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اریک اُلین رایت ،مایکل رابرتز... ،
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پرویز صداقت

در بحث حاضر تالش میکنم به دو پرسش پاسخ بدهم :نخست این که کدام
انتظام بخشی به اقتصاد ایران و به تبع آن کدام نظام قدرت در این اقتصاد علت
تبعیضهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بوده که زمینهساز اعتراضات دیماه سال
1

گذشته بوده است .در پرتو این پاسخ به پرسش بعدی میپردازم و تالش میکنم
توضیح دهم که از دیماه سال گذشته به این سو در رفتار حاکمان و محکومان یعنی
مجموعهی حاکمیت و طبقهی فرادست و نیز مجموعهی طبقات مردم و فرودستان
جامعه شاهد چه تغییری بودهایم.
قبل از هر چیز مایلم بر این نکته تأکید کنم که مجموعه اعتراضات اجتماعی که
در دیماه  1931کم وبیش در سرتاسر کشور شکل گرفت گرچه در این ماه فعلیت
گسترده یافت اما پایان نیافته است و به اشکال مختلف در ماههای بعد استمرار یافته
و متکامل تر شده است .اعتراضات کارگران ،بازنشستگان ،معلمان ،پرستاران ،رانندگان
و دیگر گروههای مردم در تمامی ماههای گذشته استمرار اعتراضات دیماه است.
بنابراین الزم است تأکید کنیم که بحث ما دربارهی یک واقعیت جاری اجتماعی در
ایران امروز است نه صرفاً تحلیلی از یک رخداد مربوط به گذشته.
از نخستین سؤال شروع میکنم :کدام انتظامبخشی اقتصادی زمینهساز و
علت تبعیضهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بوده است؟
اقتصاد ایران در سالهای بعد از انقالب را میتوان به سه دورهی کلی تقسیم کرد.
دورهی اول دههی نخست انقالب بود .در بسیاری از سالهای این دوره با نرخهای
رشد منفی و اندک مواجه بودیم و میانگین نرخ رشد واقعی درآمد سرانه منفی 2.2
درصد بود .از جمله در اثر بحرانهای سیاسی پساانقالبی و نیز جنگ هشتساله ،نوعی
رکود اقتصادی مستمر بر اقتصاد حاکم بود .در این دوره ،نوعی نظام تبعیضآمیز
براساس وفاداری به نظام سیاسی شکل گرفت .یعنی هم در عمل و هم در نظر ،افراد
شهروندانی برابر و با حقوق یکسان تلقی نمیشدند.
در آغاز دومین دهه ی انقالب ،در برابر فشارهای ناشی از رکود مستمر اقتصادی،
باید بار دیگر سرمایهگذاری در اقتصاد رونق میگرفت .نظام اقتصادی پساانقالب از
1برگرفته از سخنرانی ارائهشده در جلسهی انجمن جامعهشناسی ایران در تاریخ دوشنبه سوم دیماه .1931
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جهات زیادی در این دوره شکل گرفت .برای این که نظام انباشت سرمایه که به سبب
تحوالت انقالبی دچار اختالل شده بود باردیگر آغاز به کار کند ،باید طبقهی
سرمایهدار جدیدی بهوجود میآمد که به مجموعهی منابع مالی و نیروی کار و
طبیعت و دیگر عوامل تولید بهسهولت دسترسی میداشت.
مجموعه سیاست هایی که از آن مقطع تا امروز تدوین و اجرا شده است در قالب
آنچه «تعدیل ساختاری» نام گرفته است نیروی کار را بهطور نسبی ارزان ساخت و
به این ترتیب دسترسی کارفرماها به نیروی کار را تسهیل کرد .این فرایند از طریق
تبدیل قراردادهای دایم به قراردادهای موقت کار ،کاهش گسترهی شمول قانون کار و
سپردن بخشی از نیروی کار بهویژه در سطوح غیرماهر به پیمانکاران تأمین نیروی
انسانی صورت پذیرفت .در بدو برنامهی اول توسعهی اقتصادی جمهوری اسالمی بیش
از  39درصد نیروهای کار دارای قراردادهای دایمی بودند اما امروز این نسبت معکوس
شده است و بخش غالب نیروهای کار قراردادهای موقتی استخدامی دارند و بخش
بزرگی از آنها نیز قراردادهای سهماهه یا  93روزه دارند .این تغییر قرارداد حسی از
بیثباتی در حیات نیروهای کار ایجاد کرده است .توان چانهزنی و مقاومت نیروهای
کار در برابر کارفرمایان بهشدت کاهش یافته است .همچنین ،بهتدریج استخدام
بخشی از نیروهای کار بهویژه در سطوح غیرماهر به شرکتهای پیمانکاری تأمین
نیروی کار سپرده شد .این شرکتها در امر مدیریت نیروهای کار خواه در انعقاد
قرارداد و خواه در دعواهای حقوقی بین کارگر و کارفرما خبرهاند و ازاینرو شدت
استثمار نیروهای تحت قرارداد را افزایش دادهاند.
همچنین بخش بزرگی از نیروهای کار از شمول حمایتهای قانونی موجود در
قانون کار کنار گذاشته شدند .کارفرما میتواند بدون هیچ دغدغهای به کار آنان پایان
دهد و این بخش از نیروهای کار از حداقلهای حمایت قانونی مانند سنوات و بیمهی
بیکاری و جز آن نابرخوردارند.
همهی این تحوالت در شرایطی صورت پذیرفته است که طبقهی کارگر و مزدبگیر
در ایران فاقد حداقل تشکل های قانونی بوده است و به این ترتیب با سهولت بهمراتب
بیشتری تحت هجوم کارفرمایان قرار گرفته است.

پرویز صداقت

به موازات تحوالت رخداده برای نیروهای کار و گذار از کارگرانی با شغل نسبتاً
باثبات به نیروهای کار موقتی و بیثبات و سیال ،در نظر بگیرید ارتش ذخیرهی
نیروی کار یعنی انبوه بیکاران را در جامعهی امروز ایران .وجود همین لشکر بیکاران
باعث شده گروه های مزدبگیر در مذاکرات با کارفرما موضعی ضعیف و بسیار شکننده
داشته باشند.
در چنین بستری ،مجموعهای از دگرگونیها فقر و بینوایی مزدبگیران را هرچه
عمیق تر کرده است .در قوانین کار ایران افزایش در حداقل دستمزد بهموازات افزایش
سطح عمومی قیمتها از طریق مذاکرات سهجانبهی نمایندگان کارگران ،کارفرمایان
و دولت پیش بینی شده است .اما کارگران در این مذاکرات گذشته از تکچهرههایی
اوالً دارای نمایندگانی بهانتخاب تشکلهای مستقل خود نیستند .ثانیاً دولت عالوه بر
آن که سوگیری کلیاش به نفع کارفرمایان است باتوجه به بار مالی که از بابت
پرداخت حقوق و دستمزد بر دوش خودش دارد سعی میکند افزایش دستمزدها
حتیاالمکان کنترلشدهتر باشد .به همین دلیل ،افزایش حداقل دستمزدها کفاف
افزایش هزینههای زندگی مزدبگیران را نداده است.
عالوه بر آن ،دو تحول دیگر نیز هزینههای زندگی و معیشت کارگران را بسیار
دشوارتر ساخته است .یک تحول در حوزهی سبک زندگی و الگوی مصرف رخ داده که
باعث شده اقالم هزینه ای جدید وارد سبد معیشت کارگران بشود .تحول مهم دوم این
است که در گذشته بخشی از مخارج زندگی خانوارها یا از طریق مناسبات
خویشاوندی تأمین میشده است یا از طریق خدمات رایگان دولتی مانند انواع خدمات
آموزشی و مراقبتهای درمانی و غیره .اما اکنون باید برای اینها هزینه پرداخت کرد.
هزینه های آموزش ،درمان و مراقبت از فرزندان خردسال بخش بزرگی از هزینههای
خانوارها را تشکیل داده است .ازاینرو روند دایمی تشدید فقر و بینوایی در میان
مزدبگیران شکل گرفته است .برآوردهای متفاوتی از خط فقر در ایران وجود دارد .اما
براساس خوشبینانهترین آنها نیز حداقل دستمزد صرفاً کسری کوچک از هزینههای
معیشت خانوار را تشکیل میدهد.
بنابراین ،تودهی مزدوحقوقبگیران ،بهجز استثناهایی مانند برخورداران از اقتدار
سازمانی یا دارندگان مهارتهای کمیاب ،به شکل روزافزونی فقیر و بینوا شدهاند.

61

61

حاکمان و محکومان :یکسال پس از دیماه 1931

به موازات آن در برنامههای توسعهی ایران کارفرمایان دسترسی آسانی به منابع
طبیعی و منابع مالی داشتهاند .حقوق مالکیت مشاع مردم بر بخش بزرگی از آنچه
مایملک عمومی مردم و نهتنها نسلهای حاضر که نسلهای آتی جامعه هم هست در
سه دههی گذشته به تملک خصوصی درآمده است .مثالً بهسهولت مجوز تأسیس
صنایع آببر یا امکان حفر چاه عمیق داده شد و تغییرات در کاربری زمینهای زراعی
و غیره رخ داد .در همین روزهای اخیر گفته شد که احداث یک مرکز خرید بزرگ در
شمال شرق تهران مسیر حرکت متروی پایتخت را کور کرده است .اینها همگی
نمونههای روشنی از سلبمالکیت از عموم مردم برای کسب سودهای خصوصی است
که اکنون سه دهه است بیوقفه در سرتاسر ایران تحقق مییافته است.
به هر حال ،از سویی نیروهای کار بهشدت تضعیف شدند و از سوی دیگر بهمدد
سلبمالکیت گسترده از عموم مردم طبقهی سرمایهدار جدیدی در ایران شکل گرفت
که عمدتاً بهسبب وفاداری به نظام سیاسی از این رانت برخوردار میشدند.
مسأله ی دیگر دسترسی آسان این طبقه به منابع مالی بود .گسترش بازار
غیرمتشکل پولی و ایجاد بانکهای خصوصی مهمترین راه برای دسترسی این گروهها
به منابع مالی بود .نکتهی مهم دیگر تمرکز این سرمایهها بر بخشهای مالی و تجاری،
مستغالت و پیمانکاری بود .به این ترتیب ،بخش بزرگی از سرمایههای شکلگرفته در
این دوره نه درگیر خلق ارزش بلکه در مدارهای مختلف سرمایهی مالی و تجاری
مشغول بود.
چنین وضعیتی منطقاً نمیتواند دوام بیاورد .از سویی چون همین نیروهای کار
سرکوبشده در نقش مصرفکننده از قدرت کافی برای خرید کاالها و خدمات
برخوردار نیستند بحران تحقق ارزش یا تقاضای ناکافی ایجاد میشود .از دیگر سو
چون سرمایهی سرمایهدار در مدارهای پولی و تجاری تمرکز مییابد بحران خلق
ارزش ایجاد میشود .منابع مالی بانکها در مدارهای نامولد و در یک اقتصاد رکودی
در درازمدت قادر به استمرار سودآوری نیستند .پس بحران مالی گسترده و معضل
معوقات بانکی پدید میآید.

پرویز صداقت

همهی اینها در بستری از تبعیضهای گسترده صورت گرفت .از یک سو مزد و
حقوق بخش اعظم مردم سرکوب شد و از سوی دیگر راههای کسب سود در طبقهی
فرادست جامعه تسهیل شد .این یعنی ایجاد شکافی فزاینده میان داراها و ندارها.
این انتظام اقتصادیِ شکلگرفته از دل برنامههای توسعهی جمهوری اسالمی از
اوایل دههی جاری به بنبست رسید .نخستین نشانههای آن را در بحران مؤسسات
مالی ـ اعتباری دیدیم .نشانههای دیگر آن در بحران فزایندهی فقر و بیکاری ،بحران
مهلک زیستمحیطی و سایر بحرانهایی است که اقتصاد ایران درگیر آن است.
همزمانی دور اول تحریمها با بنبست این نظام اقتصادی نوعی گمان عمومی پدید
آورد که این بحرانها صرفاً معلول تحریم بوده است .در حالی که این تحریمها نقش
شتابدهنده و کاتالیزور داشتهاند و علت اصلی در بنیانهای اقتصاد سیاسی جمهوری
اسالمی و نظام قدرت شکلگرفته در آن است .برای مثال بعد از اجرای برجام یعنی
در سال  1931ما شاهد رشد اقتصادی باالیی در اقتصاد ایران بودیم .اما نرخ رشد
اقتصادی  12.1درصدی سال  1931بدون نفت معادل  9.9درصد بود .به عبارت
دیگر ،افزایش تولید در این سال عمدتاً ناشی از بهرهبرداری از ظرفیتهای تولید نفت
بوده که به علت تحریمها مدتی بهشدت کاهشیافته بود .درواقع ،ظرفیت تازهای ایجاد
نشد بلکه از ظرفیت قبلی که مدتی بیکار مانده بود بار دیگر بهرهبرداری شد .ازجمله
به همین دلیل است که گفته میشود برجام تأثیری بر سفرهی مردم نگذاشت.
البته برای شناخت دقیقتر مکانیسمهای موجود در ساختار اقتصاد سیاسی در
ایران و نظام قدرت شکلگرفته در چهار دههی اخیر نقش فساد ساختاری که بهطور
دایم روبهفزونی بوده نباید نادیده گرفت.
پس خالصهی بحثام تا این جا این بوده که از اوایل دههی  1939ما گرفتار
تجلیهای یک بحران ساختاری قدیمیتر در اقتصاد ایران شدهایم که با توجه به
ساختار قدرت در نظام جمهوری اسالمی امکان برونرفت از آن نیز بدون ایجاد
تغییرات ساختاری وجود ندارد.
اعتراضاتی که در دیماه  1931رخ داد و به اشکال متنوعی تا امروز در قالب
اعتراضات کارگری ،دانشجویی ،معلمان ،رانندگان ،و گروههای دیگر فرودست
اجتماعی رخ داده در حقیقت واکنش آنها به این بحران و نداشتن چشمانداز برای
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برونرفت از آن شکل مطالبهگری اقتصادی و سیاسی و در چارچوب انواع
کنشگریهای اعتراضی رخ داد.
میرسم به دومین پرسش :این شکل از انتظامبخشی در میان حاکمان و
محکومان چه پیآمدهایی داشته است؟ اعتراضات دیماه از چند ویژگی برخوردار
بود که تأمل دربارهشان به شناخت دقیقتر اعتراضات کمک میکند .نخست این که
همهی شواهد نشان میدهد بدنهی اصلی معترضان تهیدستان و طبقات و الیههایی
بودند که در مجموعه اعتراضات چهار دههی گذشته به احتمال قوی چندان حضور
پررنگی در جنبش های اعتراضی نداشتند .بنابراین برای نخستین بار گروههای به
حاشیهرانده شده ی اجتماعی که در ادوار قبلی بازتاب فقر و به حاشیه رانده شدنشان
را بیشتر به صورت گسترش آسیبهای اجتماعی میدیدیم تا اعتراضات شهری ،اینبار
به اشکال بیسابقه ای به اعتراضات خیابانی دست زدند .این امر نظام حاکم را دچار
نوعی بحران مشروعیتزدایی در عرصهی گفتمان رسمی خود در دفاع از «محرومان و
مستضعفان» میسازد.
ویژگی دوم این است که اگرچه دادههای آماری دقیقی از معترضان چندان وجود
ندارد ،توجه به شهرها و مناطقی که در آنها شاهد بیشترین فراوانی اعتراضها بودیم
نشان میدهد که شهرهایی با نرخهای باالتر بیکاری جوانان و نیز شهرهایی که در
مناطقی جای گرفتهاند که از وخامت زیستمحیطی آسیب دیدهاند حضور پررنگتری
در اعتراضات داشتند.
ویژگی سوم که البته در تمامی اعتراضات فراگیر ،نه تنها در ایران که در دیگر
کشورهای جهان و بهویژه در اعتراضات سال  1999در ایران ،جنبشهای بهار عربی
در خاورمیانه ،جنبش  33درصد موسوم به والاستریت ،میدان تقسیم شهر استانبول،
و این اواخر جنبش جلیقهزردها در فرانسه ،وجود داشته نقش تعیینکنندهی فضای
مجازی و شبکههای اجتماعی در شکلگیری و استمرار اعتراضات بوده است .بنابراین
در خأل ناشی از فقدان احزاب و تشکلهای مستقل صنفی و سیاسی ،مردم به یاری
این شبکهها به خودسازماندهی دست زدند.
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ویژگی چهارم و بسیار مهم دیگر و شاید هم مهمترین ویژگی آن بود که این
اعتراضات برای نخستین بار در شکلی گسترده با هر دو جناح حاکمیت خط فاصل
رسم کرد .پیش از این معموالً اعتراضاتی که در خصوص مسایل معیشتی صورت
میگرفت مورد بهرهبرداری جناح اصولگرای حاکمیت قرار داشت و اعتراضات برای
حقوق شهروندی و حقوق دموکراتیک مورد بهرهبرداری جناح اصالحطلب .اما این
اعتراضات به شکل بارزی با هر دو جناح حاکمیت مرزبندی داشت .این امر باعث شد
ی ک ویژگی بسیار مهم نظام سیاسی ایران در مستحیل کردن اعتراضها و انرژی
اعتراضی در سیاست رسمی و رقابت دو جناح اصلی ناکارآمد شود.
در این جا می رسم به در حقیقت واکنش محکومان به بحران ساختاری و استمرار
اعتراضات .اعتراضاتی که در دیماه آغاز شد بنا به شکل مواجههی حاکمیت با آن
فروکش کرد .البته در ماههای بعد و بهویژه در تابستان سال جاری دوباره شاهد تکرار
اعتراضات مشابه به شکلی محدودتر بودیم اما در هر حال اعتراضات خیابانی به شکل
گستردهی قبل تا این تاریخ هنوز رخ نداده است.
اما در مقابل شاهد انواع اشکال اعتراضی مطالبهگر بودیم .این اعتراضات عموماً
توسط گروهها و طبقات مزدبگیر انجام گرفت که در پی اجراهای برنامههای نولیبرالی
از قبیل انواع موقتیسازیها ،خصوصیسازیها ،نظارتزداییها و مانند آن بهشدت
آسیب دیدهاند .این اعتراضات به اشکال متعدد و گاه بسیار خالقانهای انجام گرفته
است .در آن میان میتوان به سلسلهی بیپایان اعتراضات و اعتصابات کارگری،
اعتراضات معلمان و پرستاران ،اعتراضات رانندگان ،اعتراضات دانشجویی با تأکید بر
مطالباتی هم سو با طبقات فرودست جامعه اشاره کرد .سرکوب این گروه از اعتراضات
بسیار دشوارتر است .سازماندهی این اعتراضها نیز معموالً افقی است و عالوه بر آن
همدلی اجتماعی گستردهای با مطالبات معترضان وجود دارد.
بنابراین ،اعتراضهایی که از دیماه آغاز شد ظاهراً بعد از مدتی فروکش کرد اما
در حقیقت به اشکال متعدد و متنوعی ،عمدتاً در سطح بنگاههای صنعتی ،مراکز
آموزشی ،دانشگاه ها و غیره استمرار پیدا کرده است .چه بسا تغییرشکل ناگزیر
اعتراضات از شورشهای شهری به اعتراضات مطالبهمحور گروههای مختلف اجتماعی
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با کاهش مخاطرهی بهرهبرداری پوپولیسم راستگرا از اعتراضات در درازمدت به نفع
آن تمام شود.
اما سرانجام آنکه :واکنش حاکمان به این مطالبات چه بوده و چه
چشماندازهایی میتوان ترسیم کرد؟ نخست این که برای این که حاکمیت قادر
به پاسخگویی به مطالبات معترضان در زمینههای معیشتی باشد باید بر کل الگوی
انباشت سرمایه ای که در ایران بعد از انقالب شکل گرفته است تجدیدنظر کند .یعنی
روند کاالییسازیها متوقف شود ،برنامهای برای احیای محیطزیست در دستورکار
قرار گیرد ،بخش مالی به نظم درآید ،ملیسازی بانکهای خصوصی در دستور کار
گذاشته شود ،سیاست خصوصیسازی متوقف شود ،و برنامهی گستردهای برای
بازتوزیع درآمدها به اجرا درآید ،و جز آن.
در میان هر دو جناح حاکمیت ندیدن اعتراضات و سرکوبشان تاحدود زیادی
سیاست اصلی است .این امر را از اعتراضات دیماه تا اعتراضات ماههای اخیر در اهواز
و هفتتپه شاهد بودیم .تالش میکنند هیچ امتیازی به معترضان داده نشود .چراکه
نگراناند دادن امتیاز مطالبهگری اعتراضی را تشدید کند .در عین حال ،این مسأله را
بهکل نادیده میگیرند که این اعتراضها میتواند به عصیانهای گستردهای منتهی
شود که دیگر هیچ سدی مانع امواجشان نمیتواند باشد.
در این میان واکنش اصالحطلبان قابلتأمل است .آنان بهروشنی نشان دادهاند که
هیچ برنامه ای برای اصالح ساختار اقتصاد ایران ندارند .حتی مایل به بازنگری در هیچ
یک از سیاست های اقتصادی نیز نیستندکه طی سه دهه اجرا نهایتاً ما را به بحران
ساختاری امروز رساندهاند .در گفتار اصالحطلبان ،نه صحبتی از مزدهای معوق
کارگران است ،نه از توقف خصوصیسازی سخن میگویند ،نه از افزایش دستمزد ،نه
دربارهی مقابله با کاالییشدن خدمات آموزشی و درمانی ،نه چارهای برای بحران مالی
دارند و نه راهکاری برای مقابله با ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی .در شرایط
تقاطع و همپوشی بحرانهای ساختاری متعدد استمرار سیاستهای گذشتهی
اصالحطلبان راهی برای برونرفت از بحرانهای کنونی نشان نمیدهد ،اصالحطلبان
بهویژه در دههی گذشته ،با سوار شدن بر ترس مردم تالش کردهاند سهمی از قدرت
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را حفظ کنند .در یکسال گذشته ،نیز عمدهترین تالش آنها ،ایجاد ترس نسبت به
آیندهای است که آنها از قدرت سهمی ندارند .اتکا و سوارشدن صرف بر هراس مردم
و بهویژه طبقهی متوسط ،بدون داشتن پاسخی برای بحرانهای ساختاری،
اصالحطلبان ،بهویژه در آرایش سیاسی کنونیشان ،را به نیرویی بدون آینده بدل کرده
است.
در شرایط کنونی ،تحریمها و تهدیدهای امپریالیستی استمرار وضعیت «تعلیق»
در اقتصاد و نرخهای منفی رشد را تشدید میکند .درعینحال ،اجرای برنامههایی
جدّی در راستای برون رفت از بحران ،مستلزم تغییرات بنیادی در نظام کنونی انباشت
سرمایه است که به تبع خود طبقات حاکم در عرصهی اقتصاد را به زیر میکشد .اما
محدودساختن جدی این طبقات ،چه برسد به سلبمالکیت از آنان ،در چارچوب نظم
سیاسی فعلی ممکن جلوه نمیکند .در این شرایط ،واکنش حاکمان تاکنون چیزی
بیش از تالش برای مهار اعتراضات بدون دست زدن به ساخت نظام اقتصادی موجود
نبوده است .بهطور متقابل ،محکومان نیز چارهای جز آن نداشتهاند که اعتراضاتشان
را به اشکال متعدد و نو و خالقانه استمرار بخشند .این امر بهموازات تعلیق در عرصهی
اقتصاد تعلیق در عرصهی اجتماع را نیز تشدید میکند .اما تاریخ گواه آن است که این
وضعیت معلقماندن میان گذشته و آینده نمیتواند مدت زمانی طوالنی بهدرازا بکشد.
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قانون کار
و کشاکشهای افزایش حداقل دستمزد
کاظم فرجاللهی

تصویری از اعتراضات کارگران الستیک پارس ـ  7931ایسنا

کاظم فرجاللهی

قوانین از مهمترین عوامل شکلدهنده به نوع مناسبات میان افراد و گروهها و طبقات
گوناگون در هر جامعهای هستند .کارگران در ایران در موقعیتی قرار گرفتهاند که
قوانین رسمی آنگاه که همسو با منافع شان است عمدتاً فقط روی کاغذ موجودیت
دارند و آنگاه که ناهمسو با منافعشان است با قوت تمام به اجرا گذاشته میشوند.
جلوههای فراوانی از چنین وضعیت نامساعدی را میتوان در قوانین مربوط به شرایط
زیستی و کاری کارگران در ایران امروز مشاهده کرد.
در جوامع مدرن ایجاد شغل یا تأمین حقوق بیکاری برای تمام کسانی که توانایی
کار کردن دارند از جمله وظایف مهم دولتها است .اصل بیست و هشتم قانون اساسی
ایران نیز بهروشنی بر این وظیفهی مهم دولت تأکید میکند« :دولت موظف است با
رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همهی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط
مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».
مادهی  32اعالمیهی جهانی حقوق بشر نیز در همین زمینه مقرر میدارد که
«هر شخصی حق دارد کار کند ،کار خود را آزادانه برگزیند ،شرایط منصفانه و
رضایتبخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود»؛ در ادامه نیز
تأکید میکند که «هرکسی که کار میکند حق دارد مزد منصفانه و رضایتبخشی
دریافت کند که زندگی او و خانوادهاش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و
در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود».
اما در ایران تمامی دولت ها ،دست کم بعد از تصویب قانون کار تا به امروز ،نه
تنها به وظیفهی خود در امر ایجاد شغل عمل نکردهاند (که این خود تخلف از قانون
اساسی است) بلکه با اتخاذ و پیشبرد سیاستهای نادرست اقتصادی مبتنی بر واردات
انبوه کاالهای مصرفی و واگذاری کارخانجات و بنگاههای تولیدی به بخش خصوصی
ضربههای نابودکنندهای به صنعت و تولید داخلی و زیرساختهای اشتغال موجود وارد
کردهاند .این سیاستها اضافه بر غارت داراییهای عمومی سبب نابودی زیرساختهای
تولید و اف زایش شمار بیکاران و افزایش نرخ بیکاری نیز شده است .دیگر تخلف
دولت ها از قانون اساسی در این زمینه برقراری سیستم نادرست و تبعیضآمیز گزینش
داوطلبان در احراز شرایط استخدامهاست .سالهاست که استخدام در مناصب دولتی
برای اشخاص غیروابسته به حکومت از آرزوهای دستنیافتنی شده است.
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همچنین همهی دولتها در تعیین مزد کارگران شاغل،با سازوکاری قانونی اما
نادرست و با استناد به آمارهایی که در نادرستی و عدم دقتشان تردیدی وجود ندارد
و بدون توجه به حداقلهای موردنیاز معیشت و گذران زندگی یک خانواده ،همهساله
مبلغی را بهعنوان حداقل مزد تصویب میکنند که فقط کسر ی از میزان خط فقر
است .این دست تصمیمها و تصویبها مصداقهای دیگری از تخلف پیدرپی دولتها
از قانون و همچنین نقض مادهی بیست و سه اعالمیهی جهانی حقوق بشر است.
این کلیت ماجراست .در زمینهی تخلفهایی که در حوزهی مزد و اشتغال و
تشکلهای کارگری که با استفاده از خلل و فرجها یا سکوت در قانون صورت
میگیرند ،حاال بگذریم از حوزههای مهم دیگری چون قلمرو تأمین اجتماعی که
دولت های وقت ابتدا این سازمان را که تحت مالکیت عمومی غیر دولتی بود با
ترفندهای قانونی و تغییر اساسنامه و ساختار داخلیاش زیر نظارت و دخالت وزارت
کار درآوردند و سپس اقدام به دخل و تصرف و غارت اموال و داراییهایش کردند که
درواقع اموال و دارایی های بینانسلی کارگران بوده است .تدقیق در اجزای این نوع
تصمیمگیریها نکتههای بیشتری را آشکار میکند .وجوه و نقاطی در قانون نمایانده
میشود که بسترساز تخلفهای مکرر به زیان کارگران است .این نوع تدقیقها ما را از
ضرورت حرکت در راستای تغییر و اصالح قانون و همچنین شکایت به دادگاه قانون
اساسی از مسئوالن دولتی متخلف و الزام کردن آنها به پاسخگویی و اجرای عدالت
آگاه می کند.
مزد در واقعیت امر قیمت نیروی کار کارگر است .نیروی کار در حقیقت ناکاالیی
است که کارفرما بهمثابه یک کاال در بازارِ کار و در ساختار ناعادالنهی موجود
خریداریاش میکند .بر حسب قاعده در قیمتگذاری هر کاال در بازارهمواره برآیند
دو عامل مهم ،یعنی خریداران و فروشندگان تعیینکنندهی قیمت هستند .اما در بازار
کار در عمل دو عامل خریدار و فروشنده در سطحی یکسان و در توازن قوایی عادالنه
قرار ندارند و این امر زمینهساز آن تخلفهای آشکار است.
بر اساس مادهی  14قانون کار ،حداقل مزد کارگران را نهادی موسوم به
«شورایعالی کار» که زیرمجموعه ی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی است تعیین
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می کند .مزد نزدیک به هشتاد درصد از کارگران در همین حد یا بسیار نزدیک به آن
است و سایر سطوح مزدی نیز بر مبنای همین «حداقل» تعیین میشود .مطابق این
ماده ،شورایعالی کار باید حداقل مزد را به گونهای تعیین کند که زندگی یک خانوار
کارگری ( 2.2نفره) تأمین شود و همهساله نیز متناسب با نرخ تورم افزایش یابد .اما
همین قانون در فصل دهم و مادهی  ،461از جمله با چگونگی تعیین ترکیب اعضای
این شورا ،شرایط عملی نشدن مفاد مادهی  14را فراهم کرده و سببساز ضایع شدن
حقوق تمامی کارگران میشود .بر اساس این قانون ،وزیر کار رییس و مسئول و
تعیین کننده ی زمان و موضوع جلسات این شورا است .به این ترتیب ،عامل اجرای
این تخلفِ قانونی و نقض آشکار حقوق کارگران شخص وزیر کاری است که منتخب
رییسجمهور است.
براساس قانون ،ترکیب اعضای شورایعالی کار ،نسبت تعداد اعضای گروههای
ذینفع و شیوهی رأیگیری و تصویب مصوبات آن کامالً به زیان کارگران تعیین
میشود :در این شورا سه نفربهاصطالح نمایندهی کارگری ،سه نفر نمایندگان
کارفرمایان و از سال  4231به بعد عمالً چهار نف ر از جمله وزیر کار در نقش
نمایندگان دولت حضور دارند ،آنهم در شرایطی که دولت هرگز بیطرف نبوده و
خود اصالً کارفرمایی بزرگ بوده است و وانگهی شمار زیادی از مسئوالن دولتی خود
مستقیم یا غیرمستقیم از فعاالن اقتصادی بزرگ در بخش خصوصی بودهاند؛ .با این
ترکیبِ اعضا و شیوهی رأیگیری (اکثریت اعضای حاضر) روشن است که حضور یا
عدم حضور و رأی مثبت یا منفی نمایندگان کارگری حاضر در شورا در کم و کیف
مصوبات آن و تعیین سطح مزد کارگران از حیث قانونی بدون اثر است .طنز تلخ قضیه
برای کارگران این جاست که فصل ششم قانون کار و آییننامههای اجرایی آن مانعی
غیرقابلعبور در مسیر ایجاد و فعالیت تشکلهای مستقل کارگری هستند .در نتیجه،
کسانی که در جایگاه نمایندگان کارگری شورایعالی کار قرار میگیرند ،فارغ از
ویژگیهای شخصی و حسن یا سوءنیت آنها ،اصوالً نمایندگانی نیستند که در
سازوکاری دموکراتیک در تشکلهای مستقل کارگری و به این منظور برگزیده شده
باشند.
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طبقه ی کارگر ایران با بضاعت و توانمندی موجود ،یعنی پراکندگی و نبود
تشکلهای کارگریِ مستقل و توانمند و پرنفوذ و درعینحال بسته بودن همهی
راههای قانونی موجود جهت استیفای حقوق حقهی خود و حضور نزدیک به شش
میلیون جمعیت بیکار ،که خود تهدید بزرگی برای امنیت شغلی و عامل سرکوب
مزدهاست ،آخرین روزهای سال  4231را میگذراند ،سالی تلخ و پرماجرا و بسیار
سخت ،سالی که مثل سالهای قبلتر از همان ابتدا با کارها و قراردادهای شغلی
موقت ،تهدید مداوم بیکاری و مزدهایی کمتر از یکسوم خط فقر آغاز شد ،سال اوج
خصوصیسازیهای اموال عمومی و برآمد نتایج فاجعهبار آنها در بخش صنعت در
شهر های مختلف ،سال تهدید و تعطیلی و انحالل کارخانهها و بیکارسازی انبوه ،و
متأسفانه سال اتهامزنیهای امنیتی و پاسخهای خشن و بازداشتهای پیدرپی
کارگران فعال به دلیل پیگیری مطالبات صنفی .در حالی آخرین روزهای سال سپری
میشود و به سال نو نزدیک می شویم که هنوز مذاکرات مزدی به نتیجه (نتیجه که
چه عرض شود) نرسیده و بهطور مشخص و طبق روال همهساله جدی گرفته نشده و
شروع هم نشده است قابلتوجه این که ،برعکس سالهای گذشته که خانهی کارگر و
دیگر تشکلهای رسمی کارگری در این موسم و به این مناسبت در مصاحبهها و
سخنرانیها سخنان داغ ایراد میکردند و ارقام بسیار باال برای مزد سال بعد اعالم
می داشتند که البته کامالً واهی و تبلیغی بود ،امسال همگی روزهی سکوت اختیار
کردهاند که البته بسیار معنیدار است.
هرچند از همان ماه های ابتدایی سال ،به دلیل جهش قیمت ارزهای خارجی و
متأثر از آن توفان تورم و افزایش روزافزون قیمتها ،نمایندگان کارگری شورایعالی
کار پیگیر برگزاری جلسات و ترمیم ناگزیر مزد  4231بودند .اما این پیگیریها ،بهرغم
بیداد میزان باالی تورمِ کتمان ناپذیر ،هرگز جدی گرفته نشد و حتا به برگزاری یک
جلسهی بیتأثیر هم نینجامید .در واقعیت امر نمیتوان به این گفتگوها عنوان
مذاکرات مزدی اطالق کرد .در مذاکرهی واقعی غالباً طرفین بهطور نسبی متوازن و
صاحباختیار هستند؛ از ابزار و توانمندی کافی برای اعمال قدرت و اعمال فشار در
چانهزنی و پیشبرد مذاکرات به نفع خود بهرهمندند .در عرف بینالمللیِ اینگونه
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مذاکرات پشتیبانی و حمایت بدنهی کارگری و حق اعتصاب و نفوذ گستردهی
تشکلهایی که نمایندگانشان سر میز مذاکره هستند ابزار اعمال قدرت طرفهای
کارگری مذاکره کننده است .وقتی در یک مذاکره توازن و تعادل نسبی برقرار نباشد و
طرفین نیز حق ترک مذاکره را نداشته باشند در عمل مذاکره به تحمیل نظر طرفِ
غالب تبدیل میشود تازه این در شرایطی است که نمایندگان مذاکرهکننده
نمایندگانی واقعی و مستقل و دارای اختیار باشند .در حالی که هیأت نمایندگان
کارگری مذاکرهکننده در شورایعالی کار نه برگزیدهی تشکلی مستقل با سازوکاری
دموکراتیک هستند و نه از چنین پشتوانه و حمایتی برخوردارند .اینها بیشتر به
البیگری و اقناع امید دارند .آمار و ارقام و شرححالها و عواقبی را عرضه میکنند که
گروههای متحد کارفرمایی و دولتی به خوبی از این ارقام و آمار و هشدارها آگاهی
دارند؛ تکرار هر سالهی آنها خالی از فایده و آهن سرد کوفتن است .آنها از موضع
قدرت و گاه به کمک مفرهای قانونی از قانون تخلف کرده و پیگیر تأمین منافع
طبقاتی خود هستند .دقیقاً به همین دلیل است که در تمام این دورهها حداقل مزد
تصویبشده همواره نه مزد واقعی که کسری از خط فقر رسمی بوده است.
بههرحال آزموده را آزمودن خطاست .کارگران و تشکلهای کارگری ،در این
ساختار ،برای تأمین حقوق خود و دستیابی به مزدی که به مزد واقعی نزدیکتر
باشد نباید فقط به صدور بیانیه و انجام مصاحبه و مناظره اکتفا کنند .باید به توان
واقعی خود و چگونگی استفاده از این توان و برپاسازی تشکلهای مستقل و یافتن
راههای تازه روی بیاورند .این کاروان را تدبیر و سیاستی دیگر باید.
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برخالف ادعاهای ساادهانگاراناهای کاه سا ی در بارگرداناتن یااریکِ ا گیاریِ
گفتمانِ حقوق بشر به دسامبر  ۸۴۹۱و صتور اعالمیهها و ا گیاری ساارمانهاا و
کمپینهای متنوع دارنت ،ریشههای اصلی این گفتمان را بایت در مبارراتِ رهاییبخاِِ
مردمی و انقالبیِ قرون گذ ته علیه سرکوبگری پاد اهان و سلطهی طبقاایی سسات.
حقوق بشر ،ار همان دوران ،اسلحهی دست برابریخواهان و آرادیطلبانی باود کاه در
مقاومتهای مردمی علیه سرکوبِ ح ومتها و سلطه و استثمار طبقاایی باهپاخاساته
بودنت ۸.آن چه ار آن دوران فریادهای آرادی و مقاومتِ رهایی خواهِ سارکوب اتگان را
راهبری می کرد ،نمادی بود که بی کم و کاست «حقِ انسان» نامیته می ت .این ار
اما امرور و در دوران فراگیریِ سارمانها و کمپینهای «حقوق بشری» رنگارنگ ،چارا
و چگونه بیِ ار هر رمان ار نیرویِ رهاییبخِ یهی ته است؟ در دوران باتوارگای
اسناد بینالمللی  -که البته اغلب قانوناً غیرالزامآورنت  -و ظهور ماتاف انی کاه ینهاا باا
مبلغان مسیحیت در قرن نوردهم قاب قیاسانت ،چه چیز ایتهی اصاالتاً رهااییبخاِِ
حقوق بشر را به پاروههی ماتنیتبخشای دولاتهاای صااحبقاترت و ساارمانهاای
بوروکراییک «بشردوست» ( )humanitarianفروکاسته است؟
هاک رانسیر ،در مقالهای با عنوان «چه کسی سوهه ی حقوق بشر اسات؟» ،اذعاان
می کنت که حقوق بشر ،بهرغم آنکه در دهه های هفتاد و هشاتاد مایالدی ابازاری در
دست سنبِ های مقاومت اروپای رقی در برابر یویالیتاریسم باود ،نتوانسات صال و
رفاه را برای دنیای عاری ار کمونیسم به ارمغان آورد .آنچاه یویوپیاای م هاودِ حقاوق
بشر برای سهانی که دیگر ار امپرایوری های یویالیتر عاری ته باود باه ساا گذا ات،
صحنههایی ی اندهنته ار نازاعهاای قاومی و کشاتارهای سم ای ،دیگاریساتیزی و
بنیادگرایی مذهبی بود .در چنین صحنههایی ،حقوق بشر نه دیگر اسالحهی مباارراییِ
ن سارکوب و اساتبتاد ،بل اه باه اخرای بارای یف یاکهاای دوگاناه میاان
مخالفا ِ
هرونتان دنیای آراد ار یک سو ،و افراد بیحقوق ،بایخانماانهاا ،آوارگاان سنگای و
1 Douzinas, C. (2008). The end of human rights: Critical legal thought at the turn of
the century. Oxford: Hart Pub.
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بارمانتگان پاکساری های نژادی ار سوی دیگر بت ل ت .آنچه رانسایر باهدرساتی در
پسِ ایتئولوهیِ سهانیِ حقوق بشر میبینات ،دگردیسای مفهاوم «بشار» ( )humanار
سایگاه سوهه ی مبارراتِ آرادی و برابری خواهی به مفهومِ اخالقایِ گناگ و نامشاخ
«بشااااریت» ( ،)humanityو بااااه دنبااااال آن ،ورود مفهااااوم «بشردوسااااتانه»
( )humanitarianدر یوسیه ابزار و ماموریتهای متاخلهسویانهی دولتهای صاحب
قترت است۸.
بشریت در سایگاه یک مفهوم اخالقی و متمایزکننته ،هیچگاه م ناایی مشاخ و
ی ااه نتا ااته اساات .در ارریااابی اااخ برخااورداری ار سایگاااه بشااری در سوام ا
پیشامترن و همچنین در دوران مترن ،افراد همواره باه دساتههاایی یقسایم اته و
می ونت که بشر بودن ان با قیتهای کام و ناق  ،بریر و فرودست م لق مایگاردد.
واض است که همواره افرادی هم هستنت که در هیچکاتام ار دو ساوی طیاا ساایی
نتا ته و ار دایرهی بشریت خارج میماننت .اخ هاایی ماننات رناگ پوسات ،ناژاد،
سنسیت و گرایِ سنسی ،طبقهی اقتراادی -استمااعی و باهویاژه در دوران حاضار
ملیت و بییاب یتی ،در این یقسیمبنتیها نقِ محوری دارنت .با این همه ،دگردیسایِ
مفهوم بشر به مفهوم اخالقیِ بشاریت و باه دنباال آن انگاارهی ابازاریِ بشردوساتانه،
نیارمنت ظهور سوههای ستیت بود یا با منطق متاخلاهساویی سیاسای-نظاامی ساارگار
با ت .این سوهه ی ستیت همان یرویر انسان «قربانی» است؛ انسانی که نهینها ار حاق
برخوردار نیست ،بل ه ار تت سرکوب و فراموش تگی ،حتای قاادر نیسات ادعاایی
برای ایستادگی و مقاومت دا ته با ت .این یرویر ار انساان قرباانی باهویاژه در رونات
یحوالت سه دههی اخیر حقوق بینالمل قاب رهگیری است؛ یحوالیی که دستیافتن
به موق یت قربانی در پهنهی حقوق بینالمل را به یک «امتیار» یبتی کرد.

1 Ranciere, J. (April 01, 2004). Who Is the Subject of the Rights of Man?. South
Atlantic Quarterly, 103, 297-310.
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این یرویر حقوقی ته ار انساانِ موضاوعِ حقاوق بشار را ماییاوان باهخاوبی در
چارچوب کالبت «قرباانی ایاتهآل» ) (the figure of ideal victimیوضای داد۸.
واههی قربانیِ ایته آل به موق یت فرد یا گروهی ار افراد ا ااره دارد کاه در مواسهاه باا
آن چه مم ن است سرم یلقی ود ،بالفاصله برچسب قربانی میگیرنت .قربانی ایاتهآل
آن کسی است که در یک صحنهی مشاخ  ،بایِ ار هار کاس دیگاری ایساتهی
قربانی نامیته تن است و دستیافتن به این سایگاه ،بهکارگیریِ هر ابزار و روی اردی
برای «نجات» او را یوسیهپذیر میکنت .اهمیت منحرربهفرد این مفهاوم در گساترهی
حقوق بینالمل بهطور عام و حقوق بشر بهطور خاص در درهمینیتگی آن باا روناتی
است که طی آن دارنتهی حق آن کس یا کسانی انگا ته می ونت که قربانیِ سنایاات
بین المللی یا نقض حقوق بشر هستنت .به این یرییب کسب برچسب قربانیِ سنایاات و
نقض حقوق بشر ،بیواسطه فرد را در موق یتی قرار میدهت که هر ا لی ار متاخلاه
برای نجات او را یوسیه خواهت کرد.
فهم دقیقیرِ منطق قربانیساری در حقوق بشر نیارمنت پاسکدهی به دو پرسِ در
خروص کالبت قربانی در سایگاه سوههی حقوق است :نخست آنکه ویژگایهاای ایان
کالبت قربانی ایتهآل چیست؟ و دیگر آن ه ،این کالبت ،در منطق عملیِ حقوق بشر چاه
کارکردهایی را یولیت و یوسیه میکنت؟ سوههی قربانی ایتهآل ،بیِ ار هر چیاز ،باا دو
ویژگی «ض ا و آسیبپذیری» و «وابستگی» پیونت خورده است .یراویر کلیشاهای ار
افراد ض یا و آسیبپذیر عموماً رنان و کودکانی هستنت کاه نیاار دارنات منجیاانی باا
صتای رسایر و قامت بلنتیر ،داستان سرکوب تگیِ آنها را بارگو و حقوق اان را باه
سایشان مطالبه کننت .قربانی ایته آل همچنین موسودی «وابسته» است .وابستگی فرد
قربانی ،ار آن ساکه نقشی محوری در ی یین نسبت او با منااب و منااف سیاسای دارد،
برای دستیابی او به این برچسب بسیار ی یین کننته است .بر مبناای امار وابساتگی
است که فرد قربانی ،یا رمانی که به کماک و حمایات نهااد حاامی وابساته مایمانات،
1 Nils Christie, “The Ideal Victim” in From Crime Policy to Victim Policy, ed.
Fattah E. A., (London: Macmillan, 1986) 18 (17-30).
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یهتیتی علیه مناب و مناف و صاحبان قترت نخواهت بود .اما هرگااه قرباانی ساوهگی
خود را باریابت و در سایگاهی متفاوت ار هویت قربانیِ ایاتهآل کاه باه او برچساب رده
ته بایستت ،بالفاصله ار موق یت قربانی ایته آل خارج اته و مزایاایی را کاه باه وی
ی لااق گرفتااه ار دساات خواهاات داد .سااوههی قربااانی ،بااهمحااض احیااای نیااروی
خودفرمانروایی و ایستادگیاش ،دیگر نهینها سزاوار حاق در م ناای نجاات و حمایات
نیست ،بل ه به یهتیتی علیه قانون و نظم مسلط مبتل می ود.
ی
ی ضا ا و وابساتگی مبناای یولیات و یوسیاه کارکردهاای عملا ِ
همین دو ویژگ ِ
متاخلهسویانه ی بشردوستانه در نظام کنونی حقوق بشر هستنت .وقتی سوههی مبارر و
خودفرمانروا که در برابر نظامهای سرکوب و یب یض میایستت با قرباانیِ مظلاومی کاه
سزاوار مراقبت است سایگزین می ود ،آنکه یهتیتی در برابر نظام سیاسای-حقاوقیِ
حاکم است سایِ را به سوههای در خطر که مستحق «نجاات» اسات مایدهات .ایان
عملیات نجات البته به همت منجیانی انجام می ود که نهینهاا در قاترت و یاوانگری
سرآمت ،که در اخالق نیز فرادست هستنت .به این یرییب ،حاکمان سیاسی و اقترادی،
این بار در سایگاه بریر اخالقی نیز میایستنت و با مأموریتهای حقوق بشریِ دولتهاا
و سارمانها ،بشریتِ قربانی را نجات میدهنت .بشریتِ قربانی نهینها یمام اخ هاای
الرم برای مشروعیت دادن به عملیات نجات را فراهم ،بل ه به چرخیاتنِ چرخاههاای
اقتراد آن نیز کمک می کنت .یرویرهای باه ابتاذال کشایته اته ار قربانیاان نقاض
حقوق بشر در پو ِ کودک گرسنه ار آفریقاا کاه ا مِ بااال آماته ،رن سارکوب
ته ی روسری به سر که یو سری خور اسات یاا پنااهجوی در حاال غارق اتن در
آبهای متیترانه ،به خوبی احساسات نوع دوستانه را در میان خیرین برمیانگیزنت و در
رقابت با یراویر مباررات و مقاومتهای مستق و برابریخواه ،یوسه قابهای رسانهای
را به خود اختراص میدهنت .اینها همه البته به ساز نقشای اسات کاه یراویر ایان
قربانییان در یجهیز مالیِ برنامههای متاخالت بشردوستانهی نظامی ایفا میکنت.
کاالیی و بت واره تن درد و رنج رونتی است که طی آن همواره «آنها» قرباانی
میماننت و رنج میبرنت یا «ما» با فرادستی و بریری اخالقیمان به داد ان برسیم .این
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منطق «دیگریساری» نقطه ی دقیق یالقیِ دگردیسی در مفهوم سوههی حقاوق بشار
با کارکرد محوری حق فردی در چارچوب نهاد مترن حاکمیت قانون است .حق فردی
برای اینکه الزامآور با ت ،بایت در رابطهای ینگاینگ با اص حاکمیات قاانون نهادیناه
ته و قانونیت ( )legalityپیتا کنت .حق فردی ،آنگاه که یحت حاکمیات قاانون ار
ویژگی قانونیت برخوردار ت ،ابزارِ الزامآورِ نظام حاکمِ قانونی برای دستهبنتی افراد به
صاحبان حق ،اعطا کننتگان حق و هرآن که به ک ار دایره قانونیتِ حق خاارج اسات
خواهت بود .حقی که در نظاام قاانونی نهادیناه اته ،در بهتارین حالات و در سایاق
عمل رد دولتهای حاکم بر یوس هیافتهیرین سوام  ،فقط مییوانات یمامین کنناتهی
سهم موسود و یثبیت ته ی هر فارد ار قاترت و منااب با ات .باه بیاان دیگار ،حاق
قانونی ته ینها یممین کننتهی ساهم موساود هار فارد ار براباری و آرادی در نظاام
حاکم است ،نه عاملی برای برهم ردن م ادالت در میان آنان که به حا یه رانته اته
و آنان که ح مرانی میکننت .در این یرویر ،صااحبان و اعطاا کنناتگان حقاوق بشار
همان «ما»ی بریر سیاسی و اخالقی هستنت کاه «دیگاری» هاای قرباانی را مشامول
نوعدوستی خود قرار می دهنت .حقوق بشر در این مفهوم دیگر نه نیرو و ابازاری بارای
یغییر نظام های یب یض و سرکوب یا حتی ایته آلی برای مبارره ،بل ه خود ابزاری برای
یثبیت وض یت موسود است؛ وض یتی که در آن قربانی رنج میبرد یا دولت و کنشاگر
سارمان حقوق بشری او را نجات دهت .با این همه چنتان عجیاب نیسات کاه حقاوق
بشر ،این «ایتئولوهی دوران پسا ایتئولوهی» ۸،ناهینهاا راهای باه کام کاردن ا اف
ثرویمنت و فقیر ،فرادست و فرودست ،سرکوبگر و سرکوب ونته و هرونت و پناهنته
نبرده ،بل ه خود ابزار و یوسیه کننته ی مأموریتی است که باه صااحبان یماتن ،حاق
متاخله برای بردن یمتن به رمینِ غیرمتمتنها را میدهت.
ادمونت بورک ،پتر کنسرواییسم انگلیس که در رمرهی اولاین منتقاتانِ اعالمیاهی
حقوق بشر و هرونت فرانساه باود ،آن را اعالمیاهای باا رباان یارور و یهتیاتی علیاه
1 Douzinas, C. (2008). The end of human rights: Critical legal thought at the turn of
the century. Oxford: Hart Pub.
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نهادهای آراد و م تبری که بهسختی بهدست آمته بودنت نامیات ۸.باورک ،بایِ ار دو
قرن پیِ ار آن که سوههی خودفرمانروا و آرادیخواه سای خاود را باه کالباتِ قرباانیِ
ایته آل بتهت و قب ار آنکه مقاومت و ایستادگیهای برابریخواهانه در لباس قاوانینِ
یثبیتکننتهی ح ومتها و نظام بینالمل نهادینه ونت ،بهخوبی دریافتاه باود ینهاا
مقاومتهای مردمی قادرنت موارنهها را سابهسا و نظمِ سرکوبگار را باههام بریزنات .او
به خوبی دریافته بود که رهاایی ار سارکوب و یب ایض ینهاا ساایی ر مایدهات کاه
سوهههای مستق در کنار ی تیگر «ما» ونت و ار حاقِ انساانی اان را باا صاتای
خود ان فریاد کننت .پر واض است که ار نگاه او و میراثدارانِ امارورینِ ،ایان ناوع
ایستادگی در برابر سرکوب و یب یض برای به دست آوردن حقوق انسانی مرتاق یارور
و خشونت یلقی ته و هر آنکه قربانی نمانت ،وحشتاف ن خواهت بود .با این همه اماا
سوههی خودفرمانروای مقاومتها خوب میدانت که حق نه اعطا تنی ،بل اه گرفتنای
است.

1 Waldron, J. (2015). Nonsense upon stilts: Bentham, Burke, and Marx on the rights
of man. Abingdon, Oxon: Routledge.
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ارزیابی اجتماعیکردن ،کنترل کارگری و خودبسندگی در عمل
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شاید بحثِ سیاست صنعتیِ چپ ،بحث تعجبآوری باشد ،چراکه چپ بهویژه آن
بخشی که خواستار گذار بالفاصله به سوسیالیسم (و کمونیسم) است ،سیاست صنعتی
مشخصی را طرح نکرده و نمیکند ،و بیشتر یک سلسله خواستهای کلی را مطرح
کرده است .ازجملهی این خواستها ،یکی اجتماعیشدن صنایع ،و دیگری کنترل و
مدیریت واحد های صنعتی توسط شوراهای کارگری است .جنبهی سومی نیز بهطور
تلویحی مطرح میشود و آن سیاست خودبسندگی (اوتارکی) و بیارتباطی با منابع
خارجی سرمایهی جهانی است .متأسفانه این شعارها معموالً بدون کوچکترین
توجهی به ماهیت و مشخصات صنایع کشور و کارگران صنعتی ،وبه واقعیتهای
موجود جهانیشدن سرمایه طرح میشود .ازاینرو شاید نگاهی کوتاه به صنایع ایران،
و طرح سلسله سؤاالتی مشخص ،چندان بیمورد نباشد ،با این امید که زمینهساز
بحثهای جدی در این مورد شود.
درآغاز ذکر چند نکته ضروری است .این نوشته تنها به تشریح پارهای از کل بخش
صنعت که مربوط به «ساخت» و کارگاههای صنعتی کشور است ،محدود میشود ،و
آن هم تنها به جنبههایی از آن میپردازد که مستقیماً به بحث اصلی مقاله مربوط
می شود .نمودارهای آماری براساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران[ ]1و طبقهبندی
استاندارد جهانی صنعتی ]2[،تهیه شده ،و در مواردی برای نشان دادن ساختار
صنعت ،آمار پارهای از صنایع با هم ترکیب شدهاند .نکتهی دیگر اینکه این آمارها
صنایع نظامی را ،بهدلیل نبود اطالعات مربوطه ،دربر نمیگیرد.
 -۱نگاهی به صنایع ایران
اندازهی کارگاههای صنعتی
مرکز آمار ایران اطالعات کارگاههای صنعتی کشور را براساس تعداد کارکنان در
دو مقولهی 1۰تا  ۴۹نفر ،و  ۵۰نفر و بیشتر ارائه میکند .اطالعات صنایع بسیار
کوچکِ کمتر از ده نفر ،بهویژه از زمانی که این کارگاهها از شمولیت قانون کار خارج
شدند ،در دسترس نیست .بر اساس آمارهای قبلی ( )1۳۹2وزارت صنعت ،معدن و
تجارت بر اساس پروانههای بهره برداری ،بیش از  ۹۰هزار کارگاه صنعتی در ایران
وجود داشته که تنها کمتر از هشت هزار واحد آن بیشتر از  ۵۰نفر کارکن داشتهاند.
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به این ترتیب حدود  ۹۰درصد کارگاههای صنعتی ایران را واحدهای «کوچک» با
کمتر از پنجاه کارگر و کارمند تشکیل میدهد .آخرین آمار صنایع مربوط به 1۳۹۳
( ،)2۰1۴کل صنایع  1۰تا  ۴۹نفر را  ۹،۷۷2واحد تعیین میکند .بر این اساس تعداد
واحدهای کمتر از ده نفر را حدود  ۷۳هزار ،یا  ۸۰درصد کل صنایع ،میتوان تخمین
زد( .نمودار شماره  )1حتی در میان کارگاههای ده نفر به باال نیز ،همانطور که در
نمودار شماره  2نشان داده شده ،نزدیک به نیمی از این صنایع یا  ۴،۷۰۵واحد ،بین
 1۰تا  1۹نفر کارکن دارند .در میان واحدهای «بزرگ» بیش از  ۵۰نفر نیز حدود ۴۶
درصد کمتر از  1۰۰کارکن دارند .مجموعه این آمارها بهوضوح نشان میدهد که
اکثریتِ غالب کارگاههای صنعتی ایران بسیار کوچکاند.
این آمارها نیز این واقعیت را نشان میدهند که کارگاههای صنعتی ایران ترکیبی
گ
همپیوند از صنایع سنتی پیشاسرمایهداری و شرکتهای کوچک و متوسط و بزر ِ
سرمایهداریاند .در گذشته کارگاهها و صنایع کوچک تماماً ماقبل سرمایهداری و
متعلق به خردهبورژوازی سنتی بود ،اما امروزه دو مقولهی جدید به این صنایع اضافه
شده ،که یکی به تغییرات سازمانی در شرکتهای بزرگ سرمایهداری ،و دیگری به
تحوالت تکنولوژیک بهویژه اقتصاد دیجیتال مربوط میشود که در زیر به آن اشاره
خواهد شد.
مقولههای طبقاتی صنایع کوچک
صنایع کوچک و متوسط با آنکه همانطور که اشاره شد ،بیش از  ۹۰درصد
کارگاههای صنعتی را دربر میگیرد ،و بهرغم اینکه عمدت ًا صنایع کاربر (labour-
 )intensiveهستند ،تنها  ۴۵درصد اشتغال صنعتی و  1۷درصد تولید صنعتی را
شامل میشوند .مهمترین و بزرگترین بخش صنایع کوچک همان صنایع سنتی
پیشاسرمایهداریاند .با آنکه نمیتوان بهراحتی مرزی دقیق بین خردهبورژوازی سنتیِ
تولیدی و سرمایه داری کوچکِ تولیدی کشید ،اگر معیار را برمبنای میزان ارزش
اضافی که صاحبکار تصاحب میکند قرار دهیم ،میتوان چنین تفکیکی را انجام داد:
اگر میزان ارزش اضافی تصاحب شده به اندازهای باشد که کارفرما بی آنکه خود
نیازی به کار در فرایند تولید داشته باشد ،بتواند از طریق آن تمامی هزینههای تولید
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و با زتولید و مصرف شخصی و خانوار خود را تأمین کند ،این کارفرما سرمایهدار است،
و اگر نتواند ،خردهبورژوای سنتی است .واضح است که یک یا چند کارگرِ محدود
نمیتوانند آنقدر ارزش تولید کنند که بتوانند تمامی این هزینهها را تأمین نمایند .با
آنکه آمار دقیقی در این زمینه نمیتوان ارائه کرد ،در قسمت اعظم صنایع کوچک
کشورمان صاحبکار نیز خود در فرایند تولید کار میکند ،و در بسیاری از آنها
استادکار است .قسمت اعظم این صنایع و کارکنان آنها جزء گروه صنایع کانی
غیرفلزی (آجر ،سنگ ،شیشه ،آهک ،و غیره) و صابونپزی ،ماستبندی ،گلیم و غیره،
هستند.

40

41

صنایع ایران و سیاست صنعتی چپ

مقولهی دوم صنایع کوچک و متوسط ،شرکتهای سرمایهدارانهای هستند که با
تغییرات جدید سازمانیِ شرکتهای بزرگ ،در درون یک شبکهی تولیدی و یا خارج از
آن قطعهسازی میکنند ،یا خدماتی را به شرکتهای بزرگ ارایه میدهند .در گذشته
بر اساس یک مدلِ فوردی ،قسمت اعظم فرایند تولید در یک کارخانهی عظیم صورت
میگرفت ،اما امروزه ،خوشهای از صنایع پراکنده در نقاط مختلف یک کشور و یا در
جهان ،هریک بخشی از محصول نهایی را برای شرکت اصلی تولید میکنند .پارهای از
این شرکتها خود بسیار بزرگ هستند و شرکتهای پیمانکار خود را دارند .اما در این
جا تأکید بر شرکتهای کوچک است که در مواردی در ردهی تولیدی سوم یا چهارم
قرار میگیرند ،و با آنکه شرکتهای سرمایهداریاند و کارفرمایان آنها سرمایهدار ،اما
خود نیز مورد سوءاستفادهی ردههای باالتر قرار میگیرند .این شرکتها بیشتر در
مقولهی صنایع وابسته به ماشینسازی ،اتوموبیلسازی ،برق و غیره قرار میگیرند.
مقولهی سوم ،شرکتهای کوچکی هستند که عمدتاً توسط خردهبورژوازی جدید،
متخصصین تحصیلکرده ،از جمله در صنایع نرمافزار بهوجود میآیند .براین اساس
میتوان گفت که مالکیت صنایع کوچک و متوسط ایران به سه طبقهی اجتماعی
متفاوت ،خردهبورژوازیِ تولیدیِ سنتی ،سرمایهداران کوچک ،و خردهبورژوازی جدید
تعلق دارد.

سعید رهنما

صنایع بزرگ
در میان کارگاههای بزرگ ،همانطور که در نمودار شماره  ۳نشان داده شده،
 2۵۷واحد بین  ۵۰۰تا  ۹۹۹کارکن ،و  12۹واحد از هزار نفر و بیشتر کارگر و
کارمند دارند ،و بهترتیب پنج درصد و سه درصد صنایع باالتر از  ۵۰نفر را تشکیل
میدهند .با این حال صنایع باالتر از  ۵۰نفر کارکن ،متجاوز از  ۵۸درصد اشتغال
صنعتی را دربر می گیرند و از نظر سهم ارزش افزودهی صنایع نیز باالترین سهم را
دارند .برای نمونه سهمِ صنایع باالتر از  1۰۰نفر کارکن در کل ارزش افزودهی صنایع،
 ۶۴درصد است .بزرگترین و مهمترین صنایع ایران در این مقوله جای میگیرند،
ازجمله ایران خودرو که بزرگترین شرکت اتوموبیلسازی خاورمیانه و شمال افریقا
است ،شرکت فوالد مبارکه ،که آن هم بزرگترین شرکت فوالد خاورمیانه است ،و
واگن پارس ،که آن نیز بزرگترین شرکت لوکوموتیوسازی و قطار در خاورمیانه است.
شرکت ملی پتروشیمی ایران ،شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،شرکت ملی
صنایع مس ایران ،شرکت سایپا ،و شرکت پاالیش نفت اصفهان از نمونههای دیگر
شرکتهای بسیار بزرگ صنعتی کشور هستند .این صنایع هریک از شبکهی وسیعی
از شرکتهای باالدستی ،و پاییندستی تشکیل میشوند.
تنوع وسیع این صنایع که خالصهی آن در نمودارهای شماره  ۴و  ۵آمده ،نشان
میدهند که ،مستقل از آن که کدام یک از صفتهای رایج را برای آن بهکار بریم،
ایران یک کشور صنعتی و سرمایهداری است .این که بسیاری از این صنایع بزرگ
ناکارآمد ،زیاندِه ،تحت مدیریت های بی کفایت هستند و نیاز به بازسازی جدی دارند،
تغییری در ماهیت آنها نمیدهد ،و آنها را پیشاسرمایهداری نمیسازد .در ترکیب
تولید ناخالص داخلی براساس برابری قدرت خرید ،که ایران حدوداً در ردهی هجدهم
جهانی قرار دارد ،بخش صنعت بیش از  ۳۵درصد را به خود اختصاص میدهد ،و
بخش قابلتوجهی از بخشهای خدمات (که خود بیش از ٪۵۵است) ،و بخش
کشاورزی (که کمتر از  ٪1۰این ترکیب است) ،به شکلهای مختلف به بخش صنعت
ربط پیدا می کنند .از نظر اشتغال نیز بر اساس آخرین آمارگیری نیروی کار ،بخش
صنعت نزدیک به  ۳۳درصد نیروی کار را به خود اختصاص میدهد ]۳[.نکتهی
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قابلتوجه دیگر این است که آمارهای سالهای مختلف نشان میدهند که بهتدریج از
تعداد کارگاههای کوچک کاسته شده و تعداد کارگاههای بزرگ افزایش یافته است.
نمودار شماره  ۶تعداد کارگاههای  1۰تا  ۴۹نفر و  ۵۰نفر به باال را در سه مقطع
 ،1۳۹۰ ،1۳۸۶و  1۳۹۳نشان میدهد.

سعید رهنما

مالکیت و مدیریت
پس از انقالب سهم دولت در کنترل و مدیریت صنایع بزرگ بهشدت افزایش
ی مرحلهی اول تحت فشار شوراهای کارخانهها ،و در نبود
یافت .در فضای انقالب ِ
صاحبان و مدیران که یا فرار کرده و برکنار شده بودند ،بسیاری از این صنایع ملی
شدند و تحت کنترل دولت قرار گرفتند .قانون حمایت و توسعهی صنایع ایران ،صنایع
را به چهار مقوله تقسیم کرد:
گروه «الف» ،صنایع سنگین و استراتژیک ،گروه «ب» ،صنایع وابسته به نزدیکان
رژیم پهلوی ،گروه «ج» ،صنایع ورشکسته و بدهکار ،و گروه «د» ،صنایع متعلق به
مالکین «مشروع» .سه گروه اول تحت کنترل و مالکیت دولت درآمدند ،و سازمان
جدیدی تحتعنوان سازمان صنایع ملی ایران بهوجود آمد تا  ،۴۶۴و بعداً  ۷۰۰واحد
صنعتی ملی شده را نظارت کند ]۴[.بسیاری صنایع مصادره شده ،به بنیادهای
مذهبی از جمله «مستضعفان» و «شهدا» واگذار شدند .در مرحلهی دوم پساانقالب در
دوران جنگ ایران – عراق بسیاری صنایع بزرگ در رابطه با نیازهای جنگ تجدید
سازمان شدند ،و صنایع نظامی جدیدی بهوجود آمدند .در مرحلهی سوم پساانقالبی با
شروع دوران «سازندگی» تغییرات وسیعی در صنایع داده شد که مهمترین آن
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«خصوصیسازی» صنایع بود ،سیاستی که در تمام فازهای بعدی مربوط به هریک از
رؤسای جمهوری تا زمان حاضر ادامه یافت .بر اساس تفسیری جدیدی از اصل ۴۴
قانون اساسی جمهوری اسالمی (که اقتصاد ایران را در سه بخش دولتی ،تعاونی ،و
خصوصی تعریف میکند) ،مقرر شد که تا  ۸۰درصد صنایع دولتی به بخش خصوصی
واگذار شود .جالب آن که این اصل قانون اساسی ،صنایع بزرگ و استراتژیک را تنها
محدود به کنترل دولتی میکند ،اما آنها نیز شامل خصوصیسازی شدند .بر این
اساس مقرر شد  ۴۰درصد سهام آنها از طریق بورس سهام و  ۴۰درصد از طریق
«سهام عدالت» توزیع شود .سازمان خصوصیسازی اطالعات مربوطه را منتشر
میکند ]۵[.جزئیات این خصوصیسازیها ،ماهیت آنها و این که چه کسانی از آنها
ازجمله «سهام عدالت» منتفع شده و میشوند ،موضوع جداگانهای است .تردیدی
نیست که این سیاست در نوعی صنعتزدایی نقش داشته که دو نمونهی اخیر آن را
در کشت نیشکر هفت تپه و فوالد اهواز دیدیم.
در جریان خصوصیسازیها قسمت اعظم صنایع دولتی از کنترل دولت خارج
شدند ،و بسیاری از آنچه که برای دولت مانده عمدت ًا زیانده و متکی به یارانههای
دولتی است .الیحهی بودجهی  1۳۹۷شرکتهای دولتی را به سه دستهی «سودده»،
«سَربهسَر» ،و «زیانده» تقسیم میکند .این الیحه نشان میدهد که از نظر
ی تحت
مالیاتهای شرکتی ،در میان  ۳۷۷شرکت دولتی (با تعداد کارگاههای صنعت ِ
کنترل دولت که در زیر به آن اشاره خواهد شد اشتباه نشود) تنها چهار شرکت دولتی
 ۷۳درصد این مالیاتها را تأمین میکنند ،که آنها هم عبارتند از شرکت ملی نفت
ایران ،شرکت ملی گاز ایران ،پاالیش نفت اراک ،و بانک مرکزی]۶[.
اما در مورد کارگاههای صنعتی باقیمانده در کنترل و مدیریت دولت ،همانطور
که در نمودار شماره  ۷نشان داده شده ،از مجموع  ۹،۷۷2کارگاه صنعتی با  1۰تا ۴۹
نفر ۹،1۴۶ ،واحد یا  ۹۳درصد ،متعلق به بخش خصوصی ۴۵۸ ،واحد تعاونی ،و تنها
 1۶۸واحد دولتی هستند .از مجموع  221هزار نفر شاغلین این صنایع ،تنها ۳،۹۵۹
نفر در واحدهای دولتیاند .در مورد صنایع با  ۵۰نفر به باال ،از  ۴۶۸۰واحد۴۳۸۰ ،
واحد ،یا  ۹۴درصد ،متعلق به بخش خصوصی 1۰۸ ،واحد تعاونی ،و تنها  1۹2واحد

سعید رهنما

دولتیاند .از نظر تعداد شاغلین این گروه از واحدهای صنعتی ،از  1،۰۸میلیون نفر،
حدود  ۶۴هزار نفر در کارگاههای صنعتی دولتی و  1،۰1میلیون نفر در کارگاههای
بخش خصوصی مشغولاند.

