درآمد را نمیتوان ب ه درآمد اسمی و دارایی را به درآمد واقعی تعبیر کرد.
به عالوه ،بازتعریف اندیشهی مارکس دربارهی نرخ استثمار بر پایهی ارزش اسمی
مزدها و موضوع سلب مالکیت بر مبنای ارزش واقعی مزدها ،تنها به معنای کج فهمی
مفاهیم اولیهی اقتصاد مارکسی است .در یک کالم ،این نه ابداع بلکه آشفتهفکری
اقتصادیست.
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