شاغالن کارگاههای صنعتی
در این جا تنها به دو عامل مربوط به کارگران و کارمندان کارگاههای صنعتی که
مستقیماً به بحث اصلی این مقاله مربوط میشود ،یعنی سطح مهارت و تخصص ،و
میزان سواد و تحصیالت آنها اشاره میشود .همانطور که در نمودار شماره  ۹آمده،
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از  221،1۴۵نفر کارگران و کارمندانِ کارگاههای صنعتی  1۰تا  ۴۹نفر 2۵۴،۸۸ ،نفر
یا  ۴۰درصد را کارگران ساده ،و  ۶۳،۵۰۰نفر ،یا  2۹درصد ،را کارگران ماهر تشکیل
میدهند .در این صنایع  ۸،۷1۰نفر (یا  ۴درصد) تکنیسینها و  11،۴2۰نفر (یا ۵
درصد) مهندسین هستند .تعداد کارکنان «غیرتولیدی» (دفتری ،اداری ،خدماتی)،
 ۴۹،2۶۰یا  22درصد کل کارکنان این صنایع را تشکیل میدهند .در مورد شاغالن
کارگاههای  ۵۰نفر و بیشتر ،از  1،۰۸۷،۷۳۸نفر ۳2۴،۳۰۴ ،نفر یا  ۳۰درصد را
کارگران ساده ۳2۹،۰۹۵ ،نفر یا بیش از  ۳۰درصد را کارگرانماهر تشکیل میدهند.
در این صنایع  ۸۷،2۷۳نفر تکنیسین ( ۸درصد) ،و  ۸2،۶۸۳مهندس ( ۸درصد) کار
میکنند .تعداد کارکنان غیر تولیدی این صنایع  2۶۴،۵۵۸نفر ( 2۴درصد) است.

سعید رهنما

از نظر تقسیم جنسی کار ،کارگاههای صنعتی کشور عمدت ًا مردانه هستند ،و
زنان تنها بخش کوچکی از نیروی کار صنعتی را تشکیل میدهند .در صنایع ۴۹-1۰
نفر تنها  2۷،۶1۹زن یا حدود  12درصد نیروی کار این صنایع را تشکیل میدهند ،و
در صنایع  ۵۰نفر به باال 1۰۷،۷۳۸ ،زن ،یا کمتر از  1۰درصد کارکنان این صنایع
هستند .مسئله ی دیگر در این است که بخش بزرگی از زنان در کارهای غیر تولیدی
( ۴۶درصد در کارگاههای  ۴۹-1۰نفر ،و  ۴۴درصد در کارگاههای  ۵۰نفر به باال)
مشغولند .از نظر سطح مهارت ،نمودارهای شماره  11و  ،12نشان می دهد که ۳2
درصد زنان کارگاههای  ۴۹-1۰نفر کارگر ساده ،و  1۳درصد کارگران ماهر تولیدیاند.
این درصدها برای کارگاههای  ۵۰نفر به باال ۴۴ ،درصد ،و  1۶درصد است .مهندسین
زن ۷ ،درصدِ زنانِ کارگاههای 1۰تا  ۴۹نفر ،و  ۸درصد زنان کارگاههای  ۵۰نفر به باال
را تشکیل میدهند.
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از نظر میزان سواد و تحصیالت ،همانطور که در نمودارهای شماره  1۳و 1۴
نشان داده شده 1۴ ،درصد از کارکنان کارگاههای  ۴۹-1۰نفر بیسواد ۴۰ ،درصد
تحصیالتی کمتر از دیپلم ،و  ۳۳درصد دارای مدرک دیپلم هستند .در این کارگاهها،
بیش از  1۵هزار نفر فوق دیپلم ( ۷درصد) ،بیش از  2۹هزار نفر دارای لیسانس (1۴
درصد) ۳،۵۴۴ ،فوق لیسانس ( 2درصد) ،و  ۵۳۸نفر با مدرک دکترا کار میکنند .در
صنایع  ۵۰نفر به باال 1۵ ،درصد کارکنان بیسواد 2۶ ،درصد کمتر از دیپلم ،و ۴۵
درصد دارای دیپلم دبیرستان هستند .بعالوه ،بیش از  121هزار نفر فوق دیپلم،
متجاوز از  1۶1هزار نفر لیسانس ،حدود  22هزار فوق لیسانس ،و  2،۴۶1نفر دکترا
دارند.

سعید رهنما

-۲مشکالت و موانع عملی
با در نظر گرفتن ویژگیهای صنایع که در باال به پارهای از آنها اشاره شد ،حال
باید دید که سه جنبه ی سیاست کلی صنعتی چپ سوسیالیستی که به طوری که در
باال اشاره شد ،خواهان گذار مستقیم به سوسیالیسم (و کمونیسم) است ،یعنی
اجتماعی کردن صنایع ،کنترل کارگری و خودبسندگی ،در عمل چگونه صورت خواهد
پذیرفت .در این جا کاری به این بحث اساسی نداریم که این چپ چهگونه و با کمک
چه طبقات و جریاناتی می تواند در یک کشورِ واحد انقالب سوسیالیستی کند و به
مرحلهی سیاست گذاری برسد – نکاتی که قبال در نوشتههای جداگانه به آنها
پرداخته شده – ،و فرض میکنیم که این آرمان هماکنون عملی است.
در مورد اجتماعیکردنها ،اولین سؤال این است که آیا این سیاست شامل
حال تمامی صنایع میشود ،یا تنها بخشی از آنها را دربر میگیرد .شمول همهی
صنایع به معنی اجتماعیشدن صنایع کوچک متعلق به خردهبورژوازی سنتی ،صنایع
کوچکِ خردهبورژوازی جدید ،و صنایع سرمایهدارانِ کوچک ،متوسط ،و بزرگ خواهد
بود .در این حالت ،سلبمالکیت عالوه بر بورژوازی و نهادهای سرمایهداری شامل
خردهبوروژازی نیز میشود .دیدیم که حدود  ۸۰درصد واحدهای صنعتی بسیار
کوچکاند و بسیاری از آنها از چند نفر کارگر و یک استاد کار متشکل میشوند.
قسمت اعظم صنایع سرمایهداری نیز کوچکاند .اجتماعیکردن کارگاههای چندنفره
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دقیقاً به چه معنی خواهد بود .اما اگر اجتماعیشدن شامل حال همهی صنایع نباشد،
و پارهای از واحدهای بخش خصوصی (که  ۹۴درصد کل صنایع را تشکیل میدهند)
میتوانند خصوصی باقی بمانند ،چهگونه و بر چه اساسی چنین مرزی تعیین خواهد
شد؟ به عبارت دیگر آیا بخش خصوصی در اقتصاد مورد نظر ،امکان فعالیت خواهد
داشت ،یا کالً اعم از کوچک ،متوسط و بزرگ مصادره و اجتماعی خواهد شد .و اگر
بخشی از آن اجازهی فعالیت دارد ،معیارهای بود یا نبود آن کداماند؟
در مورد کنترل کارگری ،این کنترل در کارگاههای کوچک چندنفره به چه
شکلی خواهد بود .در مورد کارگاههای سنتی اگر این «کنترل» استادکار را نیز شامل
می شود ،که این به معنای مشارکت است نه کنترل ،و اگر بدون استادکار باشد ،آیا در
عمل کارِ کارگاه ادامه خواهد یافت؟ همین بحث در مورد کارگاههای کوچک جدید
نیز مطرح است .در مورد کارگاههای سرمایهداری ،بهویژه کارگاههای بزرگتر ،مسئله
متفاوت است .همانطور که در نوشتهی دیگری در مورد بحث شورا در کشت و صنعت
نیشکر هفت تپه[ ]۷اشاره شد ،صنایع بزرگ در یک زنجیرهی مرتبط صنعتی ،یک
سلسله واحدهای «باالدستی» و «پاییندستی» دارند ،و کنترل کارگری واحد مورد
نظر نمیتواند مستقل از آن واحدها که تأمینکنندهی مواد و قطعات از یک طرف و
تسهیلکنندهی فروش و تحقق ارزشاند ،صورت پذیرد .بهعالوه قسمت اعظم این
صنایع بزرگ ،همانطور که اشاره شد ،زیاندِه و متکی به یارانههای دولتی هستند.
کنترل کارگری در شرکتهای نیمهورشکسته به چه معنی است؟
جنبهی دیگر کنترل کارگری در صنایع بزرگ به وضعیت و ترکیب شاغالن مربوط
میشود .آیا این «کنترل» فقط محدود به کارگران است یا تکنیسینها و بهویژه
مهندسین را نیز شامل میشود .درست است که همهی این گروهها در رابطه با
سرمایه یک وضعیت مشابه دارند و نیروی کار یدی و ذهنی خود را میفروشند .اما در
واقع ا ز نظر موقعیت اجتماعی ،درآمد و غیره با هم متفاوتاند ،و تکنسینها،
مهندسین و کادرهای تحصیلکردهی خدماتی (که حدود  ۴۰درصد شاغلین صنایع
 ۵۰نفر به باال ،و  ۳1درصد در کارگاههای  1۰تا  ۴۹نفره را تشکیل میدهند) عمدت ًا
طبقهی متوسط جدید هستند .اگر کنترل فقط کارگری است ،با توجه به سطح
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تحصیالت کارگران و کمبود تخصصهای فنی و اداری ،تا چه حد این کنترل عملی
است( .موفقیت کوتاه مدت شوراهای کارکنان صنایع در زمان انقالب این بود که
بسیاری از مهندسین و کادرهای اداری و مالی نیز همراه کارگران در شوراها بودند).
اما اگر قرار بر این باشد که غیرکارگران نیز در شوراها باشند ،دیگر شوراها تنها
شوراهای کارگری نیستند .این مشکل زمانی حادتر میشود که یکی از مواد برنامهای
بسیاری از این سازمانهای چپ ،در اقتباس از کمون پاریس و بلشویکها ،که حقوق
هیچ کس نباید از حقوق یک کارگر بیشتر باشد ،به موقع اجرا گذاشته شود.
در مورد خودبسندگی ،این مسئله بهویژه شامل صنایع بزرگ و مدرن میشود
که به سرمایهگذاریهای هنگفت و تکنولوژی صنعتی متکی است .،امروز قسمت اعظم
صنایع بزرگ کشور به تکنولوژی وارداتی وابستهاند .صنایع اتوموبیل تحت لیسانس
ساخت با شرکتهای چند ملیتی اروپایی و آسیایی ،با آنکه به نسبت دوران قبل از
انقالب با «محتوای محلی» باالتر و اتکای کمتر به واردات «قطعات منفصله»
 ))C.K.Dتولید میکنند ،کماکان به واردات قطعات و تکنولوژی وارداتی متکیاند.
دیگر صنایع بزرگ کشورمان در عرصهی پاالیش و پتروشیمی سخت نیاز به نوسازی
تکنولوژیک دارند .حال سؤال این است که آیا این نوع روابط با سرمایههای خارجی
ادامه مییابد یا این روابط باید قطع شوند .از مسائل حقوقیِ پیچیدهی این قراردادها
می گذریم .اگر قرار به قطع رابطه باشد ،سرنوشت خط تولید انواع اتوموبیل تولیدشده
چه خواهد بود .آیا جلب سرمایهگذاری مستقیم خارجی ( )FDIباید ادامه یابد ،یا
قطع شود ،و در صورت قطع این روابط ،سرمایههای الزم برای بازسازی صنایع و
زیرساختها از کجا تأمین خواهد شد؟ اکر اتکا به سرمایههای مصادره شده از
بورژوازی باشد ،این فقط یکبار است چرا که بورژوازی مثل گیاهانی که همهساله از نو
میرویند نیست .اکر اتکا به منابع دولت باشد (حال از این میگذریم که پارهای
ال نیازی به وجود دولت نمیبینند) ،درآمدهای دولت که عمدتاً از
جریانات چپ اص ً
نفت است قادر به تأمین این هزینهها نخواهد بود ،بهویژه باید در نظر داشت که دولت
مترقی چپ در جهت تأمین عدالت اجتماعی هزینههای بهمراتب بزرگتری را خواهد
داشت( .توجه به سرنوشت دولت چاوز/مادورو در ونزوئال شاید بیضرر باشد ).و
بسیاری نکات دیگر …
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 -۳سیاست صنعتی مترقی و عملی
متجاوز از یکصد سال تجربهی غنی پیشگامان سوسیالیسم در کشورهای مختلف
جهان درسهای فراوانی برای مبارزین امروزی سوسیالیسم در ایران میتواند داشته
باشد .در تمام کشورهایی که سوسیالیستها موفق به کسب قدرت و اجرای
سیاستهای مورد نظرشان شدند ،سیاستِ اجتماعیشدن صنایع و کنترل کارگری را
اجرا کردند( .در اینجا به جنبهی سوم سیاست صنعتی ،یعنی خود بسندگی و
اوتارکی که از اساس و بنیان خطا و بی معنی است و ربطی به سیاست سوسیالیستی
ندارد ،کاری نداریم) .از آنجا که در نوشتههای دیگر به جزئیات تجارب سوسیالیستی
گذشته پرداختهام ،در این جا نیازی به تکرار نمیبینم .در تمام آن تجارب ،این
سیاستها با هزینههای بسیار سنگین مادی و انسانی کنار گذاشته شده و سرانجام راه
افراط دیگری در اشکال خشن سرمایهدارانه در پیش گرفته شد .تردیدی نیست که
اجتماعیشدن وسایل تولید و کنترل کارگری از آرمانهای اساسی مارکسیستی است.
در تجارب گذشته تصور این بود که پس از کسب قدرت ،این سیاستها میتواند
بالفاصله با فرمان دولتی و تحمیل آن اجرا شود .اما این تجربهها نشان داد که نیل به
این آرمانها شرایط خاصی را میطلبد که بهسرعت ،آنهم تنها در یک کشور ،عملی
نیست .این تردیدها البته برای پارهای جریانات سوسیالیستی تردید در «اصول» است
و بنابراین مردود و گمراهکننده و توطئهی عُمال سرمایه برای تداوم نظامِ رو به نابودیِ
سرمایهداری به حساب میآید .مارکسیسم نیز میتواند دو خوانش متفاوت و متضاد
داشته باشد ،یکی مبتنی بر خوانش متون بهشکل کلمه به کلمه ( ،)Literalیا
بهشکل تمثیلی ( .)Allegoricalخوانش اولی یک خوانش مذهبی بدون دخالت
دادن عقالنیت است ،و به همین دلیل «اصولگرایی» تنها شامل بنیادگرایان مذهبی
نمیشود ،و مارکسیستهای اصولگرا هم داریم .اما تحلیل عقالنی و تمثیلی از
بنیانهای اقتصاد سیاسی مارکسی سیاستها را ،ازجمله در بحث ما سیاست صنعتی
یک کشورِ خاص را ،با توجه به شرایط مشخص در مرحلهی تدارک گذار به
سوسیالیسم طراحی و تبلیغ میکند.
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طرح جزئیات چنین سیاستی به کار جمعی و مشترک متخصصین و
سیاستگذارانِ صنعت در شرایط زمانی مشخص نیاز دارد .اما رئوس اساسی یک
سیاست صنعتی مرحلهی تدارک گذار را برای طرح بحث بهطور بسیار خالصه میتوان
در چند مقوله مطرح کرد .توجه داشته باشیم که در اینجا تنها به صنعت «ساخت»،
و نه کل سیاست صنعتی که بخشهای وسیعی از اقتصاد را دربر میگیرد ،اشاره
میشود:
از نظر مالکیت :چند مقوله را میتوان در نظر گرفت-1 :صنایع دولتی (کلیهی
صنایع بزرگ استراتژیک نظیر نفت ،گاز ،پتروشیمی ،فوالد ،مس و غیره در مالکیت
کامل دولت قرار میگیرد).؛ -2صنایع مشترک دولتی – خصوصی (صنایع بسیار بزرگ
با تکنولوژی باال ،از جمله اتوموبیلسازی ،دیگر خودروها ،کشتیسازی ،ماشینسازی،
پارهای کشت و صنعتها ،و غیره ،الاقل با  ۵1درصد سهام دولتی)؛ -۳شرکتهای
تعاونی و اشتراکی (تعداد فزاینده ای از صنایع متوسط و کوچک با تکنولوژی متوسط و
پایین در رشتههای مختلف صنعتی)؛  -۴صنایع خصوصی( ،صنایع کوچک و متوسط،
و در مواردی بزرگ در رشتههای مختلف صنعت در قالب تنظیمهای مصوب مجلس).
از نظر مدیریت :کلیه ی صنایع ،اعم از دولتی ،مشترک ،تعاونی و خصوصی ،با
مشارکت شوراهای کارگران و کارمندان در مدیریت همراه است .شوراهای کارکنان
بازوی مشارکتی سندیکاها و اتحادیههای کارگری/کارمندی است ،و نمایندگان آنها
در شورای مدیریت واحد ،و نیز در شوراهای واحدهای ذینفع در مواردی که
واحدهای باالدستی و پاییندستی در کارند ،شرکت میکنند.
از نظر سرمایهگذاری :تشویق و جلب سرمایههای داخلی و خارجی با توجه به
نیازهای کشور و در قالب مقررات و تنظیمهای مشخص در رابطه با وامها ،میزان
سهام ،سرمایهگذاری مستقیم ،محتوای محلی ،آموزش و انتقال تکنولوژی ،و شرایط
عملکرد شرکت های چندملیتی .هر قدر توان مالی و تکنولوژیک صنایع ایران باالتر
رود ،شرایط سختگیرانهتری در مورد سرمایهگذاری خارجی تعیین میشود.
از نظر چشمانداز تحول صنعتی :تحول صنعتی و تکنولوژیک ،به آیندهنگری و
برنامهریزی (نه به سبک شوروی) نیاز دارد .دولت با مشارکت واحدهای صنعتی،
نمایندگان شوراهای کارکنان ،و واحدهای پژوهشی دانشگاهها ،در زمینهی تحوالت
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تکنولوژیک ،تربیت و آموزش نیروی کار ،تقویت صنایع روبهرشد و دانشبنیان ،و
تسهیلِ انتقال صنایع رو به افول به فعالیتهای جدید ،نقش تعیینکنندهای دارد.
هدف این است که بهموازات مبارزات سیاسی ،فعالیتهای فرهنگی و آموزشی و
پیشرفتهای جامعهی مدنی ،وجوهِ مختلف سیاست صنعتی در مرحلهی طوالنی گذار
از سرمایهداری بهشکل فزاینده ای محتوای سوسیالیستی بهخود گیرد .شک نیست که
پیشروی در این راه به پیشرویهای مشابه در دیگر کشورها بستگی دارد ،و عاری از
مشکل نخواهد بود.
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اعتصابهای کارگری در فوالد اهواز و صنایع نیشکر هفتتپه نقطهعطف مهمی در
تحوالت جنبش کارگری در ایران بهشمار میروند .اگرچه مطالبات صنفی آغاازگر هار
دو حرکت اعتراضی بود ،اما بهسرعت با طرح مطالبهی ساب مالکیت یاا جباوگیری از
واگذاری در این واحدهای بزرگ صنعتی ،توانستند بیانگر خواستههای بخش بزرگی از
کارگران صنعتی در واحدهای اقتصادی واگذارشده به بخشهای غیردولتی باشند.
هر دو اعتراض وجوه اشتراک متعددی داشتهاند .قبل از هار چیاز ،هار دو کانش
کارگری در فضای استان خوزستان انجام شده است که طی چهار دههی گذشته بستر
بیشترین آسی های ناشی از جنگ هشتساله ،مهاجرت و آوارگی و تخریا محای
زیست بوده است .شواهد آماری کافی از میزان اعتراضات کاارگران و ساایر گروههاای
مردم در خوزستان وجاود نادارد ،اماا شاواهد اراکناده اماا متعاددی از خیز هاای
گسترده ی طبقات فرودست و سایر طبقات اجتماعی در اعتراض به وضعیت جاری این
استان و نیز بحرانهای متعدد جاری وجود دارد .صرفاً در ااییز سال جااری عاهوه بار
شهرهای شو و اهواز ،در دیگر شهرهای خوزستان مانند آبادان ،شادگان ،بندر اماام
خمینی و حمیدیه نیز شاهد وقوع اعتراضات کارگری بودیم .اس قبل از هر چیاز باید
به فضای بحرانی استان خوزستان و نیز این نکته تأکید داشته باشیم که اینن
منطقه در تالقی بحرانهای متعدد سناختاری در ررهنهی فقنر و ننابرابری
محیط زیست قنومیتی و زنز ن قنرار دارد و از همنین رو در اینن منطقنه
استمرار ارتراضات به اشکال متعدد کامالً محتمل است.
اما اعتصابات در هفتتپه و فوالد اهواز ،عاهوه بار فضاای مشاترک جیرافیاایی ،از
عناصر مشاترک دیگاری هام برخاوردار بودناد کاه باهمنظور تحبیال هریاا از ایان
کنشگریهای بزرگ تودهای باید مورد بررسی قرار گیرد .نخست آن که یکی از دالیال
اصبی وقوع هر دو اعتصاب مشکل ارداختهای معوق دستمزد در هار دو واحاد باوده
است که نشانهای از بحران سرمایهدرگرد و نقدینگی در بخش اعظام صانایع ایاران
است .این بحران فراگیر است و به یکی دو یا مجموعاه از واحادهای صانعتی محادود
نمیشود .به دالیل متعددی در عمل حاشیهی سود صنعت در فعالیتهاای اقتصاادی
در ایران طی سه دههی اخیر بهتدریج اما بهشکل قابلتوجهای کاهش ایدا کرده و باه
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همین دلیل بخش بانکی که در بیست سال اخیر بهشدت گستر یافتاه ،در مجماوع
تمایل چندانی به اعطای تسهیهت و تزریق مناابع ماالی باه بخاش صانعت را نادارد.
بحران مالی و کمبود سرمایهدرگرد به سب خصبت فراگیر خود میتواند بهسهولت
جرقههای انواع اعتراضهای جدید کارگری را شعبهور کند.
کارگران واحدهای صنعتی به دلیال مجموعاه تحاوالت سااختاری چهاار دهاهی
گذشااته و نیااز نااابرخورداری از تشااکلیافتگی ،ق ادرت اعتااراض اناادکی داشااتهاند و
ازهمین رو در میان تعهدات مالی واحدهای صنعتی ،ارداخات حقاوق و دساتمزدهای
معوق دستکم در ردهی نخسات تعهادات تبقای نمیشاده اسات .ااس ارتصنابات
هفتتپه و فوالد اهواز قبل از هر چیز تبلور نارضایتی متراکم نیروهای کنار و
فرودستان زامعه به چند دهه سیاست نابهسامان هنعتزدایی در ایران بعند
از انقالب ارزیابی کرد.
نکتهی بعد آن که بهرغم بازتاب گستردهی اعتراضاات حتای در ساطه جهاانی و
دخالت دولت مرکزی برای حل آن ،روزهای متمادی طول کشید که مناابعی حاداقبی
برای تأمین بخشی از خواستههای اعتصابکنندگان (بهویژه ارداخت بخشی از حقاوق
معوق) فراهم شود .این امر نشانگر از سویی محادودیتهای ماالی دولات و از ساوی
دیگر نیز کهف ساردرگم ناشای از فسااد سااختاری و تعادد مراکاز قادرت در بارای
تصمیمگیری در برابر مطالباات معترضاان اسات .ازجمباه ،باه هماین دلیال ،شااهد
طوالنیشدن و به درازا کشیدن اعتصاابات باودیم و درعمال طاوالنیترین اعتراضاات
متشکل و ایوستهی کارگری در چهار دههی گذشته را تشکیل دادند.
طوالنیشدن اعتراضات بهنوباهی خاود باه اباداع اناواع کنشاگریهای خهقاناهی
معترضان منتهی شد .مهمترین خهقیت را در کشاندن اعتراض از فضاای کارخاناه باه
فضای شهر شاهد بودیم .این عمال عاهوه بار آن کاه باه جبا مشاارکت و همادلی
گروههای مختبف مردم با معترضان منتهی شد ،ابعادی جدید باه اعتراضاات کاارگری
بخشید و بهرغم مطالبات بهظاهر صنفی ،آن را به یا «اعتراض سیاسی» بدل کارد و
برای مدتی در کانون «اعتراضات سیاسی» در ایران قرار داد.
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در هر دو اعتصاب کارگری ،جب مشاارکت و همادلی گروههاای مختباف ماردم،
استفاده از امکانات شبکههای اجتماعی بارای اطهعرساانی اعتراضاات مشاترک باود.
همچنین رو سرکوب و اایانبخشیدن به اعتصاب در هر دو مورد مشاابه بودناد .باه
نحوی که هم در مورد اعتراضات هفتتپه و هم فوالد اهاواز ،شااهد اعطاای امتیاازات
محاادود صاانفی و برخاای مطالبااات اایااهای معترضااان ،و بااهموازات آن ،دسااتگیری
چهرههای شاخص اعتراضات ،بودیم.
یازدهم آذر ،بعد از ورود گستردهی دولتیها در همهی سطوح و مداخبهی سرشاار
از وعده و وعید آنها ،اعتصابات در هفتتپه بعد از  28روز اعتراض خیاباانی باه اایاان
رسید .بدین منظور بخش عمدهی مطالبات سطه ااایین کاارگران از جمباه ارداخات
معوقات مزدی به جز یا ماه ،آزادی اسماعیل بخشی (البته چند روز بعاد از آغااز باه
کار مجتمع) ،و زمینهسازی برای اجرای طرح طبقهبندی مشااغل ،باا مداخباه هماین
دولتی ها برآورده شد .اما ااسخ به اصبیترین مطالباهی ایان کاارگران یعنای تعیاین
تکبیف کارفرمای متخبف و خاطی و رسیدگی به تخبفات مکرر سازمان خصوصیسازی
در واگذاری این مجتمع و در نهایت لیو خصوصای ساازی و بازگردانادن مجتماع باه
دولت ،و نیز نظارت شورای منتخ کارگران بر آن ،مسکوت گذاشته است .ترکیبای از
سوءاستفاده از عدم امنیت شیبیِ بخش بزرگی از کارگران مجتماع هفات تپاه کاه باه
عنوان موقت و یا فصبی و روزمزد مشیول باه کاار هساتند ،و بهرهگیاری از ابزارهاای
سرکوب قانونی برای بیاعتبار قبمداد کردن حق مداخبهی نمایندگان واقعی کاارگران،
و البته مهمتر از همه ،ارعاب و سرکوب فعاالن کارگری ،مهمترین راهکارهایی بود کاه
برای اایانبخشیدن به اعتصاب توس دولتیها مورد استفاده قرار گرفت.
شاید یکی از اهداف اصبی دولتیها برای مداخبهی گسترده در هفتتپه ،بهموازات
ته برای اایاندادن به اعتراضی که از سطه یا اعتاراض صانفی درونواحادی باه
یا اعتراض توده ایِ شهری در شو تبدیل شده بود ،دستچین کاردن نماینادگان و
برقراری سیستمی برای گزینش خودیترها ،از طریق ایجاد شورای اساهمی کاار باود.
هرچند فق  800نفر از کارگران هفتتپه در انتخابات شاورای اساهمی کاار شارکت
کردند؛ اما ،این «تشکل رسمی» ،از اوایل دیمااه در هفتتپاهای کاه ایشتار از یاا
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سندیکای مستقل و کارآماد برخاوردار و نیاز باه انتخااب شاورای منتخا کاارگران
مبادرت کرده بود ،برقرار شد.
از همین جا به یکی دیگر از نکات کبیدی در بررسی اعتراضات هفتتپاه و فاوالد
اهواز میرسیم .در اعتراضات هفتتپه ،سندیکای کارگران (با سابقهای دیریناه) و نیاز
در ای آن شورای منتخا کاارگران نقاش اصابی را در ساازماندهی اعتاراض و نیاز
صورتبندی مطالبات ایفا میکرد .این نقطهقوت مهمای در ایان اعتراضاات باوده و از
همین رو یکی از نخستین اقدامات برای «حل» بحاران هفتتپاه جاایگزینی شاورای
اسهمی «تصنعی» به جای شورای منتخ و نیز سندیکا بوده است .اما کارگران فوالد
اهواز فاقد چنین شکبی از تشکل بودند و ازاینرو ته کردند با اساتفاده از برگازاری
مجمع عمومی به این مهم دست یابند.
طبعاً مجمع عمومی ،اگرچه دموکراتیاترین شکل تصامیمگیری را بناا مینهناد،
اما در قیاس با شورا یا سندیکا ،بهویژه در شارای باروز تحاوالت ساریع ،از کارآمادی
کافی برای واکنش مناس و سریع برخوردار نیست .باه هماین دلیال ،کاارگران بایاد
برای هماهنگی اعتراضات و مطالبات خود در ته برای ساختن تشکبی از نمایندگان
خود برآیند .طبعاً در شرای کنونی شوراهای منتخ کارگران بهتر میتوانناد ایفااگر
نقش هماهنگکننده باشند.
نکتهی دیگر قابلتأکید در اعتراضات هفتتپه نقش ویاژهی اساماعیل بخشای در
مقام سخنگوی اصبی معترضان است .وی عهوه بر آن که در مادت اعتصااب باا کاهم
صادقانها در میان بسیاری از ایرانیان و بهویژه فرودستان به چهرهای محباوب بادل
شد از بسیاری جنبهها نشان داد که توانایی آن را دارد به یکای از ساخنگویان اصابی
جنبشهای اعتراضی بدل شاود .میتاوان انتظاار داشات کاه باا اساتمرار اعتراضاات
بهتدریج چهرههای نافذ دیگری در مقام سخنگوی معترضان ایدا شوند و بدین ترتیا
یکی از خألهای اصبی اعتراضات اسادیماه  1396بهتدریج ارشود .قابلتأمل است کاه
در فوالد اهواز تمرکز بر فارد خااک کمتار وجاود داشات و در عاوض مجموعاهای از
کارگران ایشرو نقش مشابه را داشتند .بدون تردید در چنین حاالتی از آسای اذیری
حرکت اعتراضی کاسته میشود .فرامو نکنیم که کارگران گاروه مبای فاوالد ایاران
یا نمونهی ساخت یافته از اعتراضات کارگری در ااییز امسال را ارائه کردند است کاه
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با گستر اعتراض چهلروزهی خود در سطه شهر اهواز ،گروهها و طبقات اجتمااعی
بسیاری را هم در خیابان و فضای واقعی و هم در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی
را با خود همراه کردند؛ از میازهداران و تاکسیرانان و معبمان اهوازی که همراه آنهاا
به خیابان آمدند و شعار دادند ،تا معبمان کرمانشاهی و سقزی که در حمایت از فاوالد
اهکارد دست گرفتند ،و تا خواننده ااپ که با لباس کارگران فوالدی روی صحنه رفت
و ممنوع الکار شد.
هر دو اعتاراض بهسارعت باه اعتاراض باه خصوصیساازی منتهای شاد .چراکاه
مهمترین تحولی که طی چند سال اخیر باه وخامات وضاعیت هار دو واحاد صانعتی
منتهی شده بود واگذاری آن بخشهای غیردولتی و مسایل مرتب باا آن باوده اسات.
این تشابه در کانون مطالبات اعتراضی نشان میدهد کاه «نه بنه خصوهیسنازی»
توان ن را دارد که به مطالبهی مشترک مترقی بخش بزرگی از معترضان یک
سال گذشته ارم از کارگران فرهنگیان بازنشستگان و دانشجویان بشود.
طبعاً مانند تمامی اعتراضات سه دههی اخیر در این اعتراضات نیز برخی افاراد در
جناحهای حاکمیت درصدد بهرهبارداری و نماایش ناوعی همساویی باا خواساتههای
معترضان بودهاند .اگر گروههایی امروز به این اعتراضاات و خواساته هاای مترقای آن
ایوستهاند ،با این آرزو به میدان آمده باشند که نبض اعتراضات را از کارگران بگیرند و
خود آن را تصاح کنند .بدین ترتی  ،همصدایی بسیج دانشاجویی ساهند تبریاز باا
اعتراضااات کااارگران ماشینسااازی تبریااز را میتااوان قباال از هاار چیااز تااه باارای
شکلگیری جنبشی با خصایص تودهای ،مانند اعتصاب فوالد اهاواز ،دانسات .آناان باا
غص آرام اعتراضات ،در ای آن هستند آن را در مسیرهایی هدایت کنند کاه بادون
تردید «کارگری » نیست .در این شرای این وظیفاهی کاارگران و روشانفکران آگااه
طبقه ی کارگر است که با آگاهی و درایت طبقاتی خود ،در عین شناختن دست هاای
اشت ارده و نیات برخی کنشگرانِ بهظاهر همراهِ امروزی ،خواسته های اصیلِ جنبش
نه به خصوصی سازی را در تمام بسترها جاری کند و با ایستادگی و هوشیاری نگذارند
هیچ گروهی فرمانِ حرکت رو به جبو را از دستشان دربیاورد.
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در بستر دیالکتیکیِ تطور جنبش کارگری ایاران ،اساتمرار اعتراضاات اخیار را باا
جهتگیری به مبارزهی فراگیر عبیه خصوصیسازی و سیاستهای اقتصادی نولیبرالی
میتوان دنبال کرد .این مبارزه عهوه بر طبقهی کاارگر گروههاای اجتمااعی مختباف
فرودستان ،معبمان ،ارستاران ،دانشجویان را نیز دربرمیگیرد ،در زمانی که دولتی هاا
به خیال خودشان ،هفتتپهای ها را وادار باه بازگشات باه کاار و شکساتن اعتصااب
کردند ،آگاهی طبقاتیِ مبتنی بر مخالفت با خصوصیسازی و به تبع آن اعتراضات «نه
به خصوصیسازی» و در حال تساریِ نقطهبهنقطاه در بدناهی طبقاه کاارگر و ساایر
مزدبگیران ایرانی بوده است؛ از گروه مبی فوالد در اهاواز کاه خواساتهی آنهاا ارتقاا
تولید و جبوگیری از واگذاری به بخش خصوصی بود تا کارگران ماشین ساازی تبریاز
که در ای افشای واگاذاری رفااقتی مجتماع در ساطوح مختباف هساتند و کارکناان
بیمارستان امام خمینی کرج که بایش از چهال روز اسات بساات اعتاراض خاود باه
خصوصیسازی را مقابل هماه قدرتمنادان در تماام ساطوح اهان کارده اناد ،شااهد
شکلگیری فریادِ «نه به خصوصیسازی» بودهایم.
چنااین اساات کااه اعتراضاای را کااه در دوازدهاام دیماااه در مقاباال سااازمان
خصوصیسازی در شهرک غرب تهران برگازار شاد میتاوان فرزناد خباف اعتراضاات
کارگران در ااییز امسال دانست؛ این صدای دادخواهی دنبالهی صداهای اهواز و شو
و تبریز ،صدای اسماعیل بخشی و کریم سیاحی و عبی نجاتی است.
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هر تاریخی
تاریخی است دربارهی زمان حال
()1
تاریخنگاریهای رسمی انقالب  1357معموالً اعتراضات دیماا  1356مارد قاب ا
نگارش مقال ای «موهن» ا امضای رشیدی مطلا در رونناما ی اطالعاات را سارغاان
مجموع ای ان اعتراضات معرفی میکنند ک رژیب گذشت را ا تدا اا ضاربغهنگ هار
چهل رون یک ار ا چاالک کداید و در نهایات در د رون «فجار» ا سارنگونیاش
انجامید و استقرار جمهوری اسالمی را رقب ند .معماوالً ایان روایات عاد ان اشاار ا
دیما  1356در قب گذشت جهک میکند و «قیا »  15خرداد  1342و تبعیاد
غیتاهلل خمینی در غن سال انمیگردد.
در روایت دیگری ان انقالب اگرچ وقوع هم ی این رخدادها تصادی میشاود اماا
غاان فرایند اعتالی انقال ی مثالً  10شب شعر در انستیتو گوت ( 18تا  27مهر )1356
میتواند اشد .این روایت ار اعتراضاات ااشی نداینان در ساال  1356و اعتراضاات
کارگری  1357و ویژ اعتصاب کارگران صنعت نفت تأکید یکتری میکند .جهک
گذشت ی این روایت میتواند اواخار دها ی  1340اشاد و سایاه ل و جنابک
چری ی را پیکدرغمدهای انقالب همن رشمارد.
روایت سومی هب ود ک البتا در ایان ساالها اا توجا ا چیرگای ایادیولوژی
نولیبرالی ر ذهن سیاری ان فعاالن ملیگرا و لیبرال سا کبتر شانید میشاود .ار
طب این روایت ،انقالبْ گذشت ی تااریییتری داشات و پیکدرغماد غن ا ناکاامی
انقالب مدروط و نیز ویژ نهضت ملیشدن صنعت نفت و کودتا علی دولت ملای
دکتر مصدق رمیگدت .در این روایت ،ان ابس و تبعید رجال ملی غگاا میشاویب و
اصوالً این دست ان شیصیتهای سیاسی ،جایگاهی ویژ رعهد دارند.
در روایت چهار  ،انتیا ات ریاست جمهوری امری اا در ساال  1977نقطا ی غااان
تحوالت انقال ی در ایران است .ر طب این روایات ،روی کاار غمادن جیمای کاارتر و
دموکراتها در انتیا ات ریاست جمهوری امری ا و سیاست اقوق در وی و تضاعی
شا در ایران در غاان قرار میگیرد .غنگا در جهک گذشت ی ایان روایات معماوالً
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لندپروانیهای شا و خدب امری ا و انگلستان ان وی ،افزایک های نفت و مجموع ای
ان تحوالت ژیوپلتیک دست اال را دارد .پرد ی غخر این روایت نیز اجاال گوادالاوو و
تصمیبگیری رهبران جهان رای رکناری شا است.
در سای روشن میان این روایتها انبوهی روایت دیگر هب وجود غماد اسات کا
راسب هدف گویندگانشان ر یدی ان عناصر تارییی و شب تارییی تأکید گذاشت
میشود ،روایتهایی ک در هال هایی ان افسان ها و اسطور ها و گا جعلهاای تاارییی
گب میشوند.
در این میان ،یک اَ َرروایت نیز ناد شد ک ااصل عصر «پایان ایدیولوژی» است و
هم ی روایتها را تحتشعاع قرار داد است .این روایت میکوشد قهر انقالب ار ضاد
رژیب گذشات را ا «خداونت» فروکاهاد و خداونت علیا سااختار خداونتغمیز را
یفرجا داند چراک تنها چرخ ی خدونت را انت رار میکناد .در ایان روایات ،هار
انقال ی پیداپیک مح و ش ست است.
( )2
طی دور ی یستوپنج سال ای ک انقالب همن  1357منتهای شاد چناد رویاداد
اهمیت سرنوشتسانی داشت .نیست کودتای  28مارداد  1332اود .ایان کودتاا در
اذهان روشنف ران مدروعیت را ان رژیب ااکب سلب کرد ود .اقدا مستقیب امری اا و
انگلستان در انگرداندن شا ا قادرت ،رژیاب اااکب را فاقاد مداروعیت ینااذهاانی
ساخت ود .در پی کودتا ،سانو رگ امنیتی ا نظامی یکترین نقک را در افظ رژیاب
ایفا میکرد و تحوالت دو ده ی عد نداان داد کا رژیاب هی گاا قاادر نداد پایگاا
اجتماعی درخوری رای خودش خل کند.
تحول عدی اصالاات ارضی و رنام های مدرنیزاسیون اقتصادی ان اوایال دها ی
چهل ود .اصالاات ارضی نیروهای کار سااد ی مزد گیار ارای اضاور در صانای و
مهبتر ان هم یک ساختوسان رو رشد در اقتصاد ایران را فراهب کرد .ان ایان دها ،
موج مهاجرت ان روستا شهر ا عاد جدیادی یافات و ایان مهااجران تاان در فضاای
شهرها عضاً ااشی پرتاب شدند .ان سوی دیگر ،این رنام های مدرنیزاسیون پیوند
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رواانیت سنتی یا یک مهمای ان غن و رژیاب را انهاب گسسات .در را ار دو جریاان
س والر میال رژیب جریان سومی هب پدید غمد ک ن نا ارنشهای سا والر غنادی
و دموکراسی و عدالت اجتماعی ل رمبنای میالفت اا مدرنیزاسایون و ارنشهاای
ار ی در را ر رژیب ایستاد .مهبترین ارکت سیاسی ایان جریاان تاا غن مقطا را در
پانزدهب خرداد  1342شاهد ودیب.
سومین تحول مهب شوک نفتی اوایل ده ی  1350ود .افزایک شدید های نفت و
تب غن افزایک درغمدهای دولتی ا تزری منا مالی جدید کالبد اقتصادی کا
توان جذب این منا را نداشت یماریهای متعدد در این کالباد پدیاد غورد .انجملا
مهبترین غنها افزایک شدید ش اف طبقاتی میان االییها و پایینیهاا اود .رد هاای
االیی و میانی وروکراسی نظامی و دولتی شدت ان این افزایک درغمد منتفا شاد
ودند .طبق ی متوسط جدیدی ک ش ل گرفت ود شدت فر شاد .اماا اخاتالف و
ش اف ین طبقات االیی و فرودستان جامع شدت گرفات .در ساالهای منتهای ا
انقالب ضریب جینی نزدیک  50درصد رسید ک نداندهند ی االترین شا اف
طبقاتی در ایران معاصر است.
نا راین حران اقتصادی همرا حران اجتماعی و حران مدروعیت رژیب دسات
در دست هب داد و در چنین شرایطی انادکی عقبنداینی رژیاب در ساال  1356ا
پیکروی گسترد ی نیروهای میال انجامید نحوی کا طای دور ای کا انادکی
یک ان یک سال طول کدید کلیت نظا سقوط کرد.
()3
در چ نین ستری اماا رییاهاای کنداگران انقال ای متفااوت و متعادد اود .ان رییاای
ا ومت اسالمی تا رییای دموکراسی و عدالت اجتماعی ،ان رییاای قساط و جامعا ی
یطبق ی توایدی تا رییای امحای مناسبات طبقاتی.
ادفاصل سالهای  1357تا  1360مملو ان حران ود .نظاا دوگانا ی قادرت در
همان سالها ش ل گرفت .قدرت قانونی در دستان دولتها ود اماا قادرت واقعای در
دست ااکماان شارع ،کمیتا ها و پاساداران «انقاالب» .تساییر سافارت امری اا در
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ساایزدهب غ انمااا  1358و غاااان جنااگ هدتسااال در ساایا شااهریور  1359دو
نقط عط مهب رای تقویت قدرت رواانیون در این ساختار دوگان شد.
رواانیت درواق توانست ا رهبری یک ایتالف طبقاتی قدرت را ان غن خاود کناد
لوکی تارییی متدا ل ان یاک زرگای ان رواانیات ،اناریاان و طیا متناوعی ان
الی های سنتی تر مرد  .این لاوک هاب ان مناا ماالی رخاوردار اود هاب ان قادرت
سرکوب سیت و هب ان قدرت ایدیولوژی و سرکوب نر  .دلیال موفقیات رواانیات غن
ود ک قادر شد یک ایتالف گسترد ی اجتماعی رهبری خودش ایجاد کند.
در را ر غن انبو نیروهای س والری ک در انقالب مدارکت داشتند ،اعب ان چپهاا
و لیبرالها ،توان نزدی ی ی دیگر و تاالش ارای سااختن ضادهژمونی را نداشاتند.
رخی تالشهای اولی نیز عد ان تسییر سفارت امری ا و نیز غاان جنگ سرعت رنگ
اخت .فضا نیز رای سرکوب و اذف فیزی ای و هبچناین مهااجرت گساترد ی ایان
گرو ان کدور فراهب شد .در را ر لوک ااکب ،تد یل لوک تارییی رقیب ،عاالو ار
نیروی مادی نیانمند اید ها و ا ت اراتی ود تا تواند مددشان شب ها و سانماندهی
سیاسی خود را خل کند .این چیزی است ک اپونیسیون هی گا قادر ا تحقا غن
نبود.
اگرچ نظا پساانقال ی تا اواخر ساال  1360تااادود نیاادی توانسات ار حاران
سیاسی الب کند اما ان غن مقط تا امرون یعنی طی نزدیاک ا چهاار دها عماالً ان
سویی شاهد ش لگیری یک الیگارشی سیاسی ودیب و ان ساوی دیگار شااهد ناوعی
انتظا یدی پرهرجومرج و نظا دوگانا ی قادرت کا ا ویژ در پای پایاان جناگ،
تغییرات قانون اساسی و رنام های اقتصادی دولت تاامرون مستح بتر شد اسات .در
ا تدا حران ناکارغمدی ا مرانی فقط ا اضور و رون حران قا لیت توجی داشت اماا
تدریج مجموع نهادها و روا ط قدرتی ش ل گرفت ک استمرار ایات غن مناوط ا
استمرار حران ود و اناینرو حران ویژگی دایمی نظا دل شد.
ان  1367تا اوایل ده ی  1390اقتصاد ش لگرفت در سالهای عد ان جنگ قاادر
ایات متا ولیک خود ود اما ان اوایل ده ی ااضر حرانهای متعادد سااختاری ان
قو فعل رسیدند و دامن نظا اقتصادی را گرفتند چنادان کا رونرفات ان غنهاا
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مستلز تغییر ساخت قدرت در عرصا ی سیاسای شاد اسات .ا موانات غن ،حاران
نارضایی ان وض موجود ا ش ست و ناتوانی اصاال طلبان ،ا ویژ در یکساال اخیار،
عمالً دیگر فراسوی مرنهای نظب سیاسی موجود ارکت کرد است .پاس ان ساویی
ااکمان نمی توانند همچون قبال ا ااکمیات خاود اداما دهناد و ان ساوی دیگار
مح ومان نیز نمی خواهند همچون قبل نندگی ادام دهند .این وضا یاک حاران
ساختاری اجتماعی ا تمامی عارض های غن را پدید غورد اسات .اماا چاون ااکمیات
تاکنون قادر و مایل انجا رفرمی نبود است تاا نقکغفرینای و مداارکت نیروهاای
مردمی فراهب غید ،عجالتاً ا یک وضعیت تعلی رو رو هستیب کا اساتمرار غن البتا
صرفاً هزین های فروپاشای انتظاا اقتصاادی ا سیاسای کناونی را سایار سانگینتر
میساند.
()4
کانت ان انقالب مثا گرایک اخالقی نوع در نا می رد .هر انقالب پدیاد ای اسات
منحصر فرد چراک اگرچ حرانهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کا نمین ساان
رون انقالب است در فضاهای دساتیوش انقاالب ان اشاتراکهایی ااهب رخوردارناد،
کندگران انقال ی و سوژ هایی ک انقاالب را شا ل میدهناد در هار فضاای انقال ای
منحصر فردند .غنان همان کسانیاند ک تصمیب گرفت اند تاریخ خود را سانند اما نا
غنگون ک خود میخواهند « ل در شرایط داد شد ای ک میارا گذشات اسات و
خود غنان مستقیماً ا غن درگیرند ».قمار میاطر غمیز غنان رای کسب غنادی یگمان
ش وهمندترین لحظ ی تاریخ است.
انبو روایتها ان انقالب همن ،مرور مقهور اَ َرروایت عصار «پایاان ایادیولوژی»
یعنی ناگزیری ش ست «خدونت» در مبارن علی ساختار خدونتغمیز اسات .غنچا
امرون ان روایتهای انقالب همن اقی ماند ااصل تالش پیگیر رای یتااریخ کاردن
انقال ی ود ک میخواست تاریخسان اشد روایت ان ش ستی ان پیک مقدر ا سابب
خدونتی ک ذاتی انقالبهاست.
واقعیت انقالب همن ن یک سرنوشت ان پیک مقدّر ک یک رویارویی طبقاتی ا
تارییی ود ک طی غن یک لوک تارییی توانست ساایر گرو هاا را ان صاحن ااذف
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کند .رهبری این لوک ردّپای مدهودی در تمامی تحوالت تارییی یک ساد ی پایک
داشت اما رای نیستین ار قدرت سیاسی را ا تمامی و ا طور ی جاا تساییر کارد.
ایتالفی ک در این انقالب قدرت رسید قدرتمندترین فراکسایون ااضار در انقاالب
ود ،اما سرنوشت انقالب همن ان پیک مقدّر نبود.
در روایت متعارف امرونین ان انقالب همن ،ا ی یانگاری لحظ ی انقالب و مسیر
طیشد ی غن ،لحظ ی تأسیس غنادی در این انقاالب نادیاد گرفتا شاد و غنچا
جایگزینک شد استمرار تعلی و خدونت و امحای غنادی است .اما لحظ ی تأسایس
غنادی اگرچ فدرد و گذرا ،چنان درخدان و یگان است ک انیادرفتنی نیواهد اود.
جوهر انقالب همن همین تالش رای فرارفتن ان نرد ان تاریخ و دساتیا ی ا گاوهر
غنادی ود.

نقد اقتصاد سیاسی

مطالبهگری معلمان:
دگرگونی در شکل و محتوا
نسرین هزاره مقدم
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از نیمههای پاییز امسال ،اعتراضات معلمان در سراسر کشور وارد مرحلهای جدید
شد که مهمترین ویژگی آن گستردگی و تعمیق اش اسق .ایقن اعتراضقات  ،هقم در
سطح – گسترش تجمعات در شهرها و استانهای مختلف  -و هم در عمق – تغییقر
نوع مطالبات و دگرگونی و تطور شعارها  -شاهد تحول بود
بازخوانی و ارزیابی اعتراضات اخیر معلمان و بررسی ابعاد مختلقف ایقن گسقترش
چندجانبه ،نیازمند پاسخگویی به چند سؤال اس:.
 .1دالیل بنیادی گسترش اعتراضات معلمان چیست؟
 .2پراکندگی جغرافیایی ،جنسیتی و وضعیت استخدامی معلمان و توزیع
جغرافیایی اعتراضات ،چه مشخصاتی دارند؟
 .3چرا معلمان ،فارغ از فراخوان تشکلها و بدون نیاز به این فراخوانها،
به صورتی نسبتاً گسترده و فراگیرر در هرهرهای کوچر

و برزرم ت مرع

میکنند؟
 .4بازخوانی هعارهای ت معات ،چه چالشها و افقهرایی از ماالبرهگری
معلمان را پیش رو قرار میدهد؟ آیا جنبش امروز معلمان را میتوان جنبشی
نسبتاً تشکلیافته دانست؟
 .5چرررا و تررا چرره انرردازه ،ماالبررات معلمرران برره ماالبررات سررایر
مزدوحقوقبگیران و حتی ماالبهگرهایی مانند مالباختگان مؤسسرات مرالی
نزدی

هده است؟

در این یادداش .تالش میکنم به هر یک از این سؤاالت تا آنجا کقه مشقاهدات
اجازه میدهد ،پاسخ بگویم و در نهای ،.به ارزیابی نقاط قوت و میزان پیشرف .جنبش
معلمان بپردازم
 .1زمینههای اقتصادی ر اجتماعی اعتراضات معلمان
با توجه به بحران اقتصادی کنونی که نتیجهی آن در کوتاهمدت میتواند تضعیف
هرچه بیشتر و حتی حذف کامل طبقهی متوسط در سپهر اجتماعی باشقد ،معلمقان
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بهعنوان پیشروترین کارگران فرهنگی در ایران امروز که از یکسو به دلیقل مناسقبات
فرهنگی حاکم ،و از سوی دیگر در طبقهبندی اقتصادی در الیقهی مزدبگیقران میقانی
قرار میگیرند ،از بحران ساختاری اقتصادی و یکسوم شدن ارزش پول ملی ،بهشقدت
متاثر شده اند در این بین ،عالوه بر فروریزش اقتصادی که در همه سطوح« ،معیش».
را تهدید کردهاس ،.دالیل انگیزشی دیگری به دلیقل همزمقانی بقا سققوط اقتصقادی،
معلمان را که عموماً رایزنی از طری نامهنگاری و مذاکره را بر اعتراض خیابانی ترجیح
میدادند ،به سطح خیابانها کشانده اس .از میان این «دالیل انگیزشی» میتقوان بقه
علنی شدن تخلفات بانک سرمایه و سهامدار اصلی آن« ،صندوق ذخیرهی فرهنگیقان»
که از محل سرمایههای خُرد معلمان شکل گرفته و در مرحلهی بعد ،بقه ناکارآمقدیها
و فساد ساختاری بیمهی تکمیلی و بیمهگر آن ،اشاره کرد
افشای علنی این فسادها و ناکارآمدیها که همزمان با سقوط معیشتی معلمقان و
ناکافی بودن بودجههای آموزشی اتفاق افتاده اس ،.معلمان را به مرحلهای رسانده کقه
از مسئوالن بازخواس .میکنند «چرا زمانیکه درلوایح بودجه ،اعتبار کافی برای بهبود
معیش .معلمان و ارتقای سطح آموزش کیفی و رایگان وجود ندارد ،سرمایههای ملقی
که ازقضا متعل به خود معلمان اس ،.به همین راحتقی بقه تقارای مقیرود؟» گفتنقی
اس .که در الیحهی بودجهی سال آتی ،فقط  20درصد افزایش حققوق بقرای همقهی
کارمندان دول .و از جمله معلمان رسمی در نظر گرفته شده اس.
 -2پراکندگی جغرافیایی جنسیتی و وضعیت استخدامی معلمان
برای ترسیم پراکندگی جغرافیقایی ،جنسقیتی و اسقتخدامی معلمقان ،الزم اسق.
نگاهی به آخرین آمارهای ارائه شده بیندازیم
در بهمن ماه  ،1396سازمان برنامه و بودجه کشور ،آمقار دقیق دانقش آمقوزان و
1

معلمان شاغل در آموزش و پرورش را منتشر کرد براساس این آمار ،تعقداد کارکنقان
رسمی و پیمانی ایقن وزارت بقالب بقر  906،22۵نفقر ببقدون احتسقا  ۴0.31۸نفقر
دانشجویان متعهد خدم ).اس .که تعداد  ۵۵۴.9۷1نفر ب 61درصد) از آنان ،کارکنان
 .1سازمان برنامه و بودجه ،تشریح عملکرد آموزش و پرورش عمومی 18 ،بهمن 1396
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آموزشی شامل معلم ،معلم ورزش و مدیر معلم بوده و  3۵1.2۵۴نفقر ب 39درصقد) را
سایر کارکنان تشکیل میدهند
تعققداد  3۵۸،12۵نفققر ب 39.۵درصققد) از کارکنققان در دورهی ابتققدایی ،تعققداد
 200.۵۸1نفققر ب 22درصققد) در دورهی متوسققطهی اوّل و تعققداد 21۷.۴۸1نفققر ب2۴
درصققد) در دورهی متوسققطهی دوم اشققتغال داشققته و  ۴0.3۴2نفققر ب ۴.۵درصققد) در
بخش اداری و  6۷.16۴نفر ب ۷.۴درصد) در بخش خدمات شاغل هستند
از ایققن میققان ،تعققداد  6۴9،۸21ب ۷1.۷درصققد) از کارکنققان در شققهرها و تعققداد
 2۵6.۴0۴نفر ب 2۸.3درصد) در روستاها مشقغول بقه کقار هسقتند هم نقین تعقداد
 ۴۸۸.۵۵۵نفر ب ۵۴درصد) از کارکنقان زن و تعقداد  ۴1۷.6۷0نفقر ب۴6درصقد) مقرد
هستند
به رغم در اختیار داشتن آمارهای تفکیکقی فقوق ،هقیم آمقار جقامعی از معلمقان
ح التققدرید در کشققور وجققود نققدارد در اول خردادمققاه  ،9۷کققارن خققانلری بعضققو
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلد) یادآور شده اس :.آمار دقیقی از معلمقان حق
التدرید نداریم در حالی که برای ساماندهی یا تغییر وضقعی .معلمقان ح التقدرید
1

نیازمند آماری جامع و دقی از تعداد این معلمان هستیم
معلمان ح التدرید بر دو دسته هستند گروهی از این معلمان براساس ققرارداد
«ح التدریسی» با وزارت آموزش و پرورش همکاری میکنند و دسقته ای دیگقر نیقز
معلمان رسمی هستند که خاری از  2۴ساع .تدرید مقوففی خقود ،در سقاعات آزاد
خود به صورت ح التدریسی در مدارس تدرید میکنند
عالوه بر معلمان شاغل در بخش دولتی کقه تحق .قراردادهقای مختلقف رسقمی،
پیمانی و ح التدریسی مشغول به کار هستند ،بخشی دیگر از معلمان را داریم کقه در
مدارس خصوصی یا بهاصطالح «غیرانتفقاعی» تقدرید مقی کننقد بقه ایقن معلمقان،
«معلمان آزاد» اطالق میشود در رابطه با این معلمان نیز آمار دقیقی وجود ندارد اما

 .1پیشنهاد کمیسیون آموزش مجلس برای استخدام  ۲۰هزار معلم حقالتدریس در سال  ،98خبرگزاری
خانهی ملت ۲5 ،دیماه .1397
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اطالعات تقریبی از تعداد این معلمان موجود اس .از قرار معلوم ،بقیش از  200هقزار
نیروی آزاد شاغل به صقورت تماموقق .و پارهوقق .در مقدارس غیردولتقی در کشقور
1

مشغول به فعالی .هستند برای مثال در استان گیالن ،بر اسقاس آمارهقای موجقود،
بیش از دو هزار و  ۴۸0نفر معلم مرد و زن بهصورت تماموق .و بیش از چهقار هقزار و
 ۵0۵معلم مرد و زن بهصورت پارهوق .در مدارس غیرانتفاعی این استان مشقغول بقه
تدرید هستند
در حالیکه براساس آمارهای سازمان برنامه و بودجه ،در سال تحصیلی قبقل1۴ ،
هزار مدرسه غیردولتی در سطح کشور ،مشغول به فعالی .بودهاند ،آمقار تقریبقی 200
هزار معلقم آزاد ،کقامالً منطققی و درسق .بقه نظقر میرسقد ازایقنرو ،شقاهد ارتقش
گستردهای از بیثباتکاران بنیروهقای ققراردادی ،ح التدریسقی و پرسقنل آموزشقی
مدارس غیرانتفاعی) در میان کارگران بخش آموزش عمومی هستیم
در این شرایط آماری ،بههیموجه دور از انتظقار نیسق .کقه بیشتقر حاضقران در
تجمعات پراکندهی معلمان را زنان تشقکیل میدهنقد درعینحقال ،گرچقه مشقکالت
«بیثباتکاران» در حقوزهی آمقوزش بسقیار بیشقتر از رسمیهاسق .و بیثباتکقاران
آموزشی حتی نسب .به کارگران قراردادموق .نیز شرایط به مراتب بدتری دارند ،چقرا
که دستمزدشان ساعتی پرداخ .میشقود و سقه مقاه از سقال را نیقز اصقالً دسقتمزد
نمیگیرند ،بازهم اکثری .حاضران در تجمعات معلمان را رسمیها تشقکیل میدهنقد
ترس از آیندهی نامعلوم ،فقدان ققدرت اعتقراض بقه دلیقل «بیثباتکقاری» و فققدان
هم دلی با مطالبات متداول معلمان ،ازجمله افزایش درصد افزایش حقوق در بودجقه و
ترمیم رونقد بیمقههای تکمیلقی ،مقانع شقکلگیری انگیقزهی کقافی در معلمقان آزاد،
ح التدرید و شرکتی برای حضور در اجتماعات اعتراضی معلمقان میشقود بقا ایقن
حال ،نباید فراموش کرد که سطح کنشگری بیثباتکاران آموزشقی ،بقهرغم دشقوارتر
شدن شرایط امنی .شغلی آنها ،در سالهای گذشته افزایش یافته و امروزه در هیقتت

 .1بالتکلیفی بیش از  ۲۰۰هزار نیروی آزاد شاغل در مدارس غیردولتی در سایه غفلت وزارت آموزش و
پرورش ،خبرگزاری فارس 13 ،اسفند .1396
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مققدیرهی کانونهققای صققنفی معلمققان سراسققر کشققور ،شققاهد حضققور معلمققان آزاد و
ح التدرید هستیم
مسققتلهی قابلتتمققل دیگققر ایققن اسقق .کققه در تجمعققات اخیققر معلمققان ،حضققور
ب ازنشستگان بسیار پررنگ اس .تصاویری از زنان و مردان سقالخورده کقه در خیابقان
پالکارد در دس .گرفتهاند و در مواردی با آنها برخورد هقم میشقود ،تصقویر گویقای
استیصالی اس .که امروز اکثری .مزدوحقوقبگیران با آن مواجهاند
در مورد پراکندگی جغرافیایی نیقز شقاهد تغییقر الگوهقای رایقه هسقتیم دیگقر
تجمعات معلمان به پایتخ .و کالنشهرها محدود نمیشود ما شاهد تجمعات معلمان
در شهرهایی هستیم که پیش از ایقن کمتقر در تجمعقات گسقترده معلمقان خبرسقاز
میشدند برای مثال بهموازات یکقی از خبرسقازترین تجمعقات اخیقر معلمقان ،یعنقی
تجمع معلمان اصفهان ،کقه در آن تعقداد زیقادی از شقاغالن و بازنشسقتگان شقرک.
داشتند تجمعات معلمان در یزد ،کرمانشاه ،مریقوان و اردبیقل نیقز در همقین زمینقه
قابلتتمل اس.
 .3گسترش سازماندهی هبکهای در اعتراضات معلمان
در طی سالهای اخیقر ،چنقد تجمقع گسقتردهی معلمقان پقد از فراخوانهقای
تشکلهای آنها ازجمله کانونهای صقنفی و شقورای همقاهنگی تشقکلهای صقنفی
فرهنگیان ،برگزار شده بود در پی این اعتراضات ،شاهد بازداش .چنقد تقن از فعقاالن
سرشناس این جنبش ،مانند اسقماعیل عبقدی ،محمقود بهشقتی لنگقرودی و محمقد
حبیبی بودهایم موی بازداش.ها بعقد از هقر تجمقع گسقترده ،اولقین عاملیسق .کقه
معلمققان را بققه شققیوهی جدیققدی از کنشققگری واداشققته اسقق .کققه آن را «کنشققگری
شبکهای» و «پیشروی آرام غیرمتشکل» مینامیم معلمان دریافتهانقد کقه در شقرایط
فعلی ،هزینهی سازماندهی شناسنامهدار بسیار باالس .اگقر ققرار باشقد یقک تشقکل
صققنفی فراخققوان صققادر کنققد ،پققیش از برگققزاری هققر تجمعققی ،چنققد تققن از اعضققای
هیتتمدیرهی تشکل احضار و مورد بازجویی قرار میگیرند
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ازاینرو در نتیجهی فشارهای فزاینده ،معلمقان بقه شقیوهی همقاهنگی از طریق
فضای مجازی و شبکههای اجتماعی روی آوردهاند احتماالً دلیل دیگر ،تغییر گفتمان
صنفی معلمان و همراهی آنها با دیگر حرک.های تودهای اس .که در بخشهقای بعقد
بققه آن میپققردازیم در مجمققوع تجمعققات اخیققر معلمققان را میتققوان «اعتراضققاتی بققا
سازماندهی شبکهای» به جای «اعتراضات با سازماندهی متمرکز» نامیقد در چنقین
شرایطی ارزیابی نقاط ضعف و ققوت ایقن شقکل از سقازماندهی کنشقگری اجتمقاعی
به ویژه از حیث میزان احتمالی نیل به مطالبات در بستر شرایط سیاسقی ،اجتمقاعی و
فرهنگی فعلی ضروری اس.
 .4بازخوانی هعارهای اعتراضات و میزان فراگیری اعتراضات معلمان
بازخوانی شعارها و پالکاردهای تجمعقات اخیقر معلمقان ،نشقاندهنده حرکق .از
سطح خُرد مطالبهگری به سطح کالن آن اس .میتوانیم تکامل مطالبهگری اجتماعی
را در شعارهای معلمان ببینیم برای نمونه معلمان بازنشسته که سالهاس .خواسقتار
اجرای قانون مدیری .خدمات کشقوری مصقو سقال  13۸6هسقتند دریافتهانقد کقه
مطالبهی مکرر اجرای این قانون به تنهایی کافی نیس .به عبارتی آنها توانسقتهاند بقه
این سؤال ساختاری پاسخ دهند که «چرا این قانون بهرغم گذش .بیش از ده سقال از
تصویب اجرا نمیشود» و به دلیل واکاوی مشترک این پرسش اس .که شقعارهایی در
اعتراض به فساد و ناکارآمدی سیاسی در سطوح کالنتقر در اعتراضقات آنهقا مطقرح
میشود آنها ریشه ی بسقیاری از مشقکالت فعلقی از جملقه نقاایمن بقودن مقدارس،
ناکارآمد بودن قراردادهای بیمه تکمیلی و زندانی بقودن همکقاران خقود را در فضقای
کالن سیاسی و اقتصادی جستجو میکنند و خواستار تغییقر مناسقبات عقامتر حقاکم
ماننققد خصوصیسققازیهای گسققترده و ازجملققه خصوصیسققازی آمققوزش ،اسققتیالی
مافیاهای رانتی و معضالت و آسیبهای متعدد اقتصقادی و اجتمقاعی هسقتند و ایقن
دقیقاً همان مسیری اس .که سایر مطالبهگران همسو ماننقد کقارگران در حقال طقی
کردن آن هستند
با توجه به توضیحات فوق ،میتوان ادعقا کقرد کقه جنقبش امقروز معلمقان ،یقک
«جنبش نسبتاً فراگیر» اس .که از شبکههای احتمقاعی بقرای همقاهنگی و اعتقراض
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جمعی استفاده میکند این جنبش را از ایقن روی نسقبتاً تقودهای مقیدانیم کقه اوالً
همسو اما تا حدودی مستقل از تشکلهای شناخته شده معلمان به شیوهی «آرام و اما
پیوسته» عمل میکند ثانیاً از «سازماندهی شبکهای از پایین» برخوردار اس .و فقرد
فرد معلمان و بازنشستگان در ایقن همگرایقی دخیلانقد ثالثقاً اینکقه معلمقان بقدون
برنامهی پیشبینیپذیر ،به اعتراض دس .میزنند در شهرهایی که انتظارش نمقیرود
و در زمانهایی که قابل پیشبینی نیس.
 .5سخن آخر :میزان همگرایی ماالبات معلمان و سایر گروههای اجتماعی
بحران ساختاری اقتصاد ،سه دهه اجرای سیاس .تعدیل سقاختاری و اسقتیالی
مناسبات رانتی و فسادآلود ،مطالبات معلمقان را بقه خواسقتههای سقایر مطالبقهگران
اجتماعی نزدیک کرده اس .این نزدیکی را در دو وجه میتوان بررسی کرد نزدیکقی
با دیگر مطالبهگران صنفی مانند کارگران و پرستاران و نزدیکی بقا سقایر مطالبقهگران
اجتماعی که خواستار لغو مناسبات فاسد هستند مانند مالباختگان مؤسسات مالی
پایین بودن دستمزدها ،اسقتیالی خصوصیسقازی و گسقترش بقی ثباتکقاری،
مطالبات معلمان را به کارگران نزدیک کرده اس .خصوصی سازی در مفهوم عقام آن،
حیات جمعی مردم را تهدید میکند و بهطور خاص خصوصیسازی آموزش اس ،.هم
دانشاموزان کمدرآمد – یا همان فرزندان کارگران و محرومان  -را از آمقوزش کیفقی
محروم میسازد و هم موجب میشود معلمان با هل داده شدن به عرصقهی مناسقبات
بازاری در روابط کار در بخش خصوصی ،از حداقلهای شغل معلمی بیبهره میشقوند
در حال حاضر تعداد  1،۴۸3هزار نفر ب 11.۵درصد) از کل محصقالن را دانشآمقوزان
مدارس غیردولتی تشکیل میدهند که در بیش از  1۴هزار مدرسه غیردولتی مشقغول
به تحصیل هستند که این رقم باال ،نشقاندهندهی زمینقهی اجتمقاعی مسقاعد بقرای
پذیرش شعار «نه به خصوصیسازی» در بخش آموزشی اس.
معلمان همراه پرستاران و سایر کارمندان دول ،.خواستار اجرای قوانین بقرزمین
مانده برای کارمندان دول ،.مانند قانون مدیری .خدمات کشقوری ،بقاال رفقتن سقطح
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بیمههای پایه و تکمیلی و بهبود وضعی .صندوق بازنشستگی کشقوری هسقتند ایقن
مطالبات ،فصل مشترک مطالبهگری معلمان و سایر کارمندان دول .اس.
تحوالت اقتصادی اخیقر و رسقانهای شقدن فسقادهای گسقترده در سقاختارها و
نهادهای پولی و مالی ،معلمان را به مطالبهگران اجتماعی متفرققه مثقل مالباختگقان
بانکها نزدیک کرده اس .فساد و اختالس در صقندوق ذخیقرهی فرهنگیقان و بانقک
سرمایه ،برای معلمانی که بخشی از درآمد خقود را بقرای روز مبقادا در ایقن نهادهقای
مالی به ودیعه گذاشته بودند ،مصداق روشن «مالباختگی» اسق .و بقه همقین دلیقل
اس .که معلمان همان شعارهایی را میدهند که مالباختگان پیشتر داده بودند
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سه دهه همنشینی دین و نولیبرالیسم
در ایران
یوسف اباذری
آرمان ذاکری

یوسف اباذری و آرمان ذاکری

 -1هیچ وضعیت اجتماعی فقط محصول یک عامل نیست .هیچ نظریهی
تک عاملی نیز قادر به تبیین کلیت هیچ وضعیتی نیست .وضعیت ما هم از این قاعده
مستثنی نیست .حضور دین در حکومت ،درآمدهای نفتی و حاکمیت دوگانه عواملی
هستند که بهضرورت مانع میشوند تا سیاستهای اتوپیستی نولیبرال به طور کامل
در ایران مستقر شوند .با این همه این مقاله مدعی است سیاستهای نولیبرالی یکی از
مهمترین عوامل شکلدهندهی وضعیت کنونی ما بوده است .سیاستهایی که در سه
دههی گذشته دولت های ایران و حاکمیت ،بر سر اجرای آن اجماع داشتهاند .سخن از
حاکمیت دوگانه در باب آنچه امروز اجرای سیاستهای نولیبرالی خوانده میشود،
گمراه کننده است .حتی در دورههایی که بیشترین اختالفات سیاسی و فرهنگی میان
دولت و حاکمیت وجود داشته است ،نه دولت نه حاکمیت ،هیچیک بر سر ضرورت
اجرای سیاستهای نولیبرالی تردید نکردهاند و دچار اختالف نشدهاند؛ هر چند ممکن
است به سبب وقایعی مانند اعتراضات اجتماعی سالهای  72تا  74از آن عقب
نشسته باشند .آنچه این بحث را برای امروز ما حیاتی میکند آن است که هنوز همین
دستور کار نولیبرالی ،در حال اجراست ،هیچ چشماندازی برای متوقفکردن آن وجود
ندارد و بنا به شواهدی که در دست هست در آیندهی نزدیک شدت بیشتری خواهد
یافت .بحث حاضر نیز فقط عهدهدار «توصیف» چیستی همین سیاستها و نتایج
همین اجماع در جامعه ایران است .ادعاهای این مقاله احتماال از نظر کسانی که
سالهاست درگیر مطالعهی سیاستهای نولیبرالی در جهان و ایران هستند ،بدیهی
جلوه کند اما آنها مخاطب این مقاله نیستند .مخاطب این مقاله همهی کسانی هستند
که مدام میپرسند «نولیبرالیسم چیست؟» و «چرا برای توصیف تحوالت جامعه ایران
پس از جنگ از عنوان نولیبرالیسم استفاده میکنید؟»
این مقاله متنی آموزشی برای آنانی است که میخواهند با تناقضات سیاست ایران
آشنایی پیدا کنند .ما مدعی هستیم که توجه اکثر مردم به عوامل ثانوی متأثر از این
تناقضات دوخته شده است و آنان از ماهیت این تناقضات اطالع چندانی ندارند ،تا
جایی که اجرایی شدن چنین سیاستهایی در جامعهی ما با توسل به قیاسهای
نادرست و تجزیه و تحلیلهای کارشناسانهی فیسبوکی و تلویزیونی هنوز مورد تردید
واقع میشود.
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 -2کلیتی به اسم غرب وجود ندارد .سوسیالدموکراسی سوئدی ،اردولیبرالیسم
آلمانی و نولیبرالیسم آمریکایی یک چیز نیستند .همچنان که دولت رفاه کینزی با
نولیبرالیسم تاچری یکی نیست .برخی فکر میکنند وقتی از نولیبرالیسم سخن گفته
میشود ،وضعیت کلی چیزی به اسم «غرب» مد نظر است .در سه دههی گذشته
بهرغم عالقه وافر مردم ،اطالعات جامعهی ما از تحوالت و وضعیت کشورهای مختلف
غربی یعنی تاریخ غرب بسیار سطحی و آشفته و متکی بر صنعت فرهنگ بوده است تا
منابع معتبر تاریخ و اقتصاد و جامعهشناسی ،هر چند گفتوگو دربارهی غرب چنان در
زندگی روزمره ما رسوخ کرده که میتوان ادعا کرد اندک جایی در جهان به پای ما
می رسد .کلیتی که در گفتارهای رسمی از «غرب شیطانی» ساخته شده ،به بازتولید
ذهنیتی در ایرانیان منجر شده است که به همان سیاق اما در جهت عکس میپندارد
غرب الماسی خوشتراش از خیر و زیبایی و درستی جهان است .ذهنیتهایی که دو
روی یک سکهاند .آنچه اهمیت دارد عبور از این کلیتهای ایدئولوژیک و پرداختن به
مصادیق معین و تحوالت مشخص تاریخی است .کاری که دستکم عالمان و
دانشمندان غربی در مورد خودشان انجام دادهاند .ریشهایترین و تندترین و
وسیعترین انتقادها از سرمایهداری و نسخهی نولیبرال آن در خود غرب صورت گرفته
است .در تاریخ مدرن ،غرب از گفتوگو و حتی منازعه دربارهی وضعیت خود
بازنایستاده است .تأمل در خودی که ما در هر فرقهای باشیم و به هر صفتی موصوف،
آن را نیاموختهایم .با وقوف به بحثهایی که در اینباره در غرب صورت گرفته،
پرسشی ساده را مطرح میکنیم .نولیبرالیسم چیست؟
 -3نولیبرالیسم آخرین شکل نظام سرمایهداری است .به همین دلیل بسیاری از
آنچه مارکس ،وبر ،دورکیم ،موس ،زیمل ،لوکاچ ،آدورنو و خیلیهای دیگر در نقد
سرمایهداری و پدیده هایی مانند استخراج ارزش اضافی ،شیءوارگی ،کاالیی شدن،
شکلگیری روح سرمایهداری ،استثمار طبقات و افزایش نابرابری گفتهاند کماکان
معتبر است .اما نولیبرالیسم از حدود اشکال سنتی سرمایهداری و واپسین آنها اقتصاد
کینزی فراتر میرود .نولیبرالیسم ،فرآیند تبدیل همهی عناصر جهان به کاال و همهی
افراد به سوژهی نولیبرال است .بر خالف اقتصاد کینزی که سعی میکرد بر اساس
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اندیشهی سازش طبقاتی حوزههایی همچون آموزش و بهداشت را از به حداکثر
رساندن سود ایمن نگه دارد ،سرمایهداری نولیبرال به گواه گری بکر حتی روابط
عاطفی را نیز مشمول سود و زیان قرار میدهد و تأکید میکند که باید ذهنیتی
آفریده شود که حتی در عاطفیترین روابط به جز سود و زیان به چیزی دیگر
نیندیشد.
 -4از حیث تاریخی سیاست های اقتصادی نولیبرالی ،ابتدا پس از کودتای سازمان
سیا به دست اگوستو پینوشه در شیلی اجرا شدند .پس از شوک نفتی و عالئم بروز
بحران در اقتصاد غرب و پدید آمدن شک و تردید دربارهی اقتصاد کینزی غرب
میتوانست دو راه انتخاب کند .راه حل دموکراتیک و مردمیتر و راهحلی
سرمایهدارانهتر و ضد مردمی تر .غرب راه حل دوم را برگزید .تاچر و ریگان دست در
انبان نظری اقتصاددانان مکتب اتریش و شیکاگو کردند تا به قول تاچر «روح» جهان
را عوض کنند .بدیهی بود که ارگانهای جهانی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی
پول نیز مبلغ این سیاستها شوند که شدند .این سیاستها پس از کنفرانس واشنگتن
در بهار  ،1989به «اجماع واشنگتن» شهرت یافتهاند و به مدت سه دهه در کشورهای
مختلف به اجرا در آمدهاند و به سیطرهی سرمایههای مالی بر اقتصاد جهانی منجر
شدهاند و اکنون ما با نتایج فاجعهبار اجرای این سیاستها در جهان روبه روهستیم.
حتی صندوق بینالمللی پول در گزارشی به نام «نولیبرالیسم گران فروخته شده؟» در
ژوئن  2016به این امر اذعان کرد .در این گزارش تأکید شده که «بازتوزیع ثروت» در
جهان در سه دهه گذشته صورت نگرفته و امروز ما با جهانی نابرابرتر از گذشته
روبهروییم .همچنین گزارش سازمان ملل با عنوان «فقر شدید و حقوق بشر» منتشر
شده در سپتامبر  2018خصوصیسازی را دینامیسم نقض نظاممند حقوق بشر و ابزار
به حاشیهراندن فقرا و گروههای کمدرآمد معرفی کرده است)Alston,2018(.
نکته ی مهم این است که این گزارشها نه درباره نولیبرالیسم و خصوصیسازی
«نادرست» یا «ناقص»-،این واژهها را مبلغان ایرانی این سیاستها وضع کردهاند و سر
زبانها انداختهاند -که دربارهی اجرای «درست» چنین سیاستهایی در خودِ غرب،
سخن میگویند .پس از سه دهه اجرای درست و واقعی این سیاستها ،همانجا هم
اکنون با بحران رکود و خیزش جریانات راست افراطی در کشورهای مختلفی مثل
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ایتالیا ،لهستان ،چک ،اتریش ،دانمارک ،مجارستان ،برزیل ،آمریکا ،اسپانیا ،هلند،
فرانسه و حتی سوئد روبهروست .سیاستهای نولیبرال راه را برای فاشیسم در سراسر
جهان هموار کرده اند .روابط تاریخی نولیبرالیسم با فاشیسم به کنار .باز میپرسیم
نولیبرالیسم چیست؟
 -5نولیبرالیسم هر چند اصول سادهی اقتصادی دارد اما فقط اقتصاد نیست.
نوعی جهانبینی است و مثل همه جهانبینیها منشوری است که در هر زمینهای
قرار گیرد پرتوهای متفاوتی میپراکند .دشواری از اینجا آغاز میشود که مردمان آن
را فقط اقتصاد و خاص کشورهای پیشرفته میدانند .اقتصاد نولیبرال از فرط سادگی
به چک لیست تبدیل شده است و مبلغان وطنی آن با تکیه بر همین چکلیست و نه
با تکیه بر علم اقتصاد جهانی مدعیاند این هست آن نیست .آنان طفره میروند که
خود را نولیبرال بنامند و مهمتر از آن نولیبرالیسم را جهانبینی متصور شوند و
نمیخواهند و صدالبته نمیتوانند درگیر بحثهای فلسفی و فرهنگی و جامعهشناختی
و خاصه کالمی شوند .در حالی که همان اصول سادهی اقتصادی ناگزیر همهی این
بحثها را از پی دارد و بر همهی آنها پرتو خود را میافکند .وظیفه پژوهشگر ،توجه به
میانجی هایی است که امر خاص را به امر عام پیوند میزند« .سیاستهای نولیبرالی»
در کشورهای مختلف – آن هم با درجات متفاوتی -اجرا شدهاند و در ترکیب و پیوند
با شرایط خاص هر کشور ،نتایج ویژهای را آفریدهاند که عینا مشابه شرایط دیگر
کشورها نیست .به بیان دیگر سیاستهای نولیبرالی در ایاالت متحدهی آمریکا،
انگلستان ،کامبوج ،کلمبیا ،فرانسه ،آلمان ،سوئد ،ایران ،چین و خیلی کشورهای دیگر
اجرا شدهاند اما وضعیت اقتصادی ،آرایش نیروهای اجتماعی ،ترکیب سرمایه ،جایگاه
دولت ،نحوه ی توزیع قدرت و طبقات و افراد صاحب قدرت ،چه در آغاز اجرای
سیاست های نولیبرال و چه در تداوم آنها ضرورتا در این کشورها شباهتی به هم
نداشتهاند .به همین دلیل باید تأکید کنیم که اجرای سیاستهای نولیبرالی در جهان
مطلقا منوط به وجود ساختارها و قوانین لیبرالی مانند حق تثبیت شدهی مالکیت،
حکومت قانون ،استقالل قوا ،نظارت مطبوعات ،شکلگیری جامعه مدنی و نظایر آن
نبوده است .نولیبرالیسم ربطی به «دموکراسی» ندارد و ضد آن است .نولیبرالیسم ،نه
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فقط مرحلهی تکاملیافتهی لیبرالیسم نیست ،بلکه اساسا ربطی به آن ندارد و بسیاری
از دستاوردهای سنت لیبرالی را با خود دود میکند و به هوا میفرستد .به همین
سبب نولیبرال ها در هر کشوری اعم از آنکه انگلستان باشد یا موزامبیک خواستار
اجرای فوری سیاستهای نولیبرالی هستند .برای مثال موزامبیک کشوری است که در
آن حتی کارکردهای حاکمیتی دولت از قبیل امنیت و آموزش و گرفتن مالیات و
کنترل مرزهای دریایی به بخش خصوصی واگذار شده است .در این کشور بنگاههای
خصوصی بزرگ که اغلب هم خارجی هستند حق وضع قانون دارند و این قوانین را به
کمک نیروی انتظامی خصوصی اجرا میکنند )Hibou, 2004( .بر مبنای
برنامه هایی از این دست است که در ایران نیز اقداماتی همچون واگذاری ماهیگیری
در آب های جنوب کشور به چین و پیش از آن واسپاری آموزش به بنگاههای
خصوصی آغاز شده است .همانطور که گفته شد این برنامه میتواند لباس سنتهای
گوناگون را بر تن کند و تمام نتایج دهشتبار خود را به پای کل آن سنت بنویسد .در
صورتی که این نتایج ،سرنوشت مقدر سنن جهانی نیست ،بلکه از آنِ سننی است که
خود با آغوش باز به استقبال این جهانبینی جدید میروند ،چه از آن خبر داشته
باشند چه نداشته باشند .بنابراین سنت ،دین ،اخالق ،جغرافیا و تاریخ برای نولیبرالها
بیمعناست .آنان چکلیست به دست خواستار اجرای موارد طبقهبندی شدهشان
هستند .فیالمثل در «مبانی نظری و مستندات برنامهی چهارم توسعهی ایران» که در
حکم چارچوب نظری برنامه تلقی میشد آمده است که «حرکت جهانی اکنون به
گونهای است که از نظر دیدمانهای توسعه و مدلها ،راهبردها و سیاستهای
اقتصادی ،نوعی هماهنگی و همگرایی با قوت در حال شکلگیری است که فرصت
زیادی برای طرح و انتخاب مدلهای گوناگون روسی ،چینی ،کوبایی ،ویتنامی ،هندی،
الجزایری و غیره و آزمایش راه اول ،دوم ،سوم و … باقی نمیگذارد(».معاونت امور
اقتصادی و برنامهریزی برنامه و بودجه )1383 ،در ادامه تأکید میشود که اکنون دیگر
حاکمیتهای ملی به «گونهای اجتنابناپذیر» باید «از لحاظ اصولی و راهبردی» از
«انگارههای واحدی پیروی و تبعیت» کنند .جملهی آخر این عبارت بسیار مهم است.
آمده است که اگر حاکمیتهای ملی اکنون این انگارههای واحد را نپذیرند «در
آیندهی نه چندان دور» چارهای جز گردن نهادن به آن نخواهند داشت .اکنون کشور

84

85

سه دهه همنشینی دین و نولیبرالیسم در ایران

در دل بحرانی قرار دارد که یا باید ناچار به نتایج منطقی این برنامه گردن گذارد،
یعنی یا به طور کامل بازار جهانی به رهبری آمریکا را بپذیرد یا تحریم و خطر جنگ و
فالکت های ناشی از آن را تحمل کند .مسئوالنی از هر رده که از اجرای برنامههای
نولیبرالی تحت عناوین متفاوت حمایت کردهاند ،میبایست از نتایج آن نیز با خبر
میبودند و نبایستی ملت ایران را در این وادی دهشت تنها بگذارند ،زیرا که اتفاق
خاصی نیفتاده جز آشکار شدن نتایج منطقی این سیاست .وضعیت دهشتناک ایران به
کنار .اکنون میتوان پرسید که قدر مشترکی میان وضعیتهای متنوع حاصلشده از
اجرای این سیاستها وجود دارد یا خیر؟
پاسخ ،مثبت است .نولیبرالیسم به دو اعتبار «محتوای سیاستهای اجرای شده» و
«برخی نتایج به بارآمده» در همه جای جهان پدیدهای واحد است و خاصه نتایجی به
بار میآورد که شباهتهای ناگزیری با یکدیگر دارند .جلیقهزردهای فرانسوی از همان
سیاستهایی می نالند که کارگران و معلمان ایران .حال باید توضیح دهیم که
منظورمان از محتوای این «سیاستهای اجرایی شده» و «نتایج به بارآمده» چیست؟
 -6نولیبرالیسم را نباید به سیاستهای اقتصادی نولیبرالی فروکاست .نولیبرالیسم
نوعی جهانبینی است که تمامی ابعاد زندگی بشر را در بر میگیرد ،همانگونه که
گریبکر جامعهشناس و اقتصاددان عضو مکتب شیکاگو ،اصل بنیادین نولیبرالیسم
یعنی جستوجوی بیپایان سود را تا رابطهی مادر و فرزند ،زن و مرد ،شهروند با
شهروند و سایر عرصههای خرد و کالن بسط داده است .سیاستهای نولیبرالی را به
گونههای مختلفی تعریف کردهاند و صفات متعددی را به آن نسبت دادهاند .ما در
اینجا بهطور خالصه به برخی ویژگیهای پراهمیت و عمومی سیاستهای نولیبرالی
اشاره میکنیم؛ نخست سیاستهای اقتصادی که آن را از اقتصاد واپسین سرمایهداری
یعنی اقتصاد کینزی جدا میکند؛ شامل:
 -1موقتیسازی قراردادهای کاری نیروی کار؛
 -2خصوصیسازی تحت عنوان کاهش تصدیگری دولت یا سپردن کار مردم به
مردم؛
 -3مقرراتزدایی در عرصههای مختلف زندگی اقتصادی؛
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 -4مسئولیتناپذیری دولت در خدمات اجتماعی(آموزش ،بهداشت ،تامین
اجتماعی و … )؛
 -5ممانعت از تشکلیابی جامعه؛
اما نولیبرالیسم فراتر از همهی سیاستهای اقتصادی پیشگفته ،فرآیند تبدیل
همهی پدیدهها و نقشهای اجتماعی (دولت ،خانواده ،دین ،دانشگاه ،پدر ،همسر،
دوست ،فرد و … ) همزمان به «فرد» و «بنگاه» است .فرد در دستگاه فکری نولیبرال
معنای خاصی دارد که معموال اکثر مردم از آن خبر ندارند .در اقتصاد نولیبرال یک
نفر بیکار همانقدر فر د است که دم و دستگاه چند هزار نفری بیل گیتس .دادگاه عالی
آمریکا چنین تفسیری از «فرد» کرد و به نظر منتقدان جز پوستهای از دموکراسی
آمریکا چیزی باقی نگذاشت .کلیهی کسانی که هماکنون در آمریکا برای احیای
دموکراسی میجنگند خواستار آناند که این تفسیر جدید از قانون اساسی لغو شود.
بر مبنای این تفسیر نولیبرالی ،هر بنگاهی فرد محسوب میشود و بر خالف تفسیر
قبلی قانون اساسی می تواند در انتخابات وارد شود و به نفع یا ضرر کاندیدای دیگر
رقابت کند و صدالبته میلیونها دالر به ستاد انتخاباتی این و آن کمک کند .از نظر
نوام چامسکی و برنی سندرز ،این پولهای کثیف دموکراسی آمریکا را در معرض خطر
جدی قرار دادهاند .ترامپ و خانم کلینتون برگزیدگان این پولهای کثیف اما «فردی»
هستند .بنابراین در سیستم نولیبرال هر پدیدهی اجتماعی میبایست در جامعه به
مثابه یک فرد ،یک بنگاه عمل کند .یعنی خود را به بازار عرضه کند ،در فرآیند رقابت
شرکت کند و در جستوجوی بهترین نمایش و بیشترین سود باشد .الجرم پیوندهای
او با هرکس و هر چیز موقتی و تا زمان تداوم سوددهی ادامه خواهد یافت ،نبایست
مقرراتی او را محدود کند و او باید مسئولیت همهی شکستها و پیروزیهایش را
شخصا بر عهده بگیرد .به بیان دیگر نولیبرالیسم فرآیند ساخت «سوژهی نولیبرال»
است.
 -7ناقدان سوژهی نولیبرال ،بههیچوجه خواستار سلب هرگونه آزادی یا حق
انتخاب برای مردمان نیستند .کسانی که طالب دموکراسی هستند موافق نیستند که
دولت یا هر نیروی اجتماعی دیگر حق دموکراتیک افراد را از بین ببرد .منظور از
دموکراسی حق همگان در تعیین سرنوشت خود ،برخورداری از آزادی بیان و عقیده و
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حقوق اساسی و نظارت آزادانه بر عملکرد قدرتهاست .مدافعان دموکراسی طالب
تالشی برای تغییر آزادانهی وضعیت غیر عقالنی اجتماعی هستند به دست جامعه .این
همانجایی است که منتقدان صنعت فرهنگ و جامعهی مصرفی ،با دوگروه مرز
دقیقی را رسم میکنند .از یکسو با ذهنیت شیءواره شده و از سوی دیگر با نیروهای
سرکوبگر حقوق و آزادیهای فردی در همهی اشکال حکومتی و دینی و غیردینی
آنها .به همین دلیل نقد صنعت فرهنگ و سوژهی نولیبرال کامال باید از موضع
رادیکال و رهاییبخش صورت گیرد که تفاوت اساسی دارد با جهانبینیهای مدافع
وضع گذشته و مخالف است با احیای هرگونه وضعیت گذشته که ذهنیتهای
شیءواره میپندارند «کمتر از حال حاضر سرکوب کننده بودهاند ».در ایران آنچه مهم
است فهم همدستی این دو نیروی علیالظاهر متعارض – برداشتی خاص از دین و
نولیبرالیسم -در از بین بردن آزادی و دموکراسی است .در حال حاضر از آنجا که
تاریخ ایران و جهان به صورتی مخدوش عرضه شده است به قول پائولو فریره
ستمدیدگان آموزشندیده فقط قادر به بازتولید جوامع گذشته هستند .آنان بری از هر
نوع تخیل خود را منفعالنه تسلیم ایماژهایی میکنند که از هر سو به طرفشان روان
است .ایماژهایی که به دروغ به آنها نسبت فعال بودن میدهند ،در صورتیکه آنها
درواقع مصرفکنندهی صرف همان ایماژهایند .اما بیدار کردن قوهی تخیل با ادبیات و
فلسفه و علوم اجتماعی انتقادی این امکان را میدهد که آیندهای رها شده را تصور
کنیم و تسلیم انتخابی ابدی میان بد و بدتر نشویم .بازاریشدن فرهنگ و نامیدن
همهی خالقیتهای فرهنگی به نام «کاالهای فرهنگی» که همانند کفش و پیراهن و
جغجغه هدفشان فروش بیشتر است راه را بر هر نوع فرهیختگی درونی و «بیلدونگ»
میبندد.
 -8نتایج سیاستهای نولیبرالی چه بوده است؟ همانگونه که پیشتر توضیح داده
شد ،این سیاست ها در کشورهای مختلف با شرایط مختلفی همراه شده و تبعات
متنوعی داشتهاند .در سوئد همچنان و علیرغم اجرای سیاستهای نولیبرال ،بخش
مهمی از شاکلهی دولت رفاه پابرجاست( ،نیومن )1397 ،در کامبوج ،اجرای
سیاستهای نولیبرال به تقویت دولت پادشاهی و قسمی کلپتوکراسی منجر شده
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است )Springer, 2015(.در کلمبیا این شبهنظامیان بودهاند که با پیوندهای
غیررسمی با ساختار سیاسی و گروههای ذینفوذ اقتصادی ،به تسهیل پیشبرد
سیاستهای نولیبرالی -از جمله در سرکوب اتحادیهها -کمک کردند و بر قدرت خود
افزودند )heristov, 2005(.در پاکستان ،ارتش عهدهدار اجرای سیاستهای
نولیبرالی و بسط اقتدار خود بوده است(.سیف )1389 ،در فرانسه جلیقهزردها در
نتیجهی سه دهه اجرای سیاستهای نولیبرالی هماکنون در خیاباناندmouffe, (.
 )2019در آمریکا ،این سیاستها «شهروند آمریکایی بیقدرتی» را تولید کرده که در
جستوجوی رؤیای تحققناپذیر آمریکایی به ترامپ رأی میدهد .واحد بودن
چک لیست عینی و ذهنی نولیبرالیسم هیچ تضادی با بروز آثار متنوع سیاسی،
فرهنگی ،دینی ،اجتماعی و فردی ندارد .آنها دو روی یک سکهاند .به همین سبب
است که از اینهمانی ذهن و عین نولیبرال سخن گفتیم.
با همهی تنوعی که در تبعات ترکیب «سیاستهای نولیبرالی» و «شرایط
زمینهای» در کشورهای مختلف وجود داشته است ،ما به بیان پنج ویژگی کلی
مشترک از میان تبعات عدیده این سیاستها بسنده میکنیم:
– افزایش نابرابری طبقاتی؛
– مالکیتزدایی از شهروندان در حوزهی اقتصاد؛
– شهروندزدایی در حوزهی سیاست؛
– تخریب محیط زیست؛
– شکلدهی به سوژهی نولیبرال؛
 -9سیاستهای اقتصادی نولیبرالی در ایران چگونه پیش رفتهاند؟ ایران از آن
حیث با مابقی کشورها تفاوت دارد که سیاستهای نولیبرالی را «حکومت دینی» اجرا
کرده است .حکومتی که علیالقاعده نمیتوانست نسبتی با سیاستهای اقتصادی
نولیبرال داشته باشد .همچنانکه به اعتبار سرشت فقهی نظام بر سر کار آمده پس از
انقالب نمیتوانست نسبتی با نتایج فرهنگی سیاستهای نولیبرال داشته باشد .اقتصاد
و فرهنگی که الجرم از پی هم میآیند .با اینهمه جای شگفتی است که برخی
سیاست های اقتصادی نولیبرالی به مدت سه دهه ،به خصوص پس از گردش به راست
نیروهای خط امامی ،با اجماع کامل همهی نیروهای سیاسی حاضر در ساختار قدرت
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درون حکومت دینی پیش رفت .اما حاکمیت در تمامی این مدت تالش کرد از طریق
نهادهای متعدد عهدهدار سیاستگذاری فرهنگی ،از حرکت جامعه در مسیر فرهنگ
نولیبرال جلوگیری کند و نتوانست .روزنامههایی مانند کیهان در حالی به فرهنگ
نولیبرال با عناوینی چون اشرافیت ،تجملگرایی ،اباحهگری و تهاجم فرهنگی حمله
میکردند که خود یا مدافع سیاستهای اقتصادی نولیبرال بودهاند یا در برابر آن
سکوت کردهاند یا در بهترین حالت اجرای «نادرست» آن را نقد کردهاند .از سوی
دیگر آنها به دموکراسی و امکان تشکلیابی جامعه حمله کردند و مهمترین امکانات
مقاومت در برابر نولیبرالیسم را از بین بردند .آنان در حمله به دموکراسی و
تشکلیابی ،شریک نولیبرالهای جهان بودند اما نفهمیدند آزادیهای مقدم بر
دموکراسی از حیث فرهنگی همان چیزی است که با آن سر ناسازگاری دارند .حاصل
چه شد؟ حاصل چیزی شد که فرنان برودل نامش را «دشمنان مکمل» گذاشته است.
حملهی کیهان به اباحهگری ،و دفاع نولیبرالها از سلبریتیبازی و مد روز و موسیقی
پاپ و صنعت فرهنگ تحت عنوان آزادی سلیقه باعث شد که هر چه کیهان بیشتر به
این چیزها حمله کند آنها بیشتر مشروعیت پیدا میکنند .دست آخر دموکراسی و
نظارت دموکراتیک که راه حل بسیاری از مشکالت ما بود تحقق نیافت .خواست قوهی
قضائیهی مستقل و مطبوعات آزاد و جامعهی مدنی دموکراتیک ناظر بر عملکرد
دستگاه های مختلف ،هرگز به بخشی از مطالبات نیروهای طرفدار حاکمیت تبدیل
نشد .کار به جایی کشید که اکنون عدهای این آزادیهای بازاری را عین دموکراسی
می دانند ،غافل از آنکه هایک در مورد شیلی پینوشه نوشته بود که این کشور آزادتر از
بسیاری کشورهاست ،زیرا که بعد از کودتا مردم آزادانهتر میتوانند خرید کنند .از
اینرو آقازادهها و سلبریتیها آزادترین افراداند زیرا که هر کاری دلشان میخواهد
میکنند اما به قیمت بردگی و بندگی مردمانی که به قول یکی از سلبریتیهای چند
منظوره بهتر است یا ثروتمند شوند یا بمیرند و کیهان همچنان مدافع ارزشهاست و
ضد دموکراسی .این سوال پیش میآید که آیا نولیبرالها طرفدار دموکراسی و حق
آزاد مردم برای انتخابهای سیاسی هستند؟ پاسخ ساده است :خیر .هایک در مقالهی
«آزادی اقتصادی و حکومت انتخابی» در کتاب «در سنگر آزادی»(هایک)1390 ،

یوسف اباذری و آرمان ذاکری

برای تحدید آرای مردم و تعدی آنان به قواعد بازار آزاد مجلس نخبگانی را پیشهاد
میکند که فقط گروههای سنی  45تا  60سال حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را
دارند ،مجلسی که بتواند آرای ضد بازار آزادی احتمالی مجلس اول را که عامه مردم
انتخاب کردهاند وتو کند .هایک هم مثل کیهان از دموکراسی – هر چند به دالیل
متفاوت -متنفر است.
پژوهشگران متعددی در سالهای اخیر با وجود اختالفات درونی میان خودشان
ابعاد مختلف سیاستهای نولیبرالی را در ایران کاویدهاند و امروز گروهی بزرگ را
تشکیل می دهند .آرای سهراب بهداد و فرهاد نعمانی ،مرحوم حسین عظیمی ،فریبرز
رئیس دانا ،پرویز صداقت ،محمد مالجو ،احمد سیف ،فرشاد مؤمنی ،حسین راغفر ،علی
دینی تر کمانی ،رامین معتمدنژاد ،رضا امیدی ،ناصر فکوهی ،جریان نوشریعتی و حتی
برخی از دولتمردان مانند عزتاهلل سحابی و میرحسین موسوی و خیلیهای دیگر از
این منظر قابل توجه است .با اینهمه برقراری نسبتی میان سیاستهای نولیبرالی و
حکومت و فرهنگ دینی ،یکی از مهمترین ضرورتهای امروز جامعهی ماست که
دانشگاه ما نیز جز در موارد معدودی تاکنون از آن غافل مانده است .ما در این مقاله
تالش خواهیم کرد مقدمات برقراری چنین پیوندی را هم فراهم کنیم.
 -10همزمان شدن پایان جنگ هشتساله و درگذشت آیتاهلل خمینی در ایران و
فروپاشی اردوگاه چ پ در جهان ،خألیی را در سیاستگذاری اقتصادی کشور ایجاد کرد
که اقتصاددانان نولیبرال – که شدیدا متأثر از سیاستهای بانک جهانی و صندوق
بینالمللی پول بودند -آن را اشغال کردند .در گزارش هیئت اعزامی صندوق
بینالمللی پول با عنوان «جمهوری اسالمی ایران در پی تغییرات عمیق ساختاری و
نهادی است» که در ماه ژوئیه (1990مرداد  )1369منتشر شد آمده است که مقامات
ایرانی «عزم خود را برای حرکت به سمت تعدیل همهجانبهی اقتصاد کالن کشور،
فراهمآوردن نقشی قویتر برای بخش خصوصی و حذف تدریجی قید و بندهای
اقتصادی اعالم کردند(».بهداد و نعمانی )1386 ،برای آنکه به میزان آگاهی موجود در
ساختار اداری ایران از اجرای این سیاستها پی ببریم به مقالهی محمدجواد زاهد
مازندرانی با عنوان «آزادسازی اقتصادی :آزادی یا ضرورت(پیشگزارشی دربارهی
سمینار آزادسازی و توسعهی کشاورزی) اشاره میکنیم .این مقاله در شمارهی
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زمستان مجله اقتصاد ،کشاورزی و توسعه در سال  ،1372منتشر شده است .این مقاله
نشان میدهد که در این سالها حتی حوزهای مانند کشاورزی نیز از سودای اجرای
سیاستهای نولیبرالی در امان نبوده است(.زاهد مازندرانی )1372 ،او در این مقاله از
انجام هفت پروژهی مطالعاتی دربارهی «آثار آزادسازی اقتصادی بر حوزههای مختلف
اقتصاد کشاورزی و جامعه روستایی» خبر میدهد .زاهد مازندرانی تأکید میکند
«دولت از سال  1368و پس از رهایی کامل از جنگ تحمیلی با به کارگیری تدریجی
اقدامات مربوط با تکنرخی کردن قیمت ارز و حذف سوبسیدها در صدد کاهش
دخالت های خود در امور اقتصادی جامعه(=آزادسازی) و تعدیل اقتصادی برآمد(».زاهد
مازندرانی )1372 ،این مقاله نشان میدهد که حتی کارشناسان سطوح میانی نیز ،از
برنامهی در حال اجرا اطالع داشتهاند .حال اگر معنای کامل آن را نمیدانستند
مسئلهای دیگر است .زاهد مازندرانی عناوین  41خالصهی مقالهی دریافتی در باب
«آزادسازی اقتصادی در حوزهی کشاورزی» را در همین گزارش آورده است .غرض
آنکه با پایان جنگ ،از حیث گفتمانی نه چیزی انتزاعی به اسم «علم اقتصاد» – که
مانند سایر علوم ،برنامههای پژوهشی و مکاتب مختلف دارد -که گرایشی از علم
اقتصاد یعنی گرایش نولیبرال علم اقتصاد بر سیاستگذاری اقتصادی کشور در سطوح
مختلف حاکم شد و سیاستهای نولیبرالی را در کشور پیش برد.
 -11در ادامه شرح خالصهای از این سیاستها در پنج حوزهای که پیشتر ذکر
شد ارائه خواهیم کرد:

– موقتیسازی قراردادهای کاری نیروهای کار
بیش از 90درصد نیروهای کار کشور ،در حال حاضر موقتیاند(.علی ربیعی،
اقتصادآنالین )93/5/27 ،در حالی که در پایان جنگ بیش از  90درصد نیروهای کار
در ایران با قراردادهای دائم در استخدام کارفرمای خود بودهاند(.خیراللهی )1397 ،با
پایان جن گ ،مجوزهای متعددی برای ارگانهای مختلف جهت استخدام نیروی کار
موقت صادر شد .شرکتهای پیمانکار تأمین نیروی انسانی شکلگرفتند و با تغییرات
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ایجاد شده در قانون کار ،به خصوص خروج کارگاههای دارای کمتر از پنج نفر کارکن
از شمول کلیت قانون کار در دوره ی مجلس ششم و خروج کارگاههای دارای کمتر از
ده نفر کارکن از شمول برخی مواد قانون کار ابتدا برای مدت موقت در دولت
اصالحات و بعد با تثبیت آن در دورهی دولت نهم ،موقتیسازی قراردادهای کاری
نیروهای کار تسریع شد .شرحی کامل از چگونگی تغییرات قوانین کار در کتاب
«کارگران بیطبقه»(خیراللهی )1397 ،آمده است .در نتیجه اجرای این سیاستها،
امروز بیش از  90درصد کارگران ایران ،با قراردادهای موقت در استخدام کارفرمای
خود هستند .برخورداری از حداقل دستمزد ،بیمه ،پاداشها و سایر مزایای مندرج در
قانون کار ،با از بین رفتن وضعیت استخدام دائم با چالشهای جدی روبهرو شده
است .البته باید تأکید کنیم موقتیسازی فقط مربوط به قراردادهای کاری نیروهای
کار نیست ،بلکه به بسیاری از ابعاد زندگی تسری مییابد .آموزش ،تدریس ،محل
سکونت و روابط اجتماعی ،همگی موقتیسازی میشوند .فیالمثل در کشورهای غربی
هماکنون ازدواجی را که ده سال طول کشیده باشد ازدواجی موفق محسوب میکنند.
– خصوصیسازی
خصوصی سازی اگر در هر جای جهان معنای خاصی داشت ،در ایران اغلب به
توزیع رانت محدود شد .اجرای سیاستهای خصوصیسازی از همان ابتدای دولت
هاشمی رفسنجانی در سال  1370آغاز شد .مجریان این سیاست چنانکه خود تصریح
کردهاند در زمان اجرای این سیاستها بر این مسئله وقوف داشتهاند که هیچ بخش
خصوصی پرقدرتی در آن زمان در ایران وجود نداشته است .تنها گروههای صاحب
سرمایهی آن زمان نهادهای حاکمیتی مانند بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی
بودند که بر دو پایهی «مصادره» و «موقوفات و نذورات» شکل گرفته بودند .در پایان
جنگ فقط بنیاد مستضعفان با بهرهمندی از  400شرکت با توان انحصاری تولید کاال
در بسیاری از حوزهها و دارایی حدود  12میلیارد دالر بزرگترین واحد اقتصادی در
خاورمیانه بود(.بهداد و نعمانی .)1386 ،البته در باب مصادرهها برخی پژوهشگران
اقتصادی مانند فرشاد مؤمنی با عنایت به بدهکاریهای بانکی واحدهای اقتصادی،
معتقدند مصادرههای گسترده ای در صنایع عمده صورت نگرفته است .فارغ از این
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اختالف نظر« ،بنیادها» و «آستانها» و بخشهایی از نیروهای نظامی ،سه نیروی
صاحب قدرتِ آمادهی فعالیت اقتصادی در ابتدای دههی  70بودهاند .با وجود وقوف
به فقدان بخش خصوصی پرقدرت بود که در زمان اجرای این سیاستها ،مجریان
تصمیم به اجرای سیاستهای موسوم به تعدیل ساختاری گرفتند(.احمدی امویی،
)1385
در تبصرهی  9قانون برنامهی اول توسعهی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران آمده است که «در اجرای اصل یکصد و چهل و هفتم قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران و به منظور استفاده از تخصصها و تواناییهای
نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور ،به
واحدهای اجرایی فوق ،اجازه داده میشود با توجه به تخصصها و تواناییها وظرفیت
نیروهای تحت نظر خود ،برای اجرای طرحها و پروژههای عمرانی با دستگاههای
اجرایی ،قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند»
این قانون و خصوصی انگاشتن بنیادها و آستانها راه را برای مداخلهی آنها در
اقتصاد کشور بیش از پیش باز کرد .در چنین وضعیتی الجرم تأسیس هرگونه بخش
خصوصی به دست دولت ،در سایهی «رانت» رخ داد .واگذاری امکانات و قراردادها به
نیروهای صاحب قدرت حاکمیتی مانند بنیاد مستضعفان ،کمیتهی امداد ،آستانها،
نیروهای نظامی ،اشخاص ذینفوذ یا مدیران و نیروهای نزدیک به دولت .مطابق
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در  ،1378با عنوان «ارزیابی فرآیند خصوصیسازی
در برنامهی اول و دوم» ،از کل خصوصیسازی صورت گرفته در سازمان گسترش و
نوسازی صنایع ایران در فاصلهی سالهای  1368تا  ،1377به میزان  63.5درصد به
«نهادها و مؤسسات» رسیده است .این سیاستها به همین نحو به مدت سه دهه در
ایران پیش رفته است .برای نمونه شورای اقتصاد در اسفندماه  ،1372مصوبهای را
گذراند که به دولت اجازه میداد بنگاههای تولیدی دولتی به مدیران آنها واگذار
شود(.رفیعی )1380 ،در  ،1373قانون نحوهی واگذاری سهام به ایثارگران تصویب
شد(.مرکز پژوهشهای مجلس )1378 ،مرکز پژوهشهای مجلس آورده است که «در
حقیقت با تصویب قانون ایثارگران ،هدف انتقال سهام شرکتهای دولتی(بخش
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عمومی) به گروههای مورد نظر بوده است»(همان) تا پایان سال  ،1374از 312
شرکت تحت پوشش سازمان صنایع ملی 222 ،شرکت واگذار شده که نیمی از آنها
تولیدی بودهاند(.مرتضوی )1377 ،فقط در سال  ،1375تعداد 60شرکت دولتی به
مدیرانی واگذار شد که خود در قیمتگذاری آنها نقش داشتند(.رفیعی )1380 ،این
مسئله یکی از عللی است که باعث شد عایدی دولت از مجموعهی واگذاریها بسیار
کم باشد .طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال  ،1378در دورهی زمانی
حدفاصل سالهای  1368تا  ،1377ارزش سهام واگذار شدهی شرکتهای دولتی و
بخش عمومی به بخش خصوصی ،نهادها ،مؤسسات و بانکها  6127.4میلیارد ریال
بوده است .همین گزارش تصریح میکند «وجود دستگاههای واگذارندهی سهام در
ترکیب کمیته مربوط به امر خصوصیسازی موجب گردید تا کسب درآمد ،فروش
شرکتهای خاص به گروه های خاص و برخی دیگر از اهدافی که موجب اعتراض
بسیاری از عوامل تصمیمگیری و گروههای ذینفوذ گردید ،به عنوان اهداف واقعی
سیاست خصوصیسازی تجلی یابند… قابل توجه است یکی از مسائل بسیار پر
اهمیت که جریان خصوصی سازی را در کشور تحت تأثیر قرار داده است عملکرد
نهادهای مختلف(نظیر بنیادها) یا برخی وزارتخانهها در امر واگذاری
شرکتهاست(».مرکز پژوهشهای مجلس )1378 ،نطفههای گسترش بیسابقهی
فساد و انهدام فرهنگ مبتنی بر از خودگذشتگی و سادهزیستی حاکم بر دههی اول
انقالب در همین واگذاریها ریخته شد .قبح فساد ،ناگهان ریخت.
برای مثال نمونهی دیگری میآوریم :بخشهایی از گزارش تفریغ بودجهی سال
 1396را که دیوان محاسبات کشور تهیه کرده و در مجلس شورای اسالمی قرائت
شده است .این گزارش م عیار بسیار مناسبی برای فهم چگونگی عملکرد دولت پس از
همهی بازاندیشیها و نقدها در جهت آن چیزی است که «خصوصیسازی واقعی»
مینامند .گزارشی که نشان میدهد به اصطالح «خصوصیسازی واقعی» سرابی بیش
نیست.
«در بررسیهای به عمل آمده در سال  ،1396در ارتباط با واگذاری شرکتهای
دولتی طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی مواردی مغایر با
قوانین و مقررات مشاهده گردید که نمونههایی از آن به شرح زیر گزارش میشود:
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الف) عدم رعایت دستورالعمل اجرایی «روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز
و پایش اهلیت»:
واگذاری شرکتهایی همچون پاالیش نفت کرمانشاه ،نیشکر هفتتپه ،هپکو اراک
و ماشینسازی تبریز ،ریختهگری ماشینسازی تبریز و امالک ائلگلی به دلیل فقدان
تخصص و اهلیت کافی توسط خریدار ،باعث بروز ضرر و زیان به بیتالمال گردیده
است.
ب) تعدیل قیمت پایهی بنگاهها توسط هیئت واگذاری:
قیمت کارشناسی شرکت پاالیش نفت کرمانشاه ،حدود ششصد و هفده میلیارد
تومان بوده که با تصویب هیئت واگذاری کاهش  70درصدی به مبلغ یکصد و نود و
نه میلیارد تومان واگذار شده است.
ج) عدم رعایت «آییننامهی اجرایی شیوههای قیمتگذاری بنگاهها» و «قانون
کارشناسان رسمی دادگستری»:
در این خصوص مواردی به شرح زیر به عنوان نمونه تقدیم شما نمایندگان محترم
میشود:
 )1شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال:
واگذاری شرکتهای مذکور که تقریبا تولید نیمی از محصول مورد نیاز کشور را بر
عهده داشتهاند به مبلغ نهصد و چهارده میلیارد تومان صورت پذیرفته است که به
دلیل عدم ارزیابی بخش اعظمی از داراییها به ارزش تقریبی پانصد میلیارد تومان با
پیگیری دیوان محاسبات و درخواست هیئت سهنفرهی کارشناسی نهایتا با ارزیابی
مجدد مبلغ سیصد و چهل و شش میلیارد تومان به ارزش سهام این شرکت افزوده
گردید و همچنان بررسیهای این دیوان نشان میدهد که شرکتهای مذکور به میزان
دویست و شصت میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی واگذار گردیدهاند.
 )2مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان:
با توجه به بررسیهای میدانی صورتگرفته توسط دیوان محاسبات برآورد ارزش
واقعی سهام شرکت مذکور بیش از چهار هزار میلیارد تومان بوده که واگذاری مجتمع
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کشت و صنعت و دامپروری مغان به ارزش هزار و هشتصد و پنجاه میلیارد تومان
موجب بروز ضرر و زیان به بیتالمال گردیده است.
 )3شرکتهای ماشینسازی تبریز ،ریختهگری ماشینسازی تبریز و امالک
ائلگلی:
سازمان خصوصیسازی در سال  1397اقدام به واگذاری شرکتهای مذکور بر
اساس قیمت واگذاری سال  1394به ارزش ششصد و یازده میلیارد تومان نموده
است .اقدام سازمان در خصوص استفاده از قیمتهای کارشناسی سال  1394مغایر با
تبصرهی ( )1بند (ج) مادهی ( )2آییننامهی فوقالذکر و ماده ( )19قانون کارشناسان
رسمی دادگستری در خصوص مهلت اعتبار قانونی قیمتهای کارشناسی اولیه بوده
که این امر موجب ضرر و زیان بیتالمال گردیده است.
 )4شرکت توسعهی گردشگری:
قیمتگذاری شرکت توسعه گردشگری با  29شرکت استانی ،چهار واحد هتل،
مجتمع آبدرمانی سرعین ،کاروانسرای شاه عباسی کرمانشاه و غار قوریقلعه ،در سال
 ،1390به مبلغ یکصد و دو میلیارد تومان ارزشگذاری شد .با پیگیری دیوان
محاسبات کشور ،واگذاری توسط هیئت داوری ابطال و مجددا در سال  1396به مبلغ
سیصد و هشتاد و سه میلیارد تومان ارزشگذاری شده است .علیرغم افزایش بیش از
سه برابری ارزش شرکت توسعهی گردشگری در سال  ،1396یک قطعه زمین بیست
و دو هزار متر مربعی شرکت در اصفهان که حدود سیصد میلیارد تومان ارزش داشته
به مبلغ بیست و شش میلیارد و پانصد میلیون تومان ارزشگذاری شده است.
همچنین حداقل  13قلم از اموال و داراییهای شرکت شامل دویست و شصت و سه
هزار متر مربع زمین در استانهای اصفهان ،ایالم ،گیالن ،کرمان ،یزد و همدان و بیش
از ششصد کیلوگرم ظروف نقرهای موجود در هتل الله تهران در قیمتگذاری سال
 1396لحاظ نشده است .شایان ذکر است با اعمال نظارت پیشگیرانهی دیوان
محاسبات واگذاری شرکت فوق متوقف شده است(».خالصهی گزارش تفریغ بودجهی
سال  1396کل کشور ،دیوان محاسبات کشور)
بورژوازی ایران بنا به دالیل بسیار هرگز صاحب چیزی که وبر نامش را اخالق کار
گذاشته نشد و خاصه بعد از خصوصیسازیها اقشار نوکیسهی وابسته به قدرتی شکل
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گرفتند که به هیچ سنتی غیر از سنت منفعت شخصی وفادار نبودند .البته در غرب
نیز با ظهور نولیبرالیسم اقشار نوکیسهای به وجود آمدند که آمریکاییها به آنها
«یاپی» میگویند .مبلغان نولیبرال فیلسوفان همین اقشار هستند و امثال
برلوسکونیها و ترامپها و مکرونها سیاستمدارانشان.
در ایران نیز نتیجه ی این فرآیند در کنار تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور،
به شکلگیری و تقویت سه بلوک صاحب سرمایه در کنار سرمایهی سنتی بازار قدیم
منجر شد که اکنون تاحدود زیادی در جهانبینی نولیبرال ادغام شده است .بلوک اول
نهادهای حاکمیتی ،بلوک دوم شرکتهای خصوصی شدهی وابسته به دولت و بلوک
سوم اشخاص نزدیک به ساختار قدرت اعم از دولت یا حاکمیت .نتیجه تداوم اجرای
این سیاستها در حد فاصل سالهای  1380تا  1394را در گزارشی که در تیرماه
 1395توسط سازمان خصوصی سازی ارائه شده میتوان دید:

همانگونه که مالحظه میشود ،در طول این سالها فقط  18درصد واگذاریها
سهم چیزی به عنوان «بخش خصوصی واقعی» یعنی همان بخش تأسیسی بوده است.
بیشترین بخش واگذار شده به «نهادهای نظامی ،نهادهای عمومی غیر دولتی،
نهادهای انقالب اسالمی و … ) رسیده است.
برای نمونه مطابق گزارش عملکردی که بنیاد مستضعفان در سال  1390ارائه
کرده است ،فقط در همین سال ،بنیاد مستضعفان سهام «شرکت حفاری شمال» یکی
از دو شرکت بزرگ حفاری نفتی کشور و «نیروگاه سیکل ترکیبی قم» دومین نیروگاه
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سیکل ترکیبی کشور را خریده است .همین گزارش نشان میدهد که  74درصد از
هزینهکرد این مجموعه در سال « 90مصارف سرمایهای» و فقط  14درصد «مصارف
برنامهای» برای مستضعفان بوده است(.بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی )1391 ،بدین
ترتیب عمدهی مصارف بنیاد ،صرف سرمایهگذاری و توسعهی خودِ بنیاد مستضعفان
در قالب انواع هلدینگها و بانک و بیمه و کارخانه و … شده است .برای نمونه بانک
سینا یکی از زیرمجموعههای بنیاد مستضعفان است که از سال  1387در مقام بانک
خصوصی در کشور فعالیت میکند .بیمهی سینا از دیگر شرکتهای خصوصی فعال
بنیاد مستضعفان است .در عین حال در کنار خصوصیسازی نباید از نقش بودجههای
تخصیصیافتهی دولتی ،مصادرهها و موقوفات در افزایش توان اقتصادی نهادهای
حاکمیتی غافل شد .فراهم شدن امکان مداخله در حوزههای مختلف اقتصادی،
انتصاب مدیران عامل و هیئتمدیرههای شرکتهای مختلف ،توسعهی فعالیتهای
اقتصادی و ورود گسترده به فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی نتیجهی این فرآیند بوده
است .تولد و توسعهی انبوهی از خبرگزاریها ،انتشاراتیها ،سایتها ،مؤسسات
تحقیقاتی و حتی مؤسسات تولید فیلم و سایر محصوالت فرهنگی فقط بخشی از
نتایج این سیاستها بوده است.
نیروهای نزدیک به همین مجموعهها ،کنترل مبادی ورود به عرصهی سیاست را
نیز در دست داشتهاند .آنها بودند که همواره تعیین میکردند چه کسانی میتوانند به
عرصهی سیاست رسمی وارد شوند .در عوض سیاستهای اقتصادی نولیبرال هم به
تقویت اقتصادی و فرهنگی آنها منجر شده است .دولت پنهان بزرگ و بزرگتر شده
است .حاصل آنکه به مرور درِ سیاستورزی به روی اقشار و گروههای بزرگی از جامعه
بسته و بستهتر شد.
این نیروها با اعمال انواع سلیقههای محدودکننده «اصالحطلبی سیاسی» را هم
کمرمق و ناتوان کردهاند .دقیقتر بگوییم اقتصاد اصالحطلبان ،بر ضد سیاست آنان
عمل کرده است .نولیبرالها خواستار دولت «کوچک» اما بسیار قدرتمندی هستند که
به همراه قوه مقننهی دو مجلسهی دلخواهشان «سیاست» را پیش برد .به همین
سبب است که آنان نه این و آن سیاست بلکه هر نوع سیاستی را پوپولیستی قلمداد
میکنند .این سیاستزدایی با همآوایی صنعت فرهنگ سوژههای نولیبرالی ساخت که
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به جز به زندگی خود به چیز دیگری عالقه نداشتند و سیاست را امری از مد افتاده و
پوپولیستی متصور می شدند و راه رستگاری را در پیروی از سلبریتیهای سیاسی،
فرهنگی و فیسبوکی جستوجو میکردند .حاصل این روندها سیاستزدایی از کل
جامعه و حتی خود سیاست بود .اصالحطلبان که در زمرهی مهمترین گروههایی بودند
که جامعه را به سیاستورزی فرا میخواندند ،خیلی زود تسلیم برنامههای اقتصادی
نولیبرال شدند که میبایست در قالب قوانین کالن کشور مصوب و اجرا میشدند .یکی
از مهمترین پافشاریهای نولیبرالها تغییر قوانین و سپس تفسیر دموکراسی به عنوان
حکومت قانون است .همه ی قوانین ضد بازار آزادی باید عوض شوند و قوانین بازار
آزادی جای آنها را بگیرند .سپس همه در مقام شهروندان خوب مطیع قوانین وضع
شده آنان باشند و همانطور که هایک گفت مواظبت شود که دیگر هیچ قانونی عوض
نشود .در دورهی اصالحطلبان بود که قوانین و مقررات عوض شدند و زمینهی تغییر
بزرگ در تفسیر اصل  44قانون اساسی با ابالغ سیاستهای کلی آن در سال 1384
فراهم شد .اگر اصالح طلبان در آغاز سودای دموکراسی و فرهنگ نیز در سر داشتند،
دست آخر آنچه از آنان به یادگار ماند روبیدن راه نولیبرالها ،وانهادن پروژهی اصالحات
سیاسی و خالی کردن عرصهی فرهنگ در برابر فرهنگ بازاری و سلبریتیپرور بود.
– مقرراتزدایی
مقرراتزدایی فرآیندی بیانتهاست .فرآیندی که به قول موری راتبارد تا محو
کامل دولت-ملت میتواند پیش برود .آرای راتباردِ نولیبرال آنارشیست خود نشان
میدهد که تقابل ساختگی که اینان در قالب بخش خصوصی-بخش دولتی ،به ذهن
مردم حقنه کردهاند تا چه اندازه بیاساس است .لیبرالهای قدیمی این تقابل را میان
حیطهی عمومی و حیطهی خصوصی برقرار میکردند که بسیار پرمعناست هرچند
انتقادات بسیاری بر آن وارد شده است .اما نادرست است که هایک یا میزس یا
فریدمن طالب دولت «کوچک» و در نتیجه ضعیفاند .آنان خواستار قویترین دولتها
هستند تا قوانین قدیمی لیبرالی یا سوسیال-دموکراتیک را براندازند و از قوانین
تغییریافتهی نولیبرال با قوه ی قهریه دفاع کنند ،چیزی که نامش را حکومت قانون
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گذاشتهاند .با اینهمه در همهجای دنیا حتی در نولیبرالترین کشورها دولت همچنان
وجود دارد ،بودجههای دولتی وجود دارند و دولتها در حوزههای متعدد اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی و نظامی بر اساس مقررات معینی دخالت میکنند .میزان دخالت
آنها در اقتصاد و جامعه ،گاه از دخالتهای دولتهای جهان سومی بسیار بیشتر است.
کمااینکه اگر در بحران  ،2008دولت دخالت نمیکرد بازار آزاد ،سرمایهداری را کفن و
دفن کرده بود .بهرغم این دخالتهای ناگزیر ،فرآیند مقرراتزدایی به درجات متفاوتی
به خصوص در سه دههی گذشته در کشورهای مختلف پیش رفته است .همین
فرآیند یکی از شاخصهای اجرای سیاستهای نولیبرالی است .در ایران مطالعهی
سیاستهای نولیبرالی برای مشخصکردن پیشروی مقرراتزدایی در حوزههای
مختلف مانند صنعت ،کشاورزی ،خدمات ،فرهنگ ،آموزش ،صادرات و واردات و به
خصوص وضعیت ارز ،نیازمند سامان دادن به پژوهشهای روندی است که بتواند
اطالعات هر یک از این حوزهها را به صورت جداگانه جمعآوری و ارائه کند .تا قبل از
انجام چنین پژوهشهایی ارائهی تصویری کلی از این حوزه امکانپذیر نیست .در ادامه
سه حوزهی «مسکن»« ،بانکداری» و «آب» را به مثابه نمونههایی بسیار پر اهمیت در
حیات اجتماعی و اقتصادی ،متذکر میشویم که در این سه دهه مشمول
مقرراتزدایی شده اند .مابقی نیازمند وقوف به مطالعات انجام شده است .فیالمثل
فرآیند مقرراتزدایی از حوزهی کار ،تا جایی که به نیروهای کار باز میگشت در بخش
«موقتیسازی» توضیح داده شد.
حوزه ی اول ،زمین و مسکن و مدیریت شهری :در این حوزه با قطع کمکهای
دولتی به شهرداریها در پایان جنگ ،مقرراتزدایی به طور کامل صورت گرفت .تقریبا
میتوان گفت هیچ مقرراتی بر این حوزه حاکم نیست و کاالییسازی زمین و مسکن
در این سه دهه به تسریع فرآیندهای مالکیتزدایی از شهروندان و شهروندزدایی
منجر شده است .به طوری که بر اساس نتایج سرشماریهای انجام شده در فاصلهی
سالهای  1365تا  ،1395درصد جمعیت اجارهنشین در کل کشور  2.5برابر(از 12
درصد به  31درصد) و در تهران به دو برابر( از  22درصد به  44درصد) افزایش یافته
است .در حالی که مطابق گزارش مندرج در سالنامهی آماری کشور در سال ،1395
 35درصد از هزینهی خانوار در کل کشور و  44.3هزینهی خانوار در استان تهران در
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سال  1395به بخش مسکن اختصاص داشته است :یعنی بیشترین بخش از
هزینههای ماهیانهی یک خانوار .به عبارت دیگر ،یکسوم از هزینههای ماهیانهی
خانوارهای ایرانی در سال  1395بیبرو بگرد قربانی سیاستهای مقرراتزدایی از
زمین و مسکن شده است(.سالنامهی آماری کشور – 1395 ،فصل هزینه و درآمد
خانوار) محصول کاالییشدن طبیعت و مقرراتزدایی از زمین به زمینخواری،
کوهخواری ،جنگلخواری ،اشغال حاشیهی رودخانهها و سواحل و فروش زمینهای
جزیره های کشور و تخریب محیط زیست کمک کرده است .بازار سیاه نیز کارآفرینان
خود را دارد.
حوزهی دوم ،بانکها :خصوصیسازی بانکها و تأسیس بانکهای خصوصی از
ابتدای دههی  80و به خصوص پس از ابالغ سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی
شدت یافت .مقرراتزدایی از حوزهی بانکی و فقدان سیستمهای موثر نظارت در این
حوزه ،از اواخر دههی  80باعث شکلگیری انواع گستردهای از بانکهای خصوصی و
مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه و امثالهم شد(.ویژهنامهی بحران مالی و
اقتصاد مقاومتی ،ماهنامهی قلمرو رفاه )1395 ،مطابق دادههای بانک مرکزی از 42
موسسه ی دارای مجوز فعالیت بانکی در کشور فقط هشت مؤسسه یعنی  20درصد
آنها در حال حاضر دولتیاند .در حالی که تعداد زیادی از مؤسسات به اصطالح غیر
مجاز ،از دههی  90به بعد تکثیر شدند .در دههی  ،90مؤسسات اعتباری و بانکها در
بسیاری موارد با مشکالتی چون اختالس ،ناکارآمدی و ورشکستگی روبهرو شدند.
سوژه های نولیبرال به غارت اموال مردم مشغول شدند تا پول را به جایی ببرند که
طبق کلیشهی هزاربار تکرار شدهی اینان «امنتر» باشد .هر آنتروپرونور و یاپی و
آقازادهای این بصیرت گئورگ زیمل را ناخوانده میداند که پول میتواند ردپای خود
را گم کند .چنین بود حکایت کردند که کشور درگیر فسادهای گسترده ،نارضایتی و
اعتراض مردم و تحمیل بودجههای مالی کالن دولتی برای پرداخت خسارت به مردم
شد .حوزهی تسهیالت بانکی چه دولتی و چه خصوصی در زمرهی رهاشدهترین
حوزهها بوده است .فقط برای نمونه باید گفت بر اساس گزارش تدوین برنامهی ملی
مبارزه با فقر ،طی  30سال گذشته بیش از  80درصد تسهیالت بانکی به دو دهک

یوسف اباذری و آرمان ذاکری

ثروتمند رسیده که بیشترین معوقههای بازپرداخت وام را دارند .در حالی که
دهکهای کمدرآمد اغلب اقساطشان را به موقع پرداخت کردهاند 50.درصد
خانوارهای ایرانی در سه دههی گذشته از هیچ وامی استفاده نکردهاند(.روزنامهی
شهروند ،شمارهی 1396/10/2 ،1103؛ به نقل از برنامهی ملی مبارزه با فقر؛ بخش
تسهیالت بانکی)
این رهاشدگی حتی در بانکهای دولتی هم قابل مشاهده است .مطابق گزارش
تفریغ بودجهی کل کشور در سال « 1396منابع ارزی حداقل مبلغ یک میلیارد و
هشتاد و نه میلیون درهم و سیزده میلیون یورو در سنوات گذشته در بانک مسکن
ناشی از اعطای تسهیالت ارزی به دلیل عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین
کافی که تماما به سرفصل مشکوکالوصول منتقل شده و تاکنون بازگشت داده نشده
است … .تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی بانک ملی ایران در سال
 1396معادل یکصد و بیست و دو هزار میلیارد تومان بوده که به دلیل عدم
اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین کافی مبلغ نود و دو هزار و چهارصد میلیارد
تومان به بدهیهای غیر جاری تبدیل شده است»(خالصهی گزارش تفریغ بودجهی
سال  1396کل کشور ،دیوان محاسبات کشور) .این حکایتها همچنان ادامه دارد ،اما
تحلیل آنها در کلیت اقتصادی و لطمات اجتماعی و روانشناختی آنها ،نیازمند
کوششی عظیم است.
سوم ،حوزهی آب :ماجرای وضع مقررات در حوزهی آب مورد بسیار جالب توجهی
است که میتوان از آن سود جست تا نکات روششناسانه ناگفتهی این رساله را نیز
اندکی توضیح داد .در فیزیک نیرو یکی از مفاهیم مهم است .اما همین مفهوم در
منظومهی اندیشهی ارسطو معنایی دارد ،در نیوتون معنایی دیگر و در آینشتاین باز
معنایی دیگر .بنابراین یک مفهوم در منظومههای متفاوت معانی متفاوتی دارد .عدم
درک همین نکتهی ساده باعث قربانیان بسیار در علم شده است.
مردم از زمانی که در ایرانزمینِ دچار کمبود آب سکنی گزیدند مقررات دقیقی
برای مصر ف آب وضع کردند که ضامن بقای زندگی و فرهنگ و تمدنشان بود .با
ظهور دولت-ملت مدرن که در مقررات عرفی هزاران سالهی مردم تغییراتی ایجاد
کرد ،نابسامانی در وضعیت آب آغاز شد و منازعات مردم بر سر آب که گاه خونین نیز
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بود شدت گرفت .دولت-ملت مدرن میتوانست با بهرهگیری از آخرین یافتههای علمی
آنچه را عرف به میراث گذاشته بود بهبود و کمال بخشد اما متأسفانه چنین نشد.
وانهادن خرد به افسون تکنولوژی باعث سیهروزی این مردم شد .همانطور که گابریل
گارسیا مارکز در کتاب صدسال تنهایی نشان داده است ،مردم تکنولوژی را از جنس
جادو شمردند نه کاربست علم و خرد و به همین سبب گمان کردند که با حل سادهی
مسائل به کمک تکنولوژی قادر خواهند بود ایران را به تمدن بزرگ و امثالهم برسانند.
این خطای مهلک ،از زمان رضاخان شروع شد و تا به امروز ادامه یافته است و جای
بسی دریغ است که عدهای قربانی کردن خرد در پای تکنولوژی را ورود ما به عصر
مدرن و آباد کردن ایران نام نهادهاند .مهمترین قربانی فدا کردن خرد در پای
تکنولوژی مدرن ،حتی با نیتهای خیرخواهانه مثل محرومیتزدایی و خودکفایی ،آب
در ایران بود .در صورتی که استفادهی خردمندانه از پیشرفتهترین تکنولوژیها
میتوانست ملت ایران را از بسیاری بحرانها و مصائب نجات دهد.
از زمانی که مردم قادر شدند از حیث تکنولوژیک خود به حفر چاههای عمیق و
نیمه عمیق اقدام کنند وظیفه سخت و دشوار و به غایت ظریف حفاظت از آب را به
فراموشی سپردند .با پیروزی انقالب این فراموشی با نیت خیر محرومیتزدایی همراه
شد و در دهههای بعد با اندیشهی کسب سود بیشتر از آب و زمین و کشت ،به
لحظهی فاجعه بار کنونی رسید که اساساً احیای محیط زیست ایران را مورد شک و
تردید قرار داده است.
سابقهی تغییر مقررات مربوط به حفر چاههای عمیق و نیمهعمیق به سال 1361
باز میگردد که در تبصرهی مادهی سوم این قانون تغییر مهمی در قانون «توزیع
عادالنهی آب» مصوب سال  1347داده شد .مطابق این تغییر وزارت نیرو برای
چاههای غیر مجاز مردم ،در صورتی که «مضر مصالح عمومی» نباشد میتوانست
مجوز قانونی صادر کند .این قانون در فضایی که اصل بر محرومیتزدایی و خودکفایی
بود ،عمال باعث شد که مقرراتزدایی عظیمی در حیطهی آب صورت گیرد و انبوهی
از چاههای عمیق و نیمهعمیق در کشور حفر شود .جدول دو آمار تعداد چاههای
عمیق و نیمه عمیق حفر شده در چهل سال گذشته را نشان میدهد:
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در فاصلهی  40سال ،تعداد چاههای آب در کشور  14برابر شده و به  794هزار
حلقه رسید .فرآیند قانونیشدن چاه های بدون مجوز هرگز متوقف نشد و در دهههای
بعد قوانین جدیدی آن را تسهیل کرد .در سال  1389ماده واحدهای تصویب شد که
باعث شد چاههای بسیاری بتوانند بر اساس آن پروانه دریافت کنند(.حمیدرضا بازگشا،
روزنامهی ایران )1397/2/18 ،این قوانین ،که در کوران مقرراتزداییهای توصیهشده
نولیبرالها ،وضع شدند ،عمال از حوزهی آب مقرراتزدایی کردند .کشاورزان مدام به
کشت بیشتر و بهرهمندی از سود بیشتر تشویق شدند و حفر چاههای غیر قانونی را
هم ادامه دادند .نتیجه آن شد که تعداد چاههای آب حدود هفت برابر میزان افزایش
جمعیت رشد کند و میزان برداشت آب به پنج برابر برسد .باتوجه به تکنولوژی آن
زمان ،معنای مقررات سال  ،1347بر خالف نام پر طمطراقش صدور مجوز برای
عده ی معدود بود که از پس این کار بر میآمدند .معنای تبصرهی مجلس در سال
 ،1361صدور مجوز برای عموم مردم در جهت محرومیتزدایی بود .کار
خیرخواهانهای که به عکس خود بدل شد .مقرراتزدایی سال  ،1389در حال و هوایی
انجام شد که انواع و اقسام مقرراتزداییها تحت عنوان سپردن کار مردم به مردم
انجام گرفت و کار را در کنار هدایت آبهای تحتاالرضی در قالب سدسازیهای
نابخردانه -که در مورد آن در این مقاله سخن نمیگوییم -به فاجعه کنونی رساند که
برای بهبود آن باید در همهچیز قناعت کنیم و دست از مصرفگرایی محبوب
نولیبرالها برداریم.
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بدیهی است مقرراتزدایی در جامعهی ایران ،در حوزههایی مانند «اقتصاد
بینالملل» ،تا حد زیادی صورت نپذیرفته و گردش آزاد سرمایه در یک ساختار
بینالمللی شده ی اقتصادی به وجود نیامده است و این مسئله خود یکی از تفاوتهای
مهم ایران با برخی کشورهایی است که سیاستهای اقصادی نولیبرال در سطح
بینالمللی نیز در آنها اجرا شده است.
– مسئولیتناپذیری دولت در خدمات اجتماعی
نگاهی به تغییرات سهم دولت مرکزی(بخشی از دولت که عهدهدار تأمین خدمات
جمعی است) از تولید ناخالص داخلی نشان میدهد که مطابق گزارش بانک مرکزی
این عدد در فاصلهی سالهای  1355تا  ،1385از  48درصد در سال  ،1355به
20درصد در سال  1370و نهایتا  24درصد در  1385رسیده است(.بازمحمدی،
حسین و اکبر چشمی )1385 ،در همین دورهی زمانی اندازهی دولت مرکزی در
کشورهایی مانند کره جنوبی ،ترکیه ،فرانسه ،مالزی و نروژ روند افزایشی داشته و در
انگلستان در سطح  40درصد باقی مانده است(.امیدی -1397 ،محاسبه شده از
بودجهی کشورها) نسبت بودجهی عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال
 2015در جدول سه برای تعدادی از کشورها مقایسه شده است.
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اعداد نشان میدهد که پس از کاهش نقطهی اوج سهم دولت مرکزی در تولید
ناخالص داخلی در دوره افزایش قیمت نفت در دهه  ،50همواره سهم دولت مرکزی با
نوساناتی معدود در حدود  20درصد تولید ناخالص داخلی ثابت مانده است .عددی که
در مقایسه با اکثر کشورها بسیار پایینتر است و نشان میدهد سهم دولت مرکزی
نسبت به تولید ناخالص داخلی تا چه اندازه اندک است .معنای آن ساده است ،سهم
دولت در تأمین خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش و پرورش اندکتر از کلیهی
کشورهایی است که در جدول سه آمدهاند.
برای مثال فقط در حوزهی آموزش عالی ،آموزش عالی رایگان از  80درصد
آموزش عالی کشور در سال  1369به  13درصد در سال  1394فروکاهیده است.
مطابق آمار ارائه شده در سالنامههای آماری کشور ،بیش از  60درصد دانشگاههای
کشور را در سال تحصیلی  1394-1393حقالتدریسیها(آموزشگران غیر هیئت
علمی) اداره کردهاند.
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– ممانعت از تشکلیابی جامعه
ممانعت از تشکلیابی یعنی ضدیت با دموکراسی .در این زمینه وضعیت کامال
مشخص و معلوم است .برخورد با اتحادیههای صنفی کارگران و تشکلهای معلمان،
روزنامهنگاران ،دانشجویان و روشنفکران در طول چهار دههی گذشته به صورت
سیستماتیک در جریان بوده است .در این حوزه سیاستهای نولیبرالی با تمایالت
اقتدارگرایانهی دستگاه سیاسی همدست شده و شرایط را برای تشکلیابی جامعه
بسیار دشوار کردهاند .مقابله با دموکراسی ،یعنی بیپناه گذاشتن جامعه در برابر
سیاستهای نولیبرالی .از این لحاظ دهه  60به سبب از بین بردن همهی امکانهای
تشکلیابی جامعه ،یکی از مهمترین فراهمکنندگان زمینهی اجرای سیاستهای
نولیبرالی بوده است.
مردم بهخطا گمان میکنند که فقط گروهی خاص در حاکمیت مسبب ممانعت از
تشکلیابی مردماناند .این وضعیت پس از دههی  60با همدستی نولیبرالهایی به
اینجا رسیده است که استادانشان پینوشه را واداشتند تا دست به سالخی مردمان
تشکلیافته بزند .یکی از تصورات شیء واره همین واژه «خصوصی» است .مردم قربانی
تقابلهایی ساختگی شدند که اینان بنا به فلسفهی خود بر سر زبانها انداختهاند .یکی
از این تقابلها «دولتی و خصوصی» است .در حالی که در برابر دوگانهی دولتگرایی
یا نولیبرالیسم ،کسانی مثل فریبرز رئیسدانا از نظارت دموکراتیک دفاع میکنند نه از
دولتگرایی .مردم فکر میکنند که «خصوصی» و «خصوصیسازی» که بد نیست،
دخالت دولت یا حاکمیت در زندگی روزمره و شبمره بد است .آنان قادر نیستند
آزادیهای دموکراتیک را از آزادی خصوصی تمیز دهند و این گفتهی هانا آرنت را در
نمییابند که سخن گفتن از زندگی خصوصی دموکراسی نیست و نمیدانند که دولت
یا حاکمیت به سبب جانبداری از منافع خصوصی کسانی اندک دست به خشونت
میزند.
 -12آنچه همگان فراموش کردهاند این است که نولیبرالها در آغاز با این ادعا
وارد میدان شدند که اگر به سخنان آنها عمل شود کشور اقتصادی توانا ،صنعتی
شکوفا و تجارتی پویا و کشاورزیای زایا خواهد داشت و در نتیجه مردم ایران از درآمد
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نفت بینیاز خواهند شد و پول نفت به نفع نسلهای آینده ذخیره خواهد شد .اما
زمانی که بعد از گذشت سه دهه به نتایج سیاستهای آنها چه در سطح جهان چه در
سطح ایران نگاه میکنیم طبق نظر تمامی مراکز مهم آماری جهان ،نابرابری به
شیوه ای دهشتناک افزایش یافته است(.از جمله گزارش صندوق بینالمللی پول؛
 )Dabla-Norris,2015حاصل سیاستهای آنها در ایران به فاجعهای دهشتناک
ختم شده است .زوال خدمات اجتماعی دولت ،محیط زیست و از بین رفتن
همبستگی اجتماعی و فرسودگی روح و روان اساسا امکان بازتولید واحدی به اسم
ایران را دچار مخاطره کرده است .نه فقط کشور از درآمدهای نفتی بینیاز نشده بلکه
برای بقای نیمه جان خود همچنان به درآمدهای نفتی وابسته باقی مانده است که
ناگزیر باید به دست دولت توزیع شود .سیاستگذاری دولت برای مصرف درآمدهای
نفتی و همچنین واگذاری بخشی از شرکتهای دولتی به مجموعههای زیر نظر دولت
مانند سازمان تأمین اجتماعی ،موجب اجتنابناپذیری تداوم دخالت دولت در برخی
حوزهها برای ادارهی کشور شده است .سیاستهای نولیبرالی در ایران نه فقط از
دخالت دولت و حاکمیت در اقتصاد نکاسته بلکه به آن افزوده است .از سویی بنابر این
اصل نولیبرالی که نباید از ثروتمندان مالیات گرفت ،کاری که مکرون و ترامپ در حال
انجام آناند ،اساساً مسئله ی مالیات گرفتن از ثروتمندان در دولت ایران در دستور کار
قرار نگرفته است .اکنون با کاهش درآمدهای نفتی ،کشور با دوراهی سرنوشتسازی
روبه روست.
یک راه آن است که حاکمیت برای جبران کاهش درآمد نفتی دست به
خصوصیسازیهای بیشتر و حتی فروش خصوصی نفت بزند-مطابق تجویز برخی
اسناد کالن اقتصادی کشور -و به عقبنشینی در حوزههای آموزش و بهداشت ادامه
دهد تا اندک درآمدی کسب کند .اندیشهی نولیبرالیِ ضرورت بدل شدن دولت به
بنگاه ،حاکمیت ایران را هرچه بیشتر مجبور میکند تا بر طبقات متوسط و پایین
فشار وارد کند .تشکل زدایی را ادامه دهد و چه بخواهد چه نخواهد ایران را به بهشت
ثروتمندان نوکیسه و جهنم طبقات متوسط و پایین جامعه تبدیل کند .ادامهی
سیاستهایی که نشئت گرفته از در هم آمیختن نظام فکری نولیبرالی با نوعی برداشت
از دین است نتایجی به بارآورده که عدهای شتابزده آن را غارت مینامند .در صورتی
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که این غارتها نتیجهی منطقی اتخاذ این سیاستهاست .بدیهی است تداوم این
سیاستها فقط به عمیقتر شدن فاجعه کمک خواهد کرد .چه بر سر کشوری خواهد
آمد که مطابق گزارش «فقر و نابرابری» وزارت رفاه در سال  ،1392نزدیک به 35
درصد جمعیت آن زیر خط فقر مطلق بودهاند؟(وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
)1392
راه دیگر آن است که حاکمیت سیاستهای نولیبرالی را کنار بگذارد ،راه آشتی با
ملت خود و جهان را در پیش گیرد ،مسائل خود را با صراحت و صداقت با آن اقشاری
از جامعه که مدنیالطبع هستند و در صدد گفتوگو برای حل مسائل کشورند مطرح
سازد و صدای گروههای تشکلیافته و تشکلپذیر جامعه مانند معلمان ،کارگران،
بازنشستگان ،روزنامهنگاران ،پرستاران ،دانشجویان ،اقلیتهای قومی و مذهبی و
عقیدتی را بشنود و در فضایی دموکراتیک به همراهی آنان در حل مسائل و مصائب
ایران بکوشد تا بتواند نخستین گامها را در صلح و آرامش برای عبور از این برههی
دشوار تاریخ معاصر ایران بردارد .یگانه راه حل مسائل و مشکالت ما دموکراسی است.
 -13نولیبرالیسم جهانبینی است .هیچکس علیالخصوص حاکمیت ،نمیدانست
– و هنوز هم نمیداند -که «سرمایهداری» پیش از هر چیز «روح» است که در تمام
ابعاد زندگی رسوخ میکند و نسخه نولیبرال آن را به انتهای خود میخواند .این نکته
را ماکس وبر در اثر خود «اخالق پروتستانی و روح سرمایه داری» گفته است .وبر به
«سبک زندگی» ما انسانهایی که در نظام سرمایهداری زندگی میکنیم اشاره میکند.
« این نظم اکنون به شرایط فنی و اقتصادی تولید ماشینی وابسته است که امروز
سبک زندگی همهی کسانی را که در این مکانیزم متولد میشوند – و نه فقط کسانی
که مستقیما با مالاندوزی اقتصادی مرتبطاند -با نیرویی مقاومتناپذیر تعیین
مینماید و شاید تا زمانی که آخرین تن زغال سنگ مصرف میشود تعیین نماید .به
نظر باکستر غم نعم دنیوی بایستی فقط «مثل ردای سبکی که هر لحظه بتوان دور
انداخت» بر شانه ی اهل تقوا قرار داشته باشد ،اما سرنوشت چنین میخواست که
ردای سبک به قفسی آهنین مبدل شود… .به هر حال دربارهی آخرین انسانهای این
تکامل فرهنگی بهدرستی چنین میتوان گفت :متخصصان عاری از روح ،و لذت طلبان
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فاقد قلب .این پوچی تصور میکند به ترازی از انسانیت دست یافته است که هرگز
کسی بدان نرسیده است(».وبر )1385 ،هر چه متخصصان عاری از روح و لذتطلبان
فاقد قلب بر ایران چیره میشوند ارزشهای اخالقی به زوال میروند .گویی ابنخلدون
سرنوشت ما را پیشبینی کرده است .از عصبیت در روزهای نخست تا تلقی فرهنگ به
عنوان فساد در روزهای میانه تا زوال در روزهای آخر ،وبر فقط آن را انضمامیتر بیان
کرده است.
 -14تا اینجا فقط از اجرای برخی سیاستهای «اقتصادی نولیبرال» سخن
گفتهایم .در کنار سیاستهای اقتصادی نولیبرال ،فرآیندهای فرهنگیای نیز در جریان
بوده است که به ساخت «سوژهی نولیبرال» منجر شدهاند .سوژهی فردگرای لذتجوی
نفعپرست و خودشیفتهای که در جستوجوی هر چه سریعتر موفقیت و زیبایی و
ثروت به هر دستاویزی اعم از آنکه قانونی یا غیر قانونی ،اخالقی یا فاسد باشد توسل
میجوید .چنین سوژهای در یک فرآیند دیالکتیکی مدام از سوی حکومت دینی
سرکوب شده و با قوت بیشتر بازتولید شده است .هر گامی در جهت سرکوب او ،گام
بلندی در اعطای مشروعیت به او بوده است .به قول وبر ،پروتستانتیسم با بدل ساختن
تکلیف الهی به زندگی روزمره تفاوت میان امر مقدس و امر دنیوی را که خاص دنیای
سنتی بود ،زدود .در ایران با عمومیسازی امر قدسی و از میان رفتن تمایز میان امر
قدسی و امر عرفی ،تقدسزدایی عظیمی صورت گرفت به دست خود دین .دین
همه جا حضور پیدا کرد ،اما حریم و حرمتش را از دست داد .دو برابر شدن تعداد
روزهای دینی در تقویم ،افزایش گستردهی تعداد مساجد و هیئتهای دینی ،حضور
دائم دین در صدا و سیما ،بسط زمانی و مکانی «تبلیغ» و ورود دین به خصوصیترین
عرصه های زندگی فردی ،هیچ یک کمکی به افزایش توان دین در ایجاد همبستگی
اجتماعی نکرد(.شریعتی و ذاکری )1394 ،در جایی که همهچیز مقدس است در واقع
هیچچیز مق دس نیست .چنین شد که دین در جایگاه متهمان ناکارآمدی و فساد
نظام مند قرار گرفت .توان دین برای ایجاد همبستگی اخالقی و مقاومت در برابر
شکلگیری سوژهی نولیبرال از میان رفت .نتایج پیمایشهای انجام شده در چهار
دههی اخیر حکایت از آن میکنند که اعتماد اجتماعی در فاصلهی سالهای  1353تا
 1393در جامعه کمتر از نصف شده است .کمتر از  20درصد مردم ،در دههی 90
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یکدیگر را قابل اعتماد میدانند( .گودرزی و عبدی 1395 ،و غفاری )1394 ،اکثریت
مردم احساس میکنند ارزشهای اخالقی منفی در جامعه رواج گسترده دارد و کشور
آیندهی بدتری را در حوزههای مختلف در پیش دارد(.گودرزی 1382 ،و غفاری،
 ) 1395مردم دیگر حاضر نیستند با یکدیگر وارد قراردادهای اجتماعی شوند.
پروندههای قضایی به بیش از  16میلیون رسیدهاند .جنگ همه علیه همه ،آغاز شده
است .اصناف ،سندیکاها و سایر بخشهای جامعهی مدنی ،چنان نحیفاند که توان
ایستادگی در برابر سونامی «سوژهی نولیبرال» را ندارند .در ایران هر کس به گونهای
شیفتهی خود است .آیا دین خواهد توانست اخالق را احیا کند؟
در نهایت «سوژهی نولیبرال» به مجموعهی موفقیتهایی که در پیاش دوان است
دست نمییابد .جسم زیبا ،مدرک تحصیلی عالی ،کار بیدردسر ،ثروت بیپایان ،همدم
زیبا و دولت بی خون و دل در کنار .این همه نه فقط جملگی به دست نمیآیند بلکه
به دست آوردن هر یک از آنها نیز از عهده ی فرد خارج است .چنین است که «خود»
فرد بر اثر انواع هجومهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ،ضعیف و
ضعیفترمیشود .انسان بدهکار متولد میشود .بدهکار بانک ،بدهکار زن و فرزند و
دوست و خانواده و همسایه و از همه مهمتر بدهکار خود .سرمایهداری را دینی
دانستهاند که آمرزش ندارد .همهی مسئولیتها بر عهده خود فرد است .در
نولیبرالیسم جز خودپرستی و مشتی قواعد انتزاعی چیزی دیگر اهمیت ندارد .هر
فردی رقیب دیگری است و الجرم بیاعتنا به محنت دیگران .همدردی افسانهای
مسخره است و دیگردوستی بیمعنا« .جوهر نولیبرالیسم» به تعبیر بوردیو در مقالهای
به همین نام ،از بین رفتن تمامی «جمعها» است .فرد خودشیفتهی هراسان از آینده،
چهار راه پیش روی خود مییابد :فساد ،افسردگی ،اضطراب ،لذتجوییِ فاقد قلب.
سخن کوتاه؛ چیزی به اسم جامعه وجود ندارد و همبستهی دیالکتیکی آن فرد هم
وجود ندارد.
 -15ضدیت با علوم انسانی به نام دین ،همدستی با نولیبرالهاست .جریاناتی که
از «مرگ جامعه» و «جامعهشناسی» سخن گفتهاند و از نوعی «خاصگرایی» و
«ویژهبودن» وضعیت ما دفاع کردهاند ،خواسته و ناخواسته با نولیبرالها همدست
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شدهاند .حمله ی آنان به علوم اجتماعی چشم جامعه و حتی حاکمان را بر مهمترین
تحول اجتماعی-اقتصادی بعد از انقالب یعنی «چرخش نولیبرال» کور کرد .در
وضعیتی که جامعه بیش از هر زمان دیگر به مارکس ،وبر ،زیمل ،دورکیم و حتی
پارسنز و دیگران نیاز داشت تا به او بگویند که چه سرنوشت شومی در حال تکوین
است ،حمله را متوجه علوم اجتماعی کردند ،جلوی ورود شایستگان به دانشگاه را
گرفتند و چنین شد که آکادمی ناکارآمد ماند و چشم جامعه کور .اما سیاستهای
نولیبرالی پیش رفتند.
 -16سیاستهای نولیبرالی راه به سوی فاشیسم میبرد ،چرا که فرد را اتمیزه
میکند و گریبانگیر پارانویای رقابت .در فقدان تشکلهای اجتماعی که فرد بتواند
زندگی خود را با زندگی دیگری پیوند زند ،تودههای انسانی شکل میگیرند که
مجذوب اقتدار میشوند و تسلیم آن« .شخصیت اقتدارطلب» اسطورهی خود را گاه به
صورت نمادین در مناسک مذهبی جستوجو میکند ،گاه به گذشتهی رضاشاهی دل
میبندد و گاه با ستایش حسودانهی «سلبریتی»های ورزشی و هنری و فضای
مجازی ،لذت نداشتههایش را میبرد و به داشتههایش نفرت میورزد .همهی این
حاالت به ظاهر پراکنده حکایت از ساز وکار روانشناسی اجتماعی واحدی میکنند
که فروید در «روانشناسی تودهای و تحلیل اگو»(فروید )1393 ،و آدورنو در
«شخصیت اقتدارطلب» ( )Adorno, 1950و مقالهی «نظریهی فرویدی و الگوی
فاشیستی تبلیغات»(آدورنو )1382 ،آن را به خوبی تحلیل کردهاند .اینگونه است که
ناگهان ،جامعهای ممکن است فاشیست شود .انزو تراورسو کتاب «صورتهای جدید
فاشیسم»( )Traverso, 2019را چنین آغاز میکند« :ظهور راست رادیکال یکی از
مهمترین صور حال حاضر تاریخی ماست .در سال  2018حکومت هشت کشور در
اتحادیه ی اروپا (اتریش ،بلژیک ،دانمارک ،فنالند ،ایتالیا ،لهستان ،مجارستان و
اسلواکی) در دست احزابی است که راست افراطی ،ناسیونالیست و بیگانههراساند ».و
ادامه میدهد سه کشور فرانسه ،آلمان و ایتالیا در آستانهی درغلتیدن به آغوش
فاشیسم هستند و انتخاب ترامپ را سرآغاز این جریان جهانی میداند و میگوید از
دههی  1930تاکنون جهان هرگز این همه به فاشیسم نزدیک نبوده است ،فاشیسمی
که میزس در «لیبرالیسم در سنت کالسیک»( )2002آن را با این عبارات ستوده
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است« :نمیتوان منکر این واقعیت شد که فاشیسم و جنبشهایی مشابه که هدفشان
برپایی دیکتاتوری تمام عیار است مملو از نیات خوب هستند و مداخالت آنها ،تا
بدین لحظه ،تمدن اروپایی را نجات داده است )Von Mises, 2002(».این ستایش
نه فقط به سبب سرکوب نیروهای چپ ،بلکه برای در هم کوبیدن همهی نیروهای
دموکراسیخواه نثار موسولینی شده است.
 -17ما تا اینجا تا جایی که توانستیم دقت را رعایت کنیم ،دربارهی برخی از
ویژگیهای سیاستهای نولیبرالی در ایران سخن گفتهایم .حاال نوبت سایرین است که
به طور مشخص و دقیق نظر خود را راجع به این سیاستها ،مجریان و پیامدهای آنها
در ایران بیان کنند .توصیف سیاستهای نولیبرالی در ایران به کنار؛ چگونه میتوان از
این وضعیت خارج شد؟ در پاسخ به این سؤال است که باید مرز خود را با سه طیف
معین کنیم .اول آنها که «راستروی اقتصادی» را در داخل کشور همچنان ترویج
میکنند ،دوم آنها که «دم از عدالتخواهی» میزنند و سوم آنها که میخواهند در
کنار ارتش آمریکا آزادی و دموکراسی را برای ایرانیان به سوغات آورند،
همانچیزهایی که به عراق وعده داده شد.
دستهی اول ،گارد قدیمی حاکمیتاند ،اعم از اصالحطلب و اصولگرا .از گارد قدیم
باید پرسید فاجعه باید تا کجا پیش برود تا آنها دست از همان سیاستهایی بردارند
که موجب همین وضعیت فاجعهبار شده است؟
دستهی دوم ،گارد جدید حاکمیتاند ،طیفی از نیروهای نزدیک به حاکمیت که
امروز خود را هواخواه عدالت اجتماعی تصور میکنند .آنان تریبونهای متعددی را از
صداوسیما گرفته تا خطبههای پیش از نمازجمعه و دانشگاهها و مساجد و قرارگاههای
فرهنگی در اختیار دارند بیآنکه بگویند شرط تحقق عدالت چیست و حتی نخستین
نیم گام برای رسیدن به آن چگونه باید برداشته شود .آنان باید به این سؤال پاسخ
دهند که حال که جنگ همه با همه شروع شده است راهحل آنان برای پایان دادن به
این وضعیت چیست؟ و چه طرح ایجابی برای عالج این وضعیت دارند؟ و نسبت آنان
با «صلح با جهان» و «دموکراسی در ایران» چیست؟
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دستهی سوم ،نولیبرالهای خارجنشیناند که حول محور احیای سلطنت ،مشغول
البیگری با دستراستیهای نوین یا به عبارت دیگر فاشیستهای جدید در جهاناند.
 -18باید دفاع کرد از شکلگیری ائتالفی از گروههای مختلف مردم جهت تأمین
آموزش و بهداشت رایگان ،حق برخورداری از مسکن ،حداقل دستمزد کافی ،بیمه و
سایر خدمات اجتماعی برای همهی مردم .مطالبات اصلی چنین ائتالفی« ،آموزش،
بهداشت ،مسکن ،کار ،بیمه ،تشکل ،آزادی و دموکراسی» در مقابله با گارد قدیم و
جدید خواهد بود.
گارد قدیم و جدید به کنار ،نولیبرالهای خارجنشین نیز آزادیهای دموکراتیک را
به آزادیهای خصوصی بدل میکنند و از دموکراسی بیزارند .هر چند وعده دموکراسی
میدهند ،اما اساس اندیشهی آنها ضد دموکراتیک و ضد آزادیهایی است که مردم
برای تعیین سرنوشت خود نیازمند آناند .مکتب اقتصادی این دانشآموختگان لیبرال
خارجنشین همان نولیبرالیسم قدیمی است که استادانشان سیسال است مشغول
تبلیغ و اجرای آن در کشورهای مختلف جهاناند .نولیبرالهای خارجنشین بر آناند
که از دو سد و مانعی عبور خواهند کرد که نولیبرالهای قدیمی تاکنون نتوانستهاند از
آن بگذرند :ادغام در بازار جهانی یا به عبارت دیگر تحقق سرمایهگذاری خارجی و
عملیساختن آزادیهای خصوصی.
استادان اینان ،نولیبرالهای قدیمی قبال گفته بودند اکنون دیگر حاکمیتهای
ملی به «گونهای اجتنابناپذیر» باید «از لحاظ اصولی و راهبردی» از «انگارههای
واحدی پیروی و تبعیت» کنند و اگر اکنون این انگارههای واحد را نپذیرند «در آینده
نه چندان دور» چاره ای جز گردن نهادن به آن نخواهند داشت(.معاونت امور اقتصادی
و برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه)1383 ،
تبدیل ایران به گتویی عظیم حاصل عدم تحقق آن گردننهادن است ،زیرا که
منافع برخی از کارآفرینان در گرو این گردن ننهادن است .بازار سیاه کارآفرینان خود
را دارد .نولیبرالهای خارجنشین گمان میکنند که با کسب دوستی آمریکا و اسرائیل،
راه سرمایه گذاری خارجی را خواهند گشود .این دوستی میسر نخواهد شد مگر با
حمله ی آمریکا به ایران .تالش این گروه را حتی آقای اردشیر زاهدی خائنانه مینامد.
آنان گمان می کنند ایران حی و حاضر همواره در طول تاریخ باقی خواهند ماند و
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نمیدانند که قبال دولتهای بزرگ حتی نقشهی تجزیهی ایران را کشیدهاند .پس از
این حمله و یا حتی ادامه ی وضعیت تحریم ،ممکن است چیزی به اسم ایران باقی
نماند .مردم ایران بهتر است نگاهی درست به اخبار ایران و جهان خاصه وضعیت عراق
و سوریه و افغانستان بکنند که آمریکا قول داد آنها را «آزاد» کند .این گروه و
دموکراسی؟ آنان حتی اگر ندانند ،مجری سیاستهای نولیبرالی خواهند بود که یگانه
گزینهی آمریکاییها برای همهی کشورهایی است که تاکنون به آن تجاوز کردهاند.
بهرغم آنکه بعد از حملهی آمریکا به عراق ،شرکتهای آمریکایی قراردادهای ننگینی
را به مردم عراق تحمیل کردند ،ترامپ همچنان شکوه میکند که چرا آمریکا نفت
عراق را یکجا نبلعیده است .اما دلیل فلسفی ضدیت این جهانبینی با دموکراسی
کجاست؟ هایک فیلسوف و اقتصاددان اینان ،آن مجلس دوم را به این سبب پیشنهاد
کرد که آرای مردم عادی را وتو کند .او در مقالهای «شجاعانه» در جلد دوم کتاب
«قانون ،قانونگذاری و آزادی :سراب عدالت اجتماعی»( )Hayek, 2003به اصول
دموکراتیک و غیر بازار آزادی حقوق بشر حمله کرد:
مادهی  22اعالمیهی حقوق بشر« :هر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امنیت
اجتماعی دارد و مجاز است به یاری مساعی ملی و همکاری بینالمللی ،حقوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حیثیت و کرامت و رشد آزادانهی
شخصیت خود را ،با توجه به تشکیالت و منابع هر کشور ،به دست آورد»؛
بند اول مادهی  23اعالمیهی حقوق بشر« :هر شخصی حق دارد کار کند ،کار
خود را آزادانه برگزیند ،شرایط منصفانه و رضایتبخشی برای کار خواستار باشد و در
برابر بیکاری حمایت شود»؛
مادهی  27اعالمیهی حقوق بشر« :هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی
فرهنگی اجتماع سهیم و شریک گردد و از هنرها و به ویژه از پیشرفت علمی و فواید
آن بهرهمند شود»؛
مادهی  28اعالمیهی حقوق بشر« :هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی
در عرصهی اجتماعی و بینالمللی باشد که حقوق و آزادیهای ذکر شده در این
اعالمیه به تمامی تامین و عملی سازد»؛
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این مواد جملگی از نظر هایک بیمعنایند .اما درست همان بندهاییاند که به
زندگی موقرانهی نوع بشر معنا میدهند .میبایست پرسید برخورداری از حق رشد
آزادانهی شخصیت ،برگزیدن آزادانهی کار خود ،داشتن شرایط منصفانه و
رضایت بخش برای کار ،برخورداری از حمایت در برابر بیکاری ،شرکت آزادانه در
زندگی فرهنگی ،داشتن سهم از هنرها و پیشرفت علمی و داشتن حق خواستن نظمی
در عرصهی اجتماعی و بینالمللی که ضامن کلیه حقوق و آزادیهای ذکر شده در
مواد اعالمیهی حقوق بشر باشد ،بیمعناست؟ اگر این موارد حذف شود چه چیزی
باقی میماند مگر آزادی در خرید و نمایش آن؟ بر مبنای مادهی  ،28طلب حملهی
آمریکا به ایران برای براندازی یا حتی کمک آمریکا برای براندازی عملی «خائنانه»
است .همچنانکه تحریم ملل به بهانههای مختلف نیز عملی ضد انسانی و ضد
«برقراری نظم در عرصهی اجتماعی و بینالمللی» است.
وضعیت فعلی جهان به قول بسیاری از صاحبنظران شباهت بسیاری به دهههای
 20و  30قرن گذشته دارد .دهههایی که فاشیسم زمام امور را از لیبرالیسم از هم
پاشیده ی آن زمان تحویل گرفت و سال صفر جهان را تحویل مردمان بازمانده داد.
نولیبرالی همچون میزس زمانی که از فاشیسم موسولینی دفاع کرد ،میدانست که
به رغم تمامی تجاوزهای موسولینی به اصول دموکراتیک چرا باید از او دفاع کرد.
اما مورد دوم ،مسئلهی آزادیهای خصوصی است که تحقق آن بهانهی دیگر این
گروه است .آنان با توسل به تکنیکهای روانشناسی مبتذل و ایجاد نوستالژی با
انگشت گذاشتن بر نقاط ضعف طبقهی متوسط و برخی طبقات تهیدست در برابر
این تکنیکها گذشتهی دروغینی میسازند اما از آینده چیزی نمیگویند مگر سالخی
ارتجاع سرخ و سیاه و البد سپردن اموال یا نااموال دیگران و «خصوصیسازی واقعی»
و سپردن امور به دست کارآفرینان درست و حسابی یعنی خودشان .تاکید میکنیم
میبایست برای حل ایننوع منازعهها از جمله مسئلهی حجاب ،بخشهای مختلف
جامعه با یکدیگر آزادانه گفتوگو کنند .اینجا نیز راه حل فقط دموکراسی است و
دموکراسی دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت نیست .حفظ حقوق همهی اقلیتها گوهر
دموکراسی است.
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 -19ما تا اینجا تالش کرده ایم نشان دهیم که چگونه مرز این ساختار تحلیلی با
همهی جناحهایی که همچنان «راستروی اقتصادی» را برای کشور تجویز میکنند
تعیین می شود .همانگونه که توضیح داده شد ،در داخل کشور دو جناح اصالحطلب و
اصولگرا در عالیترین سطوح خود ،در سه دههی گذشته این سیاستها را در کلیت
آن پیش برده اند و همچنان نیز بر ضرورت پیشبرد آنها اجماع دارند .ابالغ
سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی در سال  ،1384محتوای درسهای اقتصاد به
زبان ساده رئیس جمهور سابق ،سخنان مکرر مسئوالن در باب ضرورت
خصوصیسازی هر چه بیشتر شرکتهای دولتی ،آموزش و بهداشت تا پایان سال
 ،1398نمونههای تمامعیار نشاندهندهی چنین اجماعی است .اجماعی که عالمان
نولیبرال مشروعیت علمی آن را برای دولتها فراهم کردهاند و دولتها هم با جان و
دل آن را پذیرفتهاند .نهایت تجدیدنظر صورتگرفته در آنها تکرار کلیشهی جایگزینی
«خصوصی سازی بد و نادرست و غیر شفاف» با «خصوصی سازی خوب و درست و
شفاف و واقعی» است .امروز -منهای کسانی که حتی در سطح دانشگاهی صورت
مسئله هنوز برایشان مبهم است -منافع سیاسی همهی این گروهها در پنهان کردن
اجماعی است که همواره در اجرای «سیاستهای نولیبرالی» میان آنها وجود داشته
است .برجسته شدن اختالفات سیاسی ،به پوشاندن اجماع اقتصادی آنان کمک کرده
است .آنان هرگز در نیافتهاند که نولیبرالیسم جهانبینی است ،نه اقتصاد .این مسئله
به کنار که چرا اساسا این جهانبینی فاجعهبار از روز اول برای توسعه و پیشرفت
انتخاب شد .دولت و حاکمیت امروز باید به مردم ایران توضیح دهند که اساسا چرا
همچنان بر تداوم این برنامه در این یا آن صورت اصرار میورزند؟
 -20در طول این چهل سال گروههای صاحبمنزلت مدام برای مردم ایران
سخنرانی کردهاند و برای آنها الگو تراشیدهاند .مردم ایران فرصت نیافتهاند که خود
سخن بگویند .وضعیت حاضر نبرد این الگوها با یکدیگر است .دموکراسی یگانه راهی
است که به مردم فرصت می دهد خود سخن بگویند و معضالت خویش را بیان کنند.
میبایست به مردم اعم از معلمان ،زنان ،کارگران ،کودکان ،اقلیتهای قومی و مذهبی،
پرستاران ،روزنامهنگاران ،دانشجویان فرصت داد که خود ،آزادانه تشکلهای خود را
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ایجاد کنند و در محیطی آزاد دربارهی مشکالت خود سخن بگویند و خواستههایشان
را مطرح کنند تا بتوانند به کمک خرد راهحلهایی را پیدا کنند که وضعیت فعلی ایران
را بهبود بخشند .فقط در این صورت است که همگان خواهند آموخت که به ایماژها و
الگوهایی که برایشان ساخته شده است دل نبندند و همچون افرادی بالغ به
سرن وشتشان و هموطنانشان و وطنشان بنگرند و در فضایی بری از کینهتوزی راههای
برون رفتن از این وضعیت دشوار را بیاموزند .به این سبب است که دموکراسی و آزادی
ابراز عقیده بدون ترس و واهمه برای همگان از نان شب واجبتر است .زیرا فقط بر
مبنای دموکراسی است که مردمان به بلوغ خواهند رسید .کانت روشنگری را برون
آمدن از صغارت ،عدم بلوغ و مسئولیتناپذیری تعریف کرده است و آدورنو افزوده
است که دموکراسی فقط بر مبنای آموزش امور سیاسی ،اجتماعی و آگاهی اخالقی
استوار است و برای رسیدن به این کار و اجتناب از خردگریزی الزم است که هر
انس انی قابلیت و شجاعت استفاده کامل از قدرت عقالنی خود را بیابد .فردا را نه بر
مبنای کینهتوزی از امروز بلکه با تخیل دنیایی میتوان ساخت که در آن بهبود
وضعیت هر فرد ،شرط بهبود وضعیت دیگری باشد.
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جرج مونبیو ،نویسنده ،روزنامهنگار و کنشگر سیاسی است و بهعنوان ستوننویس
با روزنامهی گاردین همکاری میکند .وی در زمینهی مسائل زیستمحیطی و شررای
سیاسی -اقتصادی امروز دنیا دارای تألیفاتی است .مقالهی حاضر که عنروان نن از نرا
نخرین کتاب وی «خروج ازمخمصه :سیاستی ترازه در عصرر بحرران»Out of The ،
 " Wreckage :A New Politics in the Age of Crisisگرفتره شرده
گزیدهی کتاب است که خود وی تنظیم کرده و در گاردین منتشر شده اسرت.در ایرن
کتاب وی نظراتش را در مورد بحران اقتصادی – سیاسی که امروزه گربیانگیر شرده و
امکان برونرفت ازنن مطرح کرده است.
دونالد ترامپ ،کرهی شمالی ،توفانهای وحشتناک ،نولیبرالیسم ،نیا میتوان به دنیرای
بهتری امید داشت؟ قطعاً اما باید دورهم جمع شویم و داستان تازهی دلنشرینتری در
مورد اینکه کیستیم و چهگونه باید زندگی کنیم تعریف کنیم.
نیا منطقی است به دنیای بهتری امیدوار باشیم؟ با توجره بره م رم و بیاعتنرایی
دولتها ،نابسامانی احزاب اپوزیسیون ،خیزش بیوقفه به سوی تخریب شرای اق یمری
و ازسرگرفته شدن تهدید جنگ هستهای ،پاسخ به نظر منفی میرسرد .مشرک م مرا
حلناشرردنی و رهبرانمرران خطرنرراک ،حررا ننکرره ر یدهنرردگان سررادهاندیش و
سردرگماند .نومیدی ماهراً تنها پاسخ عاق نه است .اما طی دو سا گذشته مشاهدهی
چهار مورد روی من اثر گذاشت .چیزی که برای من روشن شد این اسرت کره اساسراً
شکست سیاسی یعنی یک تصور تحققنیافته .متوجه شرد کره ناامیردی عیرعق ئری
است ،نه امید .معتقد این یافتهها راه به سوی یک دنیای بهتررا روشن میسازد.
اولین مورد که تازگی هم ندارد تشخیص این نکته اسرت کره رهبرران قروی و یرا
احزاب قدرتمند دراعما سیاست ننقدر نقش ندارند که روایتهای سیاسی قدرتمنرد
مؤثرند .تاریخ سیاسی نیمهی دو قرن بیستم را میتوان در اخرت برین دو روایرت
اص ی خ صه کرد :داستانهایی که سوسریا دموکرامهای کینزگررا عنروان کردنرد و
داستانهای نولیبرا ها .در بدو امر داستانهای (گروه) او وسپس (گرروه) دو ههرن
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افراد با هرگونه بیرنش سیاسری را بره خرود مشررو کررد .در زمانیکره داسرتانهای
سوسیا دموکراسی حاکم برود ،حتری محافظرهکاران و جمهوریخواهران نیرز عناصرر
ک یدی برنامه را قبو کردنرد .هنگرامی کره نولیبرالیسرم جرای نن را گرفرت احرزاب
سیاسی در همه جا و با هر بینشی مجذوب نن شدند .این داسرتانها روی همره چیرز
(ازجم ه) شخصیت ،هویت و سابقهی احزاب اثر گذاشت.
جای تعجب نیست ،داستانها ابزاری هستند که دنیا را با نن سریاحت مریکنیم.
ننها اجازه میدهند تا ما نشانههای پیچیده و متناقض را تفسیرکنیم .همهی ما دارای
عریزهی روایتپذیری هستیم :سرشت هاتی برای گوش دادن بره ایرن کره کیسرتیم و
جایگاهمان کجاست.
وقتی ما با مسئ هی پیچیردهای برخرورد مریکنیم و میخرواهیم نن را بفهمریم،
دنبا دالیل معتبر و منسجم نیستیم ب که دنبا داستانی یکدست و قابلفهم هستیم.
زمانیکه از خودمان میپرسیم که نیا چیزی «درست است» ،این «درست بودن» مثل
درک دانشمندان و فی سوفان ،بخردانه نیست ،ب که با فهم و درک مرا بایرد «درسرت»
باشد ،با انتظار ما از رفتار ند ها و دنیا منطبق باشد ،بخشهرای نن برا هرم همخروانی
داشته باشند و همانگونه پیش برود که یک داستان پیش میرود؟
یک رشته دالیل ،هرقدر هم صحیح و مسرتد باشرد ،یرک داسرتان جاافتراده را
اص ح و یا محو نمیکند .احتماالً فق خشرم و رنجرش را دامرن خواهرد زد .معمروالً
مرد استدال های مرایر با چیزی را که در ههنشان «درسرت» جرا افتراده باشرد ،برا
خشم انکار میکنند .فق یک داستان میتواند داستانی دیگر را از خاطرهها محو کند.
داستانسراها دنیا را اداره میکنند.
)
1
(
مورد دو را که جالبتر است ،با کمرک جرورج مارشرا نویسرنده و برنامرهریز
(کنشگر محی زیست) دریافتم .این مورد میگوید :با وجود اینکره داسرتانهایی کره
سوسیا دموکراسى و نولیبرالیسم روایت کردهاند بهشدم براهم در تقابلانرد ،هرردو از
ساختار روایی یکسرانی برخوردارنرد .میتروانیم نن را «داسرتان بازسرازی»( )2بنرامیم.
بهعنوان مثا  ،بهدلیل اقدامام ضدبشری قدرمهای زورمند و تبهکرار ،مم کرت دچرار
هرجومرج میشود .قهرمان (داستان) – که میتواند یک نفر یا یک گروه از مرد باشد
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– ع یه این هرجومرج بهپا میخیزد و با نیروهای تبهکرار میجنگرد و برهرعم همرهی
مشک م بر ننان پیروز شده ،موفق به اعادهی نظم میگردد.
داستانهایی که این الگو را دنبا میکنند میتوانند چنان قوی باشند که همهی
چیزهای قبل از خود ،حتی ارزشهای اصرولی مرا را پراک کننرد .برهعنوان مثرا  ،دو
روایت محبوب و ماندگار ارباب ح قهها و سریا نارنیا ،ارزشهایی را مطررح میکننرد
که در قرون وسطی عادی و مقبو بود اما امرروز برهطور ک ری مرردود اسرت .در ایرن
داستانها هرجومرج ،به ع ت سرنگونی پادشاهان مسرتقر و یرا جانشرینان قانونیشران
نشان داده میشود؛ عدالت ونظم درگرو بازگشت ننان است .ما از بازگشت دیکتراتوری،
از بین رفتن صنعت و حتی در مورد سریا نارنیرا ،پیرروزی نیرروی الهری برر نیرروی
زمینی احساس رضایتخاطر میکنیم.
اگر این داستانها ارزشهایی را منعکس میکردند که اکثر مرد امهرار میکننرد
(مثل) دموکراسی ،استق و «پیشرفت» صنعتی ،شورشیان قهرمانان داستان بودند و
فرمانروایان موروثی ند های بد قصه .اما شیوهی بیان چنان (موضوع) داستان را عمده
میکند کره ههرن مرا تنراقض نن را برا اولویتهرای پذیرفتهشردهی خودمران ندیرده
میگیرد .داستانها همهی حقایق ،مستندام ،ارزشهرا و باورهرا را تحتالشرعاع قررار
میدهند.
داستان سوسیا دموکراسی بحران جهانی را با اشراره بره دورهی رکرود اقتصرادی
بزرگ )3(،بهدلیل رفتار منفعتط بانهی یک قشر نخبهی افسارگسیخته عنوان میکند.
س طه ی این قشر نخبه بر ثروم و نیز بر نظا سیاسی بره افرزایش فقرر ،محرومیرت و
ناامنی افراد مزدبگیر منجر شده است .مررد دنیرا برا همبسرتگی بررای حفرع منرافع
مشترک ،میتوانند ایرن قشررنخبه را از اریکرهی قردرم بره زیرر کشریده ننهرا را از
درنمدهای نامشروع محرو سازند ،که نتیجهی نن ثروم بررای سرعادم همره خواهرد
بود .یک دولت حمایتگر و پدرساالر برای حفرع منرافع عمرومی برا سررمایهگذاری در
پروژههای دولتی میتواند نظم و امنیت را اعاده و ثروتی تولید کند که نینردهای مرفره
را برای همه تضمین کند .مرد عادی – قهرمانان داستان – بر کسانی که برننان م م
روا داشته بودند پیروز خواهند شد.
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نولیبرا ها داستان خود را به این شکل بیان میکنند که درنتیجهی گرایشهرای
دولتی پرقدرم در س ب مالکیت خصوصی )4(،دنیا دچار بحران شده کره بهسرادگی در
استفاده از تما اشکا برنامهریزی دولتری و همرهی ت شهرا بررای مهندسری نترای
اجتماعی مشخص است ،فجایع دورهی استالینیسرم و نازیسرم را هرم مثرا میزننرد.
ک کتیویزه کردن ،نزادی ،فردگرایی و فرصتها را از بین میبرد .کارنفرینان قهرمان که
برای بازپس گرفتن قدرم بازار بسی شدهاند ،برا ایرن انطبا پرذیری اجبراری مبرارزه
میکنند و جامعه را از قید بردگی دولت رها میسازند .نظم در شرکل برازار نزاد اعراده
میشود که بازتوزیع ثروم و فرصت ،نیندهای مرفه را برای همه تضمین میکند .مرد
عادی که توس قهرمانان داستان (کارنفرینان نزادیخواه) نزاد شدهاند ،بر کسانی کره
بر ننان م م روا داشته بودند پیروز خواهند شد.
پس ننگاه ،بازهم به کمک مارشا  ،حسب اتفا به مورد سرو رسرید  :شریوهی
بیان «داسرتان بازسرازی» عنصرر مشرترک اکثرر تحروالم سیاسری موفرق ،از جم ره
انق بهای مذهبی است .در اینجا بود که المحاله مورد چهار را دریافتم :ع رت ایرن
که ما بهرعم ناکامیهای متعدد و بارز نولیبرالیسم هنوز گرفتار نن هستیم ایرن اسرت
که نتوانستیم روایت تازهای بهعنوان جایگزین ایجاد کنیم.
نمی توانید بدون طرح یک داستان جدید ،داستان کسی را از وی بگیرید .فق بره
چالشکشیدن یک روایت قدیمی هرقدر هم که منسوخ و بیاعتبار باشد کافی نیسرت.
ترییر تنها زمانی اتفا میافتد که یک داستان با داستانی دیگر جایگزین شرود .وقتری
ما داستان درستی را شرح و بس دهیم و یاد بگیریم که چهگونه نن را تعریف کنریم،
میتواند روی افکار مرد با هرگونه دیدگاه سیاسی اثر بگذارد.
اما از بین ننچه احزاب سیاسی عمده مطرح میکنند ،شکل تح یلرفتهی ننچه
از سوسیا دموکراسی کینز بهجا مانده بهتر از بقیره برهنظر میرسرد ،ولری نن نگررش
مشک م زیادی دارد :نخست این داستان قدیمی بخرش بزرگری از مضرمون و قردرم
روایتی خود را از دست داده است .چیزی را که امروزه به نا مکتب کینز میشناسریم
به دو مبحث مختصر تق یرل یافتره :کراهش نررخ بهرره در دورهی رکرود اقتصرادی و
استفاده از چرخهی معکوس در هزینههای دولت (تزریق پو توس دولت به سیسرتم
اقتصادی در زمان باال بودن نرخ بیکاری و یا خطر بروز رکود) .مواردی که جان مینارد
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کینز بهعنوان مکملهای اساسی این سیاست میدید نظیر افرزایش مالیرام در دورهی
رشد سریع اقتصادی برای تخفیف فرازوفرودهای اقتصادی؛ نظا نرخ ارز ثابت ،کنترر
حرکت سررمایه و نظرا خودتصرحیحگر بانکرداری جهرانی (یرک اتحادیرهی پایاپرای
بینالم ی)( )5که از دیدگاه کینرز مکمرل اصر ی ایرن سیاسرتها برود بیاعتبرار و بره
فراموشی سپرده شدهاند .بخشی از دالیل این است که مشک تی که الگوی کینرزی در
دههی  1970با نن روبرو شده بود برطر نشدهاند .اگرچه تحریم نفتی  1973نعازگر
ترکیب کشنده ی تور باال و بیکاری زیاد (تور تو با رکود) برود ،ولری سیاسرتهای
کینزی تقریباً هی راهح ی نداشت؛ مشک ی کره بررای سرا ها ادامره داشرت .کراهش
بازدهی و افزایش تور ناشی از افزایش هزینهها (مرزد و قیمتهرا بره دنبرا یکردیگر
افزایش می یافتند) نعاز از دست رفتن پذیرش اقتصاد کینزی بود .از همه مهمترر ایرن
که اقتصاد کینزی قادر نبود پاسخگوی مطالبام سیاسی سرمایه باشد.
با نعاز اعطای نزادی عمل به بازارهرای مرالی در دهرهی  1950توسر دولتهرا،
مقررام وکنتر های شدید مالی روی جابهجایی پو شروع بره تضرعیف کررد .تع یرق
قاب یت تبدیل دالر به ط توس ریچارد نیکسون در سرا  ،1971سیسرتم نرخهرای
ثابت تس عیر را که موفقیت سیاست کینز بسیار به نن وابسته بود از برین بررد .کنترر
حرکت سرمایه که مانع زهکشی پو توس سررمایهداران ودالالن ازسیسرتم اقتصراد
متوازن کینزی بود شکست خورد .نمیتوان فکر کرد که استراتژیهای مورد استفادهی
سیستم مالی جهانی در قرن بیستم از خاطرهها محو شود .اما شاید بزرگترین معضرل
بقایای سیستم سوسیا دموکراسی کینزی در بدو امر ،ولو ننکه مرؤثر باشرد ،مواجهره
با بحران محی زیست خواهد بود .برنامهای که بهدنبا اشترا پایدار از طریرق رشرد
مستمر اقتصادی با پیشرانهی افزایش تقاضای مصرفی باشد بهناگزیر سرنوشت بردتری
را برای ما رقم خواهد زد.
بدون ارایهی یک داستان هدایتگر که از نیندهای بهتر و نه گذشتهای بهتر خبرر
بدهد این اجتنابناپذیر خواهد برود کره احزابری کره میکوشریدند در مقابرل قردرم
نخبگان ثروتمند مقاومت کننرد سرردرگم براقی خواهنرد مانرد .نوسرازی سیاسری بره
داستان سیاسی نو نیاز دارد .بدون طرح یک داستان مثبت وتو برا راهحرل بره جرای
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واکنش وبرخورد از موضع مخالفت چیزی ترییر نخواهد کرد .با ارائهی چنین داستانی
است که همه چیز دگرگرون میشرود .روایتری کره مرا ارائره مریدهیم بایرد سراده و
قابلدرک باشد .اگر قرار است دگرگونی درسیاسرت (موجرود) ایجراد کنرد بایرد بررای
بیشترین تعداد مرد نشاندهندهی این باشد که مرزهرای سیاسری موجرود را برههم
میریرزد .بایسررتی نیازهررا وخواسررتهای عمیررق ننرران را برره جنرربش درنورد .میبایررد
مخمصهای را که در نن گیر افترادهایم توضریح داده راه رهرایی از نن را ارائره دهرد .و
ازننجا که از دروغپردازی وعوا فریبی چیزی عاید نمیشود بایرد براسراس واقعیتهرا
بیان شود.
دشوار به نظر مینید .اما معتقد که یرک «داسرتان بازسرازی» شرفا و جرذاب
وجود دارد که ویژگیهای فو را داشته باشد.
طرری سررا های گذشررته نرروعی همگرایرری در یافتررههای ع ررو مخت ررف نظیررر
روانشناسی ،مرد شناسی ،عصبشناسی (نوروساینس) و زیستشناسی تکام ی وجرود
داشته است .پژوهش در همهی این زمینهها به جمعبندی یکسانی اشاره دارند که نوع
بشر ،به نقل مستقیم ازمتن مقالهای در مج هی فرانتیرسایکولوژی «درمقایسه با سرایر
حیوانام بهنحو چشرمگیری عیرمعمرولی اسرت ».اشراره بره میرزان شرگفتانگیزحس
نوعدوستی انسان است .ما حساسیت فو العادهای نسبت به نیازهرای دیگرران داریرم،
بهصورم منحصربهفردی نس بت به رفاه ننان نگران هستیم ،ودارای توانمنردی خاصری
در ایجاد هنجارهای اخ قری هسرتیم کره ایرن تمرای م را ایجراد وتقویرت میکنرد.
هم چنین ما واالترین سطح همیاری در میان پستانداران را داریم .ما برهرعم اینکره از
بسیاری از صیادان و صریدهایمان ضرعیفتر و کنردتر برودیم ،برا تقویرت توانمنردی
قابلتوجه مان در کمک به یکدیگر از شرای دشوار زندگی در صرحراهای گرر نفریقرا
جان سالم بهدر بردیم .این میل قوی همیاری ازطریق اصل انتخاب طبیعری بخشری از
هام ما شده است .گرایشهای ما به نوعدوستی و کمک به همنوع یک حقیقت حیاتی
و محوری در نوع بشر است .اما همه چیز به نحو هولناکی خ نن پیش نمده است
سرشت نیک ما تحت تأثیر پارهای عوامل ،که شراید قروی تررین ننهرا سر طهی
روایت سیاسی دوران ما است ،خنثی و ناکرارا شرده اسرت .پرذیرش ایردئولوژی فاسرد
رقابررت شرردید و فردمحرروری افراطرری کرره توسرر سیاسررتمداران ،اقتصرراددانان و
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روزنامه نگاران به ما القا شده ما را در مقابرل یکردیگر قررار داده ،تررس و بیاعتمرادی
نسبت به هم را در ما تشویق ،و پیوندهای اجتماعی را که به زندگی مرا ارزش و معنرا
میدهد تضعیف میکند .داسرتان رقابرت و خرودبرتربینی مرا ننقردر تکررار و چنران
قانعکننده بیان شده که ما نن را بهعنوان «شرح هستی خود» پذیرفترهایم .ایرن امرر،
نگاه ما را نسبت به خودمان ترییر داده است .این ترییر بهنوبهی خود رفتار ما را عوض
می کند .توس این ایدئولوژی و روایت نولیبرالی که نن را مطررح میکنرد ،مرا هرد
مشترکمان را از دست دادهایم .ایرن (بیهردفی) بهنوبرهی خرود باعرث ازدسرتدادن
اعتماد به نفس نسبت بره قردرممان بررای دگرگرونی ،سررخورده ازمرفیرت مران در
بهترین کاری که انسان میتواند انجا دهد (یعنی) یافتن وجوه اشتراک در مقاب ره برا
معض م و همبستگی برای فائق نمدن بر ننها گردیده است .تفرقرهی مرا اجرازه داده
است تا قدرمهای تنگنظر ،متعصب وخشن خ ء سیاسی را پر کنند .ما در چرخرهی
معیرروب( )6ازخودبیگررانگی (الیناسرریون)( )7و عکسالعمررل گیررر افتررادهایم .پسررتاندار
ابراجتماعی ازهم میپاشد.
اما ما قهرمانان این داستان ،با بههم پیوستن برای رواج دوبارهی زندگی برمبنرای
کمونته( )8میتوانیم از این دور باطل خارج شویم .به کمک مرفیتمران در براهمبودن
وتع ق ،میتوانیم گوهر وجودی انسان ،یعنی نوعدوستی وهمیاری را دوباره پیدا کنیم.
با فعا شدن زندگی اجتماعی در محدودهی محل سکونتمان و پذیرش نن برهعنوان
بخشی از زندگی( ،طرح) نظراممان و بخشی ازاقتصادمان (در حمایت) رونرد فعالیرت
این کمونته ،میتوانیم بهترین جنبههای هام خود را بازسازی کنیم .هر جرا کره انرزوا
(فقدان معیارهای مشترک اجتماعی) وجود داشته باشد زندگی مدنی شکوفایی ایجراد
خواهیم کرد .هرجا که از خود بیگانگی وجود دارد حس تع ق ترازهای بره همسرایهها،
مح ه واجتماع بهوجود خواهیم نورد .پروژههای کمونته بهسرعت بازتولید و به فرهنگ
مشارکتی زندهای تبدیل خواهد شد .فعالیتهای تازهی اجتماعی احساس تع ق خراطر
و مالکیت را در ما تقویت خواهند کرد .جاییکره برین برازار و دولرت خرود را لهشرده
میبینیم ،اقتصاد نوینی ایجاد میکنیم که به مرد وسیاره احترا بگزارد .مرا نن را در
یک گسترهی وسیع ،اما فراموششدهی اقتصادی (یعنی) مایم ک فرهنگری و طبیعری
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مشترک( )9پیاده خواهیم کرد .تم ک و ادارهی منابع مح ی توسر کمونترهها ،ضرامن
این خواهد بود که همه در منافع نن سهیم باشند .استفاده ازمنابع مشترک در ترأمین
منافع عمومی ،امکانام دولتری را افرزایش داده و بررای همره امنیرت وتروان پرذیرش
(مشک م) و پایداری را به ارمران خواهد نورد .هرجا نادیرده گرفتره شرده و اسرتثمار
می شویم ،دموکراسی را رواج داده وسیاست را ازکف کسانی که نن را عصرب کردهانرد
بیرون خواهیم نورد .روشها و مقررام نوین برای انتخابام ضامن حفرع ر ی همگران
خواهد بود و قدرم سیاسی هیچگراه مقهرور قردرم مرالی نخواهرد شرد .دموکراسری
نمایندگی با حمایت دموکراسی مشارکتی( )10تقویرت شرده و بره مرا اجرازهی اصر ح
انتخابهای سیاسیمان را میدهد .تصمیمگیری بره کوچرکترین واحردهای سیاسری
ارجاع خواهد شد که میتوانند نن را نپذیرند .فرهنگهای نهادینره و قدرتمنردی کره
ایجاد میکنیم قدرم پذیرش تنوع اجتمراعی از هرگونره :تفراوم ند هرا ،تنروع نرژاد،
تجارب زندگی ،افکار و نحوهی زندگی کردن را دارا خواهد بود .دیگر نیازی نیست تا از
ننها که با ما فر میکنند هراس داشته باشریم؛ مرا قردرم و اعتمادبرهنفس الز در
جهت نفی ت ش برای کینهتوزی و نفرم با ننها را خواهیم داشت.
برا احیررای کمونترره ،نوسررازی زنردگی مرردنی و مطالبررهی جایگاهمرران در جهرران،
جامعه ای ایجاد خواهیم کرد که در نن طبیعت واالی ما (یعنی) نوعدوسرتی ،همردلی
وهمبستگی عمیق ،نشکار شود .یک دنیای بهتر ،ارزشهرای واالی مرا را برانگیختره و
بههنجار میکند .من برای این داستان نا «سیاست تع ق» را انتخاب میکنم.
از ننجا که یکی ازویژگیهای خوب یک سیاست ریشهدار در جامعه این است که
شما برای شروع ،به یک جنبش عمومی نیازی نداریرد ،برخری از ایرن اقردامام بردون
انتظار برای ترییرحکومت میتوانند شروع شوند .امرا سرایر جوانرب ایرن برنامره ترابع
ترییرام گستردهترسیاسی است .این دیدگاه تا زمانی که پارهای اتفاقام مهمی کره در
ایاالم متحده رخ داده مورد مطالعه و بررسی قرار نگیرد ممکن تست دورازههن ت قری
شود .روش سازماندهی فراگیر که در مبارزام انتخاباتی نمریکرا بررای نرامزدی برنری
ساندرز از حزب دموکرام استفاده شد یک تحو بالقوه (در ایرن زمینره) اسرت .او بره
جای اتکای صر به هزینهی هنگفت ،اط عام وپرسنل زیاد ،برای انجا ومایفی کره
معموالً برعهدهی یک ستاد انتخاباتی گذارده میشد ،از یک شبکهی هرمی رشدیابنده
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از داوط بانی استفاده کرد که هر داوط ب ومیفهی نموزش و نظارم بر کار یرک گرروه
دیگر از داوط بان را برعهده داشرت .در زمرانی کره هری ری ک ینترون صرر پرو را
سازماندهی میکرد ،ساندرز مرد را سازماندهى کرد .در پایان فرایند تعیین کاندیدا،
بیش از صد هزار نفر به خدمت گرفته شد کره در میران ننهرا یکصرد هرزار رویرداد
(ج سه و میتینگ انتخاباتی) را برگزار وبا هفتراد و پرن می یرون ر یدهنرده صرحبت
کردند.
شیوهی وی در (فرایند) انتخاب کاندیدا ،یک تجربهی بسیار بزرگ زنرده برود کره
بیشتر روشهای نن در حین اجرا بس وتوسعه یافت .مجریان ایرن روش در گرزارش
خود مینویسند زمانی متوجه شدند این استراتژی موفق بوده که خی ی دیرشرده برود.
اگر چند ماه زودتر این شیوه را به کار گرفتره بودنرد ،شربکهی داوط بران میتوانسرت
ک یهی شکلهای ارتباط با مخاطبین را کنار گذاشته وتقریباً با همهی واجدین شرای
در نمریکا تماس بگیرند .اگر روشهایی که ننان توسعه دادنرد از ابتردا مرورد اسرتفاده
قرار گرفته بود ،میتوانست چشمانداز هرگونه تب یرام (انتخابراتی) بررای یرک دنیرای
بهتر را به نحو اساسی ترییر دهد.
پررس ازخوانرردن کتررابی کرره دو نفررر از سررازماندهندگان (تب یرررام انتخابرراتی)
ساندرز( )11نوشته بودند ،و دریرک برنامره ویردئویی بررای گراردین مطررح کررد کره
استفاده از این روش میتواند چشماندازهای حزب کرارگر جرمری کروربین را متحرو
سازد ،به شدم مورد استهزا قرار گرفتم .اما ثابت شد که (این نظر) درست است .زمانی
که عمدتاً محافظهکاران بهعنوان برنده پیشبینی میشردند حرزب کرارگر برا اسرتفاده
ازعناصری از استراتژی ساندرز ،با حمایت مومنتو (جریان چپ حزب کارگر) برنردهی
انتخابام شد وشریوه ای کره ایرن ترییرر را ایجراد کررد هنروز دوران نوبراوگی خرودرا
میگذراند.
به نظر من اگر این روش با برخی شیوهها که کارمندان پیشرین کنگرره (جنربش
ایندیویزیبل)( )12تحت عنوان «راهنمای عم ی برای مقاومت در مقابل برنامهی ترامپ»
به صورم ننالین در «راهنمای ایندیویزیبل برای تأثیر روی اعضای کنگرره«( )13ارائره
کردند ت فیق شود مؤثرتر خواهد بود .این افراد روشهایی را که جنبش تی پارتی تهیه
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کرده بود مطالعه و نکام اساسی نن را استخراج کردند .ننها متوجه شدند که تشکیل
ج سام مح ی برا نماینردگان و تکررار یرک خواسرته بهصرورم مکررر و پخرش فری م
پاسخهای ننان در رسانهها یک اقدا ک یدی است که فشار را بهصورم بیوقفه افزایش
میدهد .جنبش تری پرارتی ،ترا زمرانی کره مقاومرت در قبرا خواسرتهایش تقریبراً
عیرممکن شد ،به خوبی از این روش بهره برد .همین روش را بدون حرکام ایذائی کره
این جنبش گاهی به نن متوسل میشد میتوان به کار بست .به اعتقاد من روشهرای
ایندیویزیبل با پشتوانهی مد سازماندهی گسترده و تیمهرای مومرف بره گرردنوری
شماره ت فن و مراجعهی خانهبهخانه در هرر مح ره میتوانرد نترای سیاسری را در هرر
کشوری که مدعی دموکراسی است ترییر دهد.
اما هیچیک از این شیوهها مادا که پشتوانهی یرک روایرت سیاسری سرامانمند و
تازه را با خود نداشته باشد ترییر معنادار و ماندگاری ایجاد نمیکند.
ننان که خواهان سیاستی معتد هستند میدانند که حداقل در تئوری عدهای برا
ما (همعقیده) هستند .مرد اکثراً اجتماعی ،عاطفی ونوعدوستاند .اکثر مرد تررجیح
می دهند در دنیایی زندگی کنند که مورد عزم و احترا باشند و عمر خرود و مواهرب
طبیعی را که خود و بقیهی دنیا به ننها وابسته است ت ف نکنند .امرا هسرتند معردود
کسانی که با دروغ ،دوپه و سخن گفتن و ایجاد سردرگمی بر این خواست نهران بررای
ترییر سرپوش مینهند.
می دانیم اگر بتوانیم چنین اکثریت خاموشی را بسی کنیم ،این اق یت کوچک به
هیچ عنوان نمیتواند ج وی ما را بگیرد .ولی ما از درک این امکران عراجز مانردیم و از
نن مهمتر نتوانستیم بهعنوان بدیل داستانهای سیاسی کهنه و تکراری روایت جرذابی
ازتحو و بازسازی ارائه کنیم .با زنده کردن تصوری که داریم ،به توانمان بررای اجررا
(بیشتر) پی میبریم .اینجاست که دیگر چیزی ج ودار ما نخواهد بود.
George Monbiot, how do we get out of this mess?, Guardian, 9
Sep 2017.
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پینوشتها
 - 1جورج مارشا ()George Marshall
نویسررنده و کنشررگر مسررائل زیسررتمحیطی و بنیانگررذار سررازمان «حمایررت از محرری زیسررت -
 » Climate Outreachو متخصص ارتباطام در زمینهی ترییرام اق یمی که دارای تألیفاتی هرم در
این زمینه است.
 – 2داستان بازسازی Restoration Story
منظور داستان بازنویسی شده است که فق شخصیتها و زمان و مکان ترییر میکند ولی موضروع
نن ترییر نمیکند.
 -3رکود اقتصادی بزرگ به دههی قبل از شروع جنگ جهانی دو گفته میشود .شروع بحرران در
اع ب کشورهای جهان از سرا  1929بروده و پایران نن اواخرر دهرهی  1930یرا اوایرل دهرهی 1940
بودهاست
Collectivization - 4
ک کتیویزه کردن به مفهو س ب مالکیت خصوصی ،مالکیت دولتی یا مالکیت اشتراکی است.
 – 5اتحادیهی پایاپای بینالم ی ) (ICUیکی از مؤسساتی بود که برپایی نن توس جان مینرارد
کینز در کنفرانس پولی و مالی سازمان م ل متحد ( )1944پیشنهاد شد .هرد تردوین مقرراتری بررای
مبادالم پولی بود که نهایتاً برعهدهی صندو بینالم ی پو گذاشته شرد .ایرن تشرکی م یرک بانرک
جهانی است که ومیفهی نن پایاپای کردن تجارم بین کشورها است.
 – 6چرخهی معیوب )(vicious cycle/circle
چرخهی معیوب به مجموعهی زنجیرهای از حوادث اشاره دارد که از طریق یرک ح قرهی برازخورد
وضعیت موجود را تشدید میکند و به سبب نن وضع بهمرور وخیمتر میشود .در این چرخره هرر جرزء،
جزء دیگر را تحریرک و تشردید میکنرد و گرایشری بره سرمت تعراد (اجتمراعی ،سیاسری ،اخ قری،
اقتصادی ،زیستمحیطی و عیره) ندارد وچون گردابی کلّ مجموعه را در خود فرو میبرد.
– 7زندگی بر مبنای کمونته ()Community Life
کمونته به تشکلهای براساس ع یق مشترک فکرری ،فرهنگری ،مرذهبی ،هنرری ،قرومی ،نرژادی،
تحصی ی و نظایر نن اط میشود که جنبهی انتفاعی ندارد .این تشکلها توس اعضا اداره و حمایرت
می شوند و مستقل از جریانام سیاسی و حکومتی است .ویژگی کمونته ارتباط فکری و تمراس مسرتمر
افراد جامعه با یکدیگر حو موضوع مشترک مورد ع قهی اعضا بروده وایرن ارتبراط ،زنردگی جمعری و
تماس افراد جامعه با یکدیگر را تقویت میکند.
 –8الیناسیون
الیناسیون یا ازخودبیگانگی به معنای بریدن فرد از نما و اهردافش ،سرردرگمی او ،جردا مانردن از
جامعه ،انزوا ،بیع قگی نسبت بره کرار ،سررخورده از سرازش برا محری و ناامیرد از همسرازی نمرا و
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معیارهایش با خواست جامعه به کار رفته است .هگل برای اولین بار واژه الیناسیون یا بیگرانگی برا خرود
را مطرح ساخت .وی معتقد بود بیگانگی با خود از زمانی نعاز شد که انسان از زندگی در وضرع طبیعری
دست کشیده و تمدن نعاز شد یعنی از زمانی که مجبور شد به قرار دادهرا و سرنتها گرردن نهرد و برا
نهادها کنار نید.
این حالت یعنی پدیدهی انسانهائی که احساس میکنند از نن چیزهرای نشرنا و م مروس کره بره
زندگیشان معنا و مفهو میداد جدا افتادهاند یعنی دور شدن از خویشتن و فقدان ههنیت .مارکس نن
را از دست دادن «سرشت ک ی» یا هام فطری میداند .سایر متفکرین نیز به این مسئ ه پرداختهانرد ،از
جم ه ژان پل سارتر این حالت را  serialityنامید.
جررج مونبیرو درنثرار خرود از واژههررای چرون loneliness, atomization, alienation,
 isolationاستفاده کرده است.
 -9مایم ک فرهنگی و طبیعی مشترک
مایم ک فرهنگی و طبیعی مشترک در مقابل واژهی ()Commonsانتخاب شده اسرت .کمرونز در
شکل واقعی خود یک نظم عیر سرمایهداران و به مفهو منرابعی اسرت کره همرهی افرراد جامعره بردان
دسترسی دارند و به مالکیت خصوصی کسی درنمینید.
کمونز واقعی نه به منظورانباشت سرمایه یا سود ،ب که با هد تامین دائمی رفاه ،نسایش وبهرروزی
برای افراد جامعه اداره میشود.
 - 10دموکراسی نمایندگی به این معناست که تصمیمام مربوط به جامعره ،توسر افرراد ویرژهای
که مرد انتخاب میکنند ،گرفته میشود .تقریباً تمامی نظا های سیاسی دمکراتیک مردرن اشرکالی از
دمکراسی نمایندگی هستند.
دموکراسی مشارکتی یا دموکراسی مستقیم ،تصمیمام به صورم جمعی توس افراد جامعه گرفته
میشد .در جوامع امرروزی ،دموکراسری مشرارکتی بسریار محردود اسرت امرا برگرزاری همهپرسری یرا
رفراندو در سطح م ی برای مسائل مورد اخت نمونهای از دموکراسی مشارکتی است.
11 –Rules for Revolutionaries book
http://www.rulesforrevolutionaries.org/
 - 12جنبش ایندیویزیبل )(Indivisible Movement
جن بش ایندیویزیبل یک گرایش متمایل به چپ درسیاست ایاالم متحده است که در اواخر 2016
دراعتراض به انتخاب دونالد ترامپ شکل گرفت.
این جنبش فعالیت خود را با انتشار یک مجموعه توصیه و رهنمود تحرت عنروان (Indivisible
) Guideکه توس کارمندان کنگره نوشته شده بود و به صورم ننالین منتشرر شرد نعراز کررد .ایرن
مجموعه حاوی پیشنهادهایی برای مقاومت نرا اما مؤثر در مقابل چرخش به راسرت در قروهی مجریره
(دولت) ایاالم متحده تحت مدیربت ترامپ است.
13 - The Indivisible Guide :
https://indivisible.org/guide
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در بهار  ،2018شریل سندبرگ ،میلیاردر فیسبوکی ،به زنان توصیه میکرد که
سختکوشی و موفقیت در دنیای کسبوکار عالیترین راه برای رسیدن به برابری
جنسیتی است :اگر تنها «نیمی از کشورها و شرکتها به دست زنان و نیمی از خانهها
به دست مردان اداره میشدند» ،دنیا جای بهتری میبود و ما تا پیش از رسیدن به
1

این هدف ،نباید دست از تالش برداریم .سندبرگ ،یکی از نمایندگان اصلی فمینیسم
2

3

شرکتی ،پیشتر از طریق تشویق زنان مدیر «به سوی پیشرفت» و رسیدن به هیأت
مدیرهی شرکتها به شهرت رسیده بود .او اکنون در اوج موفقیت شغلیاش به سر
می برد؛ او کار را با دانشگاه هاروارد آغاز کرده و با کمک الرنس سامرز ،استاد راهنمای
خود و از حامیانِ برجستهی مقرراتزدایی در والاستریت که معاون وزارت خزانهداری
آمریکا نیز بود ،به ریاست ستادِ این وزارتخانه و سپس بخش جمعآوری داده و
تبلیغاتِ هدفمند در گوگل و فیسبوک رسیده است.
بهار همان سال ،در  8مارس  ،2018یک اعتصاب فمینیسیتی در سرتاسر اسپانیا،
این کشور را دچار نوعی سکته کرد .سازماندهندگان اعتصاب فمینیستی ( la
 )huelga feministaهمراه با پنج میلیون نفری که در راهپیمایی شرکت کردند،
خواهان «جامعهای بدون استثمار ،خشونت و سرکوب سکسیستی» شدند -خواهان
«شورش و مبارزه بر ضد اتحا ِد پدرساالری و سرمایهداری که از ما میخواهد
فرمانبردار ،مطیع و ساکت باشیم ».وقتی خورشید از مادرید و بارسلون طلوع کرد و
خیابانها پُر شدند از جمعیت انبوه زنانی که با شادی و امید فریاد میزدند،
اعتصابکنندگان فمینیست اعالم کردند« :در روز  8مارس ما دست به دست یکدیگر
میدهیم و تمام فعالیتهای تولیدی و بازتولیدی را متوقف میکنیم ».آنها خواستار
پایان بخشیدن به شرایط کاریِ بدتر از مردان و دستمزد کمتر برای کار مشابه بودند.
این دو فراخوان مسیرهای متضادی پیش پای جنبش فمینیستی میگذارند.
سندبرگ و طبقه ی او فمینیسم را همچون خدمتکاری برای سرمایهداری میبینند.
 1این مقاله چکیدهایست از کتاب «فمینیسم  99درصددیها :یدک مانیفسدت» ،نوشدتهی نانسدی فریدزر ،تیتدی
باتاچاریا و چینزیا آروتزا که در سال  2019توسط انتشارات وِرسو منتشر شده است.
2 corporate feminism
3 lean in
نام کتاب معروفی از شریل سندبرگ که با عنوان «به سوی پیشرفت» به فارسی منتشر شده است.
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آنها جهانی می خواهند که در آن مزایای استثمار در محل کار و سرکوب در نظم
اجتماعی ،به نحوی برابر بین مردان و زنانِ طبقهی حاکم تقسیم شود – شکلی از
«برابری فرصتِ سلطهطلبی» .کامالً بر ضد آنها ،سازماندهندگان اعتصاب فمینیستی
ن سلطهی سرمایهدارانه – و پدرساالرانه  -هستند.
خواستارِ پایا ِ
تصمیم بر سر دو راهی
ما در مواجهه با این دو منظر فمینیستی ،خودمان را برسر نوعی دوراهی
مییابیم .یکی از راهها ما را به زمینی سوخته میرساند که در آن زندگی بشر ،اگر
همچنان اساساً ممکن باشد ،با فقر و فالکت همراه خواهد بود .راه دوم به جهانی دیگر
اشاره دارد که همواره در رؤیاهای بشری ترسیم شده است :جهانی که ثروت و منابع
طبیعیاش بین همگان تقسیم میشود ،جایی که برابری و آزادی ،نه آرزو بلکه
پیشفرض [و بنیانِ زندگی] است .آنچه تصمیمگیری [و انتخاب یکی از این دو راه] را
مبرم و ناگزیر میسازد ،ناپدید شدن هر راه میانهای است؛ ساختار غارتگرانهی
ی نولیبرال که در طول چهل سال گذشته [بر جهان] مسلط بوده هیچ
سرمایهداری مال ِ
راه میانهای باقی نگذاشته است – و تمام مبارزات اجتماعی و تالشها برای اصالحاتی
اندک را با خطرِ بدلشدن به نبردهای تنبهتن برای بقا مواجه کرده است .در چنین
شرایطی فمینیست ها ،مانند همگان ،باید موضعی قاطع بگیرند .آیا ما در زمانی که
زمینمان در حال سوختن است ،باید به تشویق «برابری فرصتِ سلطهطلبی» ادامه
دهیم؟ یا عدالت جنسیتی در شکلی ضد سرمایهدارانه را باید متصور شویم که ما را به
جایی فراسوی قتلعام کنونی ،به جامعهی جدیدی هدایت میکند؟
مانیفست ما چکیده ای برای راه دوم است .آنچه امروز اندیشیدن به نوعی
فمینیسم ضد سرمایهداری را ممکن میکند ،بُعد سیاسی بحرانِ کنونی است :تحلیل
رفتنِ اعتبار نخبگان در سراسر جهان ،که نهتنها احزاب نولیبرال میانهرو ،بلکه
ی آن را نیز تحت تأثیر قرار
همچنین هم پیمانانِ فمینیستِ شرکتی به سبک سندبرگ ِ
داده است .در انتخابات ریاستجمهوری ایاالت متحده در سال  ،2016وقتی
کاندیداتوریِ «تاریخیِ» هیالری کلینتون موفق نشد شورِ زنان رأیدهنده را برانگیزد،
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این فمینیسمِ شرکتی فروریخت .شکستِ کلینتون دلیلی موجه داشت :او خود
تجسمی بود از اینکه صعود زنانِ نخبه به مناصب عالی هیچ ربطی با بهبود زندگی
اکثریت وسیع ندارد.
عدم موفقیتِ کلینتونْ هشداری بیدارباش برای ماست .شکستِ او که بیانگر
ورشکستگی و افالس فمینیسم لیبرالی است ،نشاندهندهی فرصتی تاریخی برای
چالشی از جانب [فمینیسم] چپ نیز هست .در خأل فعلیِ [ناشی از افول] هژمونی
ق
لیبرال ،ما فرصت داریم با پروراندن جهتگیری طبقاتیِ متفاوت و نوعی اخال ِ
تحولخواهانه ی رادیکال ،فمینیسم دیگری بسازیم و مجدداً تعریف کنیم که مسئلهی
فمینیستی چیست .ما [مانیفست فمینیستی] نمینویسیم که طرحی از یوتوپیایی
متصور به دست دهیم ،بلکه قصد داریم راهی را روشن سازیم که برای رسیدن به
جامعهای عادالنه باید از آن عبور کنیم .میخواهیم شرح دهیم که چرا فمینیستها
باید راهِ اعتصابات فمینیستی را انتخاب کنند ،با دیگر جنبشهای ضد سرمایهداری و
ضد نظام متحد شوند و «فمینیسم  99درصدیها» را شکل دهند .آنچه اکنون ما را
نسبت به آیندهی این پروژه امیدوار میکند ،نشانههایی است از یک موج جهانی جدید
که بهواسطهی اعتصابات فمینیستیِ بینالمللی در سالهای  2018-2017و
جنبشهایی هماهنگ حول این اعتصابات به راه افتاده است .در مرحلهی نخست ،ما
کار را با ارائهی یازده تز در باب بحران کنونی و زمینههای شکلگیری یک جنبش
فمینیستی جدید ،رادیکال و ضد سرمایهداری آغاز میکنیم.
تز یکم :موج فمینیستی جدید در حال بازیابی اعتصاب است.
جنبش اعتصاب فمینیستی در اکتبر  2016در لهستان آغاز شد ،زمانیکه بیش
از صدها هزار زن راهپیمایی هایی را ترتیب دادند و بر ضد ممنوعیت سقط جنین در
این کشور تظاهرات کردند .چند روز بعد در همان ماه ،این اعتصاب از اقیانوس عبور
کرد و به آرژانتین رسید ،به جایی که زنانِ اعتصابکننده در اعتراض به قتل لوسیا
1

پرز شعار مبارزهطلبانهی «حتی یکی هم زیاد است» ( )Ni Una Menosرا فریاد
زدند .این حرکت به سرعت در ایتالیا ،اسپانیا ،برزیل ،ترکیه ،پرو ،ایاالت متحده،
 1منظور این است که حتی یک زنِ قربانیِ خشونت هم زیاد است
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مکزیک و شیلی گسترش یافت .موج اعتصاب زنان که از خیابانها شروع شده بود ،به
درون محلهای کار و مدارس نیز کشیده شد ،و در نهایت دنیای تجارت و صنعت
سرگرمی و رسانه ،سیاست و فناوری اطالعات را نیز در برگرفت .در طول دو سال
گذشته ،شعارهای این اعتصابها در سراسر جهان طنینانداز شده است :ما [به
خشونت] پایان میدهیم ( ،)Nosotras Paramosما اعتصاب میکنیم ( We
 ،)Strikeما زندگی میخواهیم ( ،)Vivas Nos Queremosحتی یکی هم زیاد
است ( ،)Ni Una Menosفمینیسم برای  99درصدیها ( Feminism for the
 .) 99 per centاین حرکت ابتدا یک موج کوچک بود و سپس به موجی بزرگ و به
پدیدهای جهانی بدل شد.
آنچه مجموعهای از کنشهای ملی را به جنبشی فراملی بدل کرد ،تصمیم به
اعتصاب سراسری در روز  8مارس  2017بود .این شکل جدید کنشگری ،با چنین
حرکت جسورانه ای ،روز جهانی زن را مجدداً سیاسی کرد ،و آن را دوباره به تمام
ریشههای تاریخیِ فراموششدهاش در طبقهی کارگر و فمینیسم سوسیالیستی پیوند
زد .این نوع کنشگری روحِ بسیجِ زنانِ طبقهی کارگر در ابتدای قرن نوزدهم را
فراخواند – برای نمونه ،روحِ آن اعتصابها و تظاهراتِ عظیم در ایاالت متحده که
عمدت ًا توسط زنان مهاجر و یهودی رهبری میشدند و الهامبخش سوسیالیستهای
امریکایی برای سازماندهی نخستین «روز ملی زن» بودند ،و همزمان با آن ،در آلمان
لوئیز زیِتز و کالرا زتکین برای «روز جهانی زنان کارگر» فراخوان دادند .اعتصابات
ل ایجاد اتحاد
فمینیستیِ امروز که تجسمیست دوباره از آن روحِ مبارزهطلب ،در حا ِ
میان زنانی است که نهتنها مرزها و حصارها ،بلکه اقیانوسها ،کوهها و قارهها آنها را
از هم جدا کرده اند .زنان با شکستن انزوای ناشی از دیوارهای بومی و نمادین ،ظرفیتِ
سیاسی بالقوهی کسانی را به نمایش میگذارند که کار مزدی و غیرمزدیِ آنها جهان
را سرپا نگه داشته است.
جنبش [فمینیستی جدید] در حالیکه خودِ فرم اعتصاب را با نوع جدیدی از
سیاست درهممیآمیزد ،راههای تازهای برای اعتصاب ابداع کرده است .این جبنشْ
دستکشیدن کارگران از کار را با راهپیماییها ،توقف کارِ کسبوکارهای کوچک،
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ایجاد راهبندانها و تحریمها ترکیب میکند و روح تازهای به ظرفیتهای اعتصاب
عمومی بهعنوان شیوهای برای اعتراض میبخشد  -ظرفیتهای که زمانی عظیم بودند
اما بعد از دههها سلطهی نولیبرالی ،اکنون تحلیل رفتهاند .همزمان این جنبشْ
اعتصاب را دموکراتیزه میکند و بهواسطهی بازتعریف آنچه بهمثابهی «کار» تعریف
میشود ،گسترهی خود را وسعت میبخشد .کنشگریِ اعتصابیِ زنان ،فراتر از کار
مزدی ،در حال بازپسگیریِ کار خانگی ،سکس و «لبخندها» است – و از طریق
ارزش قائل شدن برای فعالیتهایی که سرمایه از آنها سود میبرد اما بابت آنها پولی
ی کار غیرمزدیِ مبتنی برجنسیت در جامعهی
پرداخت نمیکند ،نقشِ حیات ِ
سرمایهداری را دیدارپذیر میسازد و یادآوری میکند .اعتصابِ فمینیستی در زمینهی
کار مزدی نیز در حال بازتعریف آن چیزی است که مسئلهی نیروی کار برشمرده
میشود – که [تعریف جدید] نه تنها دستمزدها و ساعات [کاری] بلکه آزار و تعارض
جنسی ،موانع عدالت بازتولیدی و محدودیتهای حق اعتصاب را نیز دربرمیگیرد.
ی فمینیستیِ جدید از این ظرفیت برخوردار است که بر تضا ِد
بنابراین مبارزه طلب ِ
تفرقهانداز و مسئلهسازِ بین «سیاست هویت» و «سیاست طبقاتی» چیره شود[ .این
قِسمْ فمینیسم] پیوستگیِ محل کار و زندگی اجتماعی را آشکار میسازد و از اینکه
مبارزه ی خود را تنها به یکی از این دو حوزه محدود کند ،سر باز میزند[ .فمینیسم
جدید] آنچه را که بهمثابهی «کار» و آنکس را که بهعنوان «کارگر» شناخته
میشود ،بازتعریف میکند ،و بدینترتیب خوارشماریِ ساختاریِ کارِ مزدی و غیرمزدیِ
زنان توسط نظام سرمایهداری را رد میکند[ .جنبش جدید زنان] امکانِ مرحلهی
تازهای از مبارزهی طبقاتی را نوید میدهد[ :مبارزهی طبقاتی] با گرایشهای
فمینیستی ،انترناسیونالیستی ،محیطزیستگرایی و ضد نژادپرستی.
فمینیسمِ اعتصابیِ زنان در عصری به خروش درآمده است که اتحادیههای
کارگری در صنعت تولیدی بهشدت تضعیف شدهاند .مقاومت در برابر نولیبرالیسم به
عرصههای دیگر از جمله بهداشت و سالمت ،آموزش ،مستمریها ،مسکن – کار و
خدماتی که برای بازتولیدِ ابنای بشر و گروههای اجتماعی ضروری هستند -بسط یافته
است .از موج اعتصاب معلمان امریکایی تا مبارزه بر ضد خصوصیسازی آب در ایرلند
و اعتراضاتِ کارگرانِ سیستم فاضالب دالیت در هند ،در همین جاهاست که ما
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سرسختترین گروههای مبارز خود را مییابیم – گروههای مبارزی که توسط زنان
هدایت میشوند و نیروی خود را از زنان میگیرند .این مبارزات با جنبش بینالمللیِ
اعتصابِ زنان به طور رسمی پیوندی ندارند ،اما وجوه اشتراک زیادی بین آنها و این
جنبش وجود دارد .آن ها نیز مخالفِ استثمار و خواستارِ بها دادن به کاری هستند که
برای بازتولید زندگیهایمان ضروری است .آنها مطالبات دستمزدی و مطالبات
مربوط به محل کار را با خواستههایی برای افزایش هزینهی عمومی در حوزهی
خدمات اجتماعی پیوند میزنند.
ی زنان در آرژانتین ،اسپانیا و ایتالیا حمایت گستردهای را از
فمینیسم اعتصاب ِ
جانبِ نیروهای ض ِد ریاضت اقتصادی جلب کرده است ،نیروهایی که نسبت به قطع
بودجهی [عمومی] مدارس ،بهداشت و سالمت ،مسکن ،حملونقل و حفاظتهای
زیست محیطی معترض هستند .اعتصابات زنان با اعتراض نسبت به تعرض به «اموال
عمومی» که توسط دولتها و به دستور سرمایهی مالی رقم میخورند ،بهتدریج به
نیروی سازماندهنده و الگویی برای تالشهای گستردهای بدل میشوند که از
اجتماعاتمان دفاع میکنند–خواستِ نان و خواستِ گل سرخ.

1

ن عبور از آن فرارسیده است.
تز دوم :فمینیسم لیبرال ورشکسته است .زما ِ
این موج جدید [فمینیسم] مبارزهطلب بسیار متفاوت است از فمینیسم شرکتی
که در دهههای اخیر مسلط بوده است .با وجود این ،رسانههای جریان اصلی همچنان
فمینیسم را با همان الگوی لیبرالی آن برابر میدانند و تعریف میکنند .نتیجهی این
کار پراکندن تخم سردرگمی و گیجی است ،چراکه فمینیسم لیبرال خودْ بخشی از
مشکل است .فمینیسم لیبرال ،متکی بر زنانِ قشر حرفهای -مدیریتی ،بر ایدههای «به
 .1نان و گل سرخ شعاری سیاسی است برگرفته از سخنرانی هلن تاد که در آن با الهام از شدعر جیمدز اوپنهدایم از
«نان برای همه و نیز گل سرخ» سخن گفته بود .این شعار با اعتصاب موفقیت کارگران نساجی در ماساچوسدت در
فاصلهی ژانویه تا مارس  1912همراه بود و این اعتصاب به «اعتصاب نان و گل سرخ» معروف شد.
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سوی پیشرفت» و «شکستن سقف شیشهای» متمرکز است .این [قِسم فمینیسم]
خود را وقف آن کرده است که معدودی از زنانِ برخوردار را قادر سازد از نردبان
شرکت یا ردههای ارتش باال روند ،و بر ایدهی برابریِ بازار-محوری صحه میگذارد که
با «تنوعطلبیِ» شرکتی همخوان است .فمینیسم لیبرال ضد تبعیض و حامی انتخاب
[آزاد] است ،اما از سخن گفتن دربارهی آن دسته از محدودیتهای اجتماعی-
اقتصادی ای که در مسیر دستیابی به انتخاب [آزاد] و برابری وجود دارند ،سر باز
میزند[ .این نوع فمینیسم] ،هم پیمانِ نولیبرالیسم است و عاجز از آن است که برای
اکثریت زنان مفید باشد؛ اگر اثری هم برای اکثریتِ زنان داشته باشد ،در حقیقت
آسیبی است که برای آنها در پی دارد.
هدف فمینیسم لیبرال شایستهساالری است ،نه برابری؛ بهجای برانداختن
ن
سلسلهمراتب اجتماعی ،درصدد زنانهکردن آن است و صرف ًا تضمین میکند که زنا ِ
در صدرِ [آن سلسلهمراتب] میتوانند به برابری با مردانِ طبقهی خودشان دست یابند.
با این تعریف ،منتفعانِ این فمینیسم کسانی خواهند بود که از پیشْ از مزایای
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادیِ قابلتوجهی برخوردارند .فمینیسم لیبرالی ،که با
افزایش نابرابری ثروت و درآمد مخالفتی ندارد ،نوعی درخشش پیشروانه را برای
نولیبرالیسم تدارک میبیند ،و سیاستهای پسروانهی آن را در لفافی از نوعی توهم
آزادی و رهایی پنهان میکند .فمینیسم لیبرال ،همپیمان و متحد با اسالمهراسی در
اروپا و مالیگرایی جهانی در ایاالت متحده ،زنان حرفهای-مدیر را قادر میسازد «به
سوی پیشرفت» حرکت کنند ،تنها به این دلیل که آنها میتوانند به زنان مهاجر و
طبقهی کارگری که دستمزد ناچیزی دریافت میکنند ،یعنی به کسانی که بهعنوان
پرستار و خدمتکار به آنها خدمت میرسانند ،تکیه کنند.
فمینیسمِ «به سوی پیشرفت» ،نسبت به طبقه و نژاد بیاعتنا است و جنبش ما را
به نخبهگرایی و فردگرایی پیوند میزند .این [قسم فمینیسم] ،بهرغم ادعای
استقاللاش ،ما را به سیاستهایی که به اکثریت آسیب میزنند ،وابسته میکند و [در
عوض] ما را از مبارزاتی جدا میسازد که با آن سیاستها در تضادند .سخن کوتاه،
فمینیسم لیبرالْ موجبِ بدنامیِ فمینیسم است .پاسخ ما پس زدن و نفی [این قسمْ]
فمینیسم است – تا زمانی که اکثر زنان رها میشوند تا خردهشیشههای ناشی از
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شکستن سقف شیشهایمان را جمع و تمیز کنند ،ما هیچ عالقهای به شکستن سقف
شیشهای نداریم.
تز سوم :ما به فمینیسم ضدسرمایهداری نیاز داریم -فمینیسم  99درصدیها.
فمینیسمِ مبارزهطلبِ اعتصابِ بینالمللی زنان با بحرانی در بخشهای مهم و
سرنوشتساز مواجه است :سقوط سطح زندگی و فاجعهی زیستمحیطی قریبالوقوع؛
جنگها و سلب مالکیتها؛ مهاجرتهای گستردهای که با سیمهای خاردار روبهرو
شدهاند؛ نژادپرستی و بیگانههراسیای که شدیدتر و گستاختر شده است؛ نقض حقوقی
که بهسختی بهدست آمده بودند .فمینیسمی که ما انتظارش را داریم به دامنهی این
چالشها چنگ میاندازد و بهدنبال پاسخی برای آنهاست .این [قسم فمینیسم]
ضمن اجتناب از اقداماتِ نابسنده و غیرقاطع ،از نیازها و حقوق [گروههای] بسیاری
ق زنان مهاجر و طبقهی کارگر که در معرضِ تبعیض
دفاع میکند :نیازها و حقو ِ
نژادی اند ،زنانِ معلول ،فقیر ،تراجنسیتی و کوئیر ،زنانی که تشویق شدهاند خود را
بهعنوان «طبقهی متوسط» بشناسند حتی اگر سرمایه آنها را استثمار میکند[ .این
نوع فمینیسم] برخالف تعریفهای سنتی ،خود را به «مسائل زنان» محدود نمیسازد
و پشتِ تمام آن کسانی میایستد که استثمار شده و تحت سلطه و سرکوب بودهاند ،و
میتواند برای اکثریت انسانها سرچشمهی امید باشد -میتواند فمینیسم 99
درصدیها باشد.
ل ظهور از دلِ تجربهی زیسته و الهامگرفته از نوعی
فمینیسم جدید در حا ِ
بازاندیشیِ نظری است .هر دم بر وضوح این امر افزوده میشود که زنان و کسانی که
بهلحاظ جنسیتی با هنجارها هم ساز نیستند تنها یک راه برای رسیدن به حقوق
ی آنها
ی نظام اجتماعیِ زیربناییای که حقوقِ اساس ِ
بنیادین خودشان دارند :دگرگون ِ
را پوچ و توخالی میکند .قانونیسازی سقط جنین برای زنانی که نه ابزارِ پرداختِ
هزینههای آن را دارند و نه به کلینیکها دسترسی مییابند ،بهتنهایی کافی نیست؛
عدالت بازتولیدیِ فراگیر نیز نیازمند بهداشت و سالمت رایگان و عمومی و پایان
بخشیدن به فعالیتهای اصالح نژادی در حرفهی پزشکی است .بهعالوه ،برابری
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دستمزد برای زنان فقیر و طبقهی کارگر تنها به معنای برابری در تهیدستی است،
مگر این که این برابری همراه باشد با حقوق واقعیِ نیروی کار ،شغلهایی که
دستمزدی سخاوتمندانه میپردازند و سازماندهی جدیدی برای کار خانگی و کار
مراقبت .قوانینی که خشونت جنسیتی را جرمانگاری میکنند ،اگر بر سبعیت پلیس،
حبس عمومی ،تهدیدها به اخراج از کشور ،مداخالت نظامی ،و آزار و سوءاستفاده در
محل کار چشم ببندند ،قالبی و نمایشی خواهند بود .آزادیِ قانونی کالبدی تهی و پوچ
خواهد بود اگر خدمات عمومی ،مسکن اجتماعی و بودجههایی را که متضمنِ توانِ
زنان برای رهایی از خشونت خانگی و محل کارشان هستند ،دربرنگیرد.
بنا به این دالیل ،فمینیسم « 99درصدیها» نمیتواند جنبشی جداییطلب باشد.
این فمینیسم به تمام جنبشهایی خواهد پیوست که برای [گروههای] بسیاری مبارزه
میکنند ،چه در حوزهی عدالت زیستمحیطی ،آموزش ،مسکن ،حقوق کار و بهداشت
و سالمت ،چه بر ضد جنگ و تبعیض نژادی .ما با مبارزهی طبقاتی در رقابت نیستیم
– برعکس ،ما دقیق ًا در مرکز این مبارزه قرار داریم ،حتی اگر میکوشیم آن را به
نحوی جدید و گشودهتر بازتعریف کنیم.
تز چهارم :ما در متن جامعهای بحرانزده به مثابهی یک کل به سر میبریم –
و این بحران ریشه در سرمایهداری دارد.
بحران مالی سال  2008را عموم ًا بدترین بحران از دههی  1930به بعد میدانند،
اما چنین درکی از بحران همچنان بسیار محدود و کوتهفکرانه است .ما در متن
جامعهای بحرانزده به مثابهی یک کل به سر میبریم  -بحران در اقتصاد ،محیط
زیست ،سیاست و «مراقبت» .بحرانی عمومی که کلیتِ فرمِ سازمانِ اجتماعی را
دربرمیگیرد ،اساساً بحرانِ نظامِ سرمایهداری است – و بهویژه بحران آن شکل از
سرمایهداری است که ما امروز در متن آن زندگی میکنیم ،یعنی سرمایهداریِ مالی و
نولیبرال جهانیشده .اینکه سرمایهداری بهتناوب چنین بحرانهایی را تولید میکند،
تصادفی نیست .این نظام نه تنها از طریق استثمار نیروی کارِ مزدی و اتکا به اهرم
1

ی مازادها به حیات خود ادامه میدهد ،بلکه همچنین بهرایگان از طبیعت ،اموال
مال ِ
1 leveraging the surplus
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عمومی و کار غیرمزدیای که صرف بازتولید ابنای بشر و اجتماعات میشود ،بهره
میبرد .سرمایه که به دنبال سود است ،از قِبَلِ بهرهگیری از چنین امکانات عمومیای
بدون پرداخت هزینهی جایگزینی آنها ،خود را گسترش میدهد ،مگر اینکه مجبور
به پرداخت این هزینه شود .سرمایه که آماده است تا طبیعت را به زوال بکشاند ،اموال
عمومی را استثمار کند و کار مراقبت غیرمزدی را به خدمتی اجباری بدل سازد،
متناوب ًا شرایط بقای خودش – و ما  -را متزلزل میکند.
بعد از دههها کاهش دستمزدها ،تضعیف حقوق کار ،تخریب محیط زیست و
غارتِ انرژیهای دسترسپذیر که برای بقای خانوادهها و اجتماعات ضروریست،
بحران سرمایهداریِ امروز وخامت ویژهای یافته است – درحالیکه همزمان مناسبات
پولی نیز در تمام بافت اجتماعی بسط پیدا کرده است .عجیب نیست که بسیاری از
مردم اکنون احزاب مستقر را نفی میکنند و به دنبال چشماندازها و پروژههای
سیاسی جدیدی هستند .نتیجهی چنین روندی چیزی نیست جز بحران هژمونیکِ هر
دم فزاینده ،خالء رهبری و سازمانیابی ،و این حس که اتفاقی باید رخ دهد.
ی زنان یکی از نیروهایی است که در این بحران به کمکِ ما
فمینیسمِ اعتصاب ِ
میآید .اما ما نیروی مسلط بر میدان نیستیم .جنبشهای دستِ راستیِ نوظهور وعده
می دهند که از طریق خاتمه بخشیدن به تجارت آزاد ،کاستن مهاجرت و محدود
ی
کردن حقوق زنان ،رنگینپوستان و دگرباشان جنسی ،سرنوشت خانوادههای معمول ِ
(نژادی مشخص) را بهبود میبخشند .در این ضمن ،جریانهای مسلط در بین
میانه روانِ لیبرال نیز دستورالعملی به همان اندازه ناخوشایند دارد :آنها از
فمینیستها ،مخالفان تبعیض نژادی و فعاالن محیط زیست میخواهند که به
«حامیانِ» لیبرال آنها بپیوندند و پروژههای برابریخواهانهشان برای تحول اجتماعی
را رها کنند .ما این پیشنهاد را نمیپذیریم .ما نهتنها پوپولیسم ارتجاعی ،بلکه
همچنین رقبای نولیبرال پیشروی آن را نفی میکنیم و درصدد هستیم سرچشمهی
واقعی بحران و فالکت یعنی خود نظام سرمایهداری را شناسایی و مستقیماً با آن
مقابله کنیم.
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عصرِ بحران «صرفاً» دورهای از رنج و عذاب نیست .وقتی انبوه بزرگی از مردم
حمایت خود را از قدرتهای مستقر پس میگیرند و ایدهها و همپیمانان جدیدی را
جستوجو میکنند ،دورهی بحران ،زمانی برای بیداری و فرصتی برای تحول اجتماعی
ی مجدد اجتماعات
نیز هست .فرایندی که از طریق آن بحران عمومی به سازمانده ِ
منتهی میشود بارها در تاریخ مدرن تکرار شده ،و سرمایهداری بارها و بارها خود را
بازآفریده است .قهرمانان سیاسیِ سرمایهداری همواره در تالشهای خود برای بازیابی
سودآوری نهتنها اقتصاد رسمی ،بلکه همچنین سیاست ،بازتولید اجتماعی و رابطهی
ما با طبیعت غیربشری را دوباره پیکربندی کرده و شکلهای استثمار طبقاتی،
سرکوب جنسیتی و نژادی را مجدداً ساختاربندی کردهاند .آنها با بازآفرینیِ اینگونه
سلسلهمراتبها ،اغلب موفق شدهاند نیروهای سرکش ،از جمله نیروهای فمینیستی را
به سمت حمایت از وضع موجودِ جدید هدایت کنند.
آیا این فرایند دوباره تکرار خواهد شد؟ به نظر میرسد نخبگان حاکمِ امروز به
نحو ویژه و متمایزی از گذشته ،خطرناک هستند .آنها با تأکید بر سودهای
کوتاهمدت ،ظاهراً چندان تمایلی ندارد نهتنها عمق بحران ،بلکه همچنین عمق خطری
را که سالمتِ بلندمدت خود نظام سرمایهداری را تهدید میکند ،دریابند .آنها ترجیح
میدهند به جای تضمین پیششرطهای سودِ آتیشان ،سود خود را در لحظهی حال
بیابند .در نتیجه بحرانی که امروز با آن مواجه هستیم ،بحران حیاتی است که ما
میشناسیم .تالش برای حل این بحران ،بنیادیترین پرسشها دربارهی سازمان
اجتماعی را پیش میکشد .حد و مرزهای بین اقتصاد و جامعه ،جامعه و طبیعت،
تولید و بازتولید ،و کار و خانواده را کجا باید ترسیم کرد؟ مازاد اجتماعی حاصل از
تولیدِ جمعیمان را چطور باید مصرف کنیم؟ و چه کسی باید دربارهی این موضوعات
تصمیم بگیرد؟ باید دید آیا سرمایهداران سودجو موفق میشوند همزمان با
سازماندهی مجددِ سلسلهمراتب جنسیتی ،همکاری قشرهایی از فمینیسم را جلب
کنند و تناقضات اجتماعی سرمایهداری را به فرصتهایی جدید برای انباشت ثروت
خصوصی بدل سازند – یا اینکه شورشی جمعی ،به پیشگامیِ فمینیستها ،آنطور که
والتر بنیامین میگوید «ترمز اضطراری را میکشد».
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تز پنجم :سرکوب جنسیتی در جوامع سرمایهداری در استیال و سلطهی تولید
برای سود بر بازتولید اجتماعی ریشه دارد.
ما خواستارِ واژگونی این سلطه هستیم.
بسیاری میدانند که جوامع سرمایهداری ماهیتاً جوامعی طبقاتی هستند که
اجازه می دهند اقلیتی کوچک از طریق استثمار گروه بسیار بزرگتری که باید برای
دستمزد کار کنند ،به انباشت سودهای شخصی دست بزنند .آنچه کمتر فهم میشود
این است که جوامع سرمایهداری با تبعیض جنسیتیای که با تاروپودِ ساختارهایشان
درهمتنیده است ،سرچشمههای سرکوب جنسیتی نیز هستند .سرمایهداری مبدعِ
انقیاد زنان نیست و فرودستی زنان به شیوههای مختلف در تمام جوامع طبقاتی
پیشین نیز وجود داشته است .اما سرمایهداری شکلهای مشخصاً مدرنِ تازهای از
تبعیض جنسیتی را بنا نهاد که با ساختارهای نهادی جدیدی پشتیبانی میشوند.
1

نوآوریِ کلیدیِ سرمایهداری در این بود که تولید انسان را از تولیدِ سود جدا کرد و
اولی را بر عهدهی زنان گذاشت و سپس آن را به انقیادِ دومی درآورد.
تباهیای که سرمایهداری رقم زد ،زمانی روشنتر میشود که به یاد بیاوریم کارِ
2

تولید انسان حقیقتاً کاریست حیاتی و پیچیده که نهتنها در معنای زیستیاش خالق
و ضامن بقای حیات بشر است ،بلکه خالق و ضامن توان ما برای کار – یا به گفتهی
مارکس «توان کارِ» ما  -نیز هست .و این به معنای شکلدهی به انسانها با رفتارها،
خُلق و خوها و ارزشهای «درست» ،و تواناییها ،قابلیتها و مهارتهایی مشخص
است .در مجموع ،کار تولید انسان پیششرطهای بنیادین – مادی ،فرهنگی،
اجتماعیِ  -جوامع انسانی در کل و تولید سرمایهداری در جزء را تدارک میبیند.
بدون این کار ،نه زندگی و نه نیروی کار ،هیچ یک نمیتوانند در قالب ابنای بشر
تحقق یابند .ما این زمینهی گستردهی کارِ حیاتی را بازتولید اجتماعی مینامیم.
در جوامع سرمایهداری اهمیتِ سرنوشتسازِ بازتولید اجتماعی پنهان و انکار
میگردد .تولید انسان صرفاً بهعنوان ابزاری برای تولید سود دیده میشود .سرمایه در
1 the making of people
2 people-making
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عین حال که پول را مهمترین چیز میبیند ،تا حد ممکن از پرداخت مزد در ازای این
کار خودداری میکند .سرمایه داری آن دسته از افرادی را که به این کار میپردازند،
نهتنها در نسبت با صاحبان سرمایه ،بلکه همچنین در نسبت با آن افرادی که کارگران
مزدبگیرِ برخورداری هستند و میتوانند مسئولیتِ بازتولیدیِ خود را به عهدهی
«دیگران» بگذارند ،در جایگاه فرودستی مینشاند .این «دیگران» عمدتاً زنان هستند.
در جوامع معاصر ،بازتولید اجتماعی جنسیتی شده – بر عهده و مربوط به زنان است.
سازمانِ بازتولید اجتماعی وابسته به نقشهای جنسیتی است و سرکوب جنسیتی را
تحکیم میبخشد.
بنابراین بازتولید اجتماعی مسئلهای فمینیستی است .اما شکافهای طبقاتی و
نژادی ،جنسیتی و ملی نیز جزئی ضروری از بازتولید اجتماعی هستند .فمینیسمی که
حل بحران کنونی را هدف گرفته است باید بازتولید اجتماعی را از خالل منظری
بفهمد که این محورهای چندگانهی سلطه را دربرمیگیرد و به هم مرتبط میسازد.
جامعهی سرمایهداری ید طوالیی در نهادینهسازی تفکیکهای نژادی در کارِ
بازتولیدی دارد .این نظام ،از طریق بردهداری یا استعمار ،آپارتاید یا نوامپریالیسم،
زنانی را که دچارِ تبعیض نژادی هستند ،واداشته است برای نژاد اکثریت یا
«خواهران» سفیدپوستشان ،کارهای بازتولیدی را رایگان یا به قیمت ارزان انجام
دهند .این زنان که برای توجه و نگهداری کودکان یا خانهی بانوها یا کارفرمایان خود
مجبور بودند سخت کار کنند ،باید تالش بیشتری میکردند تا بتوانند از کودکان و
خانهی خود نیز مراقبت کنند.
خصلتِ طبقاتیِ بازتولید اجتماعی ،خصلت بنیادیِ آن است .انباشت سرمایه به
ی استثمار نیروی کار وابسته است ،به روابط
همان میزان که به روابط اجتماع ِ
اجتماعیای که نیروی کار را تولید و ذخیره میکند ،نیز وابستگی دارد .به عبارت
دیگر ،طبقه امری «صرفاً اقتصادی» نیست .طبقه از انسانهایی انضمامی ،اجتماعات
آنها ،محل سکونت و شرایط زندگی آنها ،تجربیات ،پیوندهای اجتماعی و تاریخشان
تشکیل شده است که همگی بهواسطهی فعالیتهایی تولید و بازتولید میشوند که
گسترهای فراتر از اقتصاد دارند – این گستره نه صرفاً روابط تولیدی بلکه همچنین
روابط بازتولید اجتماعی را دربرمیگیرد .طبقهی کارگرِ جهانی تنها متشکل از آن
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کسانی نیست که برای دستمزد در کارخانهها یا معادن کار میکنند ،بلکه همچنین
کسانی را شامل میشود که در مزارع و خانههای شخصی کارفرمایان ،در ادارات،
هتلها ،رستورانها ،بیمارستانها ،در پرورشگاهها و مدارس کار میکنند؛ طبقهی
کارگرِ جهانی بیثبات کاران ،بیکاران و کسانی را که در ازای کارشان پولی دریافت
نمیکنند نیز دربرمیگیرد .به همین ترتیب ،مبارزهی طبقاتی تنها به منافع اقتصادی
در محل کار محدود نمیشود ،بلکه مبارزات بر سر بازتولید اجتماعی را نیز شامل
می شود .این موضوعات همواره جایگاهی مهم و محوری داشتهاند اما امروز مبارزات
بازتولید اجتماعی که میتوانند دگرگونیهای ریشهای را در جامعه رقم بزنند ،در مرز
ی
ت کا ِر مزد ِ
انفجارند چراکه در دورهی کنونی نولیبرالیسم در حالی خواستارِ ساعا ِ
بیشتر به ازای هر خانوار است که دولت از ارائهی خدمات رفاه اجتماعی عقب نشسته،
و خانواده ها ،اجتماعات و باالتر از همه زنان تا حد فروپاشیشان در حال له شدن
هستند.
تز ششم :خشونت جنسیتی شکلهای مختلفی به خود میگیرد که همهی
آنها با روابط اجتماعی سرمایهدارانه درهمتنیدهاند .ما خود را به مبارزه بر
ضد همهی این اشکال متعهد میدانیم.
طبق برآورد پژوهشها ،یکسوم زنان در جهان در طول دوران حیات خود
اشکالی از خشونت جنسیتی را تجربه میکنند .بسیاری از خشونتورزانْ شریک
ی آنها هستند که  38درصد از قتل زنان را رقم میزنند .خشونتِ شریک زندگی
زندگ ِ
در قالب خشونت فیزیکی ،عاطفی ،جنسی یا هر سه ،در تمام کشورها و در همهی
گروههای طبقاتی و نژادی  -قومی دیده میشود .این مسئله در پویاییهای متناقض
ص نظا ِم سرمایهداری
زندگی خانوادگی و فردی ،و بههمینترتیب در تقسیمبندیِ خا ِ
بین تولید انسان و تولید سود ریشه دارد؛ و بازتابِ تغییر شکل خانوادهها ،از
خانوارهای گستردهی خویشاوندی در دوران قدیم به خانواده هستهایِ
دگرجنسخواهانهی کنترلشده در عصر مدرنیتهی سرمایهدارانه است که در اولی
افرادِ ارشدِ مذکرْ مرگ و زندگیِ وابستگان خود را در دست داشتند و دومی به مردانِ
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«کوچکتر»ی که خانوارهای کوچکتری دارند ،حقِ حکمرانیِ ناچیزی را محول کرده
است .این تغییر خصلتِ خشونت جنسیتی خویشاوندی را دگرگون کرد .چیزی که
زمانی آشکارا امری سیاسی و عمومی بود ،اکنون امری «خصوصی» شده است :امری
غیررسمیتر و روانشناختیتر – و بنابراین کمتر «عقالنی» ،و کمتر تحت نظارت و
کنترلِ اجتماعی .این قس ْم خشونتِ جنسیتی که عامل مُحرک آن اغلب مصرفِ الکل،
شرمساری و اضطرابِ حفظ سلطه است ،در دوران بحران شدت و گسترش ویژهای
مییابد .وقتی شرایط اضطرابآور ،بیثباتیِ اقتصادی و بالتکلیفیِ سیاسی افزایش
مییابد ،نظم جنسیتی نیز به لرزه میافتد[ .در این وضعیت] برخی مردان حس
میکنند زنان «غیرقابل کنترل» ،خانههایشان «نامنظم» ،و کودکانشان «وحشی»
هستند؛ رؤسایشان سختگیر ،همکارانشان بهرهمند از امتیازات ناعادالنه و شغلشان
در خطر است؛ توانایی جنسی و قدرتِ جذبشان مورد تردید است[ .وقتی آنها حس
میکنند] مردانگیشان در خطر است ،منفجر میشوند.
این طور نیست که تمام خشونتهای جنسیتی چنین شکلِ ظاهر ًا
«غیرعقالنی»ای بگیرند .انواعِ دیگر خشونت جنسیتی بسیار «عقالنی» هستند:
استفاده از تجاوز به زنانی که به بردگی گرفته شده و تحت استعمارند بهعنوان سالحی
در جهت ارعابِ اجتماعات رنگینپوستان و واداشتنِ آنها به انقیاد و سرسپردگی؛
تجاوز مکررِ سوداگران و دالالن به کارگران جنسی برای «رام کردن آنها»؛ تجاوز
گستردهی هماهنگ به زنانِ «دشمن» بهعنوان سالحی جنگی؛ و نه کماهمیتترین
مورد ،شیوع آزار جنسی در محل کل یا مدرسه .در مورد آخر ،خشونتورزان در برابر
کسانی که قربانی خشونت آنها میشوند از قدرت نهادیِ عمومی برخوردارند .آنها
این امکان را دارند که به دیگران دستور به ارائهی خدمات جنسی دهند و چنین هم
میکنند .در اینجا ،ریشهی خشونت چیزی نیست جز آسیبپذیریِ اقتصادی،
حرفه ای ،سیاسی و نژادی زنان ،وابستگی ما به پرداختی و توصیهنامهی کارفرما یا
سرکارگر و [هراس ما از] اینکه او از وضعیت مهاجرتمان نپرسد .آنچه این خشونت
را ممکن میکند ،نظامی از قدرت سلسلهمراتبی است که جنسیت ،نژاد و طبقه را
درهممیآمیزد.
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در جوامع سرمایهداری ،این دو نوع خشونتِ جنسیتی مبنای ساختاری مشترکی
دارند که عبارت است از تفکیک – و درجهبندی دو جانبه  -بین تولیدِ کاال ،برای
سود ،و بازتولید اجتماعی ،برای «عشق» .شبکهای جنسیتمحور که کار بازتولیدی را
عمدتاً به زنان واگذار میکند ،در دنیای کار تولیدی نیز ما را در جایگاه فرودستتری
در مقایسه با مردان قرار میدهد ،و ما را اغلب در شغلهای بدون آیندهای که
عایدیشان کفافِ حمایت از خانواده را نمیدهد ،میگُمارد .نخستین منتفع از این
وضع یت سرمایه است؛ اما عوارض جانبی آن ما را در معرض خشونت مضاعفِ – از یک
سو ،نزدیکانِ خانوادگی و شخصی ،و از سوی دیگر ،افراد صاحب قدرتِ سرمایه  -قرار
میدهد.
پاسخِ فمینیستیِ متعارف به خشونت جنسیتی این است که این نوع از خشونت
1

باید جرمانگاری و مجازات شود .این قسم «فمینیسمِ حبسبنیاد» دقیقاً از آنچه باید
مورد تردید قرار گیرد ،غافل میشود :اینکه آیا قانون ،پلیس و دادگاهها بهاندازهی
کافی نسبت به ساختار قدرت سرمایهدارانه مستقل هستند که با گرایشِ عمیقِ این
ساختار نسبت به تولیدِ خشونت جنسیتی و مدارا با آن مقابله کنند .در واقع ،نظام
قضایی  -کیفری به نحو ناعادالنهای مردانِ رنگینپوستِ طبقهی کارگر و فقیر از جمله
مهاجران را هدف میگیرد ،در حالیکه اغلب اجازه میدهد همتایان حرفهای
یقه سفیدشان آزاد باشند .به همین ترتیب ،کارزارهای ضد قاچاق و قوانینِ ضد
«بردهداری جنسی» اغلب برای اخراج زنان مهاجر از کشور مورد استفاده قرار
میگیرند ،در حالیکه متجاوزان و بهرهکِشان از این زنان آزاد میمانند .نکتهی دیگری
خ حبسبنیادِ فمینیستهای متعارف
که به همین اندازه اهمیت دارد این است که پاس ِ
از ضرورت [تأمینِ] گزینههای خروج [از چرخهی خشونت] غافلاند .قوانینی که تجاوز
به همسر یا آزار جنسی در محیط کار را جرم میانگارند ،به زنانی که جای دیگری
برای رفتن و راهی برای رسیدن به آنجا ندارند ،کمکی نمیکند .راهحلهای بازارمحور
– که از طریق وامهای کوچک استقاللِ اقتصادی زنان را افزایش میدهند  -به زنان

’1 ‘carceral feminism
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کمک ناچیزی میکنند تا به خودمختاری واقعیشان از مردان خانواده دست یابند ،اما
همزمان وابستگی آنها به طلبکارانشان را افزایش میدهند.
ما هر دو رویکردِ فمینیستی -حبسبنیاد و بازاری -لیبرالی را رد میکنیم.
خشونت جنسی در نظام سرمایهداری ،نه نوعی اِخالل در نظ ِم باقاعدهی چیزها ،بلکه
عنصر برسازندهی این نظم است – شرط سیستماتیکِ این نظام است ،نه مسئلهی
ی
مجرمانهی بین فردی .این خشونت را نمیتوان جدای از خشونت زیستی -سیاس ِ
قوانینی فهم کرد که منکرِ آزادی بازتولیدی ،خشونت اقتصادیِ بازار ،خشونتِ دیوانیِ
پلیس و نیروهای حفاظت مرزی ،خشونتِ بینایالتی ارتشهای امپریالیستی ،خشونت
نمادین فرهنگ سرمایهداری و خشونت دیرپای زیستمحیطی هستند؛ خشونتهایی
که بهتدریج بدنها ،اجتماعات و زیستبومِ ما را تحلیل میبرند .در مناطق آزاد و
بخشهای دیگری که به شدت به کارگران زن متکی هستند ،خشونت جنسیتی عموم ًا
بهعنوان ابزاری برای تأدیب نیروی کار استفاده میشود :مدیران از تجاوز ،آزار کالمی و
تفتیشهای بدنیِ تحقیرکننده بهره میگیرند تا کارگران را به کار بیشتر وادار کنند و
سازماندهی نیروی کار را درهم بشکنند .اینگونه حرکتها در طول دورانِ کنونیِ
بحران سرمایهداری بدتر و شدیدتر شدهاند ،در دورهای که دولتها بودجهی عمومی را
کاهش داده ،خدمات عمومی را بازاری کرده و با ِر سنگینِ مراقبت را مجدداً بر دوش
خانوادهها گذاشتهاند .در چنین شرایطی ،تذکرهای مکرر به اینکه مادری «خوب» یا
همسری «خوب» باشید ،میتواند به توجیهاتی برای خشونت بر ضد آن دسته از
افرادی بدل شوند که نمیتوانند خود را با نقشهای جنسیتیِ [تحمیلی و اجباری]
تطبیق دهند.
خشونت جنسیتی ریشههای ساختاریِ عمیقی در نظم اجتماعی دارد ،نظمی که
ی جنسیتیِ کار و اقداماتِ الزم برای انباشت سرمایه گره
انقیاد زنان را با سازمان ده ِ
میزند .از چنین منظری ،جنبش «من هم» ( )MeTooبازنمایانندهی شکلی از
مبارزهی طبقاتی است .طبقِ گفتهی زراعتکارانِ مهاجری که نخستین بیانیهی
همبستگی با زنانِ شاغل در تجارت و صنعت سرگرمی را نوشتند ،هاروی واینستین

1

 .1هاروی واینستین از تهیهکنندگان سابق فیلمهای هالیوود است .در سال  2017اتهامات آزار جنسدی بدر ضدد او
باعث به وجود آمدن کمپین «من هم» شد که در ادامه ادعاهای بسیاری در رابطه با سوءاسدتفاده جنسدی مشدابه

153

یادداشتهایی برای مانیفست فمینیستی

( )Harvey Weinsteinنه صرفاً یک متجاوزِ ساده ،بلکه رئیس قدرتمندی بود که
میتوانست تعیین کند چه کسی میتواند در هالیوود کار کند و چه کسی نمیتواند به
هالیوود وارد شود.
خشونت در تمام اَشکالش از جامعهی سرمایهداری جداییناپذیر است؛ از
جامعه ای که خود را از طریق ترکیبی از تهدید و اجبار و رضایت برساخته [و
غیرواقعی] حفظ میکند .نمیتوان تنها یک شکل از خشونت را بدون مَنعِ اشکال
دیگر متوقف کرد .فمینیستهای اعتصابِ زنان ،که خود را متعهد به ریشهکن کردن
تمام اشکال خشونت می دانند ،مبارزه بر ضد خشونت جنسی را با مبارزه بر ضد تمام
اشکال خشونت در جامعهی سرمایهداری – و بر ضد نظام اجتماعیای که این
خشونتها را تقویت میکند  -پیوند میزنند.
تز هفتم :سرمایهداری سعی دارد سکسوالیته را تنظیم و کنترل کند .ما
میخواهیم سکسوالیته را آزاد کنیم.
در نگاه اول ،مبارزاتی که حول سکسوالیته شکل گرفتهاند ،اکنون یک انتخاب
ساده و مشخص را پیش پای ما میگذارند .از طرفی نیروهای واپسگرا بهدنبال
ض ارزشهای خانوادگی یا قانون
ممنوعیت فعالیتهای جنسیای هستند که ناق ِ
مقدس هستند ،آنها «زناکاران» را تهدید به سنگسار و مجازات میکنند ،زنان
همجنسخواه را تنبیه میکنند یا مردان همجنسخواه را در معرض درمانهای تغییر
جنسیت قرار میدهند .از سوی دیگر ،لیبرالیسم برای حقوق قانونیِ اقلیتها و
ناهمسازانِ جنسی ،بازشناسی روابطی که زمانی تابو بودند ،برابری در ازدواج و حقوق
دگرباشان جنسیِ ارتش مبارزه میکند .در حالی که واپسگرایان قصد دارند سنتهای
کهنهی ارتجاعی – پدرساالری ،همجنسگراهراسی ،سرکوب جنسی -را احیا کنند،
لیبرالها مدافعِ مدرنیته ،یعنی آزادی فردی ،خود بیانگری و تنوع جنسی ،هستند.

واینستین ،بر ضد مردان قدرتمند در سراسر جهان مطرح گردید که همچون مورد واینستین باعث عزل و برکناری
بسیاری از این مردان شد.
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اما هیچیک از این دو آنطور که ظاهرشان نشان میدهد نیستند .قدرتطلبیِ
جنسیِ امروز هر چیزی هست جز کهنهگرایی؛ ممنوعیتهایی که این نوع قدرتطلبی
به دنبال تحمیل کردنشان است ،واکنشهایی نو -سنتی نسبت به توسعهی
سرمایهدارانه هستند که نولیبرالیسم را نیز شامل میشوند .به همین ترتیب ،حقوق
جنسیای که لیبرالیسم ترویج میکند ،تنها با پیشفرض گرفتن اشکالِ
سرمایهدارانهی مدرنیته – بههنجارسازی و مصرفگراییِ همزمان  -قابل تصورند.
جوامع سرمایهداری همواره تالش کردهاند سکسوالیته را سامان دهند .قبل از
آنکه روابط سرمایه دارانه به نحو فراگیری استقرار یابند ،مراجعِ قدرتِ از پیش موجود
– بهویژه کلیساها و اجتماعات  -وظیفهی تعیین و تحمیلِ هنجارهایی را به عهده
داشتند که روابط جنسی قابل قبول را از روابط گناهآلود متمایز میکردند .بعدها،
وقتی سرمایهداری تا جایی پیش رفت که کل جامعه را دگرگون کرد ،شیوههای
1

تنظیم و هنجارهای بورژوایی جدیدی از جمله دوگانهگرایی جنسیتی و
دگرجنس گراهنجاری را که به طور رسمی مورد تأیید بودند ،تکوین بخشید .این
هنجارهای «مدرن»  -از طریق سیاستهای استعماری[ ،رسانههای] فرهنگ تودهای
و ضوابط اعطای حمایتهای اجتماعیِ خانوادهمحور -شیوع گستردهای یافتند .اما
آنها هنجارهایی بالمنازع نبودند .برعکس ،هم رژیمهای جنسی قدیمی و هم
انتظارات و مطالباتِ جدیدتری برای آزادی جنسی که در خردهفرهنگهای
همجنسخواهی و اجتماعات آوانگارد تجلی مییافتند ،با آن هنجارها اختالف داشتند.
تحوالت بعدی ساختار این پیکربندی را تغییر دادند .هنجارهای بورژوایی تلطیف
2

شدند ،در حالیکه جریان آزادسازی به جریان اصلی بدل شد و هر دو حزبِ بر سر
پروژهای جدید ائتالف کردند :بههنجارسازی فعالیتهای جنسیای که زمانی تابو
بودند ،آن هم از خالل قلمروی بسطیافتهای از کنترل دولتی ،و در اشکالِ دوستدار
س این
سرمایه که فردگرایی ،زندگی خانگی و مصرف کاال را ترویج میکردند .در پ ِ
بازپیکربندی ،تغییری در ماهیت سرمایهداری نهفته است .سرمایه که به طور روزافزون
 .1دوگانهگرایی جنسیتی ( )gender binarismبه تقسیم جنس و جنسیت به دو گروه مرد یدا زن یدا مردانده و
زنانه میگویند.
2 liberationist current
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مالیگرایی میشود و مرزهای سرزمینی و خانوادگی را پشت سر میگذارد ،دیگر به
نحوی سازشناپذیر بر صورتبندیهای کوئیر و غیرهمسوجنسی/جنسیتی تحمیل
نمیشود .بنگاههای بزرگ اکنون به کارمندان خود اجازه میدهند خارج از
خانوادههای دگرجنسخواه زندگی کنند – به شرط آن که به قواعد محل کار و مراکز
عمومی خرید و تفریح پایبند بمانند.
زمینهای که مبارزات کنونی حول سکسوالیته در آن جریان دارد ،اینگونه است.
اکنون دورهی سیالیتِ جنسیتیِ فزاینده بین جوانها ،رشد جنبشهای کوئیر و
گ قانونی است .امروز برابری جنسیتیِ رسمی ،حقوق
فمینیستی ،و پیشرویهای بزر ِ
دگرجنسخواهان و برابریِ ازدواج در قانون کشورهای زیادی تقدس یافتهاند .این
پیروزیها هم نتیجهی ستیزهایی سخت هستند و هم بازتاب تحوالت اجتماعی و
فرهنگی ای که با نولیبرالیسم همبسته است .اما این پیروزیها ماهیتاً شکنندهاند.
حقوق قانونیِ جدید آزار و تعرض نسبت به دگرجنسخواهان را که همچنان در
معرض تجربهی خشونت جنسی و جنسیتی ،عدم بازشناسی نمادین و تبعیض
اجتماعی هستند ،متوقف نمیکند .سرمایهداری مالی خود نوعی واکنش منفیِ جنسی
ی
را قوت میبخشد :پوپولیستهای دست راستی قادرند ناخرسندیهای واقع ِ
مدرنیتهی سرمایهدارانه از جمله شکست آن در حمایت از خانوادهها و اجتماعاتِ
«آنها» در مواجهه با غارت بازار را تشخیص دهند .اما آنها نارضایتیِ موجهِ خود را
به سمت مخالفتی هدایت میکنند که سرمایه میتواند بهراحتی به آن پاسخ دهد.
ن
خواستِ آنها شیوهای از «حمایت» است که تقصیرِ این ناخرسندیها را به گرد ِ
آزادی جنسی میاندازد ،در حالیکه تهدیدهای برآمده از خودِ سرمایه را پنهان
میکند.
واپسگرایی جنسی تصویر آینهنمای خود را در لیبرالیسم جنسی مییابد که –
حتی در بهترین سناریوها هم  -به ساختارهایی مرتبط است که اکثریت را از
ی تحقق آزادیهای رسمیشان محروم میسازند .لیبرالیسم جنسی
پیششرطهای ماد ِ
ن
همچنین متکی به رژیمهای تنظیمگری است که در ازای پذیرش زنان و مردا ِ
همجنسخواه ،خانوادههای تکهمسری [دگرجنسخواه یا همجنسخواه] را
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هنجارسازی می کند .لیبرالیسم جنسی که در ظاهر برای آزادی فردی ارزش قائل
است ،آن دسته از شرایط ساختاری همچون نقش خانواده در بازتولید اجتماعی را که
تقویتکنندهی هراس از همجنسخواهان و از تراجنسیتیها هستند ،دستنخورده
باقی میگذارد .فرهنگهای دگرجنسخواهانهی جدید ،مبتنی بر قرار مالقاتهای
آنالین و شبکهها ،زنان جوان را تشویق میکنند که سکسوالیته «خودشان» را داشته
باشند ،اما همچنان این زنان را بر اساس ظاهرشان ارزیابی میکنند و با امتیاز دادن به
خودخواهیِ جنسیِ مردانه در الگوهای مُد سرمایهدارانه ،دختران را وامیدارند
خوشایند پسران باشند .اشکال جدیدِ «هنجاربودگیِ همجنسخواهیِ مردانه» ،با
چهرهی طبقهی متوسطِ همجنسخواهی که با شیوهی مصرفش و طلب احترام
مشخص و متمایز میشود ،متضمنِ هنجاربودگی سرمایهدارانه است[ .نظام
سرمایهداری] به موجودیت این طبقهی متوسط بهعنوان نشانهای از «مدارای غربِ
روشناندیش» متوسل میشود تا به پروژههای نواستعماری خود مشروعیت بخشد.
برای مثال ،سازمانهای اسرائیلی از فرهنگ برترِ خود که «دوستدارِ
همجنسخواهان» است سخن میگویند تا به انقیاد کشیدنِ فلسطینیهای «مرتجع و
همجنسهراس» را توجیه کنند ،در حالیکه لیبرالهای اروپایی از چنین موضوعی
بهمثابه توجیهی برای اسالمهراسی خود استفاده میکنند.
فمینیست  99درصدیها از چنین بازیای سر باز میزند .ما هم انتخابگریهای
نولیبرال و هم نفرت از زن و هراس از همجنسخواهیِ نو-سنتی را رد میکنیم و
ل [شورشهای] استونوال 1،و جریانهای «مثبتانگاری
میخواهیم روح رادیکا ِ
سکس» 2در فمینیسم از الکساندرا کولونتای تا گِیل روبین ،و کارزار تاریخیِ اعتصاب
معدنداران بریتانیا در حمایت از زنان و مردان همجنسخواه را زنده کنیم .ما مبارزه
میکنیم تا سکسوالیته را از اَشکال خانوادهی هنجاری و تولیدمثل ،و نیز از
ی
دگردیسیهای ناشی از مصرفگرایی رها سازیم .این رهایی نیازمند نظم اجتماع ِ
 .1شورشهای استونوال مجموعهای از برخوردهای خشونتآمیز بین پلیس و فعاالن حقوق همجنسگرایدان بدود
که در روز  28ژوئن  1969و بیرون از کافهی استونوال واقع در دهکده گرینویچ نیویورک آغاز شد .این شدورشها
بهعنوان نقطهی شروع جنبش حمایت از حقوق همجنسگرایان معروفاند.
 .2جنبش «مثبتانگاری سکس» ( )Sex-positive movementجنبشی اجتماعی است که بر آمیزش جنسدی
امن و تجربهی جنسی همراه با رضایت و لذت تأکید دارد و آن را ترویج میکند.
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جدید و غیرسرمایهدارانهای است که تضمین میکند بنیانهای مادیِ رهایی جنسی از
ی گسترده از بازتولید اجتماعی ،برای وسیعترین طیف از
جمله حمایت عموم ِ
خانوادهها و پیوندهای فردی بازطراحی میشوند.
تز هشتم :سرمایهداری در بطنِ خشونت نژادپرستانه و استعماری زاده شد.
فمینیسم  99درصدیها جنبشی ضد نژادپرستی و ضد امپریالیسم است.
امروز نیز همچون برهههای قبلیِ بحران سرمایهداری« ،نژاد» به مسئلهای داغ و
جدی بدل شده است .ملیگرایی قومیِ سلطهجو لفافهگویی سیاسی [و تعارف] را کنار
گذاشته و برتری جویی نژاد سفید را علنی و با صدایی کَرکننده اعالم میکند.
دولتهای میانهرو با همتایان نژادپرست خود همدست شدهاند و پابهپای آنها راه
ورود مهاجران و پناهندگان را سد میکنند ،کودکان آنها را توقیف و خانوادههایشان
را از هم جدا میسازند ،یا آنها را رها میکنند تا در دریا غرق شوند .نیروهای پلیس
بدون اینکه مجازات شوند همچنان به کشتن رنگینپوستان ادامه میدهند ،در
حالیکه دادگاهها در حبس این رنگینپوستان رکورد میزنند .برخیها تالش کردند
مبارزه کنند ،و برای اعتراض بر ضد خشونت پلیسِ ضد سیاهپوستان و نمایشهای
قدرت و زورِ برتری طلبانِ سفیدپوست بسیج شوند .در امریکا ،برخی مبارزه میکنند تا
اصطالحِ «الغای بردهداری» را بازتعریف کنند و خواستار توقف مجازات حبس و
انحالل «سازمان اعمال قانون مهاجرت و گمرک ایاالت متحده» شوند که در دولت
بوش درون «وزارت امنیت میهن» ادغام شد.
در چنین شرایطی فمینیستها ،همچون هر کس دیگری ،باید موضعگیری
مشخصی داشته باشند .هرچند در بهترین حالت میتوان گفت به لحاظ تاریخی،
پیشینهی [موضعگیری] فمینیسم در ارتباط با مسئلهی نژاد متغیر بوده است.
طرفداران سفیدپوستِ تأثیرگذارِ حق رأیِ زنان در امریکا ،وقتی بعد از جنگ داخلی به
مردانِ سیاهپوست حق رأی داده شد و آنها همچنان حق رأی نداشتند،
یاوهسراییهای نژادپرستانهی زیادی سر دادند .همچنین در قرن بیستم،
فمینیستهای بریتانیاییِ متنفذ با توجیهات «متمدنانه» از حاکمیت استعماری در
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هند دفاع کردند تا «زنانِ تیره وآفتابسوختهی [هند] را از وضعیتِ پستشان رها
سازند» .امروز نیز فمینیستهای اروپاییِ سرشناس با عبارات مشابهی سیاستهای
ضد مسلمانان را توجیه میکنند .فمینیستهای لیبرال و رادیکال ،حتی وقتی آگاهانه
و عمداً نژادپرست نیستند« ،تبعیض جنسیتی» و «مسائل جنسیتی» را به شیوههایی
تعریف میکنند که به ناحق شرایط زنان سفیدپوست طبقهی متوسط را تعمیم
میدهند .آنها با انتزاع جنسیت از نژاد و طبقه ،اعالم کردهاند که نیاز زنان ،فرار از
ی
زندگی خانگی و «سرِ کار رفتن» است ،انگار که همهی ما زنانِ خانهدارِ عامّ ِ
سفیدپوست هستیم .فمینیستهای پُرنفوذ در امریکا ،با پیروی از منطقی مشابه،
اصرار داشتهاند که زنان سیاهپوست تنها زمانی میتوانند فمینیست حقیقی باشند که
ی ضد نژادپرستانه با مردان
ی غیرنژادیِ خیالی را بر همبستگ ِ
نوعی خواهرانگ ِ
سیاهپوست اولویت دهند.
به مددِ دههها مقاومت و اعتراضاتِ قاطعانهی فمینیستهای رنگینپوست،
چهرهی واقعی چنین نظراتی روزبهروز آشکارتر شده است و تعداد روزافزونی از
فمینیستها از تمام رویکردها ،این نظرات را رد میکنند .ما به چنین تاریخ شرمآوری
اذعان داریم و میخواهیم مرز قاطعی میان خود با آنها بکشیم .ما میدانیم هر آنچه
را که شایستهی نام «رهایی زنان» است ،نمیتوان در جامعهای نژادپرست و
امپریالیستی به دست آورد .اما همچنین میدانیم که ریشهی مشکلْ سرمایهداری
است :نژادپرستی و امپریالیسم نه اموری اتفاقی بلکه همبستهی نظام سرمایهداری
هستند .نظامی که به خاطر نیروی کار آزاد و قرارداد مزدی به خود میبالد ،از همان
ابتدا متکی به چپاول استعماریِ خشونتورزانه« ،شکار تجاری سیاهپوستان» در افریقا
و خدمت اجباری آنها به بردهداریِ «جهان جدید» بوده است .از آن زمان تاکنون،
سلبِ مالکیت نژادی از افراد غیرآزاد و وابسته بهعنوان شرطی پنهان برای استثمارِ
سودآورِ نیروی کار آزاد به کار رفته است .آن تمایز [میان انسانهای آزاد و غیر آزاد]
در طول تاریخ سرمایهداری – در بردهداری ،استعمار ،آپارتاید و تقسیم کار
بینالمللی -اشکال مختلفی به خود گرفته است .اما در هر مرحله ،به نحوی تقریبی اما
ن جهانی منطبق بوده است .همچنین در هر مرحله،
بهروشنی ،با خطکشی های رنگی ِ
غارتِ امپریالیستی سرمایه را قادر کرده است که از طریق تضمین دسترسیاش به
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منابع طبیعی و ظرفیتهای انسانیای که بابت بازتولیدشان پولی به آنها پرداخت
نمیشود ،سود خود را افزایش دهد .نظام سرمایهداری بین افرادِ در معرض تبعیض
نژادی ،طبقاتی را خلق کرده است که هستی و کار افراد آن طبقات خوار شمرده شده
و هدفِ سلب مالکیت قرار گرفته است .فمینیسمی که حقیقتاً ضد تبعیض نژادی و
ضد امپریالیسم است ،باید ضد سرمایهداری هم باشد.
وقتی امروز سرمایهداریِ مالیشده سرکوبِ نژادی را بهواسطهی سلب مالکیت از
طریق بدهی پیش میبرد ،سیاستهای پیشین دیگر نمیتوانند مناسب باشند .در
جهان جنوب ،زمین خوارانِ شرکتی که متکی به بدهی یا وام هستند ،مردمِ بومی و
طایفهها را از زمینهایشان بیرون میکنند ،و همزمان تعدیل ساختاریِ موردِ توصیهی
«صندوق بینالمللی پول» هزینههای اجتماعی را کاهش میدهد و نسلهای آینده را
محکوم میکند به اینکه سخت کار کنند تا بتوانند بدهیشان را به وامدهندگانِ
ت نژادی با خودْ رشدِ استثمار را که
جهانی بپردازند .اینگونه است که سلب مالکی ِ
حاصلِ انتقال کارخانه ها به جهان جنوب است ،همراه خواهد شد .در جهان شمال نیز،
ی بیثبات جایگزین کار صنعتیِ متکی به اتحادیهها میشود،
در حالی که کارِ خدمات ِ
ف سلب
دستمزدها به زیرِ سقفِ هزینههای زندگی سقوط میکنند و کارگران هد ِ
ط ناشی از بازپرداختِ وامها قرار میگیرند ،استثمار مبتنی بر نژاد
مالکیتِ مفر ِ
همچنان با شتاب ادامه مییابد .در اینجا نیز درآمدهای حاصل از مالیات که پیشتر
به زیرساختهای عمومی اختصاص مییافت ،به سمت پرداخت اصل و فرع وامها
منحرف میشود که این امر تأثیرات فاجعهباری را برای اجتماعات رنگینپوست در پی
دارد – تأثیراتی که عمیقاً جنسیتی نیز هستند.
در چنین شرایطی ،بیانیههای انتزاعیِ خواهرانگیِ جهانی غیرسازنده و بیهودهاند.
چنین بیانیههایی که هدف یک فرایند سیاسی را همچون هدفی از پیش مُعین
میبینند ،حسی کاذب از همگنی را تلقین میکنند .اما واقعیت این است که گرچه
همهی ما از سیاستهای سرکوبگرِ ضد زن در جامعهی سرمایهداری در رنج هستیم،
اما سرکوب ما شکلهای مختلفی به خود گرفته است .پیوندهای میان این اشکال
سرکوب را باید به لحاظ سیاسی و بهواسطهی تالشهای آگاهانه و هشیارانه برای
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ل تنوع و
ایجاد همبستگی آشکار کرد .تنها بدین شیوه و با مبارزه در متن و از خال ِ
تفاوتهایمان است که میتوانیم به قدرتی مبتنی بر اتحادمان که برای تغییر جامعه
به آن نیاز داریم ،دست یابیم.
تز نهم :فمینیسم ما فمینیسمِ سوسیالیستِ زیستبومگراست

که در

مخالفت با تخریب زمین توسط سرمایه مبارزه میکند.
بحران امروزِ سرمایهداری ،بحرانی زیستمحیطی نیز هست .همانطور که پیشتر
گفتیم ،سرمایه داری بدون توجه به امکان تجدید حیات منابع طبیعی ،ید طوالیی در
تملکِ طبیعت دارد و – از طریق فرسوده کردن خاک ،تخلیهی ثروت منابع معدنی،
مسموم کردن آب و هوا – بهتناوب پیششرطهای زیستمحیطیِ امکانِ خودش را نیز
متزلزل میکند .تغییر اقلی ِم امروز نتیجهی دستاندازی سرمایه به انرژیهای فسیلی
برای نیرورسانی به کارخانههایش است .نه بشریت به طور کلی ،بلکه سرمایه بود که
ی صدها میلیون سال زیر پوستهی زمین شکل گرفته بودند،
ذخایر کربنی ما را که ط ِ
شکافت و در چشم برهمزدنی آن ذخایر را مصرف کرد .تغییر [الگوی مصرف] از زغال
به نفت و سپس به گاز طبیعی و فرکینگ 1استخراج کربن را افزایش داده ،در
حالیکه به نحو بیتناسب و ناعادالنهای «عوارض جانبیِ» چنین اقداماتی را بر سر
اجتماعات فقیر هوار کرده است ،و همهی اینها با هدف کسب سود انجام شده است.
زنان در خط مقدمِ بحران زیستمحیطیِ کنونی قرار دارند و بیش از  80درصد
ن [متأثر از تغییر] اقلیمی را تشکیل میدهند .در جهان جنوب ،آنها
پناهندگا ِ
اکثریتِ نیروی کار روستایی را تشکیل میدهند و بارِ کار بازتولید اجتماعی را به دوش
میکشند .آنها به خاطر نقش کلیدیشان در تهیهی غذا ،پوشاک و سرپناه،
بیشترین فشارِ ناشی از خشکسالی ،آلودگی و بهرهبرداریِ مفرط از زمین را متحمل
میشوند .زنان رنگینپوستِ فقیر در جهان شمال نیز محورِ اصلیِ اجتماعاتی را

 .1شکست هیدرولیکی ( )Hydraulic fracturingیا فرکینگ ( )frackingتکنیکدی بدرای تحریدک چاههدای
نفتی و گازی است که در آن صخره به وسیله مایع فشردهشده شکسته میشود .این فرایند شدامل تزریدق پرفشدار
سیال فرکیینگ (عموماً آب ،حاوی ماسه و دیگر مواد سختکننده) به حفره حفاری به منظور ایجاد ترکهدایی در
آرایش صخرهها است که از طریق آن گاز طبیعی ،نفت خام و آبنمک آزادانهتر جریان یابند.
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تشکیل میدهند که در معرضِ طوفان و سیل و مسمومیت آبراهها هستند ،و به نحو
نامتناسبی در برابر تبعیض نژادیِ زیستمحیطی آسیبپذیر هستند.
با این حال ،زنان پیشگامانِ مبارزات بر ضد تغییرات اقلیمی و آلودگی نیز
هستند :برای مثال مبارزهی «حامیان آب» در برابر خط لولهی داکوتا اکسس در
امریکا؛ نبرد موفقیتآمیزِ ماکسیما آکونای اهل پرو در برابر شرکت عظیمِ استخراج
معدنِ نیومونتِ امریکایی؛ مبارزهی زنان گرهوالی در شمال هند در مقابله با ساخت
سه سد هیدروالکتریک؛ و هزاران مبارزه در سراسر جهان بر ضد خصوصیسازی منابع
آبی و گیاهی ،و برای حفاظت از تنوع زیستی و زراعت پایدار .اینها اشکال جدید
مبارزهای هستند که آن دسته از محیطزیستگرایانِ جریان اصلی را به چالش
میکشد که دفاع از «طبیعت» را در ضدیت با بهزیستی و رفاهِ مادیِ اجتماعات بشر
میبینند .این جنبشهای جدید با راهبری زنان ،جدایی مسائل زیستمحیطی از
مسائل بازتولید اجتماعی را رد میکنند و در مقابلِ پروژههای «سرمایهداری سبز» که
با مجوزهای استخراج ،تعدیلهای کربن 1و ابزارهای مشتقهی زیستمحیطی2،
ل قدرتمندِ ضدشرکتی و
تجارتِ سوداگرانه را تقویت میکنند ،یک بدی ِ
ضدسرمایهداری را ارائه میکنند .جنبشهای جدید ،برعکس ،بر جهان واقعیای
متمرکز هستند که در آن عدالت اجتماعی ،بهزیستی و رفاه اجتماعات انسانی و
پایداری و تابآوری طبیعتِ غیرانسانی بهنحو ناگسستنیای به هم گره خوردهاند.
ع زیستمحیطی دست در دست هم
رهایی زنان و حفاظت از سیارهمان در برابر فجای ِ
پیش میروند.
تز دهم :سرمایه داری با صلح و دموکراسی واقعی ناسازگار است .پاسخ ما
انترناسیونالیسم فمینیستی است.

 .1آفست کربن یا تعدیل کربن ( )carbon offsetبه کاهش انتشار دی اکسید کربن یا دیگر گازهدای گلخاندهای
گفته میشود.
2 environmental derivatives
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بحران کنونی بحرانی سیاسی نیز هست .نهادهای سیاسی که امروز توسط
قدرتهای شرکتی تسخیر گشته و به خاطر بدهی تضعیف شدهاند ،روز به روز بیشتر
به ساز بانکهای مرکزی و سرمایهگذاران بینالمللی ،ثروتمندان متنفذ تجارت انرژی و
نفعبرندگانِ جنگ میرقصند .این بحران سیاسی نیز در ساختارِ نهادیِ جامعهی
سرمایهداری ریشه دارد .سرمایهداری امر سیاسی را از امر اقتصادی ،و خشونت مشروع
دولت را از اجبارهای خاموش بازار جدا میکند .نتیجه چیزی نیست جز اعالم اینکه
بخشهای پرشمارِ حیات اجتماعی خارج از محدودهی کنترل دموکراتیک هستند،
بخشهایی که هردم تسلیمِ سلطهی [قدرتهای] شرکتی میشوند .نظام سرمایهداری
بهواسطهی ساختارش ،ما را از توانایی تصمیمگیری جمعی دربارهی اینکه چه چیزی و
چه میزان تولید کنیم ،و چهگونه کار بازتولید اجتماعیمان را ساماندهی کنیم،
محروم میسازد .در مجموع ،سرمایهداری در بنیاد خود ضد دموکراتیک است .این
نظام که به دولتهای قدرتمند اجازهی غارتِ ضعیفترها را میدهد و آنها را با بدهی
درهم میشکند ،ضرورت ًا تولیدکنندهی جغرافیای جهانیِ امپریالیستی است.
سرمایه در همه جا انگلوار از توانِ عمومی تغذیه میکند ،و از رژیمهای قانونی
که مالکیت خصوصی را تضمین میکنند ،از نیروهای سرکوبگر که مخالفان را
منکوب میسازند و از سازمانهای تنظیمگر که وظیفهی مدیریت بحران را به دوش
دارند ،به سود خود بهره میبرد .همزمان ،عطشِ کسب سود متناوباً برخی جناحهای
طبقهی سرمایهدار را ترغیب میکند که بر ضد قدرت عمومیای که در برابر بازار
جایگاه فرودستتری دارد ،بشورند .در چنین مواردی که منافع کوتاهمدت بر بقای
بلندمدت غلبه می کند ،سرمایه همچون ببری است که دُم خود را میخورد .امروز
گرایش سرمایهداری به تولید بحران به نقطهی اوج جدیدی رسیده است .رژیمهای
نولیبرالی کنترل سالحِ بدهی را در دست دارند و هر نیروی سیاسی را که احتمال
دارد این برنامه را دچار چالش کند ،هدف میگیرند – برای مثال از طریق بیاثر
کردن رأی عمومیِ انبوه مردم بر ضد ریاضت اقتصادی ،همچون مورد یونان.
زنان باز هم بیشترین زخمخوردگان این بحران و نیز نقشآفرینانِ اصلیِ مبارزه
برای دموکراسی و صلح هستند .با این حال برای ما ،راهحل صرف ًا این نیست که زنان
بیشتری در سنگرهای قدرت گُمارده شوند .ما که مدتهای مدیدی از حوزهی
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عمومی محروم شده بودیم ،باید با چنگ و دندان سعی کنیم حرفهایمان دربارهی
موضوعاتی که بهمثابهی «امور خصوصی» معموالً نشنیده گرفته میشدند ،شنیده
شوند .اما اغلب مطالباتِ ما را پیشتازانِ نخبهای بیان میکنند که در تکگوییهایشان،
این مطالبات را با عباراتی که خوشایندِ سرمایهاند تعدیل و منحرف میکنند .از ما
دعوت میشود که به زنان سیاستمدار رأی دهیم و صعود آنها به جایگاه قدرت را
جشن بگیریم ،انگار که این اتفاق قدمی در راه رهایی ماست .اما از نظر ما ،زنانی که
بمباران کشورهای دیگر را تسهیل و از مداخالت نواستعماری به نام بشردوستی
حمایت میکنند ،در حالیکه در برابر نسلکشیهای دولت خودشان ساکت میمانند،
هیچ ربطی به فمینیسم ندارند .نخستین قربانیانِ جنگ و اِشغال امپریالیستی در کل
جهان زنان هستند .آنها با آزارِ سیستماتیک ،قتل و نقص عضو عزیزترینهایشان و
تخریب زیرساختارهایی مواجهاند که آنها را قادر میساخت خود و خانوادهشان را
تأمین کنند .ما در جایگاه همبستگی با این دسته از زنان میایستیم .ما به آنهایی که
ی زنانِ تیره و سیاهپوست ،جنگطلبیشان را توجیه
میخواهند با ادعای رهاییبخش ِ
کنند میگوییم« :نه با نام ما»1.
تز یازدهم :فمینیسم  99درصدیها از تمام جنبشهای رادیکال دعوت
میکند که در شورشی مشترک بر ضد سرمایهداری به هم بپیوندند.
ما بهعنوان فعاالن فمینیست مُنفک از دیگر جنبشهای مقاومت و انقالبی عمل
نمی کنیم .ما خود را از مبارزات بر ضد تغییر اقلیم یا استثمار در محل کار دور نگه
نمی داریم ،و از مبارزت بر ضد سلب مالکیت و تبعیض نژادیِ نهادی کناره نمیگیریم.
اینها مبارزات ما نیز هستند ،بخش و جزئی از مبارزهی ما برای خلع سالح کردن
سرمایهداریاند ،مبارزه ای که بدون آن پایان بخشیدن به سرکوب جنسی و جنسیتی
غیرممکن است .برای ما سرانجامِ کار مشخص است :فمینیسم جدید باید به نیروهای
دیگرْ جنبشهای ضد سرمایهداری در کل جهان – به محیطزیستگرایان ،ضد

 1منظور این است که این کارها را با نام ما فمینیستها نکنید.
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نژادپرستان ،ضد امپریالیستها و جنبشهای دفاع از دگرباشان جنسی و اتحادیههای
کارگری ،و مهمتر از همه به جریانهای ضد سرمایهداریِ این جنبشها  -بپیوندد.
ما با عدم پذیرشِ انتخابهای سیاسیای که سرمایه به ما عرضه میکند ،هم
پوپولیسم ارتجاعی و هم نولیبرالیسم پیشرو را رد میکنیم .ما قصد داریم در اتحا ِد
نولیبرال پیشرو شکاف ایجاد کنیم :انبوه زنانِ کمبرخوردار ،مهاجران و رنگینپوستان
را از فمینیستهای «به سوی پیشرفت» ،مخالفانِ نژادپرستی و
همجنسخواههراسیای که متکی به ایدههای شایستهساالرانه است ،و نیز
سرمایهدارانِ سبز و هوادار تنوع شرکتی جدا کنیم ،چراکه گروه دوم از دغدغههای
زنانِ کمبرخوردار ،مهاجران و رنگینپوستان به نفع خود استفاده میکنند و آنها را به
سمت شرایطی همخوان با نولیبرالیسم منحرف میسازند .ما همچنین قصد داریم
بلوکِ پوپولیستیِ مرتجع را نیز درهم بشکنیم :اجتماعات طبقهی کارگر را از نیروهای
مروجِ نظامیگری ،بیگانههراسی و ناسیونالیسمِ قومی جدا کنیم چراکه گروه دوم – در
حالیکه خودشان را همچون مدافعان «انسانهای عادی» جا میزنند  -نولیبرالهای
مخفی هستند .بدین شیوه ،ما به دنبال این هستیم که نیروی ضد سرمایهداریای
بسازیم که برای دگرگونی جامعهمان به اندازهی کافی بزرگ و نیرومند باشد.
مبارزه یک فرصت و یک مدرسه است ،میتواند آن افرادی را که در آن مشارکت
دارند ،متحول سازد ،می تواند فهم پیشین ما از خودمان را دچار چالش کند و نگاه ما
نسبت به جهان را تغییر دهد .مبارزه میتواند فهم ما از سرکوبمان را – اینکه علت
آن چیست ،چه کسی از آن سود میبرد ،و برای غلبه با آن چه باید کرد -عمق
ببخشد .تجربهی مبارزه همچنین میتواند محرکی باشد که ما را برای بازتفسیر
منافعمان ،بازسازی امیدهایمان ،و وسعت بخشیدنِ درکمان از امر ممکن
برمیانگیزد .تجربهی مبارزه میتواند ما را وادارد فهم پیشینمان از متحدان و
دشمنانمان را اصالح کنیم .مبارزه میتواند دایرهی انسجام و همبستگی را میان
سرکوبشدههای مختلف بسط دهد و خصومت آنها با سرکوبکنندگانشان را
تشدید کند.
واژهی کلیدی در این عبارات واژهی «توانستن» است .همه چیز بستگی دارد به
اینکه آیا ما میتوانیم چشماندازی الهامبخش و هدایتکننده را بپرورانیم که
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ف
تفاوتهای میان ما را نه بهسادگی تقدیس میکند ،و نه میزداید .برخال ِ
ایدئولوژیهای مُ ِد روزِ «تکثرگرایی» ،سرکوبهای متنوعی که ما از آنها رنج میبریم
نوعی چندگانگیِ جدید را شکل نمیدهند .هر یک از این سرکوبها شکل و
ویژگیهای خاص خودش را دارد ،گرچه همهی آنها در یک نظام اجتماعیِ مشترک
ریشه دارند و از آن تغذیه میکنند .از طریق نامیدن این سیستم بهعنوان سرمایهداری
و ائتالف و اتحاد برای مبارزه بر ضد آن است که ما به بهترین نحو میتوانیم بر
تقسیمبندیهای میانمان غلبه کنیم ،تقسیمبندیهایی – همچون تقسیمبندیهای
فرهنگی ،نژادی ،قومیتی ،توانایی ،سکسوالیته و جنسیتی  -که سرمایه مُروجشان
است .اما سرمایه داری را باید درست فهمید .نیروی کارِ مزدبگیرِ صنعتی تما ِم طبقهی
کارگر نیست؛ استثمار این نیروی کار نیز تنها شکل سلطهی سرمایهدارانه نیست.
تأکید بر اولویت این قشر [از یک طبقه] باعثِ نه تقویت بلکه تضعیف همبستگی
طبقاتی میشود؛ همبستگی طبقاتی زمانی به بهترین نحو پیش میرود که ما شرایط
ساختاری ،تجربیات و رنجهای مختلف و نابرابرمان را ،نیازها ،تمایالت و مطالبات
متمایزمان را ،اشکال سازمانی متنوعی را که از طریقشان میتوانیم به بهترین نحو
ال به رسمیت بشناسیم .ما در جبههی
این مطالبات را به دست آوریم ،متقاب ً
فمینیسمی مبارزه میکنیم که درصدد است بر مخالفتهای مبتذل و کهنهی بین
سیاست هویت و سیاست طبقاتی غلبه کند .فمینیستهای  99درصدی با رد
چارچوب بازی با حاصل جمع صفر که سرمایهداری برای ما برساخته است ،قصد دارد
جنبشهای موجود و آتی را ذیل یک شورشِ جهانیِ گسترده متحد کند.
منبع:
CINZIA ARRUZZA, TITHI BHATTACHARYA & NANCY FRASER,
NOTES FOR A FEMINIST MANIFESTO, New Left Review 114,
November–December 2018
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جدا کردن خوب و سره از بد و ناسره اولین عباارتی اسات کاه باهعنوان معناا
واژه نقد در فرهنگ لغات معین نوشته شده است .نقد کوششی مؤثر و ساازمانیافته
برا افزایش شناخت مناسب و سودمند اطالعات است .در این فرآیناد تعیاین نقاا
ضعف همپایه درستی اطالعات ارزش دارد .اما فرآیند عملای نقاد کاردن بهساادیی
تعریف مفهوم انتزاعی آن نیست .بهویژه زمانی که موضاو نقاد از حساسایت خا ای
برخوردار باشد .این حالت دارا باالترین پتانسیل برا به قهقرا رفتن بحا ا الی و
نشستن حاشیه به جا متن است .روند که در اکثر موارد جانمایه ا لی نقاد را
مخدوش میکند و یاه در راستا منافع موضو نقد قرار میییرد.
من بنا به اخالق ایدئولوژیک و منش شخصی همواره از وارد شادن باه عر اه
نقدهایی که بهرغم درونمایه اجتماعی به سطح منازعات شخصای  -محفلای تناز
داده میشوند تن زده ام .این بار اما بهعنوان فرد با زمینه فعالیت فمینیستی (باه
ورت جنبشی و اجتما محور) بیشتر از هر زمانی احساا مسالولیت مایکنم کاه
بیانیر نقدهایی باشم که در هیاهو دا بلندیوها رسانها به یوش نمیرساند
بااه خاااطر مسااائل امنیتاای مطاار نمیشااوند و یااا در بساایار از مااوارد بااه ااورت
سازمانیافته از سو مدافعانِ فرد یا جریان مورد نقد سرکوب میشود .انگیازه مان
برا نوشتن این یادداشت جاا خاالی نقاد باا اورتبند منسامم مساتد و
بیحاشیه است .مهمترین چیاز کاه خوانناده در خوانادن یادداشات پایشِ رو بایاد
همواره به خاطر داشته باشد این است که هدف این نوشاته نقاد یاک شاخاِ خاا
نیست؛ بلکه نقد یک جریان غالب فکر است که نمایندیان مختلفی در سراسار دنیاا
دارد .ازاینرو به راحتی میتوان به جاا اساامی پرتکارار ماتن دههاا اسام دیگار را
جایگزین کرد.
این یادداشت در سه بخش ا لی نوشته شده است .در بخش او مقدمها درباره
زمینه و ویژییها جنبشها اجتماعی بیان میشاود تاا مشخصااد بادانیم باا کادام
پدیده از چه خاستگاهی و در چه بستر مواجه هستیم .در بخش دوم باه انتقااداتی
که جسته و یریخته به جریانِ علینژاد مطر شده و نحاوه مواجهاه و واکانشِ او و
طرفدارانش اشاره میکنم؛ و بخش پایانی به نقادهایی اختصاا دارد کاه باه دالیال

168

نیکزاد زنگنه

متعدد مکتوب نشدهاند و یا در ورت مکتوب شدن در فضا رساانها هژمونیاکِ
روز ممالی برا دیده شدن نیافتند و این یادداشات بایش و پایش از هرچیاز بارا
طر آنها نگاشته شده است.
بخش اول :پایان عص ِر نهایتها
نابود ِ یذشته یا به عبارتی نابود آن سازوکارها اجتماعی که تمربه کنونی
فرد را به نسلها یذشته پیوند میزند از شاخاترین و خوفانگیزترین پدیادهها
اواخر قرن بیستم است .بسیار از مردان و زنان جوان در پایان این قرن باا روحیاها
حاکی از تداوم زمان حا که فاقد رابطه اناداموار باا زماان یذشاته اسات زنادیی
می کنند .انقالب فرهنگی اواخر قرن بیستم را باید پیروز فرد بر جامعه یا به عباارت
دقیقتر یسست رشتههایی دانست که در یذشته انسانها را به تاروپود اجتما و ال
میکرد .زیرا چنین تاروپودهایی ناهتنها از مناسابات واقعای میاان انساانها و اشاکا
سازمانی آنها تشکیل میشد بلکه مد ها عاام رواباو و الگوهاا ماورد انتداار در
رفتار آدمها را با هم دیکته میکرد .در طی همین فرآیناد کاه در پیوناد اریانیاک باا
شرایو اقتصاد و به تبع آن سیاسی عصر پیش میرفت بسیار از مفاهیم دهاهها
میااانی قاارن یذشااته دسااتخوش تغییاارات بنیااادین شاادند .تغییراتاای کااه بااه تولادِ
جنبشها اجتماعی جدید منمر شد.
با ظهور جنبشها اجتماعی جدید تغییرات سیاسی و اجتماعی دیگار فقاو در
قالب و از طریق سلسلهمراتب نهادها بزرگ حزبای و حکاومتی جساتمو نمیشاوند
بلکه جنبشها اجتماعی با کمک نهادها مدنی وسیلها بارا مشاارکت و تغییار
محسوب میشوند .جنبشها اجتماعی جدید به دلیل ویژییها زیر از جنبشها
اجتماعی دیگر متمایز میشوند :به شیوها غیررسمی باز و انعطافپذیر ساازماندهی
میشوند .برا بیان اعتراض تسخیر اندیشهها و احسا عمومی به شادت متکای بار
رسانهها جمعی یعنی نشریات اینترنت ماهواره و  ...هستند .غیرمتمرکز پراکناده و
کوچک هستند؛ به طور که بهراحتی میتوان به این جنبشهاا وارد شاد یاا آنهاا را
ترک کرد .غیرایدئولوژیک و یفتمانمدار هستند .استقرار در بساتر جامعاه مادنی و
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طرفدار از جامعه مدنی بهعنوان جبهه محافظ جامعه در برابار دولات و دفاا از
دموکراتیزه کردن جامعه مدنی باه طاور کاه تماایز سااختار را پاذیرا باشاد از
مشخصهها دیگر جنبشها اجتماعی جدید است .جنبش محیو زیسات جنابش
االح جناابش ضااد نژادپرسااتی جناابش دانشاامویی جناابش کاااریر جناابش
رنگینکمانی و جنابش زناان از مهمتارین نموناهها جنبشهاا اجتمااعی جدیاد
هستند.
جنبشهااا اجتماااعی جدیااد بااه محملاای باارا بااروز مهمتاارین و عیااانترین
دیریونیها جنبشی تبدیل شدهاند .یکی از ا لیترین ایان دیریونیهاا را میتاوان
در مقوله «تغییر» دید؛ بعنی وقتی کاه مفااهیمی چاون «مباارزه» و «مقاومات» و
«سازماندهی» بهتدریج جا خود را به «کنشیر » «ارتقا آیااهی» و «رهبار »
داد .برخالف واژها مانند سازماندهنده که ریشه در سیاستها کاریر و مباارزات
اتحادیهها داشت واژه کنشیر خاستگاه مبهمی دارد .در اوایل دهه  60مایالد
نیویورک تایمز برتراند راسل و سی رایت میلز را باا عناوان اکتیویسات خطااب کارد.
ویراستار میلز در نامه شدیداللحنی به این مسلله اعتراض کارد .جساتمو ساوابق
آرشیو آن دوره نشان میدهد اشاارهها انادک و پراکنادها باه مقولاهها فعاا
کاریر فعا حقوق مدنی و یا فعا دانشمویی دارد.
پروفسور رکسان دونبار ارتیز 1مورخ رادیکا مییوید« :ما عادت داشتیم خودمان
را انقالبیهاا رادیکا هاا مبااارزان کمونیساتها سوسیالیساتها و سااازماندهندهها
بنامیم ».او عقیده دارد ظهور واژه «کنشیر» همعرض فرآیند است کاه میتاوان
آن را بیاعتبار شدنِ چپ نامید .پس از پایان دهه  60میالد و ظهاور جنبشهاا
اجتماعی جدید بود که کنشیران از یوشاهوکنار ساربرآوردند .در دهاهها  70و 80
میالد استفاده از این واژه متداو شد .جنبشها اجتماعی در مدت زمان کوتااهی
توانستند با ابدا ِ روشها باز دموکراتیک و غیر سلسالهمراتبی باهطرز قابالتوجهی
یسترش پیدا کنند .در عین حا با تالش آنها بارا حاذفِ بخشای از میارا ،چاپ
بسیار از چارچوبها تلوریک و پراتیک کار تشکیالتی کنار یذاشته شد.
1. Roxanne Dunbar-Ortiz
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بهتدریج جنبشها بزرگ به چهرههایی تبدیل شدند که دا افراد جاداافتاده
را بازتاب میدادند .طیِ این روند «نمایندییِ» ستمدیدیان  -با اسام رمزهاایی مانناد
«باید از خودمان شرو کنیم» «سکوت را بشکنیم» « ادا بی ادایان باشایم» و
بسیار از این دست -به جا متشکل کردنِ آنهاا نشسات و فرهناگ «منمییار »
وارد ادبیاتِ تغییر شد.
یکی از بارزترین برآیند این تغییر تاریخی در حوزه زنان که به مدد رشد عدیم
فناور ها ارتباطی و رسانهها جمعی بهسرعت در یوشه و کنار فراییار شاد تولاد
چهرههایی مانند مالله یوسف ز از پاکستان مونا الطحاو از مصار توکال کرماان از
یمن لیما یبوو  1از لیبریا و هزاران چهره دیگر است که هرکدام باه نماینادیی از
زنان کشور خود مطالباتی را مطر میکنند .شهرتِ کسای مانناد مسایح علیناژاد از
ایران را نیز باید بهعنوانی بخشی از همین فرآیند تحلیل کرد.
بخش دوم :نقدها و واکنشها
در سا ها اخیر نقدها زیاد به پروژههاا حماابمحورِ علیناژاد وارد شاده
است .بیشک بخشی از این نقدها از جمله آنهایی که پیشاینه خاانوادیی قیافاه و
لبا پوشیدن نام ا لی و روابو خصو ی و خاانوادیی علیناژاد را هادف یرفتهاناد
چنان مبتذ و سخیف هستند که پرداختن به آنها محلی از اعراب ندارد.
در میان انتقادات پرتکرار از رویکردها متفاوت تنها دو دسته قابلتأمل هستند:
اینکه «حماب اجبار اولویت زنان نیست» و «لغاو حمااب اجباار یاک مطالباه
طبقه متوسطی است» .انتقاداتی که بهرغم ورتبند ِ ظاهراد مناسب درونمایاه
درستی ندارند .از یک سو اولویتبند ِ حقوق بنیاادینِ انساانها مانناد باه رفرانادوم
یذاشتن آنها نسخها جعلی و فریبکارانه از دموکراسی است؛ نساخها کاه در آن
اکثریت به جا حقیقت مینشیند .از سو دیگر میتاوان تحلیال کارد کاه حمااب
اجبار وجوه سرکوبیرانه قو تر و بارزتر برا زنان فرودست دارد .زنان طبقه
متوسو و فرادست به دلیل امکانات طبقاتی خود فر ات و عاملیات بیشتار بارا
1. Leymah Gbowee
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تقابل با حماب اجبار دارند .در نتیمه زمانی که از حماب اجبار سخن مییوییم
درباره سلب عاملیت و مالکیت بر بدن زنانی حرف مایزنیم کاه باه خااطر طبقاه
اجتماعی خود دسترسی و کنترلی بر منابع و منافع ندارناد کاه باه مادد آن قاانون و
عرف را به چالش جد بکشند .در نتیمه باید تاکید کرد که اتفاقاد لغو حماب اجبار
را میتوان در فهرست مهمترین مطالبات طبقاتی نوشت؛ مطالبها که طر و فراییار
ساختن آن باید برمبنا همین رویکردِ طبقاتی تحلیل و تندیم شود.
منکوب کردنِ منتقدان
اما واکنش علینژاد (بهعنوان یک چهره شناختهشده و مطر رسانها در سطح
بینالمللی) و هواداران او نسبت به انتقادات چیست؟ تمربهها متفااوت ایان ساا ها
نشان میدهد که علینژاد نهتنها شخصاد نسبت باه انتقااداتی کاه باه او وارد میشاود
پاسخگو نیست بلکه با توسل به حواریون خود که ترو وار کوچکترین انتقاادات را باا
حملهها شدید سرکوب میکنند عامدانه از قرار یرفتن در موقعیت پاسخیویی فارار
میکند .چالشی که خود او بهعنوان یک خبرنگار و کنشیر ادعا میکند که باید بارا
مقامات مسلو و چهرهها شاخا ایماد شود .فرار از پاسخیویی برا چنین فرد
پرسشها جد ا ایماد میکند.
از سکوتِ معنادار علینژاد که بگذریم پاسخها ِ هواداران او را میتاوان در چناد
محور عمده دستهبند کرد:
-

حسادت:

زدن برچسب حسادت و تنگندر به منتقدان یکای از پرتکرارتارین واکنشهاا
است که از قضا در این مورد حاملِ پیام مشخصی نیز هست .فرض میییریم که آقاا
ایکس و آقا ایگرگ در یکی از مناظرهها معماو یاک شابکه خبار مشاغو
بح درباره موضو سیاسی مشخصی هستند .چه قدر امکان دارد که جد کالمای
این دو نفر به چیز جز تضارب آرا تفاوت عقایاد افتاراق خاو مشای سیاسای و یاا
چیز از این دست تعبیر شود؟ آیا هریز شنیدهایم که فالن شخصیت ا اال طلب از
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سر حسادت به عملکردِ بهمان شخصیت ا و یرا که پست مهام دولتای دارد انتقااد
میکند؟ پس چرا نقد کردنِ علینژاد بهراحتی برچسب حساادت میخاورد؟ جالابتر
اینکه این رفتار عمدتاد توسو کسانی ورت میییرد کاه مشخصااد خاود را باهعنوان
فمینیست و بعضاد فعا حقوق زنان هویتیابی میکنند .آیا برچسب حساادت زدن باه
نقد که معطوف به ایدئولوژ یا عملکرد یک فرد است – بهویژه زمانی که دو طارف
ماجرا زن هستند  -رویکرد ضد زن نیست؟ چنین حملها به منتقادان همانقادر
ضد زن است که برخی مخالفان علینژاد سعی می کنند با تمسخر ظااهر ناام ا الی
موقعیت خانوادیی یا نشر اخبار مانند مورد تماوز قارار یارفتن باه او حملاه کنناد.
هردو این واکنشها یرچه از سو دو طیف بعضااد متخا ام اورت میییارد اماا
حاملِ یک پیام واحد است :بازتولید کلیشهها جنسیتی با هدف قارار دادن جنسایت
–و نه ایده یا عملکرد -بهعنوان مرکزِ نقد.
واقعیت این است که – همه  -منتقدانِ علینژاد و جریان فکار ِ او یرباههایی
نیستند که چون دستشان به یوشت نمیرسد بنا را بر تخریب یذاشته باشند؛ بلکاه
در بسیار از موارد کسانی هستند که برمبنا ایدئولوژ یا ا و ِ شخصی نه با یاک
فرد خا که با یک جریانِ فکر مشخا مرزبند ِ روشنی دارناد .شااید بااور ایان
مسلله برا حواریونِ علینژاد دشوار باشد اما بارا بخشای از جامعاه مادنی ایاران
دریافت جایزه حقوق زنان از نهاد مثل تشکل ژنو برا دموکراسی و حقوق بشر نه
فر ت و دستاورد که تهدید و بیاخالقی محسوب میشود.
اخیرا پا
نویسنده
در فضا
میکنید
است:

پیشینه و رزومه:

یک پست توئیتر که در نقدِ علینژاد نوشته شده بود کسای خطااب باه
نقد کامنتی یک کلمها یذاشته بود« :شما؟» این برخورد را بارها و بارهاا
واقعی و مماز نسبت به بسیار از نقدها میتوان دید .یعنی وقتای انتقااد
به سرعت از سابقه شما سؤا میشود .در این برخورد دو پیام مهم مستتر
 -1فعالیتی که ما و شبکه روابطمان از انماام یاا چناد و چاونِ آن
خباار ناادارد فعالیاات محسااوب نمیشااود یااا بااه عبااارتی فقااو
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فعالیتها رسانها شده هستند که کانش محساوب میشاوند.
پس ایر اسم شما در فضاا ممااز مطار نیسات و افحه و
اکانتی در شابکهها اجتمااعی نداریاد نمیتوانیاد منتقاد یاک
جریان باشید .این در حالی اسات کاه خبار نشادن بسایار از
فعالیتها و کنشها در داخل کشور به دالیل امنیتای امکانپاذیر
نیست .از سو دیگر بسیار از کنشیران ناه تنهاا تماایلی باه
مطر شدن بهعنوان یک چهره رسانها و ایفا نقاشِ منمای
یا نماینده زنان ندارند بلکه بنا بر پرنسیبها اخالقی عامداناه
و آیاهانه از قدم یذاردن در این مسیر سرباز میزنند .واقعیتی که
باور آن در هنگامه الیکها و فالوها سخت به ندر میرسد.
 -2برا نقد دیگران باید در شهرت سابقه و موقعیات همتاراز آنهاا
باشید .ایان خااموش کاردنِ اداها منتقاد البتاه باا واقعیات
فضاها کنشیر امروز کامالد همخوان است .فضا کنشگر ا
که کارویژه حداقلیِ سابق خود (یعنی ارتقا آیااهی و ارتباا
ییر چهره به چهره) را از دست داده و به عر ه رقابت تبدیل
شااده اساات .جااایی کااه داشااتن فالوئرهااا باااالتر طرفااداران
سینهچاکتر همرسانی و الیک و استور بیشتار و پربیننادهتر
نهتنها افراد را به سلبریتیهایی تبدیل مای کناد کاه از مقولاه
«تغییر» سرمایه اجتماعی و در بسیار موارد اقتصااد کساب
میکنند بلکه این توهم را ایماد میکند که داشتن هواداران زیاد
یا یرفتن بازخوردها متعدد مسااو باا حقانیات یاک ایاده یاا
عملکرد است .اما کیست که نداند هر آنچه «مردمی»تار هسات
لزوماد مترقی و رهاییبخش نیسات .باهعنوان نموناه میتاوان باه
برخی از اینفلوئنسرها مماز اشاره کرد که فالوئرها میلیاونی
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دارند .آیا میتوان میزان استقبا از پستها این افراد را دا ِ بار
حقانیت مفاهیمی دانست که توسو آنها مطر میشود؟ نگااهی
اجمالی به فحات این اینفلوئنسرها پاسخ دادن به این پرسش را
بسیار آسان میکند( .تصویر یک)
تصویر یک

عالوه بر این از چند کمپین حرکت هشتگ یا طوفان مماز میتوان ناام بارد
که دستاوردها مشخصی داشتهاند؟ یا دستِکم همچنان در حافده جمعی کاربران
فضا مماز (و نه مفهوم مردم با معنا موهوم آن) باقی ماندهاند؟
از این رهیذار است که «فرد» به جا «مسلله اجتماعی» مینشیند و به جاا
حقانیت بلند ِ دا محکِ داور قارار میییارد .ادا بلناد کاه کاارویژه آن
بازتاب دادن داها همسو و سااکت کاردنِ اداها مخاالف یاا متضااد اسات .در
نتیمه این فرآیند است که هر روز با خیلِ بیشتر از سلبریتیها و اینفلوئنسارها
مدنی مواجه میشویم که زیار د نوشاتهها مماز شاان اسامِ خاود را  #میزنناد.
چهره شدن این قبیل افاراد را پایش از هرچیاز بایاد در همناوایی باا جریاان مسالو
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کنش یر جستمو کرد .به عبارت دیگر این رساانه نیسات کاه از علینژادهاا چهاره
میسازد بلکه علینژادها هستند که باا همناوایی باا اساتانداردها جریاانِ مسالو و
پاسخیویی به ذائقه بازارِ رسانه به نام و نان میرسند.
-

دوگانهسازی حاکمیت /اپوزیسیون:

«هرکه با ما نیست باا حاکمیات اسات» یکای از اساتدال ها رایاج طرفاداران
علینژاد برا ساکت کردن مخالفان و منتقدان است .اما ساختنِ این دویانه جعلای
و فریبکارانه حربه ا قدیمی برا خاموش کردنِ منتقدان اسات کاه یکای از نموناه
ها بسیار بارز آن را میتوان درباره مسلله فلسطین دیاد .جاایی کاه حمایات از
تمامیتِ ارضی فلسطین و داشتن موضع ضدِ اسرائیلی به همنوایی باا حاکمیات تعبیار
میشود.
اما حقیقت سادها در میان است که برخی بهعمد از درکِ آن سارباز مای زنناد:
شما میتوانید منتقد جد و سرسختِ رژیم پهلو باشید و این به آن معنا نیست که
به مواضع و اقدامات حاکمیت فعلی تعلق خاطر دارید .بر هماین اساا نقاد کاردنِ
علینژاد می تواند هیچ نسبتی با طرفدار از حمابِ اجبار یا سارکوبِ حاق انتخااب
آزادانه پوشش نداشته باشد.
-

دوگانه سازی داخلنشین /خارجنشین:

یک دویانهساز جعلی دیگر که میشود در واکنش به اکثر انتقاداتِ معطوف باه
کنشیران خارج از کشور دید مبتنی بر تضااد باین رویکردهاا و مواضاع کنشیاران
داخل ایران با کنشیرانی است که در طو یاک دهاه یذشاته مهااجرت کردهاناد.
نمونها از عدم درک (بعضاد متقابل) کنشیران مدنی و فعاالن سیاسی داخل و خاارجِ
یک مرز جغرافیایی است که با یذر زمان تشدید شده است.
نویسنده این متن به حماسهسرایی و تراژد سااختن از مانادن و رفاتن بااور
ندارد .آنچه در اینجا اهمیت دارد چماق کردن «انتخابِ فرد » یک کنشیار بارا
ماندن یا رفتن به قصد ساکت کردن دیگران است .مهاجرت کاردن باه قصاد فعالیات
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مدنی را نمیتوان تو یه یا تقبیح کرد .به همین دلیل این حربه نمیتواند پاساخیو
مناسبی برا انتقاداتِ احتمالی باشد .میتوان به نمونهها بسیار اشاره کرد کاه در
مقاطع مختلفِ زمانی هزینهها سنگینی را متحمل شدهاند؛ اما این هزینهها – اعم از
زندان رفتن شکنمه شدن پاشیده شدنِ رواباو شخصای از دسات دادن ساالمتی و
هزاران مورد از این دست  -نمیتواند و نباید مواضعِ فعلی افراد را تطهیر کند.
آنچه که در این میان محل نقد جاد اسات رنجفروشای رزومهسااز و اباژه
کردن محنتِ یروهی از افراد (براسا مذهب جنسیت قومیت یرایش جنسای و )...
است .فرآیند که در طی سا ها یذشته هیچ دستاورد ملمو و مشخصی به جاز
سلبریتی شدن عدها سرازیر شدنِ بودجهها سازمانی به سمت آنها و ایماد فشاار
مضاعف رو کنشیران و جریانها کامالد مستقل داخل کشور نداشته است.
ایر یمان میکنید این به آن معنا است کاه هایچکس نبایاد در خاارج از ایاران
فعالیت کند مبادا شرایو برا کنشیرانِ داخلی سختتر شود دوباره متن را با دقات
بخوانید چون جانِ کالم را درنیافتهاید .مسلولیت اختناق حاکم را نمیتوان و نباید باه
دوشِ کنشیران خارج از کشاور یذاشات؛ ناوک پیکاان ایان انتقااد متوجاه جریاان
فکر ا است که تغییر را از بیرون با نگاه به باال و به پشتوانه سازمانها سیاسایِ
فاسد و وابسته که آبشخورها مشخصی دارند جستوجو میکند و از حمایت ماردم
برا مشروعیت بخشیدن به اقدامات خود استفاده ابزار میکند.
-

کنشگریِ مزدی:

با منتشر شدن فیش حقاوقی علیناژاد سایل ندارات طرفاداران در شابکهها
مماز سرازیر شد و «این رقمها برا ایاران زیااده و تاو آمریکاا چیاز باه حسااب
نمیاد» و «خب از کما بیاره زندیی کنه!؟ هماش داره مباارزه میکناه» و ندراتای باا
مضامین مشابه را میشد پا هر نوشته انتقاد دید .این مورد یکای از ا الیترین
انتقاداتی است که این یادداشت به قصد طر آن نوشته شده است .از این رو در بخش
پایانیِ همین متن بهتفصیل درباره آن خواهم نوشت.
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بخش پایانی :انتقادات اصولی
انتقادات ا ولی بسیار به جریان فکار ا کاه علیناژاد یکای از نماینادهها
شاخا آن است وارد است؛ انتقاداتی که در بسیار از موارد زیر سایه انتقادات باه
عملکردِ خود علینژاد نادیده میماناد .جعال ساوابق کنشیار (مباارزه باا حمااب
اجبار از  7سالگی و  13روز بازداشت در سا  7۵به خاطر پخش جزوه علیه حماب
اجبااار ) مخاادوش کااردنِ واقعیتهااا تاااریخی در کتابهااا پسااتها مماااز و
مصاحبهها (مثالد اجبار شدن ریش یذاشتن و پوشیدن چادر مشکی بعد از انقاالب)
انتشار ویدئوها نمایشی (یریه کردن هنگام پخش سخنان ظریف درحالیکاه ویادئو
زیرنویس انگلیسی دارد)  1بیپرنسیپیِ رساانها (از ضابو مخفیاناه ادا و ویادئو از
مصاحبه شونده تا استفاده بدون اجازه از عکس یک عکا آلمانی برا جلد کتااب)
در کنارِ پاسخیو نبودن کسی که خود داعیه به چالش کشیدنِ قدرت مسلو را دارد
بخشی از نقدها وارد شده به عملکردِ شخاِ علینژاد اسات کاه چنادوچونِ هماه
آنها با جستمویی ساده در فضا مماز در دستر است و پرداختن بیشتر باه آن
از حو له من و متن خارج است.
اما نقدها ریشها دیگر که ایان یادداشات از اساا باا هادفِ بیاان آنهاا
نگاشته شده است را میتوان به این ورت دستهبند کرد:
-

جنبش زنان از ما شروع نشده است:

فرض بدیهی این است که همه توافق داریم جنبش زنان ایاران از هباو ِ مسایح
علینژاد و مبارزه علیه حماب اجبار از کمپین آزاد ها یواشکی و چهارشانبهها
سفید شرو نشده است .مخالفتها با حماب اجبار از زمان طر اولاین زمزماهها
آن آغاز شد و در تمام این سا ها با فراز و فرودهایی ادامه داشته است.

 1این ویدئو بعدها از فحه شخصیِ علینژاد حذف شد .اما در یوتیوب قابل بازیابی است.
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در تیرماه  ۵۹علی قدوسی دادستان کل انقاالب باود کاه باا انتشاار اطالعیاها
بهطور رسمی ورود زنان بیحماب را به ادارات ممنو اعالم کارد« :بادین وسایله باه
تمام وزارتخانهها و مؤسسات و ادارات تابعه شادیداد اخطاار میشاود چنانهاه اثار از
آن چه مورد تأکید حضرت اماام و خواسات ملات ایاران اسات دیاده شاود یاا باانو
کارمند بدون پوشش اسالمی در محل کار حضور یابد بالدرناگ حقاوق و مزایاا او
قطع خواهد شد ».محمدرضا مهدو کنی (وزیار کشاور وقات) و محمادعلی رجاایی
(وزیر آموزش و پرورش وقت) و محمد توسلی (شهردار تهران) نیاز در بخشناماههایی
اعالم کردند که زنان کارمند باید پوشش اسالمی را در محل کار رعایت کنند .پاس از
آن شورا انقالب نیز رسماد اعالم کرد خانمهاا بادون پوشاش اساالمی حاق ورود باه
ادارات دولتی را ندارند و ادارات اجاازه دارناد جلاو آنهاا را بگیرناد .اکبار هاشامی
رفسنمانی (رییس مملس وقت) هم در خطبهها نماز جمعه عناوان کارد کاه طبعااد
این حق دولت و حکومت است که در محیو کارش اجازه ندهد آن چیز کاه اال
نمیداند جریان داشته باشد.
از این زمان به بعد اخراج زنان بیحماب از ادارات شرو شد و در برخای شاهرها
در بازارها تابلوهایی نصب کردند که ورود زنان بیحماب به این مکان ها ممنو است.
بدین شکل قدم به قدم حضور زنان در جامعاه ممناو شاد و خشاونتها علیاه زناان
بیحماب در جامعه افزایش یافت .هنگامی که در  17تیرماه  ۵۹زنان مخالف حمااب
اجبار تالش کردند در روبرو ساختمان نخستوزیر تممع کنند یروهی از زناان
موافق حماب اجبار نیز در محل تممع کرده بودند تا مانع حضاور زناان بیحمااب
شوند .در این تممع که زنان مخالف حماب اجبار لبا ها سیاه به تن کرده بودند
با ممنوعیت و دستگیر مواجه شدند.
با آغاز جنگ عاراق و ایاران در یفتماان سارکوب بیحمابهاا کاه باا مفااهیم
«سلطنت طلب» و «ضد انقالب» کارش را آغاز کرده باود مفااهیمی شاامل «حرمات
خون شهدا» برجستهتر شد و عمالد بعد از خرداد ماه  60حضاور بیحمااب در جامعاه
عالوه بر برخورد قانونی برخورد مردم مذهبی – به دلیل مسلو شدنِ یفتمان اساالم
حکومتی -را در پی داشت .سرانمام در آبان ماه  1362و بر اساا مااده  102قاانون

178

179

علیه فمینیسم اپورتونیست :مسیح علینژاد و حواریون او

تعزیرات اعالم شد که زنانی که بدون حماب شرعی در جامعه ظاهر شوند به حبس از
ده روز تا دو ماه یا تا  7۴ضربه شالق محکوم میشوند.
حدود یک دهه بعد «هما دارابی» متخصا پزشکی کودکان و روانپزشک کاه
از اعضا حزب ملت ایران بود و به همراه پروانه فروهر ساازمان زناان جبهاه ملای را
تشکیل داده بود در  2اسفند  1372در اعتراض به حماب اجبار خود را در میادان
تمریش تهران به آتش کشید .دارابی که پس از تحصیل در آمریکا در سا  13۵3باه
ایران بازیشته باود در کناار فعالیتهاا سیاسای و اجتمااعی خاود باه تادریس در
دانشگاه و طبابت پرداخت .اما پاس از انقاالب در ساا تحصایلی  136۹او باه دلیال
بدحمابی و با عنوان «عدم رعایت شلونات» از استاد برکنار و همهنین مطب او نیاز
تعطیل شد.
پس از آن و با رو کار آمدن دولت ا الحات تغییرات چشامییر در وضاعیت
پوشش زنان ایماد شد .پایه ماد امکان بروز ایان تغییار محساو را میتاوان در
برقرار ارتباطات یسترده با جهانِ بیرون – برا نخستین بار پس از انقالب و جنگ-
و به تبعِ آن استحاله موازین ارزشی-عقیدتیِ حاکمیت جستمو کرد .اما در واقع این
تغییر پیامدِ مطالباتی بود کاه از پاایین خاود را باه نداامِ سیاسای تحمیال میکارد.
مطالباتی که با دیریون شدن وسایل ارتبا جمعی و رسانها و بااز شادن درهاا باه
سو بیرون در اواسو دهه  70در میان طبقه متوسطی که در پایِ سیاساتها
اقتصاد دولت سازندیی فربه شده بود شکل یرفته بود .نارضایتی از حماب اجباار
در قالب سرپیهی از دستورالعملها پوشش و تغییر سبک پوشاش تاا جاایی اداماه
یافت که به یفته سردار کاریر (معاون اجتماعی وقت نیرو انتدامی) با باال یارفتن
بدحمابی در سا  8۴رییس دولت ا االحات دساتور تندایم راهکاار شاانزدهیانه
حماب و عفاف را ادر کرد و این راهکارهاا در شاورا عالی انقاالب فرهنگای هماان
دولت به تصویب رسید.
با رو کار آمدن دولت نهم در سا  8۴طار حمااب و عفااف از ساو ریایس
جمهورِ وقت ابالغ شد و در سا تابستان « 8۵طر ارتقا امنیت اجتماعی» با حضور
ونها سبزرنگ یشت ارشاد در خیابانها شهرها بزرگ کلید خورد .پیگیار در
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اجرا ِ این پروژه واکنشها و بازخوردها فراوانی را در پی داشت؛ باه طاور کاه در
رقابتها انتخاباتی ریاست جمهور دوره دهم در ساا  1388مهاد کروبای در
فیلم انتخاباتی خود به مسلله امکانِ اختیاار باودن حمااب اشااره کارد و برخای
هواداران ستاد ِ او در خیابان شعار حماب اختیار سر دادند.
برمبنا این روند میتوان کمپینها علینژاد را بازنماییِ مطالبها دانست کاه
بسیار پیشتر از فراخوانها او شکل یرفتاه و حااال باه مادد پیشارفت فناور هاا
ارتباطی به طور یستردها رسانها شده است.
تقلیل دادنِ مبارزه علیه حماب اجبار به ایدهها یک فرد یک جریاان و چناد
کمپین مشخا در سا ها اخیر بادون در ندار یارفتن اینکاه ساپهر فرهنگای و
اجتماعی فناور و مشروعیتِ حاکمیت در دههها اخیر تا چه اندازه دیریون شاده
ایر از رو فریبکار و فر تطلبی نباشد از سرِ نادانی است .اینچااهی اسات کاه
بسیار از فمینیستها با یرایشها مختلف و برخی از چپها پشیمان باا هام در
آن سااقو میکننااد .شااما میتوانیااد مواضااع یذشااته خااود را باارا پشااتیبانی
عدمپشتیبانی از یک سازمان یروه جریاان و حتای ایاده نقاد کنیاد اماا افتاادن در
آغوشِ یک جریانِ پوپولیستی و رسانهزده که کاارکرد ا الی آن در خوشبیناناهترین
حالت رفاد به بازنمایی واقعیتها موجود (آن هم نه همه واقعیات کاه بخشای از
آن) محدود میشود نمیتواند فصلی از یک خودانتقاد ِ ریشاها ساازنده و آیاهاناه
محسوب شود .بلکه بیشتر شبیهِ یک عقدهیشایی تاریخی است .البته عقده برحقی
که برآیند سا ها سرکوبِ نداممند جنسیت و سکسوآلیته زنان است.
-

بازنمایی و نمایندگی مترادف فعالیتِ جنبشی نیست:

این تمایلِ معا ر به بازنماییِ تروما و رنجهایی که ستمدیدیان به اورت تااریخی
متحمل شده و میشوند از کارکردهاا سیساتم اقتصااد ِ مسالو زماناه ماسات.
نولیبرالیسم تالش کرده تا پایه ماد ِ موجودیتِ جمعی را تخریب و مفهاوم ساتم را
به مقولها کامالد فرد تبدیل کند .بدون شک علنی کردن آنچه که ندام اجتمااعی
تاکنون نادیده انگاشته برا به چاالش کشایدن پیامادها زیساته ساتم اهمیات
بسیار دارد و نقد اثرات و نگرشها فرد در فرآیند سااختِ جماع بسایار حیااتی
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است .با این حا زمانی که مقاومت عمدتاد در اقدامات و باورها فرد متمرکاز مای
شااود سیاساات کااامالد بااه یااک مساالله اخالقاای تباادیل میشااود و بااه اقاادامات
سیاستزداییشدها منمر میشود که از مسایرِ رواباو بیناافرد باه دنباا عادالت
هسااتند .یعناای ندامهااا نژادپرسااتانه و سکسیسااتی بااه نگرشهااا متعصاابانه و
تبعیضآمیز تقلیل مییابند.
مواجهااه بااا سااتمدیدیی و ساارکوبشاادیی در دنیااا امااروز بااه بازنماااییِ آن از
مدیومها متفاوت محدود شده است .یویی استمرار انوا ساتم سارکوب ناابرابر
تبعیض و بیعدالتی به دلیل ناشناخته ماندن آنها یا بیخبار و غفلاتِ ساتمدیده و
ستمیر است .باید به این واقعیت توجه داشت که یروهها ساتمدیده باه ایان دلیال
تحت ستم نیستند که از نمایندهها کافی برخوردار نیستند .بلکه آنها فاقد نمایناده
هستند چون ستم سازمانیافته موجود در جامعه مانعِ مشاارکت آنهاا در زنادییِ
عمومی و سپهرِ سیاسی است .از این رو است که بسیار از جنبشها منعکس شادنِ
مواضااع و مطالباااتِ خااود در نطقهااا و موضااعییر ها شخصاایتها سیاساای (و
چهرهها فرهنگی) را نوعی دستآورد تلقی میکنند .به عبارتی رقابت رسانها بارا
نمایندییِ مطالباتدر میاان انباوه نطقهاا شخصایتها رسامی باه جاا تاالشِ
نداممند برا ایماد تغییر مینشیند .باید توجه داشت که ایان فرآیناد ناه کژکاارکردِ
یک جریان جنبشی که کارویژه ا لی آن محسوب میشود .زمانی کاه یاک جریاان
جنبشی مانند یک پروژه اقتصاد یردش مالی ایمااد میکناد طبیعای اسات کاه
معضالت فراییر با قربانیان پرشمار و روایتها شخصیِ پرآبِچشام شاانس بااالتر
برا یرفتن بودجه خواهد داشت.
با وجود ایان تااریخ یاواه آن اسات کاه دیریونیهاا از برناماهها بودجهبناد
بنگاهها ایماد تغییر آغاز نمیشوند .مهمترین راه برا نمایندییِ وضاعیت یروههاا
ستمدیده در یک جنبش بنا نهادن سازمانها مبارزاتی اسات کاه باا حاذفِ مواناع
مشارکت بهعنوان بخشی از مبارزه علیه ستم آغاز به کار میکنند .این شیوه الیهها
یستردهتر از یروهها ساتمدیده و بهحاشایه راندهشاده را تهیایج میکناد کاه باا
همبستگی و مبارزه بر موانع نداممند که مشارکت آنها را محادود میکناد فاائق
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شوند .چنین مبارزها بهجا دقهییر از بنگاهها اقتصاد کاسب لح و برابر
و بازنماییِ مکرر رنجها و حرمانها مشوقِ شکلییر یک جنابش تاودها ا ایل از
پایین است .جنبشی که کنشیرانِ آن نه راو ها ستمدیدیی برا مشتریان داخلی
و خارجی که مبارزان ثابتقدم در مسیرِ تغییرها بنیادین هستند .چه خوشاایند ماا
باشد چه نباشد قطعِ تداوم ستمها جنسیتی جز با پرچیده شدن پایه ماد ستم
امکانپذیر نیست.
-

ارتقای آگاهی هدف نیست ،وسیله است:

اکثر جریانها کنشیر معا ر به جا جمع بار رو فارد متمرکاز هساتند .اماا
سازماندهی هدف مشخصی دارد :متحدکردن افراد برا ایمااد و باهکارییر قادرت
مشترک یا آنطور که اسماکِر هوشمنداناه آن را اورتبند میکناد :ساازماندهی
یعنی «تبدیل یک توده اجتماعی به یک توده سیاسی ».امروزه هرکسای میتواناد
کنشیر باشد .حتی کسی که بهتنهایی فعالیت میکند (مثالد بای وقفاه بارا ارتقاا
آیاهی درباره یک موضو مهم تالش میکند) و به هیچکس پاسخیو نیست .اما باید
توجه داشت که ارتقا آیااهی یرچاه اقادامی بسایار ارزشمناد اسات اماا متارادف
سازماندهی نیست .سازماندهی یک فرآیند درازمدت و طاقتفرسا است که مساتلزم
ایماد زیرساخت ها و نهادهایی است که از طریق آن بتوان افراد اتمیزه شده را متقاعاد
کرد که در یک تیم با منافع مشترک هستند .فرآیند که عمال از رهیذار حرکتهایی
مانند آزاد یواشکی یا دوربین ما اسلحه ماست شکل نمیییرد و قرار هام نیسات
که بگیرد زیرا این حرکتها اساساد کارویژه دیگر دارند.
-

آدرس غلط دادن:

حماب اجبار مقولها کامالد سیاسی است که پیامدها آن به سپهرها دیگار
جامعه نیز کشیده شده است .انتقاد جد ا که باه آرا بسایار از شرقشناساان و
فمینیستها پسااستعمار وارد است این است که ماوارد مانناد ختناه زناان
حماب اجبار یا ازدواج کودکان را مسائلِ فرهنگی و آداب و رسوم قاومی و اجاداد ِ
برخی جوامع تلقی میکنند که مبارزه برا لغو و محو آنها محلی از اعراب ندارد .این
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رویکرد برخالف ادعایی که جریانِ فکر علینژاد دارد در عمل در ایان جریاان نیاز
کامالد دیده میشود .چگوناه میتاوان قفالِ یاک مقولاه سیاسای را کاه در قاانون
جرمانگار شده و قوه قهریاه نداام از هایچ تالشای (از تاذکر لساانی یرفتاه تاا
بازداشت توسو یشت ارشاد) برا حفظ و حراسات از آن فرویاذار نکارده اسات باا
شاهکلیدِ «نشان دادن نارضایتیِ تک تک زنان معترض» باز کرد؟
کارکردِ حوزه عمومی بهزعم هابرما عقالنی کاردن اقتادار دولتای از طریاق
یفتویو آیاهانه و اجما عاقالنه است که بار یکای از مهمتارین ا او لیبرالیسام
یعنی تفکیک حوزه عمومی از خصو ی استوار است .رویکرد جریان علینژاد نیز باه
نوعی بازتولیدکننده چنین فرضی است .تمویز راهِحلها فرهنگی بارا پدیادها
تماماد سیاسی نیرو دارا پتانسیل ایماد تغییر را باه لشاکرِ پراکناده تابوشاکنان
تبدیل میکند .با فرض اینکاه بخشای از ایان اقادامات در راساتا هماهییر کاردن
مطالبه آزاد پوشش و بازنماییِ آن باشد باز هم بهروشنی میتوان دید که جریاان
در همااین مرحلااه باااقی میمانااد و فراتاار نماایرود .ایاان در جااا زدن را نمیتااوان در
سرکوبها امنیتی خال ه کرد .مسلله مهمتر این اسات کاه ایان جریاان اساسااد
چشمانداز و راهکار برا پیشرَو ندارد .چند پرسش سااده میتواناد ایان نقاا را
بیشتر آشکار کند .چطور برداشتنِ حماب در مالء عام (الزم نیسات باه چنادوچون و
میزان عام بودنِ این مکانها اشاره کنم) و رسانها کردن آن قرار است به لغو حمااب
اجبار یا فراتر از آن «انتخاب» پوشش یعنی چیز کاه علیناژاد در مصااحبههایش
بهشدت رو آن تأکید میکند منمر شود؟ این دستاورد قرار است طی چه فرآیناد
اتفاق بیفتد؟
برخی یمان میکنند که آنچه که بدان نیاز داریم قاانع کاردن و جاذب کاردنِ
نیرو بیشتر برا کنشیر شدن با هدف بازنماییِ بیشتر مشاکالت اسات اماا باا
افزایش تعداد کنشیران تغییر خودبهخود اتفاق نمیافتاد .تنهاا راه مواجهاه باا یاک
مقوله سیاسی مقابله سیاسی است .مقابلها که به سالحی فراتار از دوربینهاا
ما نیازمند است .از این رو به ندر میرسد جریان فکر ِ علینژاد نه باه دنباا بررسای
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راهها استیفا حق پوشش اختیار که در خوشبینانهترین حالت رفا باه دنباا
(باز)طر مطالبه مقابله با حماب اجبار است.
اما این تمام مسلله نیست .علینژاد در بخش معرفی کمپین آزاد هاا یواشاکی
اذعان میکند که «این فحه به هیچ یروه سیاسای یارایش نادارد و قصادش ثبات
لحداتی است که در آن زنان ایرانی با وجود محدودیتی کاه در پوشاش خاود دارناد
آزاد و رهایی از حصار را تمرباه میکنناد ».بارخالف ایان ادعاا ا و ادعاا مشاابه
جریانهایی از این دست ا غیرسیاسی بودن در حد حرف باقی میماند .خاو سیاسایِ
این جریانها از مطالباتِ بها طال جنبشی شرو میشود و به همراهای و همدساتی
با راستترین یرایشها برانداز میانمامد .این خو سایر را میتاوان باه روشانی در
تدلمخواهی علینژاد از رضا پهلو و یا مالقات «رسمیِ» دونفره با مارک پمپلو دید.

عکس ( )1دیدار علینژاد با رضا پهلو

علینژاد بهعنوان صدای سرکوبشدگان بخشی از جامعهی مدنیِ ایران کهه

معتقد است سیاستهای جمهوری اسالمی در قبهال حقهوب بشهر و حقهوب
شهروندی و حقوب زنان همیشه ثابت بوده است به مالقاتِ نماینده یک دولات
سراپا ضدّ زن میرود که رئیس آن دسترسی زنان به خدمات پیشییر از باردار را

به طرز بیسابقها محدود کرده است .او راحتاد اعالم میکند که از نظهر سیاسهی
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جمهوری خواه و خواهان گذار و تغییر نظهام از جمههوری اسهالمی بهه یهک
حکومت دموکراتیک و سکوالر است 1.حاال باید مشخصاد از مؤسس کمپینها به
ا طال غیرسیاسیِ آزاد ها یواشکی و چهارشانبهها سافید باهعنوان دو جریاان
ماادعیِ دفااا از حقااوق زنااان پرسااید کااه چااه سااویه رهاییبخشاای در مواضااع
راستیرایانه دولتِ وقتِ ایاالت متحده نسابت باه مسالله زناان دیاده اسات کاه

تریبون آنها را برا بلند کردن دا کسانی که تریبونی ندارند و همیشه قربانی
توافقات و مصالحهی سیاستمداران بودهاند ،انتخاب کرده است؟

او مییویاد کسانی کهه از دسهت دادن یریه و جهان کهری سهر از پها
نمی شناختند منطقاً نباید از مالقهات مهن و آقهای پم نهو ناراحهت باشهند.
همانطور که یری نمایندهی رسمی حکومت غیر مردمی جمهوری اسهالمی
است من هم نمایندهی بخشی از جامعه مدنی ایهران هسهتم  ...اهرا انهین
دیداری باید برای بعضی ناراحت کننده باشهد ایان موضاع نشاان میدهاد کاه
علینژاد عمیقاد در چاهِ یکی دیگر از دویانهها جعلی مسلو سقو کرده است .چاهی
که ایرچه برا مردم ایران آب نادارد اماا بارا امثاا ِ علیناژاد ناان دارد .بخشای از
جامعه مدنی مستقل ایران نه از دست دادن ظریف با کار شاادمان اسات و ناه از
دیدار علینژاد با پمپلو بلکه ناقد سرسختِ رویها است که پشت هر دو مالقات است؛
و از قضا دا این بخش از جامعه ایاران باه دلیال سارکوب امنیتای حاکمیات و
جنما ها رسانها کنشیران پروژها بیش از پیش تضعیف شده است.
لوکزامبورگ مییوید« :اپورتونیسم به خااطر خصالت فر اتطلبانه خاود در
مسائل تشکیالتی تنها یاک پرنسایپ دارد و آن هام بیپرنسایپی اسات ».قارار دادن
حاکمیت ایران در نقطه شر مطلق و اتحاد با همه نیروها ارتماعی موجود بارا
سرنگونیِ آن یکی از مصادیق روشن این یگانه پرنسیبِ اپورتونیستی است.

 1تمام نقل قو ها از مصاحبه جدید مسیح علینژاد با سایت دویهه وله فارسی است.
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فمینیسمِ پروژهای:

در اینجا به مورد پایانیِ بخش او یعنای «کنشیار ِ مازد » برمییاردم کاه
بدون شک مهمترین و اساسیترین نقد است که در این یادداشات مطار میشاود.
اینکه چرا دا علینژادها در جهانِ امروز بلند اسات ناه لزومااد باه خااطرِ مواضاع
ا ولی یا عملکرد قو بلکه مبتنی بر تشاخیا تیزبیناناه ذائقاه «باازارِ تغییار»
است .علینژاد میداند که چه کاالیی را باید در این بازار عرضه کناد کاه باه ا اطال
«بِفروش» باشد و «خریدار» پیدا کند.
از اینرو است که او در بازهها مختلف فعالیت حرفاها خاود رو موضاوعات
متفاوتی متمرکز میشود .شما باین فعالیتهاا خبرنگاار جنماالی ا اال طلب کاه
مقالها به سبک «آواز دلفینها» را در کارنامه دارد سخنیو مادران عازادار پاارک
الله یزارشنویسِ اعدامها دهه  60مؤسس کمپین مماز آزاد ها یواشکی و
چهارشنبهها سفید باانی و پیگیار پخاشِ فیلمهاا خشاونتآمیز پخاش شاده در
شبکهها اجتماعی و مصادرهکننده حرکتی مانند دختاران انقاالب و  ...چاه نقاا
پیوند میتوانید پیدا کنید؟ جز موجسوار رو جریانِ مسلو در بازههاا مختلاف
زمانی.

عکس ( )3نمایی از شش پست متوالی فحه اینستایرام علینژاد
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اینکه مطالبات مختلفی که امروزه در حاوزه زناان وجاود دارد باا کنشیار ِ
جریان ا لی  -و کالد کنشیر به معنا کنشها معطاوف باه تغییار در جامعاه
مدنی  -به نتیمه خواهد رسید یا نه میتواند عنوان یادداشتی مستقل باشد .با وجاود
این پروژها شدن و پولی شدنِ کنشیر بیمار ِ همهییر اسات کاه در مقیاا ِ
جهانی مطالبهکنندیان تغییر را مبتال کرده است.
فمینیسمِ پروژها به جا متشکل کردن نیروها واقعی برا مبارزه با ستمها و
نابرابر ها جنسیتی موجود میسیونرها سکوالر برا دنیا مدرن 1میسازد که
رسالتشان نه تبلیغ آیین مذهبی مشخا کاه تارویج مناساباتِ اقتصااد -سیاسایِ
جریانِ مسلو است .یکی از مهمترین شیوهها این ترویج مداخلاه و وابساته کاردنِ
حرکتها مردمی ا است که به ورت سنتی به خود متکی بودند .با ایمادِ یسست
در فرآیند تشکلیابیها درونزا و با تحمیل الگوها جدید کنشیر بهمدد رساانه
یونها از فعالیت را تبلیغ میکنند که کوتاهمدت پرسرو دا و بعضاد کمهزیناه اسات.
با این حا افراد که در این فرآیند درییر میشوند یمان میکنند کاه کاارِ جاد
واقعی خالقانه و مؤثر انمام میدهند که در ورت ترویج و همهییر شدن به هادف
میرسد .با ورود پو سازمانی و شرکتی به عر ه کنشیر و پروژها شدن تغییر
این سرمایه خواهد بود که برنامه کار را تعیین میکند .از ایان رهیاذار تقابال باه
مذاکره تبدیل میشود و از مقاومت سیاستزدایی شده و آن را به شغلی تماموقات باا
قرارداد رسمی و مزایا ویژه تبدیل میکناد کاه اولویات نخساتِ آن پاساخیویی باه
مطالباتِ کارفرما است.
مهمتاار اینکااه فمینیساام پااروژها –ماننااد سااایر فعالیتهااا حقااوق بشاار ِ
همخانواده خود  -به یک باز بُرد-بُرد برا کنشیر و نیرو سرکوب تبدیل شاده
است .کنشیر پروژها با توسل باه مطالباات مادنی جامعاه در پای ایمااد شابکه
هواداران پرشمار است که به جذب بودجه بیشتر و اسپانسرها قو تر میانماماد.
 1ا طالحی که آرونداتی رو ( )Arundhati Royنویسنده و فعا سیاسی هند در سخنرانیِ خود با عنوان
«قدرت مردمی در عصر امپریالیسم» که  16آیوست  200۴در سانفرانسیسکوعنوان شد برا تعریف نقش
کنشیرانی که پو دریافت میکنند استفاده میکند.
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از سو دیگر دستگاه امنیتی با تمرکاز رو فعالیتهاایی از ایان دسات مستمساکِ
تازها برا سرکوب فراییر همان مطالبات مدنی دستوپا میکند .باه عباارت دیگار
فمینیسم پروژها مبارزها کاذب را ترتیب میدهد کاه دو طارف ذ نفاعِ آن بارا
تأمین منافع خود به دنبا ابژه کردنِ مطالبات هساتند؛ در نهایات تشاخیا اینکاه
قربانیِ ا لی چنین نمایشی بدون شک هماان مطالبااتِ مادنی خواهناد باود خیلای
دشوار نیست.
سخن پایانی
عصر انقالبها به سر رسیده و تغییرات عصر امروز قرار است از دامنِ هشاتگها
و توفانها و بازنشرها پا بگیرد و بهبود وضعیت کنونی را چهرهها پشت تریبونهاا
سازمان ملل و نهادها حقوق بشر و فیگورها رو جلد ممالت مُاد و کاسابان و
دال النِ تغییر به ما هدیه خواهند کرد؛ کسانی که سورِ غلتیدن دنیا باه آغاوشِ راساتِ
افراطی را به سفره نشستهاند.
اما حقیقت را کماکان میتوان از البهال خاک پاشیدنها تشخیا داد .ما برا
حل یک معضلِ سیاسای باه یاک راهکاار سیاسای نیااز داریام .تکیاه جنبشهاا
اجتماعی بر کنشیرانِ جزیرها ماحصل ندریه کالن جنبشها اجتماعی جدیاد
است که بر اسا ویژهساز و متمایز ساختن خواساتها و مطالباات عمال میکناد.
چنین رویکرد حامل عملِ سکتاریستی در سپهر سیاسی-اجتماعی است و با ایمااد
اعوجاج در ندریاهِ تحلیلی و اساتراتژیکِ فرودساتان از همبساتگیِ آنهاا در ساطو
مختلف جلوییر میکند .اعوجاجی که ویژه نیروهاا دساتِ راساتی نیسات و در
رویکرد و عملکردِ بسیار از یروههایی که خود را ذیل برچسبِ وسیع و مبهمِ «چپ»
هویتیابی میکنند نیز دیده میشود .یروههایی که با ارجا ِ خامدستانه باه دویاناه
جامعه مدنی و جامعه سیاسای یرامشای از ایان جریانهاا اجتمااعی حمایات
میکنند .دویانها که با توجه به وضعیت و پیششر هایی موردِ نیاز خود که مطلقااد
با وضعیت فعلی همخوانی ندارد یشایشی ایماد نمیکند .در هیچکدام از حرکتهاا و
کمپینها حمابمحور که در ساا ها یذشاته راهاناداز شاده اراده جمعای
متشکل و سازمانیافته برا تغییار مشااهده نمیشاود .ایان حرکتهاا ارفاد مشاوق
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فردیتها عصیانیر هستند که دسات باه اقادامی (بها اطال ) رادیکاا زدهاناد.
درحالی که این قبیل اقدامات به خاطر نداشتنِ ماهیت جمعی عقیم محدود به زمان
و بیحا ل است؛ زیرا به یواهِ تاریخ دیریونیها و تغییرات فراییر و بنیاد از مسایر
اقداماتی که متکی به فردیتها عصیاننگر (و نه لزوماد آیاه) است به دست نمیآید.
«علینژادیسم» آیینه تمامنَما کنشیار ِ جریاان ا الی اسات .جاایی کاه
الگوها کالسیکِ مداخله و استعمار به تدریج جا خود را باه ترفنادها زیرکاناه و
خوشرنگولعابی داده که از رهیذارِ آن قربانیهاا پیشاین در کساوتِ قهرمانهاا
جدید با تکیه بر خاستگاه خود این حقانیت را کسب میکنند که ممر ِ سیاستهایی
باشند که در عمل رهاییبخش نیست (و قرار هم نیست که باشد) بلکه رفاد قربانیاانِ
واجد شرایو بیشتر را به حنه میکشاند تاا راو ِ ساتمدیدیی و سرکوبشادیی
باشند .قهرمانهایی فاقدِ آیاهی طبقاتی که فرآیند ازخودبیگاانگی را ناه در خفاا کاه
رو فحه خبریزار ها و پشتِ تریبونها نهادها و سازمانها سیاسی و حقوق
بشر طی میکنند .قهرمانِ میدانِ ممادله کنشیرانِ پروژها با دولتها؛ جایی که
حق حقوق و حقیقت پیش پا منافع امتیاز و قدرت قربانی میشود.
مثل اسبی که برآمدیی کفلش را داغ کرده باشند تا احب پیدا کند
ما از آنِ عصر خویش شدهایم
ما آن داغ را نمیبینیم اما تماشایرانِ ما آن را میبینند
....
ما با دا مشترکِ مسخشدها آواز میخوانیم
دوزخ در آوازِ ماست نیاز به فردو در آوازِ ماست
اما نشانیِ فردو را نمیدانیم تنها نیازش را میدانیم
از اسماعیل (یک شعرِ بلند)  -رضا براهنی
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نیروی کار کاالیی است که مالک آن یعنی کارگر مزدبگیر ،آن را به سرمایهدار
میفروشد .چرا آن را میفروشد؟ برای اینکه زنده بماند.
 -کارل مارکس ،کار مزدی و سرمایه

طبقهی کارگر جهانی از همان ابتدای شکلگیری ،بهویژه از اواخر قرن بیستم ،با
این چالش سهمگین مواجه شده است که چهگونه بر تمام اختالفات و تقسیمات خود
ال مبارزی برای براندازی سرمایهداری ظاهر شود1.
فائق آید تا در شکل نظامیافته و کام ً
پس از آنکه مبارزات طبقه ی کارگر جهانی از غلبه بر این چالش بازماند ،خودِ
طبقهی کارگر آماج محکومیتهای عملی و نظری شد .اغلب اوقات ،این
محکومکردنها شکلی از اعالمها یا پیشبینیهایی دربارهی زوال طبقهی کارگر یا
استداللهایی در اینباره میگیرد که طبقهی کارگر دیگر عامل معتبر تغییر نیست.
گزینههای دیگر  -اگر بخواهم به چند مورد از آنها اشاره کنم زنان ،اقلیتهای قومی/
نژادی ،جنبشهای جدید اجتماعی« ،مردم» بیشکل اما شورشی یا جماعتها هستند
 همگی بهعنوان بدیلهای ممکنِ این طبقهبندی فرضاً روبهافول یا اصالحطلبانه یامردانه و اکونومیستی یعنی طبقهی کارگر در معرض توجه قرار گرفتهاند.
آنچه در بسیاری از این محکومکردنها مشترک است ،بدفهمی مشترکی از
تعریف حقیقت طبقهی کارگر است .بهجای درک پیچیدهی طبقه که نظریهی
مارکسیستی بهصورت تاریخی مطرح کرده و بینشی از قدرت شورشگری طبقهی
کارگر ارائه میکند که قادر است از طبقهبندیهای بخشی فراتر رود ،منتقدان کنونی
بر بینش محدودی از «طبقهی کارگر» تکیه میکنند که مطابق آن کارگر بهسادگی
انسانی است که از نوع خاصی از کار -شغل برخوردار است.
در این مقاله بهمدد بازگشت به بصیرتهای بنیادی مارکسیستی دربارهی
شکلگیری طبقه که در نتیجهی چهار دهه نولیبرالیسم و شکستهای متعدد طبقهی
کارگرِ جهانی در پردهی ابهام مانده است ،با این مفهوم طبقه مخالفت میکنم.
استدالل خواهم کرد که راهحل توسعهی درکِ بهقدر کافی پویا از طبقهی کارگر،
چارچوب بازتولید اجتماعی است .برای تأمل دربارهی طبقهی کارگر ،تشخیص این امر
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ضروری است که کارگران فراسوی محیط کار دارای هستیاند .بنابراین چالش نظری
بر فهم رابطهی میان این هستی و زیست مولد آنها تحتِ سلطهی مستقیم
سرمایهدار مبتنی است .ارتباط میان این سپهرها بهنوبهی خود به ما کمک میکند تا
مسیرهای استراتژیک برای مبارزهی طبقاتی را در نظر بگیریم.
اما پیش از آنکه به آنجا برسیم ،الزم است تا از نقطهی آغاز یعنی از نقد کارل
مارکس از اقتصاد سیاسی شروع کنیم ،چرا که ریشههای درک محدود امروز از
طبقهی کارگر تا حد زیادی از درکی بههمان اندازه محدود از خود اقتصاد سرچشمه
گرفته است.
اقتصاد
این ادعا که مارکسیسم ،تقلیلگرا یا اکونومیستی است فقط در صورتی توجیهپذیر
است که یا اقتصاد بهعنوان نیروهای خنثای بازار در نظر گرفته شود که سرنوشت
انسانها را بهصورت اتفاقی تعیین میکند یا از منظر دیوانساالر اتحادیهی کارگری
بنگریم که فهم او از کارگر به مزدبگیر محدود شدهاست .اجازه دهید در وهلهی
نخست به این امر بپردازیم که چرا مارکس این نگاه محدود به «اقتصاد» را اغلب نقد
میکند .سهم مارکس در نظریه ی اجتماعی صرفاً توجه به بنیان مادی  -تاریخیِ
زندگی اجتماعی نیست بلکه پیشنهاد میکند که برای درک این بنیان مادی،
ماتریالیست تاریخی در گام نخست باید بداند که واقعیت آنگونه که پدیدار میشود،
نیست2.
«اقتصاد» آنگونه که بر ما پدیدار میشود ،حوزهای است که ما کار روزانهمان را
بهدرستی در آن انجام میدهیم و برای آن مزد میگیریم .برخی مزدها ممکن است
کم باشند و برخی دیگر زیاد .اما اصلی که این «اقتصاد» را ساختار میبخشد این است
که سرمایه دار و کارگر موجودات برابری هستند که در دادوستدی برابر وارد میشوند:
یعنی کار کارگر درازای مزد از جانب رئیس.
با وجود این بهعقیدهی مارکس ،این حوزه «در واقع بهشت حقوق ذاتی انسان
است .آنجا فقط آزادی و برابری و مالکیت و بنتام حکمرانی میکند» .مارکس در یک
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آن باور ما را به ستونهای بنیادینِ جامعهی مدرن میلرزاند .مارکس اظهار نمیکند
که حقوق قضایی که ما بهعنوان سوژههای برابر از آن برخورداریم ،موهومی یا ناموجود
است بلکه چنین حقوقی در بنیان روابط بازار تحکیم یافتهاند .دادوستد میان کارگران
و سرمایهداران مادامی که بهشکل ناب از منظرِ مبادلهی بازار مورد توجه قرار گیرد،
شکل مبادله میان برابرهای قانونی را بهخود میگیرد .مارکس مدعی نیست که هیچ
حقوق قضایی وجود ندارد بلکه این حقوق واقعیتِ استثمار را میپوشاند.
اگر آنچه عموماً بهعنوان اقتصاد در نظر داریم ،صرفاً رویهای ظاهری است ،این
چه رازی است که سرمایه درصدد بوده از ما پنهان کند؟ این راز ،نیروی حیاتبخش
کار انسانی است .مادامی که بهتبعیت از مارکس ،کار را بهعنوان منشأ ارزش در
سرمایهداری و بهعنوان بیان زندگی اجتماعی حقیقیِ انسانها بازیابی میکنیم ،به
فرآیند اقتصادی اجزاء آشفته ،نفسانی ،جنسیتزده ،نژادگرایانه و تمردآمیز آن را
بازمیگردانیم :موجودات انسانی زنده همانگونه که قادرند از دستورات اطاعت کنند،
قادرند از آن سرپیچی کنند.
اقتصاد بهعنوان نوعی رابطهی اجتماعی
تمرکز بر «اقتصاد» ظاهری (ِبازار) آنچنان که گویا یگانه واقعیت موجود است ،دو
فرآیند مرتبط بههم را پنهان میکند:
 -1جدایی میان «سیاسی» و «اقتصادی» که منحصر به سرمایهداری است ،و
 -2فرآیند بالفعل سلطه و تصاحبی که ورای سپهر مبادلهی «برابر» روی
میدهد.
ال کسوت
فرآیند نخست تضمین میکند که عملِ تصاحب بهدست سرمایهدار ،کام ً
اقتصادی میپوشد و از فرآیند خود تولید جداییناپذیر پدیدار میشود .همانطور که
1

الن میکسینز وود شرح میدهد:

1 Ellen Meiksins Wood
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در حالیکه تولیدکنندگان سابق ]پیشاسرمایهداری[ ممکن است خودشان را در
کشاکش برای حفظ آنچه بهحق به آنها تعلق دارد ،در نظر بگیرند ،ساختار
سرمایهداری کارگران را به این سو میراند که خودشان را در کشاکش برای کسب
سهمی از آنچه به سرمایه تعلق دارد ،یعنی «مزد عادالنه» در ازای کارشان در نظر
گیرند3.
از آنجایی که این فرآیند ،عملِ استثمار را نامرئی میکند ،کارگر در حوزهی
«برابریِ» حقوقی اسیر میشود و بهجای در معرض پرسش قرار دادن شکل مزد ،در
مورد آن مذاکره میکند.
با وجود این ،فرآیند نامرئی دوم است که محور زندگی اجتماعی را شکل میدهد.
وقتی ما سپهر بنتامیِ برابری حقوقی را ترک میکنیم و به آنچه مارکس «منزلگاه
پنهانی تولید» مینامد ،روی میآوریم:
او یعنی کسی که پیش از این مالک پول بود ،هماکنون در مقام سرمایهدار گام
بهپیش می گذارد؛ صاحب نیروی کار کارگر اوست .یکی با ظاهری مغرور ،پوزخندزنان
و مصمم در تجارت؛ دیگری محجوبانه و مردد ،همچون کسانی که محکومیت خود به
شکست را به بازار میآورند و چیزی جز شکست انتظار نمیکشد4.
مارکس در اینجا بر متضاد "اکونومیسم" یا آنچه «عامیانگی تجارت آزاد»
مینامد ،تأکید میکند .او ما را فرامیخواند تا اقتصاد را بهمثابه نوعی رابطهی
اجتماعی در نظر گیریم :رابطهای که دربردارندهی سلطه و اجبار است ،حتی اگر
اشکال حقوقی و نهادهای سیاسی سعی در پوشاندن آن کنند.
اجازه دهید تا در اینجا توقف کنیم تا سه ادعای بنیادی را که تاکنون در مورد
اقتصاد مطرح شده تکرار کنیم .نخست ،طبق گفتهی مارکس ،اقتصاد آنگونه که ما
میبینیم ،نمودی ظاهری است .دوم اینکه نمودی است اشباعشده از لفاظی برابری و
آزادی که «منزلگاه پنهان»ی را میپوشاند که قلمرو سلطه و اجبار و آن روابطی است
که محور اصلی سرمایهداری را تشکیل می دهند .و از این رو سومین دعوی این است
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که امر اقتصادی ،رابطه ای اجتماعی نیز هست؛ که در آن قدرتی که برای استمرار این
منزلگاه پنهان ضروری است  -تا کارگر را تسلیم شیوههای سلطه کند -ضرورتاً قدرتی
سیاسی نیز میباشد.
هدف این اجبار و سلطه و معمای اقتصاد سرمایهداری که بهعنوان رابطهای
اجتماعی در نظر گرفته می شود ،این است که کارگر را برآن دارد تا بیش از ارزش
نیروی کارش تولید کند .مارکس به ما میگوید که «ارزش نیروی کار ،ارزش وسایل
امرار معاشِ ضروری برای بقای صاحب آن]یعنی کارگر[ است» 5.ارزش مازادی که او
در طول روز کاری تولید میکند توسط سرمایه بهعنوان ارزش اضافی تصاحب
میشود .شکل مزد چیزی نیست جز ارزش الزم برای بازتولید نیروی کار کارگر.
مارکس برای توضیح اینکه چهگونه این سرقت رخ میدهد ،مفاهیم زمان کار
الزم و زمان کار اضافی را معرفی میکند .زمان کار الزم ،آن بخشی از روز کاری است
که تولیدکنندهی مستقیم ،یعنی کارگر ما ،در آن ارزشی میآفریند معادل آنچه برای
بازتولید خودش بدان نیاز دارد ،زمان کار اضافی باقیماندهی روز کاری است که او
ارزش مازادی برای سرمایه میآفریند.
مجموعهی مقولههای مفهومی که مارکس در اینجا ارائه میکند نظریهای را
شکل میدهد که عموماً بهعنوان نظریهی ارزش کار شناخته شده است .در این
مجموعه ،دو مقولهی مرکزی که باید بهطور خاص بدان توجه کنیم ،خود نیروی کار
(الف)  -ترکیب ،آرایش ،بازتولید و جایگزینی نهایی آن  -و (ب) فضای کار یعنی
مسألهی کار در نقطهی تولید است.
نیروی کار« :کاالی منحصربهفرد» و بازتولید اجتماعی آن
مارکس مفهوم نیروی کار را بهدقت مطرح میکند .در نگاه مارکس ،نیروی کار
توانایی ما برای انجام کار است .مارکس توضیح میدهد که «منظور من از نیروی کار
یا توانایی کار مجموعهی توانمندیهای جسمی و ذهنی است که در شکل فیزیکی،
یعنی در وجه زندهی موجود انسانی وجود دارد ،ظرفیتهایی که او مادامی که هر نوع
ارزش مصرفی تولید میکند ،به کار میاندازد» 6.روشن است که ظرفیت انجام کار
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کیفیتی فراتاریخی است که انسانها قطعنظر از صورتبندی اجتماعی که خودشان
بخشی از آن هستند ،از آن برخوردارند .با وجود این ،فقط در ذیل نظام تولید
سرمایهداری است که تولید کاالیی در تمام جامعه عمومیت مییابد و کار کاالییشده
که آمادهی فروش در بازار است ،شیوهی غالب استثمار میشود .7بنابراین ،در نظام
سرمایهداری آنچه در شکل کاالیی بهقامت امر عام در میآید ،ظرفیت انسانی است.
مارکس در عبارتهای بسیاری به این امر همراه با قساوتی که این خودزنی مستحق
آن است ،اشاره میکند« .مالک نیروی کار بهجای آنکه بتواند کاالهایی را بفروشد که
کار او در آنها عینیت یافته است ،واداشته میشود که همان نیروی کاری را که فقط
در بدن زندهی او وجود دارد بهعنوان کاال به فروش گذارد8».
بهعالوه ،فقط زمانی میتوانیم از نیروی کار سخن بگوییم که کارگر از آن ظرفیت
استفاده کند یا ]نیروی کار[ «فقط از طریق تبلور یافتن ]در کار[ واقعیت مییابد؛
فقط از طریق کار فعال میشود» .9بنابراین چون نیروی کار در فرآیند تولید کاالهای
دیگر صرف می شود ،در نتیجه کمیّت مشخصی از مغز ،عصب و ماهیچهی انسانی و
جز آن ،یعنی ترکیب متنوعی از نیروی کار «صرف شده و باید جایگزین شوند»10.
چهگونه نیروی کار قابل بازیابی است؟ تلقی مارکس در این مورد مبهم است:
اگر مالک نیروی کار امروز کار میکند ،فردا نیز باید بتواند فرآیند
مشابهی را در شرایطی یکسان بهلحاظ سالمتی و قدرت بدنی تکرار کند.
بنابرای ن وسایل امرار معاش او باید برای حفظ او در وضعیت معمول بهعنوان
انسان کارگر کافی باشد .نیازهای طبیعی او همچون غذا ،پوشاک ،سوخت و
سرپناه براساس شرایط آبوهوایی و سایر ویژگیهای کالبدی سرزمیناش
تغییر میکند .بهعبارت دیگر میزان و گسترهی نیازمندیهای اصطالحاً
ضروری او در کنار شیوهی ارضای آنها ،خود محصول تاریخ است و بنابراین
تاحد زیادی به سطح مدنیت آن کشور وابسته است؛ بهطور اخص به
شرایطی که براساس آنها و در نتیجهی عادات و انتظاراتی که مطابق با
آنها ،طبقهی کارگران آزاد شکلگرفتهاند ،وابسته است11.
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بهنظر می رسد و این تردید وجود دارد که محتوای نقد مارکس در اینجا برای
شکل بحث او ناکافی باشد .پاراگراف باال سؤاالت زیادی را بر میانگیزد و سپس آنها
را بیپاسخ رها میکند.
مارکسیستها و فمینیستهای ]متمرکز بر مسألهی[ بازتولید اجتماعی ،مانند لیز
وُگل 1به تولید موجود انسانی  -در این مورد کارگر  -توجه کردهاند که جدا از محل
تولید کاالها صورت میگیرد .نظریهپردازان بازتولید اجتماعی بهدرستی بهدنبال آناند
که آنچه را مارکس نیازموده رها کرده ،پی بگیرند .یعنی این امر که تولید نیروی کار
در عین حال که برای ]فرآیند تولید[ حیاتی است ،خارج از دورپیمایی تولید کاال
تولید میشود ،چه الزاماتی دارد .بهلحاظ تاریخی ماندگارترین مکان برای بازتولید
نیروی کار قطعاً واحد مبتنی بر خویشاوندی بوده است که آن را خانواده مینامیم.
خانواده نقش کلیدی در بازتولید زیستی  -همچون جایگزینیِ نسلی طبقهی کارگر -و
بازتولید کارگر از طریق فراهم آوردنِ غذا ،سرپناه و مراقبت فیزیکی ایفا میکند تا
کارگر برای روز کاری بعد آماده شود .زنان هردوی این کارکردها را ذیل نظام
سرمایهداری بهشکل ناهمخوانی انجام میدهند و این دو منشأ استثمار زنان در این
نظام است12.
اما عبارت باال همچنان نیازمند بسط در جهات دیگر است .بهعنوان نمونه ،نیروی
کار همانطور که وگل متذکر شده است ،نه صرف ًا در خانه تجدید و نه همواره
بهصورت نسلی بازتولید می شود .خانواده ممکن است محلی را برای تجدید فردی
نیروی کار شکل دهد اما بهتنهایی «شرایطی را که تحت آن و ...عادتها و میزان
آسایشی که از طریق آنها» طبقهی کارگر در هر جامعهی خاصی تولید شده است،
بیان نمی کند .روابط و نهادهای اجتماعی دیگری که در دورپیمایی بازتولید اجتماعی
درگیرند ،کداماند؟ نظامهای آموزش عمومی و خدمات درمانی ،تسهیالت فراغتی در
جماعت و بازنشستگیها و پرداختهای ]عمومی[ به افراد مسن ،همگی «عادتها»ی
تاریخاً تعینیافته را تشکیل میدهند .به همین ترتیب ،جایگزینی نسلی از طریق تولد
فرزند در واحد خانوادگی مبتنی بر خویشاوندی ،گرچه غالب است اما تنها شیوهای
1. Lise Vogel
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نیست که نیروی کار میتواند جایگزین شود .بردگی و مهاجرت دو شیوه از متداول-
ترین روشهایی هستند که سرمایه از طریق آنها کار را درون مرزهای ملی جایگزین
میکند.
در همین زمینه اجازه دهید فرض کنیم سبد معینی از کاالها ( )xبرای بازتولید
کارگر خاصی الزم است .این «سبد کاالها» که شامل غذا ،سرپناه ،آموزش ،مراقبت
درمانی و غیره است ،ازاینپس از جانب این کارگر خیالی (یا بهعبارتی کلی) مصرف
می شود تا خود را بازتولید کند .اما آیا میزان و محتوای این سبد کاالها براساس نژاد،
ملیت و جنسیت کارگر تغییر نمیکند؟ بهنظر میرسد که مارکس چنین میانگارد .به
بحث او درباره ی کارگر ایرلندی و نیازهای او در قیاس با کارگران دیگر توجه کنید.
مارکس استدالل میکند که اگر کارگران مصارفشان را کاهش دهند (تا پسانداز
کنند):
بهناگزیر]...خود[ را به سطح کارگر ایرلندی تنزل خواهند داد ،یعنی به
سطح کارگران مزدبگیری که کمترین حداقل حیوانی نیازها و وسایل امرار
معاش بهعنوان تنها مقصود و هدف دادوستد آنها با سرمایه پدیدار
میشود13.
در ادامه فرصت خواهیم کرد تا به این پرسش بپردازیم که نیازهای تمایزبخشی
انواع متفاوتِ نیروهای کار را تولید میکنند؛ اما در حال حاضر ،اجازه دهید که تنها به
این امر بپردازیم که پرسش از بازتولید نیروی کار بههیچ عنوان پرسشی ساده نیست.
همانطور که میتوان دید ،پیش از این در بحث از «منزلگاه مخفیِ تولید» مارکس و
نقش ساختاربخش آن در اقتصاد ظاهری ،به کلیت پیچیده اشاره کردیم .طرح اصلی
مارکس که هم اکنون از طریق چارچوب بازتولید اجتماعی نیروی کار غنی شده است،
تعریف محدود بورژوایی از «اقتصاد» و/یا «تولید» را که با آن آغاز کردیم بهشیوهای
بنیادی پیچیده میکند.
ورای تصویر دوبعدی از تولیدکنندهی مستقیم فردی که در کار مزدی اسیر شده
است ،مشاهدهای را آغاز میکنیم که به برآمدن بیشمار مویرگ روابط اجتماعی
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میپردازد؛ روابطی که تا محل کار ،خانه ،مدرسه و بیمارستان بسط مییابد یعنی کل
اجتماعی وسیعتری که کارگر انسانی به شیوههای متناقض اما در عین حال سازنده-
ای ،مشترکاً تولید و حفظ می کند .چنانچه به پیوندهای عمیقِ روابط اجتماعی
تجسدیافته در هر نوع جامعهی واقعی امروز توجه خود را جلب کنیم ،چهگونه
میتوان از تشخیص سوژهی بیقاعده ،چند قومیتی ،چندجنسیتی و با توانمندی
متفاوت که طبقهی کارگر جهانی را تشکیل میدهند ،بازماند؟
زوج تولید و بازتولید
تصریح این امر حائز اهمیت است که آنچه در باال بهعنوان دو فضای مجزا – ()1
فضاهای تولید ارزش (نقطهی تولید) و ( )2فضاهای بازتولید نیروی کار -معین کردیم،
ممکن است به لحاظ منحصراً مکانی مجزا باشند اما در معنای نظری و عملکردی به-
واقع متحدند 14.آنها اشکال تاریخی مشخصِ نمودی هستند که سرمایهداری خود را
در آن تثبیت میکند .در واقع گاهی اوقات دو فرآیند ممکن است درون فضای
یکسانی در جریان باشد .به مورد مدارس عمومی توجه کنید .آنها هم بهعنوان محل-
های کار یا نقاط تولید و هم بهعنوان مکانهایی که نیروی کار (کارگر آینده) بهصورت
اجتماعی بازتولید میشود ،عمل میکنند .مانند مورد بازنشستگیها و موردِ آموزش و
بهداشت عمومی ،دولت وجوهی را برای بازتولید نیروی کار خرج میکند .فقط درون
خانه است که فرآیند بازتولید اجتماعی بهصورت غیردستمزدی باقی میماند.
ی نمود هستند ،سؤال
پرسش از سپهرهای مجزا و اینکه چرا آنها اشکال تاریخ ِ
مهمی است و ارزش آن را دارد که قدری به آن بپردازیم .بدفهمی رایج در مورد
«نظریهی بازتولید اجتماعی» این است که این ]نظریه[ در مورد دو سپهر مجزا و دو
فرآیند مجزای تولید یعنی اقتصاد و اجتماع است  -که اغلب بهعنوان محل کار و خانه
فهمیده می شود .در این تلقی ،کارگر ارزش اضافی در کار تولید میکند که بخشی از
تولید ثروت کل جامعه است .در پایان روز کاری ،مادامی که کارگر در نظام
سرمایهداری «آزاد» است ،سرمایه باید از کنترل فرآیند احیای کارگر و ازاینرو
بازتولیدِ قوای کار چشم بپوشد.
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با وجود این ،مارکس درک و طرح مخصوصی برای مفهوم بازتولید اجتماعی دارد.
نخست ،او برای بحث از بازتولید جامعه بهعنوان یک کل این مفهوم نظری را بسط
میدهد نه این که صرف ًا برای تحلیل تجدید نیروی کار کارگر یا بازتولید قوای کار او از
آن استفاده کند .این درک از نمایش سرمایهداری در مقام کلیت از این رو مهم است
که مارکس پیش تر در این نقطه از بحث در جلد اول سرمایه تصریح کرده است که-
برخالف اقتصاددانان بورژوا که کاال را خصیصهی مرکزی این روایت میبینند (عرضه و
تقاضا ،شرایط بازار را تعیین میکنند) -در نگاه او ،کار پیشگام اصلی سرمایهداری
است .بنابراین آنچه بر سر کار میآید – بهویژه اینکه چهگونه کار ارزش و بهنوبهی
خود ارزش اضافی میآفریند  -تمامیت فرآیند تولید سرمایهداری را شکل میدهد.
مارکس در گروندیسه میگوید« :در مفهوم ارزش ،راز سرمایه فاش شده است15».
بنابراین بازتولید اجتماعی نظام سرمایهداری – مارکس برای توضیحِ بازتولید این
نظام از این اصطالح استفاده میکند  -دربارهی جدایی میان حوزهی غیراقتصادی و
اقتصادی نیست بلکه در مورد این است که چهگونه انگیزشهای اقتصادیِ تولید
سرمایهداری اموری را که غیراقتصادی خوانده میشوند ،مشروط میسازد .امور
غیراقتصادی در کنار چیزهای دیگر شامل گونهای از دولت ،نهادهای قانونی و اشکال
مالکیت جامعه هستند؛ و گرچه همگی در نهایت مشروطاند اما همواره از جانب
اقتصاد تعین پیدا نمیکنند .مارکس هر مرحلهی مشخص از ارزشیابی سرمایه را
بهعنوان دقیقهای از کلیتی در نظر میگیرد که در سرمایه بهطور واضح توضیح
میدهد « .بنابراین هر نوع فرآیند اجتماعی تولید ،مادامی که در مقام کلی بههم-
پیوسته و در جریان نوشدگی دائم در نظر گرفته شود ،همزمان فرآیند بازتولید نیز
هست16».
مایکل لبوویتز 1این رویکرد را به بهترین شکل در کتاب فراسوی سرمایه خالصه
کرده است .اثر لبوویتز تحلیل جامعِ استادانهای از اقتصاد سیاسی نیروی کار است که
در آن نشان میدهد درک بازتولید اجتماعی کار دستمزدی پدیدهای تصادفی و

1. Michael Lebowitz
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بیرونی نیست که باید به درک از سرمایهداری در مقام کل «افزوده شود» بلکه بهواقع
گرایشهای درونی مهم این نظام را آشکار میکند .لبوویتز ،دقیقهی تولید نیروی کار
را «دقیقهی ثانویه»ی تولید در مقام کل مینامد .این دقیقه از «فرآیند تولید سرمایه
متمایز است» اما دورپیمایی سرمایه «ضرورتاً دورپیمایی دومی را در خود دارد ،یعنی
دورپیمایی کار مزدی» .17همانطور که مارکس بهدرستی و با کمی پرو بال نتیجه
میگیرد:
بنابراین فرآیند سرمایهدارانهی تولید ،چنانچه بهعنوان فرآیند کامل بههممرتبط
در نظر گرفته شود ،فرآیند بازتولیدی نیز هست که فقط کاالها یا ارزش اضافی تولید
نمیکند بلکه خود روابط سرمایه را نیز تولید و بازتولید میکند؛ که در یک سو
سرمایهدار است و در سوی دیگر کارگر مزدبگیر18.
در اینجا مراد مارکس از بازتولید اجتماعی ،بازتولیدِ کلیت جامعه است که ما را
به کاالی منحصر بهفردِ ]جامعهی سرمایهداری[ یعنی نیروی کار ارجاع میدهد که
نیازمند حیات مجدد است و نهایتاً نیازمند جایگزینشدن بدون هر نوع وقفه یا منعی
در برابر حرکت پیوستهی تولید و بازتولیدِ کل است.
در این جا خطر اساسی در فهم فرآیند تولید کاالها و بازتولید نیروی کار بهعنوان
فرآیندی واحد وجود دارد که همان اندازه استراتژیک است که نظری است .بهعنوان
مثال نه فقط نیازمند کنار گذاشتن چارچوب حوزههای مجزای تولید و بازتولید
هستیم بلکه  -چرا که بازتولیدِ سرمایهداری به تولید آن بسته شدهاست  -نیازمند
اصالح درک متعارفی هستیم مبنی بر اینکه سرمایه بهمحض آنکه کارگر محل کار را
ترک کند ،کنترل او را بهطور کامل کنار میگذارد.
چنانچه در سطح نظری تصدیق کنیم که تولید کاالها و بازتولید اجتماعی نیروی
کار به فرآیندهای جداگانهای تعلق دارند ،دلیلی نمییابیم که چرا کارگر حتی پیش از
تحقق دقیقهی تولید مطیع و فرمانبردار است .به گفتهی مارکس ،چرا کارگر «ترسو و
مردد ،همچون کسی که پوست خود را برای دباغی به بازار میآورد» 19پدیدار
میشود؟ مارکس بهدلیل نگاه واحدی که به این فرآیند دارد ،میتواند نشان دهد که
دقیقهی تولیدِ کاالیی ساده ضرورتاً تنها نقطهی بهبردگی کشاندن کارگر نیست.
بنابراین ،مارکس میگوید «در واقعیت»:
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کارگر پیش از آنکه خود را به سرمایهدار بفروشد ،به سرمایه تعلق دارد .اسارت
اقتصادی او بهمیانجی تجدید متناوبِ عملی صورت میگیرد و در عین حال پنهان
ت قیمت
میماند که او خودش را بهواسطهی آن میفروشد و تغییر کارفرمایان و نوسانا ِ
بازار کار او براساس آن صورت میگیرد20.
اما پیوند میان تولید و بازتولید و بسط مناسبات طبقاتی به ]سپهر[ دوم،
(همان طور که در بخش آینده خواهیم دید) به این معناست که در جایی که طبقهی
کارگر میکوشد تا به نیازهای خودش بپردازد اعمال اساسی او میتواند مبنایی برای
مبارزهی طبقاتی باشد.
بازتولید گسترده :راهنمایی برای مبارزهی طبقاتی
چه چیزی کارگر را منقاد سرمایه کرده است؟
از آنجایی که ابزار تولید (برای تولید ارزش مصرفی) در نظام سرمایهداری در
تصرف سرمایهداران است ،کارگر از طریق فرآیند تولید سرمایهدارانه فقط به وسایل
امرار معاش دسترسی دارد یعنی او با فروش نیروی کار خود به سرمایهدار در ازای
مزد می تواند وسایل زندگی یا امرار معاش خود را خریداری و به آن دسترسی پیدا
کند.
ل بر دو معناست -1 :کارگر
این مدل از مناسبات کار  -سرمایه تا حد زیادی دا ّ
ناچار است تا به این مناسبات وارد شود چرا که انسانی است که نیاز دارد زندگی خود
را بازتولید کند اما بهدلیل جدایی از ابزار تولید ،بهتنهایی نمیتواند از پس آن برآید و
 -2او بهدلیل نیازهای معیشتی وارد رابطهی دستمزدی میشود؛ به عبارت دیگر
نیازهای «زیستی» (معیشتی) پیوند کاملی با قلمرو «کار» (استثمار) دارند.
تاکنون کموبیش در قلمروی مناقشهناپذیر نظریهی مارکسیستی بودهایم .با وجود
این ،توصیف دقیق روابط میان ارزش نیروی کار ،نیازهای کارگر و چگونگی تأثیر آنها
بر ارزش اضافی ،نه مناقشهناپذیر است و نه بهطور کافی در سرمایه تئوریزه شده است.
باقی این بخش را به این امر اختصاص میدهیم.
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اجازه دهید مجدداً به دقیقهای در کتاب سرمایه نگاه بیندازیم که حتی مصرف
فردی کارگر بخشی از دورپیمایی سرمایه است چرا که طبق گفتهی مارکس بازتولید
کارگر «عاملی از تولید و بازتولید سرمایه است» .فرض محوری مارکس در مورد
نیروی کار این است که « ارزش نیروی کار با ارزش ضروریاتی که برای تولید ،توسعه،
نگهداری و تداوم بخشیدن به نیروی در حال کار مورد نیاز است ،تعیین میشود»21.
اما نکتهی دیگری در این صورتبندی وجود دارد .مارکس برای طرح استدالل منطقی
(که در مقابل استدالل تاریخی قرار دارد) از استاندارد ضروریات بهعنوان ثابت استفاده
میکند« :در کشوری معین در بازهی زمانی مشخص ،میانگین وسایل امرار معاشِ
ضروری کارگر ،دادهای مشخص است22».
در سرمایه ارزش نیروی کار بر مبنای استاندارد ضرورت ( )Uثابت در نظر گرفته
میشود و تغییرات قیمت نیروی کار به ابداع ماشینآالت و/یا کم و زیاد شدن عرضه و
تقاضای کارگران در بازار کار نسبت داده میشود .همانطور که لبوویتز اشاره کرده -
است ،مارکس با در نظر گرفتن این مفروضات روشی بهعنوان واقعیت ،خود را در
نزدیکترین موضع به اقتصاددانان کالسیک قرار میدهد :یعنی صحه گذاشتن بر این
فرمول که عرضه ،بازار کار را جابهجا میکند و همانند تمام کاالهای دیگر ابداع
ماشینآالت قیمت کار را متناسب با ارزش آن تنظیم و تعدیل میکند.
اما بنا به دالیلی مارکس میپندارد نیروی کارِ کارگر برخالف شکر یا پنبه ،کاالیی
منحصربهفرد است .در مورد کار ،فرآیند معکوسی میتواند و ممکن است رخ دهد:
ارزش نیروی کار کارگر ممکن است براساس قیمت آن تنظیم شود تا به طرق دیگر .او
ممکن است نیازهای خود را با آنچه بهعنوان مزد دریافت میکند ( که ممکن است
کمتر یا بیشتر باشد) تنظیم کند.
برطبق گفته ی لبوویتز ،مارکس مفهوم عامی از دستمزدهای واقعی ثابت (وسایل
امرار معاش )U ،ندارد بلکه فقط آن را بهعنوان «فرضِ مستحکم روششناختی»23
پذیرفتهاست .مارکس برخالف اقتصاددانان سیاسی بورژوا همواره «این گرایش را رد
میکند ...که با نیازهای کارگر بهعنوان اموری که طبیعت تعیین کرده و تغییرناپذیر
است برخورد شود» .طبق اندیشهی مارکس بهوضوح اشتباه فرض شده است که سطح
امرار معاش «بهعنوان کمیّتی تغییرناپذیر مفهومپردازی شود ،کمیّتی که در نگاه
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]اقتصاددانان بورژوا[ تماماً بهواسطهی طبیعت و نه مرحلهی پیشرفت تاریخی تعین
یافته است ،حال آنکه خود کمیّتی در معرض نوسانات است» 24.برمبنای تأکید
لبوویتز ،هیچ اندیشهای بیش از «باور به مجموعهی ثابتی از ضروریات» 25با مارکس
بیگانه نیست.
اجازه دهید سناریویی را فرض کنیم که استاندارد ضرورت ( )Uطبق گفتهی
مارکس ،ثابت فرض شده باشد اما افزایشی در بهرهوری ( )qرخ دهد .در چنین
موردی ،ارزش مجموعه ای از کاالهای مبتنی بر مزد (سبد اصلی کاالهای ما)x ،
سقوط خواهد کرد ،و بهموجب آن ارزش نیروی کار کاسته میشود .مارکس دربارهی
این سناریو میگوید «قیمت نیروی کار تغییر نخواهد کرد» اما «از ارزش آن باالتر
میرود» .این امر بدین معناست که کارگران با کسب دستمزدهای پولی بیشتر،
میتوانند کاالهای بیشتری بخرند و خدمات بیشتری که نیازهای آنها را تأمین
میکند ،دریافت کنند .اما طبق گفتهی لبوویتز ،این امر هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
به جای آن ،دستمزدهای پولی به هماهنگی با دستمزدهای واقعی میل میکنند و
بنابراین سرمایهداران میتوانند از ارزش کاهشیافتهی نیروی کار منتفع شوند .لبوویتز
این مسیر را دنبال میکند تا نشان دهد که چرا سرمایهداران بیش از کارگران از این
سناریو منتفع میشوند.
بهاختصار ،او نشان میدهد که استاندارد ضرورت ( )Uنامتغیر نیست بلکه درواقع
«مبارزهی طبقاتی آن را رقم میزند» .بنابراین با افزایش بهرهوری ( )qو «کاهش
ارزش کاالهای مبتنی بر دستمزد که موجب کسادی بودجهی کارگران میشود،
سرمایهداران ...تشجیع میشوند تا دستمزدهای پولی را بکاهند تا نفعی برای خودشان
در شکل ارزش اضافی بهدست آورند» 26.اما بهمحض آنکه استاندارد ضرورت را
متغیری در نظر بگیریم که مبارزهی طبقاتی میتواند آن را رقم بزند ،آشکار خواهد
شد که طبقهی کارگر میتواند در این جبهه بهخوبی بجنگند .در واقع این یکی از
پیامدهای درک بسطیافته از اقتصاد است که اقتصاد را مجموعهای از روابط اجتماعی
لحاظ میکند که با مبارزه برای قدرت طبقاتی تحرک مییابد.
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مادامی که همچون لبوویتز مبارزهی طبقاتی را جزئی از روابط تولید در نظر
بگیریم ،آشکار خواهد شد که دو «دقیقهی متفاوت از تولید» وجود دارد که متشکل-
اند از:
دو هدف متفاوت ،دو نظرگاه متفاوت در مورد ارزش نیروی کار وجود دارد :در
حالیکه ارزش نیروی کار برای سرمایه وسیلهی تأمین هدف ارزش اضافی اوست،
برای کارگر مزدبگیر وسیلهی ارضای هدف اعتالی خودش است27.
خالصه ،بازتولید محل تضاد طبقاتی است .با وجود این ،این تضاد با گرایشهای
تناقضآمیز مشخصی منحرف میشود .مثالً طبقهی سرمایهدار بهعنوان
هماهنگکنندهی فرآیند تولید میکوشد تا نیازها و مصرف طبقهی کارگر را محدود
کند .با وج ود این ،سرمایه برای تضمینِ تحقق ثابت ارزش اضافی باید نیازهای
جدیدی را نیز در طبقهی کارگر در مقام مصرفکننده خلق کند و سپس نیازهای
جدید را با کاالهای جدید ارضا کند .بنابراین رشد نیازهای کارگران در نظام
سرمایهداری شرط ذاتی تولید سرمایهداری و بسط آن است.
پیچیدگی بیشتر مبارزهی طبقاتی با توجه به ]فرآیند[ بازتولید این است که رشد
نیازهای کارگران نه نامحدود و نه مطلق است .موقعیت طبقهی کارگر در نظام
سرمایهداری امری نسبی است؛ چرا که در ارتباط با طبقهی سرمایهدار است .بنابراین
هر تغییری در نیازها و سطح رضایت کارگران در نسبت با تغییرات مشابهی برای
سرمایهداران است .مارکس مثالی بهیاد ماندنی میزند از اینکه چهگونه تصور فرد از
اندازهی خانه (بزرگی یا کوچکی آن) وابسته به اندازهی خانههای اطراف آن است28.
بنابراین نسلی از طبقهی کارگر ممکن است بهطور مطلق (غیرنسبی) عایدی بیشتری
از نسل قبل داشته باشد؛ با وجود این ،رضایت آنها هرگز مطلق نخواهد بود ،چرا که
آن نسل از سرمایهداران همواره بیشتر خواهند داشت .از آنجایی که رشد نیازهای
کارگران ،بخشی از فرآیند ارزشیابی سرمایه است و رضایت آنان نمیتواند در
چارچوب این نظام محقق شود ،مبارزهی کارگران برای ارضای نیازهای خود همچنان
جزء الزم و ذاتیِ این نظام است.
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آیا مبارزه برای دستمزدهای باالتر (برای ارضای نیازهای همواره رو به ازدیاد) در
این بحث از ]کتاب[ سرمایه ،افزوده شده و در نتیجه وصلهای اضافی به مارکسیسم
است؟ لبوویتز نشان میدهد که اینچنین نیست.
آنچه سرمایه برای ما فراهم کرده ،مسیر بازتولید سرمایه است .مارکس حرکت
سرمایه را به شکل دورپیمایی نشان میدهد:

پول ( )Mدر ازای کاالها ( )Cمبادله میشود :کاالهایی که ترکیبی از ابزار تولید
( )Mpو نیروی کارند ( .)Lpاین دو عامل ذیل تولید سرمایهداری( )Pترکیب میشوند
تا کاالهای جدید و ارزش اضافی(’ )Cتولید کنند تا بعد از آن در ازای پول بیشتری
مبادله شوند (’ .)Mاین دورپیمایی هم دائمی و هم در خود کامل است بهگونهای که
از ورود هر عامل برونزا جلوگیری میکند.
اما دورپیمایی بازتولید کار مزدی چهگونه است؟
«یکتایی» نیروی کار بر این واقعیت استوار است که گرچه از طریق سرمایه تولید
و بازتولید نمی شود اما برای دورپیمایی تولید خودِ سرمایه حیاتی است .مارکس در
سرمایه دورپیمایی دوم را تئوریزه نکرده است صرفاً متذکر شده است که «نگهداری و
بازتولید طبقه ی کارگر ،شرط ضروری بازتولید سرمایه باقی میماند» و اینکه
«سرمایهدار ممکن است آن را با اطمینان به انگیزهی کارگر برای حفظ و تکثیر خود
بسپارد 29».لبوویتز در اینجا مدعی میشود که باید دورپیمایی مفقود تولید و بازتولید
را که همانا دورپیمایی نیروی کار است ،بهرسمیت شناخت .شاید مارکس آن را به
جلدهای دیگر سرمایه سپرده بود اما همچون «کتابی مفقود درباب کار مزدی» ناتمام
باقی مانده است.
وقتی در ساحت نظر این دو دورپیمایی را که یکی دورپیمایی تولید و بازتولید
سرمایه و دیگری دورپیمایی مشابهی برای نیروی کار است ،یکی میکنیم کاالها
کارکرد دوگانهشان را آشکار میکنند.

تیتی باتاچاریا  /ترجمهی منصوره خائفی

کاالهایی که تحت تولید سرمایهداری تولید شدهاند ،هم ابزار تولید (خریداری
شده از جانب سرمایه با پول) و هم اقالم مصرفی (خریداری شده از جانب کارگران با
دستمزدهایشان) است .دورپیمایی دوم تولید باید متمایز از دورپیمایی سرمایه و در
عین حال در ارتباط با آن فرض شود .این دورپیمایی اینگونه است:

پول ( )Mنزد کارگران در ازای اقالم مصرفی ( )Acمبادله میشود که بعد از آن
در فرآیند مشابه تولید ( )Pمصرف میشود .اما اکنون آنچه در این «فرآیند تولید»
تولید میشود ،کاالیی منحصربهفرد یعنی نیروی کار کارگر ( )Lpاست .بهمحض آنکه
تولید (یا بازتولید) شد ،به سرمایهدار در ازای دستمزد ( )Mفروخته میشود.
از این پس ،تولید نیروی کار خارج از دورپیمایی بالواسطهی سرمایه رخ میدهد
اما همچنان برای آن حیاتی باقی میماند .درون دورپیمایی سرمایه ،نیروی کار ،ابزار
تولیدی برای بازتولید سرمایه یا تحقق ارزش آن است .اما درون دورپیمایی کار مزدی،
کارگر کاالهایی را بهعنوان ارزش مصرف (غذا ،پوشاک ،سرپناه ،آموزش) مصرف
می کند تا خود را بازتولید کند .دورپیمایی دوم فرآیند بازتولیدِ خود کارگر یا فرآیند
دگرگونی خود اوست.
دورپیمایی دوم تولید فعالیت هدفمندی را در بر میگیرد که تحت کنترل خود
کارگران است .هدف این فرآیند ارزشیابی سرمایه نیست بلکه رشد خود کارگر است.
نیازهای نهادینهشدهی کارگر در طی زمان که خود با رشد سرمایهداری تغییر و رشد
میکنند ،انگیزهای برای این دورپیمایی فرآیند کار فراهم میکنند .ابزار تولید در
اینجا ارزشهای مصرف متعددی هستند که طبقهی کارگر برای بازپروری به آنها
نیاز دارد .آنها بیش از ابزاری صرف برای بازتولید زیستی ساده هستند؛ آنها
«نیازهای اجتماعی»اند:
مشارکت در امور رضایتبخش واالتر و حتی فرهنگی ،تحرک در جهت منافع
خود ،اشتراک روزنامه ،حضور در جلسات سخنرانی ،آموزش فرزندان ،رشد ذائقهی او و
غیره ،سهم او از تمدن که او را از برده متمایز میکند ،بهلحاظ اقتصادی فقط با
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گسترش سپهرهای خوشی او مادامی که کار در شرایط مساعدی است ،ممکن
میشود30.
این مساله که آیا طبقهی کارگر میتواند بهچنین کاالهای اجتماعی دسترسی
داشته باشد و مقدار آن ،فقط به وجود چنین کاالها و خدماتی در جامعه وابسته
نیست بلکه به کشمکش میان سرمایه و نیروی کار برسر ارزش اضافی (که سرمایه را
بازتولید می کند) و بر سر سبد کاالها ،وابسته است .کارگر ارزش مصرفی را مصرف
میکند تا نیروی کار تازهای فراهم کند ،اما همانطور لبوویتز بهخوبی نشان داده -
است ،بازتولید نیروی کارگر متضمن هدف ایدهآلی برای کارگر نیز هست:
وجه دوم ]فعالیت[ کارگر که بهعنوان فرآیند کار در نظر گرفته میشود« ،فعالیت
هدفمندی» است که در این فرآیند حضور دارد .به عبارت دیگر هدفی از پیش تصور
شده ،بهصورت ایدهآل و پیش از خود فرآیند وجود دارد که] ...این هدف[ تصور کارگر
از نفسِ تعین یافته در جامعه است ...این هدف از پیش تصورشده از تولید ،هدفی است
که مارکس بهعنوان «نیاز خود کارگر به پیشرفت» توصیف میکند31.
با وجود این ،موادی که برای تولید کارگر از منظر نیازها و اهداف او ضروری است
 غذا ،سرپناه« ،زمان الزم برای آموزش و رشد فکری» یا «بازی آزاد نیروهای ذهنیو بدنی او»  -نمیتواند درون فرآیند تولید سرمایهداری محقق شود ،چرا که این
فرآیند بهطور کلی بر ارزشیابی سرمایه بنا شده است و نه توسعهی اجتماعی کار.
بنابراین بهعلت سرشت اصلی این فرآیند ،کارگر پیشاپیش در آنچه همواره بدان نیاز
دارد بهطور ناقصی بازتولید می شود و بنابراین مبارزه برای درآمدهای بیشتر یعنی
مبارزهی طبقاتی ،درون ساختار اصلی کار مزدی بهعنوان یک شکل جا گرفته است.
سرانجام به نتایج استراتژیکی از نظریهی بازتولید اجتماعی یا این مسأله رسیدیم که
چرا درک جامعی از سرمایهداری در مبارزهی بالفعل ما در مقابل سرمایه ضروری
است.
چارچوب بازتولید اجتماعی بهعنوان استراتژی
مارکس میگوید «مقدار واقعی» سود:

تیتی باتاچاریا  /ترجمهی منصوره خائفی

فقط از طریق مبارزهی دائم میان سرمایه و کار تعیین میشود؛ مبارزهای که
سرمایهدار همواره به کاهش دستمزدها تا حداقل ]نیازهای[ بدنی آنان و افزایش روز
کاری تا حداکثر توان بدنی آنان ،گرایش دارد؛ در حالیکه کارگر همواره در سوی
مخالف قرار میگیرد.
این مبارزه « خود را به پرسش از قدرت نسبیِ دو سوی مبارزه حوالت میدهد»32.
گرچه مارکس در اینجا منطق درونی این سیستم را بیان میکند ،از سرمایهداران
فردی و محلهای کاریِ تحت فرمان آنها سخن نمیگوید بلکه از سرمایه در مقام
کل سخن میگوید .در واقع مارکس نشان میدهد که با وجود پدیداری این نظام
بهعنوان مجموعهای از «سرمایههای متعدد» در برابر ما« ،سرمایه در مقام امر کلی»
بازیگر اصلی است؛ سرمایههای متعدد در نهایت بهواسطهی تعینات ذاتی «سرمایه در
مقام امر کلی» شکل داده میشوند.
چنانچه این روش را که بازتولید اجتماعیِ نظریهی کار مینامیم ،برای سؤال از
مبارزه در محل کار استفاده کنیم ،تعداد محدودی فرضِ دادهشده داریم:
 -1سرمایههای فردی در رقابت با یکدیگر تالش خواهند کرد تا
ارزش اضافی بیشتری از کارگر تصاحب کنند.
-2

کارگر از سوی دیگر فشار خواهد آورد تا زمان (کمیّت) و

دستمزدها و منافعی (کیفیت زندگی) را که برای پیشرفت اجتماعی خود
نیاز دارد ،افزایش دهد .این امر اغلب شکل مبارزه برای هفتهی کاری کوتاه-
تر یا دستمزدهای باالتر و شرایط کاری بهتر در محل کار بهخود میگیرد.
شرایط ایدهآل کارگر چیست؟ شرایطی که همهی مسیرها را در جهت مقابل به
سوی خود سوق دهد و همزمان ارزش اضافی را نابود کند ،شرایطی که فقط بهاندازه-
ی ساعت های الزم برای بازتولید معیشت خود کار کند و زمان باقیمانده از آن او باشد
تا هر کاری که خوشایند اوست انجام دهد .این راهحل ناممکنی است چرا که از آن
پس سرمایه دیگر سرمایه نخواهد بود .مبارزه برسر دستمزدها و مزایای بیشتر و غیره
در محل کار در مقابل یک رئیس یا حتی در مجموعهای از محلهای کار و در مقابل
رؤسای خاص ،فقط بخشی از مبارزهی اساسی سرمایه در مقام امر کلی در مقابل کار
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مزدی در مقام امر کلی است .کارگر حتی میتواند رئیس فردی را کنار گذارد اما
نمی تواند چیزی خارج از این نظام در مقام کل را انتخاب کند (مادامی که این نظام بر
مدار سابق برقرار باشد):
کارگر بر همان منوال که سرمایهدار را یعنی کسی که خود را به آن فروخته است،
انتخاب میکند ،ترک میکند و سرمایهدار نیز بهمحض آنکه دیگر کاربرد یا استفاده-
ی مورد نیازی که بتوان از او اخذ کرد ،نداشته باشد ،او را بههمان منوال که زمانی
مناسب تشخیص داده بود ،اخراج میکند.
اما کارگر که تنها منبع درآمد او فروش نیروی کارش است ،نمیتواند کل طبقهی
خریداران یعنی طبقهی سرمایهدار را کنار گذارد مگر آنکه به هستی خود پایان
ببخشد .او به این یا آن سرمایهدار تعلق ندارد بلکه به طبقهی سرمایهدار تعلق دارد؛ و
برعهدهی خود اوست که رئیس خود ،یعنی خریداری در طبقهی سرمایهدار را بیابد33.
اغلب اتحادیههای کارگری ،حتی مبارزترین آنها معموالً بر علیه رئیس فردی یا
جمعی از رؤسا تجهیزشدهاند که به بیان مارکس شکل «سرمایههای متعدد» را
میگیرند .اتحادیههای کارگری وظیفهی مقابله با «سرمایه در مقام امر کلی» را وامی-
گذارند .دلیل بسیار خوبی برای این امر وجود دارد.
همانطور که لبوویتز نشان میدهد ،قدرت سرمایه «بهعنوان صاحبِ محصوالت
کار ...هم مطلق و هم رازآمیز است» .این امر توانایی سرمایه را برای خرید نیروی کار
و تسلیم کارگران در فرآیند تولید تقویت میکند .اگر قرار است کارگر از مبارزهی
جزئی برای شرایط کار بهتر فراتر رود و همهی نیروهای اجتماعی را به این سو هدایت
کند که فقط ارزش مصرفی برای توسعهی فردی و اجتماعی تولید کنند ،باید با قدرت
زیربناییِ سرمایه در مقام کل مقابله کرد .اما قدرت سرمایه در این سپهر با قدرت آن
در مبارزههای محل کار تفاوت کیفی دارد.
در این سپهر فضای مقابلهی مستقیمی میان سرمایهداران خاص و کارگران
مزدبگیر خاص در قیاس با آنچه ناخواسته در بازار کار و محل کار ظاهر میشود،
وجود ندارد]...به جای آن[ قدرت سرمایه بهعنوان مالک محصوالت کار بهمثابه
وابستگی کار مزدی به سرمایه در مقام کل پدیدار میشود34.
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ق
توجه کنید که ارزش اضافی به دو روش افزایش مییابد :از طریق افزایش مطل ِ
روز کاری و از طریق کاهش دستمزدها یا کاستن از هزینهی زندگی که بهموجب آن
زمان کار الزم کاهش مییابد .حال آنکه طبق استدالل مارکس ارزش نسبی و ارزش
مطلق مفاهیم بههم مرتبط اند و واضح است که با برخی از وجوه فرآین ِد ارزشیابی
(بهعنوان مثال تالشهای رئیس برای کاهش دستمزدها) در محل کار با سهولت
بیشتری نسبت به سایر وجوه میتوان مقابله کرد.
اجازه دهید به نمونهای تاریخی اشاره کنیم که چهگونه این نظام در مقام کل
گاهی ارزش نسبی را از طریق کاهش هزینههای زندگی طبقهی کارگر بهطور کلی
افزایش می دهد .در طول قرن هجدهم ،به بخشی از طبقه کارگر در بریتانیا رژیم
سیبزمینی دادند که انتخاب غذایی ارزانتری نسبت به گندم بود ،بهگونهای که
هزینههای تغذیهی کارگران بهاجبار کاهش یافت درنتیجه ارزش کار بهطور کلی نیز
1

تنزل یافت .ای پی تامپسون ،یکی از بهترین و بدون شک یکی از پرشورترین
مورخان زندگی طبقهی کارگر ،این اقدام را «جنگ مستمر طبقاتی ]مبتنی بر[ رژیم
غذایی» نامید که برای بیش از پنجاه سال در مقابل طبقهی کارگر انگلیس بهراه افتاد.
این جنگ طبقاتی چه شکلهای مشخصی به خود میگیرد؟ در حالیکه ارزان کردنِ
کار ،ارزش اضافی در نقطهی تولید را می افزاید و از این رو به سود رؤسا در محل کار
است ،ارزان سازی کار فقط در محل کار و از جانب رؤسا صورت نمیگیرد .تامپسون
شرح تأثیرگذاری ارائه میکند که چهگونه «مالکان ،کشاورزان ،کشیشان ،کارخانه-
داران و خود دولت بهدنبال آنند که کارگران را از رژیم گندم به رژیم سیبزمینی
سوق دهند» 35.سپس طبقهی حاکم بهعنوان یک طبقه ،زمین تحت کشت سیب-
2

زمینی را نسبت به گندم بهاجبار وسعت میبخشد و مورخی چون رادکلیف ساالمان
بهدرستی مدعی میشود که «استفاده از سیبزمینی ...در واقع ،کارگران را قادر
میسازد تا با کمترین دستمزد ممکن زنده بمانند 36».به همین ترتیب ،ساندرا

1 E.P.Thompson
2 Radcliffe Salaman

213

چهگونه طبقه را نادیده نگیریم :بازتولید اجتماعی کار و طبقهی کارگر جهانی
1

هالپرین نشان داده است که چهگونه در پایان قرن نوزدهم ،سرمایهگذاری بریتانیا در
فراسوی دریاها و کنترل آن بر مستعمرات ،با راهآهنها ،بندرگاه و کشتیسازی برای
غالت آمریکای شمالی و ]حوزهی[ بالتیک« ،جریان بازگشت مواد خام و مواد خوراکی
ارزان تری را برقرار کرد که با کشاورزی محلی انگلستان رقابت نمیکرد و دستمزدهای
طبقهی کارگر محلی را کاهش داد»37.
اتحادیههای کارگری ،حتی بهترین آنها بهدلیل سرشتشان در مقابل
سرمایههای خاص و مشخص مبارزه میکنند ،اما مثالهای باال نیاز به مقابله با سرمایه
در کلیت آن را نشان میدهد .لبوویتز بهدرستی نتیجه میگیرد که «در غیاب چنین
ل بازار کار و محل کار می-
مخالفت فراگیری ،اتحادیه های کارگری در مقابل مسائ ِ
جنگند اما نه در مقابل علل این مسائل»38.
مارکس برای رفقای سوسیالیست خود در بینالملل اول ،بهدقت دربارهی
مبارزههای اتحادیههای کارگری اخطار داده است .وی گفت اتحادیههای کارگری
«بیش از حد خود را به مبارزههای محلی و بالفصل با سرمایه وابسته کردهاند و هنوز
قدرت خود را برای مقابله با بردگیِ خود نظام دستمزدی بهطور کامل درک
نکردهاند» .دلیل کوتهبینی آنان چیست؟ اینکه «تا حد زیادی از جنبشهای سیاسی
و اجتماعی عام جدا شده بودند» .توصیهی مارکس غلبه بر این کوتهبینی و فراروی از
مبارزههای محض اقتصادی برسر دستمزد بود:
آنها هماکنون باید بیاموزند تا بهعنوان مراکز سازماندهندهی طبقهی کارگر برای
منفعت گسترده ی رهایی کامل خود آگاهانه دست به عمل بزنند .آنها باید از هر
جنبش اجتماعی و سیاسی که در این جهت قرار دارد ،حمایت کنند .آنها که خود را
مدافعان و نمایندگان کل طبقهی کارگر در نظر میگیرند و بر این اساس عمل
میکنند ،نمیتوانند افرادی را که عضو اتحادیهشان نیستند را از قلم بیندازند .آنها
ل مزدبگیر همچون کارگران کشاورزی را که بهدلیل
باید بهدقت منافع بدترین مشاغ ِ
شرایط استئنایی موجود ناتوان ]در متن فرانسوی :ناتوان از مقاومت سازمانیافته[

1 Sandra Halperin

214

تیتی باتاچاریا  /ترجمهی منصوره خائفی

رهاشدهاند در نظر بگیرند .آنها باید کل جهان را متقاعد کنند ]در متن آلمانی و
فرانسوی :تودههای وسیع کارگران را متقاعد کنند[ که تالشهای آنان کوتهبینانه و
خودخواهانه نیست بلکه برای رهایی میلیونها انسان سرکوبشده ،است39.
اگر خود مارکس را الگو قرار دهیم ،روشن نیست که چرا فقط مبارزهی اقتصادی
برای دستمزدها و مزایا در محل کار را باید بهعنوان مبارزه طبقاتی برگزید .هر جنبش
اجتماعی و سیاسی را که بهدنبال کسب دستاوردی برای طبقهی کارگر بهطور کلی
جهتگیری کرده باشد یا در مقابل قدرت سرمایه بهطور کلی بایستد ،باید بهعنوان
وجهی از مبارزه ی طبقاتی در نظر گرفت .قابل تأمل است که در جریان عظیمترین
تراژدیهای تخریب قدرت طبقهی کارگر و منحل کردن اجتماعات فعال کارگری در
چهل سال اخیر ،درعمل این بصیرت در مورد کلیت اجتماعی تولید ارزش و بازتولید
نیروی کار از دست رفته است.
در هر لحظهی مشخصی از تاریخ ،طبقهی کارگر ممکن است بتواند یا نتواند برای
دستمزدهای بیشتر در نقطهی تولید بجنگد .اتحادیههای کارگری ممکن است وجود
نداشته باشند یا ضعیف و فاسد باشند .با وجود این ،از طریق تغییرات سبد کاالها
(افزایش یا کاهش کیفیت و کمیّت کاالهای اجتماعی) ،اعضای این طبقه بهطور واقعی
از چنین تغییراتی بر زیستشان آگاهاند؛ اما باوجود اینکه مبارزاتشان ممکن است از
نقطهی تولید برآیند ،اما در عین حال بازتاب نیازها و الزامات این طبقه نباشد .به-
عبارت دیگر ،زمانی که مبارزه برای دستمزد بیشتر ممکن نیست ،انواع دیگر مبارزه
حول دورپیمایی بازتولید اجتماعی امکان بروز دارد .پس آیا در دورهی نولیبرالیسم
یعنی زمانی که اتحادیههای کارگری فعال در نقطهی تولید (برای دستمزدها) در
بخشهای بزرگی از جهان ضعیف یا ناموجودند ،آیا تعجببرانگیز نیست که با رشد
جنبش های اجتماعی حول موضوعاتِ دایر بر شرایط زندگی ،از مبارزه برای آب در
1

کوچابامبا و ایرلند تا مقابله با اخراج از زمین در هند و مسکن مناسب در انگلستان و
جاهای دیگر ،مواجه هستیم؟ این طرح احتماالً بهبهترین شکل از جانب مخالفان ضد

1 Cochabamba
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ریاضتکشی در پرتغال خالصه شدهاستQue se lixe a troika! Queremos :
1

!( as nossas vidasلعنت بر ترویکا! زندگیمان را میخواهیم!)
طبقهی کارگر :همبستگی و تفاوت
پس از این باید باردیگر به درک مفهومی خود از طبقهی کارگر نگاهی بیندازیم.
در اینجا بهطور انضمامی به این بحث نمیپردازم که چه کسانی طبقهی کارگر
جهانی را تشکیل میدهند؛ گرچه امر مهمی است .بهجای آن ،در ادامهی بحث
پیشین دربارهی نیاز به تشکیل صورتبندی کاملتری از «اقتصاد» و «تولید» ،سه
نکته را پیشنهاد خواهم کرد :نخست بیان نظری جدیدی از طبقهی کارگر بهعنوان
سوژهی انقالبی ،دوم درک وسیعتری از طبقهی کارگر نسبت به آنانی که بهعنوان
کارگران مزدی در لحظهی مشخصی بهکار گرفته شدهاند و سوم ،توجه مجدد به
مبارزهی طب قاتی برای ارجاع به اموری ورای مبارزه برای دستمزدها و شرایط کاری.
فرض اصلی این توجه مجدد ،فهم خاصی از ماتریالیسم تاریخی است .مارکس به
ما یادآوری میکند که:
شکل اقتصادی خاصی که مطابق آن کار اضافی بیمزد نشأت گرفته از
تولیدکنندگان مستقیم ،روابط میان حاکم و محکوم را تعیین میکند ،همانطور که
این شکل مستقیماً از خود تولید نشأت میگیرد اما بهنوبهی خود بهعنوان عامل
تعیینکننده بر آن اثر میگذارد40.
در نظام سرمایه داری ،کار مزدی شکل عامی است که از طریق آن حاکمان از
تولیدکنندگان مستقیم سلب مالکیت میکنند .در شکل انتزاعی ،سرمایه نسبت به
نژاد ،جنسیت یا تواناییهای تولیدکنندهی مستقیم بیتفاوت است مادامی که نیروی
کارشان بتواند فرآیند انباشت را به حرکت وادارد .اما روابط تولید ،همانطور که در
بخش قبل دیدیم ،در واقع نوعی الحاق روابط اجتماعی موجودِ شکلگرفته در گذشته
با نهادهای زمان حال و اشکال دولت است .بهعنوان مثال ،سرشت جنسیتیِ بازتولید
 - Troika .1سه کشور انگلیس ،فرانسه و آلمان در اتحادیهی اروپا
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نیروی کار محرکهای الزم برای استخراج ارزش اضافی را مشروط میکند .بههمین
ترتیب ،نیازهای سرمایه شکل دگرجنسگرایانهی خانواده را استمرار میبخشد چراکه
بازتولید نسلی نیروی کار را حفظ میکند.
پرسش از «تفاوت» موجود در طبقهی کارگر از این وجه حائز اهمیت است.
مارکس همانطور که پیش تر ذکر شد ،در بحث خود از کارگر ایرلندی به گروههای
متفاوت طبقهی کارگر اشاره میکند ،در حالیکه کارگر انگلیسی با دسترسی به سبد
بهتری از کاال  -نیازهای او با این سطح باالتر تطابق یافته است  -تولید میشود،
کارگر ایرلندی در سطح حیوانی وجود فقط با «حداقل حیوانیترین نیازها» زنده می-
ماند .روشن است که مارکس باور نداشت ارزش نیروی کار کارگر ایرلندی ثابتی است
که بهسبب قومیت کمتر از همتای انگلیسیاش است .بلکه این امر نتیجهی مبارزهی
طبقاتی یا فقدان آن است و این کارگران انگلیسی بودند که باید اشتراک منافع
طبقاتی خود را با ایرلندیها در مقابل سرمایه بهطور کلی درمییافتند.
لحاظ کردن مبارزهی طبقاتی بهعنوان مؤلفهی اساسیِ تعیین وسعت و کیفیت
بازتولید اجتماعی کار ،ما را قادر میسازد تا بهخوبی اهمیت مفهوم مارکسیستی
«تفاوت» موجود در طبقه را دریابیم .تصدیق اینکه در هر لحظهی تاریخیِ مشخص،
طبقهی کارگر ممکن است بهصورت متفاوتی تولید شود (با دستمزدهای متغیر و
دسترسی متفاوت به ابزار بازتولید اجتماعی) چیزی بیش از بیان سادهی حقیقتی
تجربی است .این چارچوب با نشان دادن چگونگی مشارکت روابط اجتماعی انضمامی
و تاریخ مبارزاتِ بازتولید نیروی کار ،رشتهای از همبستگیهای طبقاتی را نشان
میدهد که برای افزایش «سهم از تمدن» برای تمام کارگران ،چه در ] مبارزه در[
محل کار و چه در خارج از آن باید شکل بگیرد.
ریموند ویلیامز در بریتانیای اوایل دههی  ،1980زمانی که تاچریسم طبقهی
کارگر را وحشیانه موردضرب قرار داده بود و طیفی از نظریههای لیبرالی بهصورت
نظری این طبقه را مورد هجمه قرار داده بود ،بهخوبی خطرات دوگانگی کاذب میان
مبارزهی طبقاتی و «جنبشهای جدید اجتماعی» را درک کرده بود:
«تمام جنبشهای اجتماعی مهم سی سالهی اخیر جدا از منافع و
نهادهای طبقاتیِ سازمانیافته آغاز شدهاند .جنبش صلح ،جنبش

216

217

چهگونه طبقه را نادیده نگیریم :بازتولید اجتماعی کار و طبقهی کارگر جهانی

زیستمحیطی ،جنبش زنان ،سازمانهای حقوق بشر و کارزارها علیه فقر و
بیخانمانی ...همگی دارای این خصیصهاند که از نیازها و تصوراتی سرچشمه
میگیرند که سازمانهای مبتنی بر منافع اقتصادی جا یا وقت برای توجه به
آنها ندارند یا بهسادگی از آنها غفلت کردهاند41».
امروزه میتوان به این فهرست مبارزات ضد وحشیگری پلیس در ایاالت
متحده را اضافه کرد.
با وجود اینکه ممکن است این مبارزات بیرون از محل کار رخ داده باشند یا
در ظاهر برای منافع فراطبقاتی انجام گرفته باشند ،ویلیامز پوچی این نوع
خصیصهنمایی را نشان داده است:
«آنچه زین پس کامالً بیمعناست کنار گذاشتن و کمبها دادن به
این جنبشهاست به این دلیل که به "مسائل طبقه متوسطی" -
میپردازند .این امر پیامد خود نظم اجتماعی است که این موضوعات را
به این شیوه انعکاس میدهد و ارزشگذاری میکند .همچنین بی-
معناست که این موضوعات را به این دلیل که با منافع اصلی طبقهی
کارگر مرتبط نیستند ،کنار گذاشت .آنها از هر لحاظ به منافع اصلی
این طبقه تعلق دارند .این کارگراناند که بیش از سایرین در معرض
فرآیندهای صنعتی خطرناک و تخریبهای زیستمحیطیاند .زنان
طبقه ی کارگرند که بیش از سایرین نیازمند حقوق جدید زناناند42».
اگر به هر دلیل تاریخی ،سازمانهایی که مدافع «مبارزهی طبقاتی» پنداشته
میشوند ،همچون اتحادیههای کارگری ،از شورشی بودن بازمانند ،به این معنا
نیست که «مبارزهی طبقاتی» از میان رفته یا این مبارزهها «فراطبقاتی»اند .در
واقع همانطور که ویلیامز هوشیارانه متذکر میشود« :هیچ کدام از این
موضوعات نیستند که در صورت پیگیری ،ما را به نظامهای اصلی شیوهی تولید
سرمایهداری -صنعتی  ...یا به نظام طبقاتی آن نرسانند»43.
فهم شیوه ی پیچیده و واح ِد تولید کاالها و بازتولید نیروی کار به ما کمک
میکند تا دریابیم که سرمایه با درسهایی که از دورههای تاریخی گذشته گرفته
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و مبارزات خود در مقابل طبقهی کارگر چهگونه تصاحب قطعی کل کار جامعه را
به شیوههای مبتنی بر جنسیت و نژاد بهصورت اجتماعی سازماندهی میکند.
بنابراین فرآیند انباشت نمیتواند نسبت به طبقهبندیهای اجتماعی نژاد،
گرایشهای جنسی یا جنسیت بیاعتنا باشد بلکه بهدنبال آن است که این
طبقهبندیها را شکل دهد و ساماندهی کند ،که بهنوبهی خود بر شکل تعین-
یافتهی استخراج کار اضافی اثر میگذارند .رابطهی کار -مزد فضاهای زندگی
روزمرهی غیرمزدی را اشباع میکند.
«توسعهی نیروهای طبقهی کارگر ،خودِ سرمایه را معلق میکند»
همانطور که ]تاکنون[ مطرح کردم اگر بازتولید اجتماعی نیروی کار باید با
تمرکزگرایی نظری سازگار باشد ،این امر برای طرح دومم که بازاندیشی طبقهی
کارگر است ،چه فایدهای دارد؟
نظریه ی بازتولید اجتماعی ،روابط اجتماعی و مسیرهایی را نشان میدهد که در
بازتولید نیروی کار درگیرند و از این طریق دید ما را از چگونگی درک طبقهی کارگر،
وسعت میبخشد.
این چارچوب فکری توضیح میدهد که چرا نباید با درک محدود از طبقه مانند
درک سادهای که هماکنون در تقابل کار مزدی با سرمایه وجود دارد ،بهسادگی کنار
بیاییم .چرا که درک ما را از قدرت طبقاتی و همچنین بازشناسی عوامل بالقوهی
همبستگی طبقاتی محدود خواهد کرد.
«کارگر مزدبگیر» ممکن است تعریف درستی برای کسانی باشد که هماکنون
برای دستمزد کار میکنند ،اما چنین نگاهی مجدداً آنان را «عضو اتحادیهی کارگری»
لحاظ میکند .طبقهی کارگر برای مارکسیستهای انقالبی باید تمام افراد طبقهی
مولد باشند که در طول زندگی خود در کلیت بازتولید جامعه مشارکت داشتهاند،
قطعنظر از اینکه سرمایه در ازای کار آنها پولی پرداخت کرده باشد یا نه .چنین دید
جامعی از طبقه ،کارگر موقت هتل التینکس 1در لسآنجلس ،مادر کارگر با ساعات
1 Latinx

219

چهگونه طبقه را نادیده نگیریم :بازتولید اجتماعی کار و طبقهی کارگر جهانی

کار منعطف از هند که بهدلیل هزینههای باالی مراقبت از کودکان ناچار است در خانه
بماند ،معلم تماموقت امریکایی افریقاییتبار مدرسه از شیکاگو و کارگر سفیدپوست،
مرد و بیکارِ اتحادیهی کارگران اتومبیل ( )UAWسابق دیترویت را با یکدیگر متحد
میکند .آنها با یکدیگر متحد میشوند نه اینکه برمبنای نگاه بازاری همچنان موجود
به طبقهی کارگر با یکدیگر رقابت کنند .سازماندهی استراتژیک مبتنی بر چنین
دیدی می تواند این ایده را مجدداً بسط دهد که آزار معلم مدرسه در شیکاگو در واقع
آزار همهی کارگران دیگر است .بهمحض بازگرداندن درک کلیت اجتماعی به ]مفهوم[
طبقه ،بالفاصله چارچوببندی سپهر مبارزهی طبقاتی را آغاز میکنیم.
در چهار دههی گذشتهی نولیبرالیسم ،مبارزهی طبقاتی از جانب طبقهی حاکم
جهانی به چه شکل بوده است؟ درک این امر بسیار مهم است که حملهی دوجانبهای
از طرف سرمایه در برابر کار جهانی صورت گرفتهاست تا تولید را در محلهای کار و
ی بازتولید نیروی کار در خانهها ،جماعتها و گوشه و کنار زندگی
فرآیندهای اجتماع ِ
روزمره ،بیازماید و مجدد ًا ساختاردهی کند.
در محل کار ،این حمله اساس ًا به شکلِ شکستن پشتوانهی قدرت اتحادیهها بوده -
است .نظام نولیبرالی ،همانطور که در جای دیگر مطرح کردهام 44،بر روی دنبالهای از
شکستهای طبقهی کارگر جهانی بنا شده است ،آشکارترین مثالهای آن عبارتند از
[اتحادیهی] مراقبان کنترل ترافیک هوایی در ایاالت متحده ( )1981و کارگران
نساجی در هند ( )1982و معدنچیان در انگلستان.)1984-85(1
اگر حملهی طبقهی حاکم در محل کار یا حملهی آن به کار مولد ،شکلِ ضد
اتحادیهای خشنی بهخود گرفته ،قطعاً مساله به اینجا ختم نشده است .هجوم به کار
بازتولیدی در خارج از محل کار ،بههمان اندازه وحشیانه بوده است .در کشورهای
خاصی ممکن است گفته شود که مسیر دوم حمله حتی غالب بوده است .در مورد
ایاالت متحده ،محققان بسیاری از جمله دیوید مکنالی 2،انور شیخ 3،و کیم
1 United Kingdom
2 David McNally
3 Anwar Shaikh

220

تیتی باتاچاریا  /ترجمهی منصوره خائفی

موودی1نشان دادهاند که چهگونه تنزل مطلق معیشت طبقهی کارگر و استانداردهای
کار ،گسترش سرمایهداری را در دههی  1980ایجاد کرده است .فضاهای کلیدی
بازتولید اجتماعی با افزایش خصوصیسازیِ خدمات اجتماعی و تقلیل برنامههای مهم
دولت فدرال همچون حمایت از کودکان زیر سن قانونی ،حمایت موقت از خانوادههای
نیازمند ،بیمههای بیکاری و تأمین اجتماعی ،مورد تهاجم قرار گرفتهاند .در جنوب
جهانی این امر از جانب صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی شکل افزایش اجباری
قیمت محصوالت وارداتی را گرفته که در این کشورها شامل مقدار معتنابهی از
دانههای خوراکی ،سوخت و دارو بوده است.
این اقدام که جنگ طبقاتی آشکاری بود که بهطور استراتژیک بر کل طبقهی
کارگر تحمیل می شد و نه فقط بر اعضای مزدبگیر آن؛ دقیق ًا به این دلیل بسیار مؤثر
از کار درآمد که به ورای مرزهای محل کار بسط یافت .سرمایه از طریق خصوصی-
سازی نظاممندِ منابع سابق ًا همگانی و تنزل کیفیت خدمات ،به دنبال آن بود تا کار
تجدید قوای روزانه را آسیبپذیرتر و پرمخاطرهتر سازد در حالیکه همزمان تمام
مسئولیت و بار بازتولید را بر دوش خانوادههای منفرد بگذارد .فرآیند تنزل کار
بازتولید اجتماعی در زمینههای اجتماعی زمانی به مؤثرترین شکل صورت گرفته است
که سرمایه توانسته از کردارها و گفتارهای سلطه استفاده کند ،آنها را مجدد ًا
بیافریند یا قدرت دوبارهای به آنها ببخشد .نولیبرالیسم از دمیدن در شیپور
نژادپرستی در ضدیت با «ملکههای در آرامش» 2و شیوههای جدید ایجاد جذابیت
جنسی در بدن که انتخابهای جنسی را کاهش میدهد تا افزایش اسالمهراسی،
شیوههای خالقانه ای برای ضربه زدن به طبقهی کارگر یافته است .این اقدامات اعتماد
طبقاتی را تخریب کرده ،فرهنگهای همبستگی تحکیمیافته در گذشته را فرسوده و
– از همه مهمتر در برخی جماعتها ـ در زدودن مفهوم کلیدی پیوستگی و حافظهی
طبقاتی موفق بوده است.
1 Kim Moody
 - Welfare queens .2به زنانی در ایاالت متحده اشاره دارد که بهدالیل مختلفی مورد حمایت دولت رفاه قرار
گرفتهبودند.
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فضاهای شورش :مقابله با سرمایه فراسوی بستر کارخانه
یکی از رهبران تسخیر اخیر کارخانه در هند به گزارشگر بهتزدهی تجاریِ می-
گوید« :قدرت چانه زنی کارگران بیش از همه در کارخانه است ،اما وقتی تو به جانتر
1

مانتر (میدان اعتراض سنتی در پایتخت هند در دهلی) میروی هیچ گوش شنوایی
برای تو وجود ندارد45».
تشخیص تجربی این کارگر شورشی بیشتر درک متعارف اقتصادی -سیاسی
مارکسیسم انقالبی از روابط کار -سرمایه است .خوانش «غالب» از مارکس امکانِ
درگیری سیاسی اصلی طبقهی کارگر با سرمایه را عمدتاً در نقطهی تولید میبیند،
یعنی جاییکه کارگران برای اثرگذاری بر سود بیشترین قدرت را دارند.
تا اینجای مقاله ،خوانشی خالف عرف از جایگاه طبقهبندی «تولید» در چارچوب
نظریهی مذکور ارائه شد؛ هماکنون باید به جایگاه استراتژیک محل کار بهعنوان فضای
محوری سازماندهی پرداخت .محققان اخیر جنوب جهانی ،بهعنوان نمونه «مناطق
2

کولیها» در هند یا «رژیم کار شبانهروزی» در چین ،به اهمیت شایانتوجه این
مناطق بهعنوان فضاهایی پرداختهاند که کارگران در آنها صرفاً کار نمیکنند بلکه
میخوابند ،بازی میکنند ،به مدرسه میروند و بهعبارت دیگر زندگی جسمانی و
کاملی را ورای محل کار تجربه میکنند .چنین فضاهایی چه نقشی را در سازماندهی
]کار[ علیه سرمایه ایفا میکند؟ مهمتر اینکه آیا مبارزات در نقطهی تولید دیگر
مناسبت استراتژیکی ندارد؟
محدودههای مبارزهی طبقاتی (یا آنچه بهطور سنتی اینگونه فهمیده میشود)
در محل کار بسیار روشن است .کارگر سلطهی سرمایه را بهصورت تجربی برپایهی
تجربهی روزمرهی خود احساس میکند و قدرت مطلق آن را بر زندگی ،زمان و
فرصتهای خود و در واقع توان زیستن و ترسیم هر آیندهای درک میکند .بنابراین
مبارزات محل کار دو امتیاز جایگزینناپذیر دارند :نخست ،اهداف و مقاصد روشنی

1 Jantar Mantar
2 Coolie lines
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دارند؛ دوم کارگران در نقاط دورپیمایی بازتولید خود سرمایه تمرکز یافتهاند و قدرت
جمعی برای تعطیلی بخش های مشخصی از عملیات را دارند .دقیقاً به همین دلیل
است که مارکس اتحادیههای کارگری را «مراکز سازماندهی طبقهی کارگر»46
میخواند .همچنین از همین روست که حملهی نخست سرمایه همواره در مقابل
بخشهای سازمانیافتهی این طبقه است :تا این قدرت را از بین ببرد.
اما اجازه دهید به تحت شمول نظریه قرار دادنِ مبارزات خارج از محل کار
همچون مبارزات برای هوای پاکتر ،برای مدارس بهتر ،برعلیه خصوصیسازی آب،
برعلیه تغییرات آبوهوایی یا سیاستهای ارائهی عادالنهتر مسکن مجدداً بیندیشیم.
پیشنهادم این است که این مباحث به آن دسته از نیازهای اجتماعی طبقهی کارگر
بپرداز ند که برای بازتولید اجتماعی او ضروری است .این نیازها دربردارندهی
تالشهای طبقهی کارگر برای مطالبهی «سهم خود از تمدن» است .در این معنا،
آنها نیز مبارزات طبقاتیاند.
تخریب محلههای طبقهی کارگر در شمال جهانی توسط نولیبرالیسم،
ساختمانهای مخروبه ،بنگاههای معامالت ملکی و خانههای خالی برجای گذاشته
است .در جنوب جهانی محالت پرجمعیت و کثیف وسیعی بهعنوان مکان پرورش
خشونت و فقر ساخته شدهاند 47.بنابراین خواستِ این جماعتها برای توسعهی «سپهر
«سپهر شادی» خواست طبقاتی مهمی است .مارکس و انگلس در سال  ،1850این
ایده را بسط دادند که کارگران باید «هر جماعتی را به مرکز و هستهی تجمعات
کارگران مبدل سازند تا در آن نگرش و منافع پرولتاریا مستقل از منافع بورژوازی
مطرح شود»48.
اکنون نوبت آن است که به سازمانها و اقدامهای اعتراضی مبتنی بر درک جامع
از کلیت سرمایهداری بازگردیم .اگر پروژه ی سوسیالیستی بر امحای کار مزدیِ
پافشاری می کند ،در این پروژه شکست خواهیم خورد مگر آنکه دریابیم که ارتباط
میان کار مزدی و سرمایه در تمام شیوههای غیر مزدی و همه نوع فضای اجتماعی و
نه فقط در فضای کار حفظ میشود.
وقتی اتحادیهی کارگران خودروسازی امریکا  UAWبه دنبال سازماندهی
اتحادیهای در کارخانه ی فولکس واگن در جنوب آمریکا رفت ،رهبران بوروکرات آن
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نوعی جدایی مذهبی میان کار اتحادیهای خود در کارخانه و تجربهی زیستهی
کارگران در جماعت برقرار کردند .رهبران اتحادیه قراردادی با رؤسا امضا کردند که
هرگز با کارگران در خانههایشان گفتوگو نخواهند کرد .اما این جماعتها بودند که
هرگز قدرت اتحادیه را تجربه نکرده بودند ،هرگز نوای کار را ننواخته بودند یا هرگز به
گردشی در تاالرهای اتحادیه نرفته بودند .اتحادیهها نقش اندکی در بافت اجتماعی
زندگی آنها ایفا کرده بودند .در چنین جماعتی که سرمایه آن را اینچنین تخریب
کرده و مکانیکی ساخته بود ،جنبش اتحادیهای فقط بهاین شرط میتوانست مجدد ًا
برساخته شود که چنین درک آگاهانهای را در تمام جنبههای زندگی آنان و نه فقط
بهشیوهای بخشی در کار به جریان میانداخت.
این تاکتیک را با تاکتیکی که معلمان شیکاگویی برای بازسازی اتحادیهی خود
استفاده کردند مقایسه کنید .آنها کاری را انجام دادند که  UAWانجام نداد :آنها
مبارزات در محل کار را با نیازهای جماعت وسیعتر پیوند دادند .آنان سالها و هر
زمان که مدرسهای را به خصوصیکنندگان میباختند ،نشان اتحادیهی خود را به یکی
از محلههای محزون میبردند و در مقابل بستن مدارس اعتراض میکردند .در ]بستر[
فقر عمیق ًا نژادیشده در شیکاگو ،مبارزهی اتحادیهای متفاوتی برای حفظ حق آموزش
کودکان طبقهی کارگر شکل گرفت .بنابراین پیش از اعتصاب اتحادیهی واقعی،
تاریخی از کار کردن و مبارزه در فضاهای ورای محل کار شکل گرفته بود که توضیح
میداد چرا طبقهی کارگر وسیعتر شیکاگو این اعتصاب را مبارزهی خودشان برای
آیندهی کودکان خود دیدند .و وقتی که معلمان اعتصابکننده در پیراهنهای قرمز،
خیابانهای شهر را انباشتند ،مردم طبقهی کارگر با آنها متحد شدند و از آنها
حمایت کردند.
ما میخواهیم که شورشیان طبقهی کارگر ،خیابانهای شهر را پر کنند همانطور
ب اتحادیهی معلمان شیکاگو این کار را انجام دادند.
که در شیکاگو در طول اعتصا ِ
اولین گام تا آماده شدن نظریه و پراکسیس برای استفاده در چنین زمانهایی ،فهم -
اصالحشده از طبقه است؛ یعنی فهمی که از دههها تقلیلگرایی اقتصادی و
اتحادیهگرایی کاری نجات یافته باشد .نقش سازندهای که نژاد ،جنسیت یا قومیت در
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 مادامی که مبارزه را با بینش قدرت طبقاتی گستردهتر از،طبقهی کارگر ایفا میکند
. به شناخت مجدد نیاز دارد،چانهزنی بر سر قراردادها احیا میکنیم
فقط چنین مبارزه ای قدرت آن را دارد که منزلگاه پنهان سرمایه را ویران کند و
کنترل ظرفیت خالقانه و محسوس و ملموس کار را به جایی برگرداند که حقیقتاً بدان
.تعلق دارد یعنی به خودمان
:مشخصات منبع اصلی
Tithi Bhattacharya, How Not to Skip Class: Social Reproduction of
Labor and the Clobal Working Class, in Tithi Bhattacharya, Social
Reproduction Theory Pluto Press (2017) (PP 68-93)

 برایBill Mullen  وAndrew Ryder ،Colin Barker ،Charles Post با تشکر از1
 خطاهای باقی مانده از اینجانب.خواندن پیشنویس این مقاله و نظرات مبسوطی که مطرح کردند
.است
 مسائل مرتبط با جدایی ظاهری. برگرفته از این تز و ذاتی آن است، بسیاری از مفاهیم پایها ی مارکس2
 برای توضیحات.میان اقتصاد و سیاست یا میان دولت و جامعهی مدنی متضمن پرسش از نمود است
:بیشتر نگاه کنید به
Ellen Meiksin Wood, “The Separation of the ‘Economic’ and the ‘Political’
in Capitalism” in Democracy Against Capitalism: Renewing Historical
Materialism (Cambridge: Cambridge University Press, 1995); Peter D.
Thomas, The Gramscian Moment: Philosophy, Hegemony and Marxism
(Leiden, Netherlands: Brill, 2009).
3
Ellen Meiksin Wood, The Retreat from Class: A New ‘True
Socialism’(London:Verso,1986),111.
4
Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, vol.1, translated by
Ben Fowkes (New York: Penguin Books, 1976), 280.
.274 : همان5
.270 : همان6
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7

«نیروی کار همیشه کاال نیست (کاالی قابلمبادله) .کار همیشه نیروی کار نیست بهعبارتی کار آزاد

نیست .برده نیروی کار خود را به مالک برده نمیفروشد همچنان که ورزا کار خود را به کشاورز
نمیفروشد .برده بههمراه نیروی کارش یکبار برای همیشه به صاحب خود فروخته میشود .او کاالیی
است که میتوان از دست مالکی به مالک دیگر انتقال داد .خود او کاالست اما نیروی کار او کاال
نیست .سرف فقط بخشی از نیروی کارش را می فروشد .او کسی نیست که از مالک زمین دستمزد
بگیرد؛ بل که مالک زمین از او خراج میگیرد .سرف به زمینی که آن را به ثمر میرساند و ارباب خود
وابسته است .از سوی دیگر کارگر آزاد خود حقیقیاش را با قسمت قسمت شدن میفروشد .او
هشت ،ده ،دوازده ،پانزده ساعت از زندگی خود را به مزایده میگذارد ،هر روز مانند روز دیگر و به
قیمت باالتر به مالک مواد خام ،ابزار و وسایل امرار معاش یعنی به سرمایهدار .کارگر نه به مالک و نه
به زمین وابسته است بلکه هشت ،ده ،دوازده ،پانزده ساعت از زندگی روزانهی او به هر کسی تعلق
دارد که آنها را بخرد .از :
“Wage- Labor and Capital” in Marx and Engels Collected Works, vol. 9
(New York: International Publishers, 1986), 203.
اما این تمام ماجرا نیست Jairus Banaji.بهشکل متقاعدکنندهای نشان داده است که «کار مزدی» که
«نیروی کارِ کاالیی است ،در اشکال مختلف تولید اجتماعی پیش از دوره سرمایهداری شناخته شده
بوده است» .آنچه سرمایهداری را از تمام دیگر شیوههای تولید متمایز میکند این است که کار مزدی
«در این تعین ساده در مقام نیروی کار کاالیی ،مبنای ضروری سرمایهداری بهعنوان شکل کلی تولید
اجتماعی است»( .تأکید از من است) نقش خاصی که کار مزدی در سرمایهداری ایفا میکند این است
که کار ،خالق سرمایه ،کار ،تثبیتکنندهی سرمایه است» .نگاه کنید به:
Banaji, Theory as History: Essay on Modes of production and Exploitation
(Chicago: Haymarket Books, 2011), 54.
8
Marx, Capital , vol.1, 272.
9همان.274:
10همان
11همان275 :
 12برای جزئیات بیشتر نگاه کنید به:
Lise Vogel, Marxism and the Oppression of Women: Toward a Unitary
Theory (Chicago:Haymarket Books, 2014 [1983]).
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13

Karl Marx, “Outlines of the Critique of Political Economy (Rough Draft

of 1857- 58)”, in Marx and Engels Collected Works, Vol. 28 (New York:
International Publishers, 1986), 215.
 برای آشنایی. ادبیات و مباحث غنی حول وضعیت کار خانگی به عنوان کار مولدِ ارزش وجود دارد14
 کنشگرانی-با استداللهای مدافعِ کار خانگی بهعنوان تولیدکنندهی ارزش اضافی به آثار نظریهپردازان
 بهعنوان. مراجعه کنیدSilvia Federici  وMariaarosa Dalla Costa ،Sema James چون
:مثال
Mariarosa Dalla Costa, “ Women and the Subversion of the Community”,
Radical America 6, no. 1 (January- February 1972) , originally published in
Italian as “Donne e sovversione sociale”, in Potere femminile e sovversione
sociale (Padova: Marsilio, 1972); Selma James, “Wageless of the World”,
in All Work and No Pay, edited by Wendy Edmonds and Suzie Fleming
(Bristol, UK: Falling Wall Press, 1975).
، همچون مواردی که تصریح کردم،برای بحث از موقعیتی که کار خانگی ارزش اضافی تولید نمیکند
:نگاه کنید به
Paul Smith,”Domestic Labor and Marx’s Theory of Value” in Feminism
and Materialism: Women and Modes of Production, edited by Annette
Kuhn and Annmarie Wolpe (Boston: Routledge and Kegan Paul, 1978).
 در اینجا مهم است که، کار مولد بیمزد است،گرچه با این استدالل موافق نیستم که کار خانگی
 برای تئوریزه کردن مسائل کار،تأکید کنم ما به فمینیستهای دههی هفتادِ مدافعِ دستمزد کار خانگی
. بهلحاظ تحلیلی مدیونیم،خانگی در تالش برای غلبه بر ابهامات نظریه مارکس
15

Karl Marx, Grundrisse (London: Penguin Classics, 1993), 776ff.

16

Marx, Capital, vol. 1, 711.

17

Michael A. Lebowitz, Beyond Capital: Marx’s Political Economy of the

Working Class,2nd ed. (Basingstoke, Uk: Palgrave Macmillian, 2003), 65.
Emphasis in the original.
18
Marx, Capital, vol. 1, 724.
.280: همان19
.724 : همان20
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21

Karl Marx, Value, Price, Profit: Speech by Karl Marx to the First

International Working Men’s Association (New York: International
Co.,1969), chapter 6.
22
Marx, Capital, vol. 1, 275.
23

Lebowitz,Beyond Capital, 31.

24

Marx, Theories of Surplus Value, quoted in Lebowitz, Beyond Capital,

32.
.31 : همان25
.110 :همان26
.127 :همان27
28

Marx, “Wage- Labor and Capital”, 216.

29

Marx, Capital, vol. 1, 711.

30

Marx, Grundrisse, 287.

31

Lebowitz,Beyond Capital, 69.

32

Karl Marx, Value, Price, Profits (Beijing: Foreign Language Press,

1975), 74.
33
Marx, “Wage- Labor and Capital”, 203.
34
35

Lebowitz,Beyond Capital, 96.
E.P. Thompson, The Making of the English Working Class

(Harmondsworth, UK: Penguin, 1963), 347.
36
Redcliffe N. Salaman, quoted in Thompson, Making of the English
Working Class, 348.
37
Sandra Halperin, War and Social Change in Modern Europe: The Great
Transformation Revisited (Cambridge: Cambridge University Press, 2004),
91- 92.
38
Lebowitz,Beyond Capital, 96.
39

Karl Marx, “Instructions for Delegates of the Provisional General

Council. Different Questions,” in Minutes of the General Council of the
First International, quoted in Lebowitz, Beyond Capital, 97.
40
Karl Marx, Capital, vol. III (Moscow: Progress Publishers, 1971), 791.
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41

Raymond Williams, Toward 2000 (London: Chatto & Windus, 1983),

172.
.255 : همان42
43

Raymond Williams, Towards 2000 (London: Chatto & Windus, 1983),

132- 33.
44
Tithi Bhattarcharya, “Explaining Gender Violence in the Neoliberal Era”,
International Socialist Review 91 (Winter 2013- 14): 25- 47.
45
Arman Sethi, “ India’s Young Workforce Adopt New Forms of Protest,”
Business Standard, May 5, 2014, http://www.business-standard
.com/article/current-affairs/india-s-young-workforce-adopt-new-forms-ofprotest-114050500049_1.html.
46
Karl Marx, “Trades’ Unions: Their Past, Present and Future”, in
Instructions for the Delegates of the Provisional General Council: The
Different Questions (London: International Workingmen’s Association,
1886),
https://
www.marxists.org/history/international/iwma/documents/1866/instructions.
htm#o6
: نگاه کنید به، برای آشنایی با جزئیات محالت پست شهری و خشونت جنسی در هند47
Tithi Bhattachraya, “India’s Daughter: Neoliberalism’s Dreams and the
Nightmares of Violence”, International Socialist Review 97 (Summer
2015): 53- 71.
48
Karl Marx, “Address of the Central Authority to the League”, in Marx
and Engels Collected Works, vol. 10 (New York: International Publishers,
1986), 282- 83.

نقد اقتصاد سیاسی

هر زنی کارگر است
گفتوگوی جیل ریچاردز با سیلویا فدریچی

گفتوگوی جیل ریچاردز با سیلویا فدریچی  /ترجمه سودابه رخش

در سال  1972فمینیستهایی از ایتالیا ،انگلستان و ایاالتمتحده برای کنفرانسی
دو روزه در شهر پادووا در ایتالیا گردهم آمدند .این فعاالن در پیوند با چپهای
فراپارلمانی ،مبارزات ضداستعماری ،و جستجوی راههای بدیل در برابر حزب
کمونیست ،بیانیهای برای عمل تنظیم کردند« :اعالمیهی گروه بینالمللی
فمینیستها» .این اعالمیه خط بطالنی کشید بر جدایی کار بیمزد در خانه و کار
مزدی در کارخانه ،و کار خانگی را حیطهای حیاتی در مبارزهی طبقاتی علیه
سرمایهداری قلمداد کرد.
سیلویا فدریچی ،مهاجر ایتالیایی ساکن نیویورک ،در این کنفرانس شرکت کرد و
سپس به نیویورک بازگشت تا کمیتهای در نیویورک تاسیس کند بهنام «کمیتهی
خواهان دستمزد برای کار خانگی» .طی سالهای بعد کمیتهی دستمزد برای
کارخانگی در چندین شهر ایاالت متحده راهاندازی شد .در هر مورد ،این گروهها
مستقل و جدا از کارگران مرد مزدبگیر شکل گرفتند« .تزهایی دربارهی دستمزد برای
کارخانگی» ( )1974چنین میگوید« :استقالل از مردان استقالل از سرمایهای است
که از قدرت مردان بهره میگیرد تا ما را تحت نظم خود آورد».
«کمیتهی خواهان دستمزد برای کار خانگی» در نیویورک شامل شماری بیش از
 20زن نبود که روابط نزدیکی با کمیتهی ایتالیایی تریونتو و «گروه قدرت زنان» در
لندن برقرار کرد .بهگفتهی فدریچی ،در سالهای اول اعضای کمیته مرتب تغییر
میکردند چون بحث بر سر ماهیت متناقض مطالبهی دستمزد بود :آیا این مطالبه
اجرتی بود در قبال کارخانگی ،در اینصورت آیا صرفاً اصالحی جزئی نبود که کار زنان
را در چارچوب نظام سرمایهداری میگنجاند؟  -یا اینکه این مطالبه نفس کارخانگی
را زیر سؤال میبرد و هویت و نقش اجتماعی زنان را تغییر میداد؟
اینها موضوعات محوری بحثهای دهههای  1960تا  1980دربارهی کار خانگی
بود .گرچه فمینیستهای مارکسیست و سوسیالیست سالهای سال دربارهی
کارخانگی نظریه پردازی کرده بودند ،این مباحث جدید مشخصاً بر اقتصاد سیاسی کار
خانگی زنان در چرخهی گستردهتر توسعهی سرمایهداری متمرکز بود .در این
چارچوب ،بازتولید اجتماعی حاکی از کارهای بیمزدی است که کار مزدی مردان را
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در کارخانه ممکن می کند ،کارهایی مثل تمیزکاری ،آشپزی ،بزرگکردن بچهها ،و در
ضمن مراقبتهای زنانه ،آرامش ،و رابطهی جنسی.
حاال بیش از چهار دهه است که فعالیت و پژوهش فدریچی سرآمد این موضوع
بوده است .اثر او روایتی است بنیادین از مطالبه دستمزد در مقام یک کنش انقالبی.
جزوهی تاثیرگذار او« ،دستمزد در قبال کارخانگی» ( ،)1975با رد یک دعوی مشهور
شروعی تحریکآمیز دارد« :آنها میگویند عشق ،ما میگوییم کار بیجیره و مواجب».
فدریچی در این متن و متون دیگر خود مدعی است مطالبهی دستمزد نوعی شبکهی
پیوند سیاسی ضروری است در راه سازماندهی زنان حول کار ازخودبیگانهای که
همهی ما انجام میدهیم .سرمایهداری نمیتواند این مطالبه را برآورده کند ،و نکته
همین است؛ موفقیت در این راه مستلزم پیکربندی مجدد و همهجانبهی توزیع ثروت
اجتماعی است.
جزوهی «دستمزد در قبال کار خانگی» اخیرا در مجموعهای به نام «دستمزد برای
کار خانگی :کمیتهی نیویورک  :1977-1972تاریخ ،نظریه ،اسناد» با ویرایش
فدریچی و آرلن آستین تجدید چاپ شده است .این مجموعه شامل تعدادی جزوهی
منتشرنشده ،سخنرانی ،خبرنامه ،عکس ،آهنگ ،و گزارش رسانههاست .گرچه تمرکز
این مجموعه بر نیویورک است ،در عینحال مطالبی از کمیتههای لسآنجلس،
ایسلند ،ایتالیا ،آلمان و لندن هم دارد .اغلب مطالب این وعدهی اتوپیایی را رد
میکنند که تکنولوژیهای جدید زمان صرفشده برای کار خانگی را کم خواهند کرد
و وقت برای سایر فعالیتها باقی خواهد ماند .چنانکه فدریچی و نیکول کاکس در
مقاله ی«برنامهریزی متفاوت از درون آشپزخانه» ( )1975میگویند ،افزایش بهرهوری
به واسطه تکنولوژیهای جدید لزوماً ماهیت جداافتاده کار خانگی یا اشکال مختلف
خانواده هنجارگرا را تغییر نمیدهد ،اشکالی که این تکنولوژیها به بار میآورند.
مصاحبهی زیر به جای پرداختن به ابداعاتی که میکوشند کار خانگی متفاوت به
نظر برسد به آن دسته تکنولوژیها و تکنیکهای مبارزاتی میپردازد که
فمینیستهایی بسط دادند که حول کار بازتولیدی تشکل یافتند.
***
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چرا گروه شما تصمیم گرفت مجزا از دیگر گروههایی تشکل یابد که در
حوزهی عدالت کار فعالیت میکردند؟
کلیت جنبش زنان مستقل بود چون معلوم بود که نگرانیهای ما برای جریانهای
چپ مردمحور مهم نبود .تا سال  1969زنان از سازمانهای چپگرایی همچون
«دانشجویان خواهان جامعه دموکراتیک» ( )SDSخارج میشدند ،چون هر وقت زنان
بحثی دربارهی ستمی که بر آنها میرود پیش میکشیدند با هوچیگری صدایشان را
خفه میکردند .همهی گروههای زنان ضرورت تشکلیابی جداگانه از مردان را احساس
میکردند؛ اگر در تشکلهای مختلط مانده بودیم هرگز نمیتوانستیم به درکی از
اشکال خاص ستم علیه زنان در جامعهمان برسیم .تا سال  1973که گروه ما شکل
گرفت ،دیگر ضرورت استقالل فمینسیتی به خوبی جا افتاده بود.
ما با تشکلیابی مستقل فضایی ساختیم که در آن زنان میتوانستند حرف بزنند،
به حرفهای هم گوش دهند ،برای تجربههای یکدیگر ارزش قائل شوند ،و به اهمیت
حرف هایمان پی ببرند .استقالل به ما این امکان را داد که صداهای خودمان را بیابیم.
این را هم اضافه کنم که تشکلهای فمینیستی هیچکدامشان فقط به مسألهی عدالت
در محیط کار نمیپرداختند.
ممکن است بگویید چهطور بحث «دستمزد برای کار خانگی» توانست در
میان زنانی از نژادهای مختلف مطرح شود ،آنهم خیلی پیش از اینکه بحث
درهم تنیدگی اشکال مختلف ستم (نژادی ،جنسیتی ،طبقاتی و غیره) باب
روز شود و همگان از آن سخن بگویند ،یعنی درست در دورانی که تفاوتهای
نژادی بیش از هر چیز فعالیت سیاسی زنان را از هم جدا میکرد؟
سیاست «دستمزد برای کار خانگی» را زنانی شکل دادند که درکی از
سرمایهداری ،امپریالیسم و مبارزهی ضداستعماری داشتند .ازاینرو نمیتوانستیم
بپذیریم که آزادسازی زنان فقط مبارزهای در راه «برابری با مردان» باشد یا محدود
شود به دستمزد برابر برای کار برابر .درست همانطور که نسبتدادن ویژگیهای
نژادی به مردان و زنان سیاهپوست در خدمت توجیه بردهداری بود ،تبعیضهای
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جنسیتی نیز در خدمت استثمار زنان بود به عنوان کارگران بیجیره و مواجب در
خانه .به همین دلیل ،ما از مبارزه ی مادران خواهان رفاه اجتماعی ،تحت رهبری زنان
سیاهپوست ،حمایت کردیم – نه چون زنان سیاهپوست اکثریت این گروه بودند (که
خب نبودند) بلکه چون زنان سیاهپوست آمادهترین گروه برای مبارزه در راه گرفتن
حقوقشان بودند .آنها همانهایی بودند که در خیابان میگفتند« :رفاه اجتماعی
خیریه نیست .هر زنی کارگر است» .آنها هم درست مثل ما میگفتند بزرگکردن
یک بچه کاری است اجتماع ًا الزم .آنها میگفتند« :نگویید ما طفیلی هستیم .نگویید
ما وابسته به دولتایم .وقتی دولت محتاج سرباز است سراغ بچههای ما میآید .وقتی
برای کارخانههایش محتاج کارگر است سراغ بچههای ما میآید».
بنابراین آنها فهمیدند که «دستمزد برای کار خانگی» به زنان قدرت بیشتری
میدهد :در کوتاهمدت ،با داشتن پول بیشتر ،با در دستداشتن اختیار
زندگیهایشان ،با رهایی از هرگونه اجبار به وابستهبودن به یک مرد یا وابستهبودن به
کارهایی که فقط به خاطر نیاز مالی بدانها تن میدهند؛ و در بلندمدت ،با امتناع از
اعطای میزان زیادی کار بیمزد و مواجب به طبقهی سرمایهدار توسط نسلهای
مختلفی از زنان .همچنین با درنظرداشتن این موضوع که خانه یکجور کارخانه
است ،و کار خانگی هر نوع دیگری از کار را امکانپذیر میکند ،همانطور که کارگر
تولید میکند و تحویل جامعه میدهد.
این حرف اصالً بدان معنا نبود که برای زنان نسخه بپیچیم و بگوییم بیرون از
خانه کار نکنند .بلکه منظور این بود که وقتی خانه را ترک کردیم ،بتوانیم با قدرت
بیش تری کارمان را انجام دهیم نه از سر استیصال ،نه چون مجبوریم هرکاری که
پیش آمد بپذیریم ،صرفاً برای اینکه کمی استقالل مالی داشته باشیم.
نظرتان دربارهی روابط گستردهتر جنبشهای فمینیستی داخلی و
بینالمللی ،بهویژه در زمینهی سازماندهی کارگری ،چیست؟
سرمایه بینالمللی است ،بنابراین فعالیت علیه سرمایهداری هم باید بینالمللی
باشد .ما به این موضوع در تابستان  1972پی بردیم ،وقتی در پادووا «گروه بینالمللی
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فمینیستها» را تشکیل دادیم .سازماندهی بینالمللی به ما اجازه داد نقد جدیتری
از سرمایهداری داشته باشیم ،بسیار جدیتر از آنچه از منظری صرفاً ملی حاصل
می شد .برمبنای متداول ،این رویکرد بدین معنا بود که سازمان ما بر کارهایی
متمرکز شد که میتوانستیم در نیویورک و بهطور کلیتر در ایاالتمتحده انجام دهیم،
ولی در عین حال مدام کوشیدیم دیدارهایی بینالمللی داشته باشیم و بتوانیم در این
دیدارها تبادل نظر کنیم ،و از تحلیلها و متون هم خبردار شویم ،به نحوی که به
دیدگاه موسعتری از مبارزات مشترک برسیم.
امروز هم شاهد لزوم سازماندهی بینالمللی هستیم ،مثالً آنطور که در بحث
خشونت علیه زنان در جریان است .خشونت یکدست نیست؛ برخی زنان بسیار بیشتر
در معرض خشونتاند .معلوم است که زنان رنگینپوست ،بهویژه در ایاالتمتحده،
بسیار شدیدتر از زنان سفیدپوست در معرض خشونتاند .بههمین قرار ،اعمال
خشونت بر زنان جنوب جهان متفاوت از زنان بخشهای شمالی است .ولی ما زنان
همگی با این آگاهی بزرگ شدهایم که شبها نمیتوانیم بیرون رویم ،باید حواسمان
جمع باشد کِی کجا میرویم ،چه می پوشیم ،چون بسیاری از مردان به خود اجازه
میدهند ما را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دهند .زنان همنسل من از کودکی پذیرای
این واقعیت شدند که خشونت جزئی از زندگیشان خواهد بود ،مردان در خیابان
حرفهایی تحقیرآمیز یا تهدیدآمیز دربارهی بدنهایمان میزنند ،پدران و شوهران
میتوانند ما را کتک بزنند و چارهای نیست ،باید تحمل کرد.
یکی از نقاط عطف حیاتی در سازماندهی فمینیستی «دادگاه بینالمللی جرایم
علیه زنان» بود که در مارس  1976در بروکسل برگزار شد .فمینیستها این دادگاه را
تشکیل دادند و طرف خطابش انواع و اقسام خشونت بود ،نه فقط خشونتهای خانگی
یا فردی ،بلکه خشونتهای مرتبط با جنگ و سیاستهای نهادها .ولی یکی از
محدودیتهای جنبش در ایاالتمتحده این بود که عمدت ًا خواستار مجازاتهای
شدیدتری برای متجاوزان میشد و اغلب با پلیس همکاری میکرد .این کار اشتباه
بود .همانطور که تشکلهای زنان سیاهپوست بهروشنی نشان دادهاند ،مجازاتهای
شدیدتر نهایتاً منجر به جرمتراشی بیشتر برای مردان جماعتهایی میشد که همان
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وقت هم قربانی بودند .امروز درخواستی که عمدتاً از سوی فمینیستهای سیاهپوست
مطرح میشود عدالت معطوف به اصالح و بهبود مجرم 1و پاسخگویی اجتماع است.
تحلیل ما دربارهی خشونت علیه زنان وابسته بود به تلقیمان از کار خانگی در
مقام نوعی تولید سرمایهدارانه ،و نیز تحلیل نقش دستمزد در ساختن کل سازمان
خانواده .استدالل ما این بود که خشونت همیشه در خانواده هست ولی دیده نمیشود،
چون دولت ،از طریق دستمزد ،قدرت نظارت و کنترل کار زنان را به شوهرانشان
واگذار میکند ،و همینطور قدرت مجازات آنها را در صورتی که وظایف خود را
انجام ندهند .من آن را نوعی حکمرانی غیرمستقیم مینامم :دولت نظارت بر زنان را به
واسطهی مردان و دستمزدشان پیش میبرد .بیجهت نیست که در دههی 1970
زنانی که برای رفاه اجتماعی مبارزه میکردند دولت را «مرد» میخواندند!
این قضیه نشان میدهد چرا دولت تا اینحد با خشونت خانگی کنار آمده و
بهندرت آن را جرم انگاشته است .ما حتی بهتدریج تجاوز را نوعی انضباط خانگی
قلمداد کردیم .تجاوز شیوهی اداره و نظارت بر زمان و مکان زنان است« :نباید شبها
تنها بدون شوهرت بیرون باشی ،باید با فرزندانت در خانه باشی ،کارهای خانه را انجام
دهی ،آماده ی روز بعد شوی ،و  ...اگر بیرون میروی ،پس خودت را برای چیزهای
دیگر آماده کن ».تهدید تجاوز جنسی ،تلویحاً نوعی منضبطکردن و نظمدادن به زمان
و مکان زنان است.
در ضمن نباید فراموش کنیم خشونت علیه زنان در پیوند است با سوءاستفادهی
جنسی از کودکان ،یعنی جمعیت عمدهی دیگری که در معرض خشونتی قرار
میگیرند که بهخودیخود به رسمیت شناخته نمیشود .کودکان را هم میتوان مثل
زنان مورد ضربوشتم قرار داد ،چون دولت پذیرفته که این راهی ضروری برای
منضبطکردن آنهاست ،تا آنها را برای شکلهای بعدی استثمار آماده سازد .و
خشونت علیه زنان در پیوند است با خشونت علیه همهی سیاهپوستان ،چه زن و چه
مرد ،هرچند از زمان بردهداری تاکنون اشکال سبعانهتر و مخربتری به خود گرفته
است .خشونت همواره برای واداشتن مردم به پذیرفتن جایگاهی زیردست در جامعه و
اعمال اشکال شدید استثمار ضروری است.
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در آن زمان در مورد کدام جنبههای برنامهی «دستمزد برای کارخانگی»
بدفهمی بیشتری وجود داشت؟
دغدغه ی جنبش وسیع فمینیستی بهبود شرایط زنان بود ،ولی کمتر به گذار از
سرمایهداری و ساختن جامعهای متفاوت میاندیشید .ما میدانستیم که بدون گذار از
سرمایهداری بهبود شرایط زنان ممکن نیست.
بهاشتباه چنین تصور شد که منظور از جنبش «دستمزد برای کارخانگی» این
است که «به ما پول دهید تا بتوانیم در خانه بمانیم ،و همان کارهای خانگی معمول را
انجام دهیم» .ولی ما درواقع دستمزد برای کار خانگی را تمهیدی میدانستیم تا از
نقشهای معمول سرپیچی کنیم ،تمهیدی که گزینههای بیشتری در اختیار ما قرار
میدهد ،و قدرت بیشتری برای تصمیمگیری دربارهی نحوهی سازماندهی
زندگیمان .ما متهم شدیم به «حبسکردن زنان در خانه» .ولی بسیاری از زنان
میگفتند پیش تر از این هم در خانه محبوس شده بودند ،چون بدون هیچ پولی از آنِ
خودشان ،نمی توانستند هیچ جایی بروند یا حتی اگر می خواستند هم نمیتوانستند
شوهرانشان را ترک کنند.
«دستمزد برای کار خانگی» ،آنطور که برخی منتقدان تصور میکردند ،هدف
غایی ما نبود – البته نه اینکه فینفسه هدف مهمی نباشد .باور داشتیم که مبارزه در
راه «دستمزد برای کار خانگی» سریعترین راه است برای واداشتن دولت به اعطای
خدمات حمایتی کلیدی به ما همچون مهدکودکهای رایگان .متأسفانه جنبش زنان
هنوز نتوانسته اینها را بهدست آورد! به نظرم دلیلش تا حدی این است که جنبش
همهی توانش را صرف ورود به فضاهای تحت سلطهی مردان کرد ،و برای تغییر
شرایط کار بازتولیدی تالشی نکرد ،بهویژه در زمینهی کار خانگی ،پرورش کودک ،و
دیگر اشکال کارهای مراقبتی .در ضمن ،دولت به جای فراهمکردن خدمات بیشتر
برای زنان ،حتی دسترسی به خدماتی را که قبالً وجود داشت هم کم کرد .امروز
برخورداری از حمایتهایی مثل مراقبت از کودکان و سالمندان از اواخر دههی 1960
هم سختتر شده است.
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راهبرد ما این بود که در زمینههایی مبارزه کنیم که زنان در آنها قویترند ،بر
سر مسائلی که تاثیرشان بر ما بیشتر است ،مسائلی همچون کار خانگی ،گرایش
جنسی ،پرورش کودکان ،و همچنین کار مزدی .وقتی الیحهی مرخصی زایمان با
حقوق در سال  1976به دیوانعالی کشور رفت ،معدودی از فمینیستها از آن
حمایت کردند چون میترسیدند اگر با چنین «امتیازاتی» موافق باشند ،دیگر هرگز
نتوانند از خواست برابری سخن بگویند.
با اینحال ،وقتی در اوایل دههی  ،1980انبوهی از زنان وارد مشاغل مزدبگیر
شدند ،فهمیدند که هنوز مانده تا به «برابری» برسیم چون همچنان مجبور بودند یک
عالَم کارهای بی جیره و مواجب در خانه انجام دهند ،از قبیل مراقبت از بچهها و
بستگان .و باید بهطور مجزا هر کدام در محل کار خودشان بجنگند ،آنهم در دورهای
که کل ساختار کار به دلیل جهانیسازی در حال زیرورو شدن بود .مجتمعهای
صنعتی ایاالت متحده بهتدریج برچیده میشدند ،کارها برونسپاری میشد ،دولت
خدمات را قطع میکرد – بنابراین زنان درست زمانی وارد بازار کار شدند که سقف
کارخانهها در حال فروریختن بود.
تکنولوژی روز از چه طرقی مانع فعالیتتان بود یا به آن کمک میکرد؟
گفتنش دشوار است .ولی فکر نمیکنم نبود کامپیوتر و اینترنت مشکلی ایجاد
میکرد .ما وقت بیشتری را صرف صحبت با زنان در خیابان ،رختشویخانهها ،و دیگر
جاهایی میکردیم که زنان در آنها دور هم جمع میشدند .به نظرم صحبتهای
چهره به چهره خیلی مهم بود؛ به برقراری ارتباطهایی شکل میداد که بهتر از
ارتباطهای آنالین است .در مجموع ،به نظرم اینترنت زمان زیادی از ما میگیرد ولی
لزوماً شیوههای سیاسی پربارتری به همراه ندارد .به قدری اطالعات بر سرمان
ریختهاند که از پس تحلیل آن بر نمیآییم ،آنقدر درخواستهای اینترنتی داریم که
نمیتوانیم به همهشان پاسخ بدهیم یا اینکه جوابهایمان بسیار سطحی میشود .از
این گذشته ،من هنوز انبوه نامههایی را دارم که با زنان انگلیسی ،ایتالیایی ،و کانادایی
رد و بدل میکردم ،و بعضی از آنها شبیه مطالبی تحلیلی دربارهی اوضاع سیاسی آن
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کشورها هستند -در بین این نامهها کلی فکرهای جذاب بود .امروز هیچ چیزی از این
دست نداریم .هر چند ،شک ندارم که اینترنت و کامپیوتر هم امکانهای جدیدی برای
ما ایجاد میکنند.
منبع :بوستون ریویو
پینوشت:
 :restorative justice .1یک نظام عدالت کیفری که بر اصالح مجرم از طریق
مواجهه او با قربانیان درون اجتماع تأکید میکند.
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«اینک من این جادوی نابههنجار را در اینجا ترک میکنم».
شکسپیر؛ توفان ()1610

1

2

کتاب «کالیبان و ساارره» از بخشهاای انکارناشاینیِ درک ماا از جنبشهاای
اجتماعی در نقطهی پیونی قرون وسطی و عصر میرن ،ظهور سرمایهداری ،بُعی جنسی
آن ،رفتارِ زنان و تبییل بینهای زنانه و مردانه به یک ماشین کاری و چیزهاای دیگار
است .این کتاب همچنین تصوری از گذشته و اکناون را باه ترسایم میکنای کاه باه
انیازهی دییگاه سیاسی ای که این تصور به همراه دارد ،قابل بحث است)1(.
به نظر فدریچی سرمایهداری چهگونه تکوین یافت؟
فیریچی میعی است که علیه «درستآیینیِ مارکسیستی» قلم زده است (صفحه
 )18و کالیبااان و سااارره معمااو بااهعنوان مکماال (یااا باارای برخاای از خوانناایگان
جایگزین) سرمایهی مارکس باه ویا ه بخاش ه اتم آن خوانایه میشاود .فایریچی
مینویسی:

 ...توصیف من از انباشت بیوی شامل مجموعهای از پیییههای تاریخی است کاه
در آثار مارکس غایب است ،هرچنی برای انباشات سارمایهداری بینهایات مهام باوده
است .این پیییهها عبارتنی از .1 :رشی تقسیم جنسایتی جییای کاار کاه کاار زناان و
کارکرد تولییمثلی زنان را تابع بازتولیی نیاروی کاار میکنای؛  .2برپاایی نمام جییای
مردسا رانه برپایهی محروم کردن زنان از کار مزدی و فرمانبرداری آنهاا از ماردان؛

 1از ترجمهی فارسی نمایشنامهی توفان ( )The Tempestاثر ویلیام شکسپیر برداشته شیه است .این نسخهی
فارسی با برگردانِ ابراهیم یونسی توسط ن ر انیی ه در  1357به چاپ دوم رسیی .فیریچی بارها اشاره کرده که
کتاب خود را با وام گرفتن از شخصیتهای این نمایشنامه نگاشته است.
 2این کتاب با عنوان انگلیسی " "Caliban & the Witchبرای اولین بار در سال  1998به قلم سیلویا
فیریچی (استاد دان گاه ،پ وهشگر و کنشگر ایتالیایی-آمریکایی) منت ر شیه است .ترجمهی فارسی این کتاب
در سال ( 1397براساس نسخهی اصلی منت ر شیه در سال  )2014با ترجمهی مهیی صابری توسط ن ر چ مه
منت ر شی .برای ترجمهی بخش هایی از این یادداشت که نقل قول مستقیم از کتاب کالیبان و سارره است ،از
ترجمهی نسخه ی فارسی استفاده شیه است بنابراین شماره صفحات نیز منطبق بر چاپ فارسی اثر است.
]مترجم[
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 .3ماشینیکردن بین پرولتاریا و در مورد زناان ،تباییل آن باه ماشاینی بارای تولیای
کارگران جییی( .ص )25
بنابراین انتمار داریم بخ ی از روایتِ برجستهی پذیرفتهشیه را که از قلم افتااده
بخوانیم؛ بهخصوص آنکه تاریخ از سنت طو نی خط زدنِ زنان رنا میبارد .پرساش
این است که تاریخِ ضیه مونیک ،ما را به کجا هیایت میکنای در ماوردِ فایریچی ،او
صاارفا شااکا ها را پاار نمیکناای :تحلیاال او از انباش اتِ اولیااه بااه خلااق مفهااومی از
سرمایهداری میانجامی که نهتنها با تعبیر مارکس متفاوت است بلکه در واقاع مخاالف
آن است.
فاایریچی باارای درکِ تولاای ساارمایهداری ،روی سااتم م خصاای کااه گروههااای
اجتماعی بهوی ه زنان متحمل میشونی ،تأکیی میکنی .این همان هایفی اسات کاه او
می نمر دارد و این نگرش عوامل م خصی را در اولویت قرار میدهی و سایر عوامال را
کماهمیت جلوه میدهی.
پرسش این است که چه چیزی مقیاسهای تاریخی را م خص میکنی
در قرن هفایهم ،هزیناهی نیاروی کاار ماورد نیااز کارخاناههای پنباهی هنای،
یکهفتمِ هزینه ی آن در اروپا بود .کمپانی هنی شرقی مقادیری از منسوجات هنیی را
وارد انگلیس میکرد و میفروخت تا جایی که «رجامِ منساوجاتِ صاادراتیِ هنای باه
فروپاشی صنعت پارچه در بریتانیا که امنیت تجاری را در تعرفههای رمایتی میدیای،
منجر شی»( )2بعیها در اواسط قرن نوزدهم ،نیمی از اجناس پنباهای دنیاا در شامال
1

انگلیس تولیی می شی و مردم آن زمان از دیین رشیِ منچستر (مصطلح به شاهرِپنبه )
چنان تحت تاثیر قرار میگرفتنای کاه ماردم اماروز از دیاین شاانگهای یاا منطقاهی
2

شن ن .در همین رال« ،استخوانهای بافنیگان پنبه ،دشتهای هنای را سافییپوش
کرده بود)3(».
در طی این دو قرن چه اتفاقی افتاده بود چهگونه باورژوازی انگلیسای توانسات
توازن قیرت را تغییر دهی رک و راست میتوان چنین گفت :با کاهش هزینههای کار
1 Cottonopolis
2 Shenzhen
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در ک ور خود و ساخت ارزان ترِ همان محصو ت .رتی در زمینههای نمامی ،برتاری
اروپاییان تنها در قرن نوزدهم چ مگیر شی زیرا غرب به یمنِ انقابب صانعتی و کاارِ
مزدیِ جییی ،از نیروی نمامی و جنگافزار بهتری بهرهمنای شای .قابلیات ویرانگاریِ
تیربار به انیازهی ماشینهای نساجی بود .تاریخ ]پیییهای[ تکعلتی نیست اما نیاروی
محرکِ ترقی شمار انیکی از ک ورها ،توانایی آنها برای به کار گرفتن میلیونهاا نفار
در کار مولی بود.
در مقابل ،فیریچی سلبِ مالکیت را بهعنوان دلیل اصالی برمیگزینای .خلاعِ یای
ک اورزان از زمینهای ان ،روساتاییها از پیونایهای اجتماعات اان و زناان از صانایع
دستی و مهارتها صرفا یک موقعیت منفی باود؛ شارطی زم اماا ناکاافی .کالیباان و
سارره از رذ ِ عوامل «ف ار» اصلی رن میبرد .مبرمهی تاریخی ]این کتااب[ ناه
چیزی به ]کتابِ[ سرمایه اضافه میکنی ،نه مکمل و ژرفابخشِ آن اسات .بلکاه کاامب
جهت متفاوتی را در پیش میگیرد.
چرا زیرا بینش فیریچی دربارهی انباشت اولیه مبتنی بر تعااریفِ سارمایهدارانه
است که فرسنگها با ]نگرش[ مارکس فاصله دارد.
سرمایهداری بهزعمِ فدریچی
کالیبان و سارره عنوان شکسپیریِ خوبی است ( )4به وی ه زماانی کاه باا دقات
نمریهی کتاب را خبصه میکنی :نهتنها سرمایهداری در گذشته بار پایاهی بردگای و
انقیادِ زنان بنا شیه است ،بلکه بر همین مبنا تیاوم یافته و همچنان پایایاری میکنای.
فیریچی برای آسیاب خود ،غله تیارک میبینی.
در زمینهی ]فکریِ[ او ،برده و زن نقاش سرنوشتساازتری از کاارگر زن و مارد
ایفا می کننی و زنِ کارگر نه به خاطرِ کاری که در کارگاه یا اداره انجام میدهی بلکه به
خاطر نق ی که در خانه ایفا میکنی ،سهمی ریاتی دارد.
اولویت دادن به بردهداری و فرودستیِ زنان توسط واقعیتها مستنی ن یه اسات.
بردهداری نق ی انکارناشینی در ظهور سرمایهداری از قرن  16تا  18داشته اسات اماا
اهمیت آن با آغاز صنعتیشین در مقیاسِ بازر ،،کااهش یافات و انگلایس باهعنوان
رهبر انقبب صنعتی ،به یکی از برجستهترین ک اورهای لغوکننایهی تجاارت بارده و
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سپس خود بردهداری تبییل شی .اَشکال گوناگون بردهداری در قرن بیستویکم وجود
دارد زیرا برای اقتصاد سرمایهداری ریاتی تلقای میشاود .در ماورد ناابرابری جنسای
میتوان گفت که بیون شک کامب از بین نرفته اما در بی تر ک اورهای پی ارفته ،رو
به کاهش است .گرچه سرمایهداری کماکان علیه زنان تبعیض روا مایدارد اماا شامار
بیشتری از آنها را وارد دنیای کار کرده ،در ررفههایی که بهطور سنتی مردانه بودنی
به کار گرفته و در موقعیتهای اجرایی با استخیام کرده است .سرمایهداری در میان
همه نمامهای اجتماعی موجود ،رفتار کمتر نابرابری با جنسها دارد .این نماام ،بارای
زنان رهاییبخش نیست اما بر پایهی انقیاد آنها نیز بنا ن یه است)5( .
این واقعیتها برای فیریچی که تحلیلش مبتنی بر یک پیشفرض است ،مهم به
نمر نمیرسی .همهچیز به این بستگی دارد که کایام نقطاه عطاف تااریخی باهعنوان
نقطهی شروع مینمر قرار بگیرد .او بایی شیوهی تولیی سرمایهداری را در فاصلهی باین
قرون وسطا و رنسانس یعنی قبل از انقبب صنعتی قرار دهی؛ زیرا تولی سرمایهداری را
با طرد زنان از دنیای کار (فرستادن آنها از کار مولیِ ارزش ،به فضای کاار بازتولیایی
در قرن  15و  16و بعیها به شغلهای کمدرآمی) یکسان فرض میکنی.
فیریچی کار مزدی را نه براساس چیزی که هست ،بلکه بر اساس چیزی خارج از
آن تحلیل میکنی؛ چیزی که به زعم او بیرون از محل کار اتفاق میافتی ،کار مزدی را
ممکن میسازد .در اینجا «بازتولیی» به کلماهای کلیایی تباییل میشاود .مفهاومی
کامب مرتبط که متأسفانه زمانی که به همه چیز از بازتولیی جمعیت گرفته تا بازتولیای
سرمایه ،بازتولیی نمام طبقاتی و کل بازتولیی اجتماعی بسط داده میشود ،باه مفهاوم
بیش از ری گسترش یافتهای تبییل میشود که نامربوط به نمر میرسی.
مارکسیسم قییمیِ کارخانه محور ،به کارخانهها اهمیت میدهی .فیریچی تمرکاز
را از تولیی به بازتولیی به معنای بازتولیی کودکان معطو میکنی .اینک نق ی ریااتی
به زنان اعطا میشود :ریاتی مناسبترین واژه است زیرا فیریچی گمان میکنای زناان
نق ی کلییی در سرمایهداری ایفاا میکننای زیارا بخ انیهی ریاات هساتنی .آنهاا
کسانی هستنی که باردار میشونی و وضع رمل میکننی.
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 ...زنان تولییکننیه و بازتولییکننایهی ریااتیترین کاا ی سارمایهداری یعنای
نیروی کار هستنی ( )...کار نپرداختهی زنان در خانه ستونی باوده اسات کاه اساتثمار
کارگران مزدی« ،بردگی مزدی» بر آن بنا شیه و راز بهرهوری آن است( .ص )18
کالیبان و سارره بهعنوان یک مطالعهی نوآورانه دربارهی گذار از فئودالیسام باه
سرمایهداری شهرت دارد اما تمام پ وهشهای فیریچی مبتنی بر یک انگارهی تکراری
است .خواننیگان تحت تاثیر غناای دادههاای تااریخی قارار میگیرنای و تمایال پیایا
میکننی انگاشتِ نویسنیه را بپذیرنی :تعریف سرمایهداری براساس دو وی گای ااتای و
بههمپیوسته :سلب مالکیت و ایجاد محیودیت .رصارها میلیونها خانوادهی روساتایی
را از ابزار معی تشان خلعیی کرد و میلیونهاا زن از صانایع دساتی و داناش سانتی
اجتماعِ خود محروم شینی .از این ]افرآینی[ چیزی بیرون میآیی کاه اماروزه اقتصااد
رسمی نامییه میشود .این شرایط گرچه انکارناپذیر است اماا سارمایهداری را تعریاف
نمیکنی .اساس فمینیسم مارکسیستی فرضیهای است که به هیچ شیوهای قابلاثباات
نیست.
کارِ طاقتفرسا به زعم فدریچی :نظریهی کارِ بازتولیدی
کالیبان و سارره بارای معتبرساازیِ یاک تئاوری نگاشاته شای .هماانطور کاه
نویساانیه در آغاااز نسااخهی اول (در  )1984روشاان میکناای «کوش اای بااود باارای
بازانیی ی در تحلیل مارکس دربارهی انباشات اولیاه از نقطاهنمر فمینیساتی» .او در
]نسخهیِ[ دوم ( )2004قلمرو را وسیعتر میکنای .کتااب واقعیتهاا را بارای ساامان
دادن به یک جیل جمعآوری میکنی .فیریچی توضیح میدهی که چرا کار تاریخیای
را آغاز کرده که به ]نگارشِ[ کالیبان و سارره منجر شیه است.

من میخواستم یک تاریخچه و همینطور یک مبنای تئوریاک داشاته باشام تاا
بگویم که کارِ خانه میراث یا بازمانایهی دورهی پی اسارمایهداری نیسات بلکاه مایل
خاصی از روابط اجتماعی است که توسط سارمایهداری سااخته شایه اسات )...( .کاارِ
خانه ،کارِ خانگی و همهی مجموعهی فعالیتهایی که با آنها کلِ زنیگی ماا بازتولیای
میشود ،در واقع کاری است که برای ت کیبتِ سرمایهدارانهی کار ضروری است .این
فقط به تهیهی غذا و تمیزکردنِ لباس محیود نمیشود بلکه نیروی کار را نیز بازتولیی
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میکنی و از این رو ،به یک معنا مولیترینِ کار سرمایهداری است .بیون این کاار هایچ
شکلی از تولیی نمیتوانی اتفاق بیفتی )...( .این کار اساسی و محوری است ()6( .)...
( )...یکی از مهمترین یاریرسانیهای نمریه و مبارزهی فمینیستی ( )...بازتعریفِ
کار و به رسمیتشناختن کاار مولای پرداختن ایهی زناان ،باهعنوان منباع کلیایی
انباشت سرمایهدارانه اسات .فمینیساتها در باازتعریفِ کاارِ خاناه باهعنوان کاار (ناه
بهعنوان خیمات شخصی بلکه کاری که نیروی کار را تولیی و بازتولیی میکنی) ،مابک
جیییی را برای استثمار ک ف کردنای ،کاه ماارکس و نمریاهی مارکسیساتی کاامب
نادییه گرفته بود)7( .
1

این یکی از بنیانهای اتونومیسم ایتالیایی و فمینیسم رادیکال در سالهای دهه
2

 60تا  80بود که در  1970به وسیلهی مانیفست ریوُلتا فمینیله بیان شی:

ما در کارِ خانگی چیزی را هویتیابی می کنایم کاه مُمایِ ریااتِ سارمایهداری
خصوصی و دولتی است)8(.
این ]نمریه[ با بهرهگیری از خوشنامیِ عقییهای که آزموده شی اسات ،باهعنوان
باور متیاولی در فمینیسم رادیکاال بااقی مانایه و هرگوناه تبشای بارای درانایاختنِ
طرری متفاوت ،یقینا از طر محافل متعید مورد رمله قرار میگیرد.
این ]نمریه[ مفهوم کاار اضاافی را از محال کاار باه خاناه بساط داد .یاادآوری
مختصری ممکن است کمک کنی :مارکس استی ل میکنی که به کسی کاه دساتمزد
میگیرد ،ارزش توان انجام کار یعنی هزینهی بازتولیی آن ،پرداخات میشاود .باا ایان
رال ،این کا کامب خاص است :شیء نیست بلکه ظرفیت فعال برای انجام کار اسات.
بخ ی از یک روز کاری صر بازتولیی وسایل معی ت ضروری برای زنایگی کاردن و
فرزنیپروریِ یک کارگر میشود .اما بخش دیگر زمانی ایجاد میشود که کارگر هنوز باا

 Autonomy 1به مجموعهای از جنبشها و نمریههای سیاسی و اجتماعی ضی اقتیارگرای چپگرایانه اطبق
میشود که بهعنوان یک نمام نمری برای اولین بار در ایتالیای دههی  60از کمونیسم کارگرگرایانه (اُپراییسمو)
شکل گرفت.
 2ت کل فمینیستی ایتالیایی  Rivolta Femminileکه به معنای انقببِ زنانه است.

ژیل داوه  /ترجمه ی نیکزاد زنگنه

اینکااه خرجاای خااود را درآورده ،همچنااان کااار میکناای .ایاان بخااش از کااه کااار
پرداختن یه و مازاد است (یعنی همان ارزش اضافی) ،منبع سودِ کارفرماست.
جان کبمِ مفهوم «کار بازتولیاییِ» زناناه ایان اسات کاه منباع دیگاری از کاار
ببعوض در فعالیتها توسط زنهای خانهدار انجام میشود.
برمبنای این نمریه ،کارِ خانگی (که توسط زنان انجاام میشاود) هزیناهی تاوان
انجام کار را کاهش میدهی .اگر یک کارگر (مرد) مجبور باشی بیارون غاذا بخاورد یاا
غذای بستهبنیی شیه بخرد و شستنیهای خود را به رختشورخانه بیهی یا هرکااری
از این قبیل بکنی ،بایی بیشتر از زمانی هزینه کنی که یاک زن ایان کارهاا را بارای او
انجام میدهی .کارفرما به یُمن فعالیتِ پرداختن یهی زن ،پول پسانیاز میکنای :او از
این کار منتفع میشود زیرا هزینهی ت کیل و نگهداری خانوادهی ماردانِ مزدبگیار را
بر دوش زنان میگذارد .همانطور که این نمریه تصریح میکنی ،کارِ خانگی باه مثاباه
تحفهای رایگان به سرمایهدار داده میشود و یکی از منابع پاییارِ اساسی تعیاین ارزشِ
سرمایه است.
این ]نمریه[ منطقا نتیجه میگیرد که «راز» ثروت سرمایهدارانه تنها در جاایی
که بهعنوان محل کار میشناسیم ،یافت نمیشود بلکاه در خاناه نیاز هسات .ایان باا
صفاتی که فیریچی پیشتر در رر هایش دربارهی کارِ خانگی به کاار میبارد یعنای
«مولیترین»« ،اساسی» و «محوری» اثبات میشود.
اگر این درست بود از آنجا که دستمزد ،هزینهی تولیی کار را میپردازد ،زنیگی
کارگر مردِ مجرد بیشتر از همکارانِ متأهلش هزیناه دارد و بایای دریاافتی بیشتاری
داشته باشی .همین منطق در واقع میتوانی دربارهی کارگر زنِ مجرد نیز صیق کنای و
کارفرما بایی به او دستمزدی بهتر از کارگرِ زنی بیهی که باا خاانواده زنایگی میکنای.
مسئله این نیست .بیشک نکوهییه و ستمگرانه است که بسیاری از ماردان باه خاناه
برمیگردنی ،در رال دیین تلویزیون لام میدهنای و منتمار میشاونی تاا زن شاام را
بیاورد؛ اماا خاانواده یاک کارخاناهی کارگااهی نیسات .میتاوانیم کاار را هرچاه کاه
میخواهیم بنامیم؛ با وجود این ،تنها کاری که سرمایه را بازتولیای میکنای ،همچناان
همان کاری است که در کارخانه انجام میشود.
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اینکه کار خانگی به طور مسااوی تقسایم شاود یاا بارعکس مارد از همسارش
سوءاستفاده کنی ،چیزی را در بازتولیی سرمایه تغییر نمیدهی .ماردان بایون شاک از
رضور زنان سود میبرنی اما این هیچ اشتراکی با سودِ کارخاناه نایارد .کاارِ خاناه باه
تولیی ارزش اضافی منجر نمیشود و کا یی برای فروش در بازار تولیی نمیکنی.
عبوه بر این ،نمریهی «کارِ بازتولییی» زنیگیِ کارگریِ متأهلی را به صورت یک
هنجار تصور میکنی؛ دررالیکه این هم درست نیسات .اَشاکال گونااگونی از زنایگی
برای مزدبگیران وجود دارد .برخی متأهال هساتنی و عایهای تنهاا زنایگی میکننای.
گروهی در بلوکهای آپارتمانی انبوه زنیگی میکننی و همخانهی مجرد دارنی و برخی
همچنان در خوابگاههای سبکِ ساربازخانهای ساکونت دارنای .معاینکاران سانتی در
نزدیکی معین محل کار خود زنیگی میکننی ،دررالیکه معینکاران ]معاادنِ[ روبااز
در طی میت قرارداد دور از محل کار اسکان داده می شونی .هماین در ماورد پرسانل
سکوی نفتی وجود دارد .میلیونها زن و مرد آسیایی ،خانوادههای خاود را باه منماور
یافتن شغل در ساختوساز و بخش خیمات به مقصی خاورمیانه ترک کردهانی و بایی با
زنیگی در کمپ ،کانتینر و رتی گاهی خانهی کارفرمای خود کنار بیاینی.
در ضمن ،وضعیت یک زن مجردِ بیون فرزنی کاه باا هایچ خوی ااونیی زنایگی
نمیکنی (اکثریت موارد نیست اما شمار قابل توجهی را دربرمیگیرد) چهگوناه اسات
او چه کار «بازتولییی»ای انجاام میدهای باهطور جایی میتاوان گفات کاه «کاارِ
بازتولییی» نمریهی زنان نیست بلکه فقط نمریهی زنان خانهدار است.
از هر نمرگاهی به این مسئله نگاه کنیی ،کاارِ خاانگی زناناه از لحااخ سااختاری
برای سرمایه ضروری نیست .درست است که انگلاس نوشاته« :درون خاانواده ،شاوهر
بورژوا است و زن پرولتاریا را نماینیگی میکنی»(] )9اما[ ایان قصای نایارد کاه یاک
1

قیاس را به یک تئوریِ جیی تبییل کنی ،با این راال فمینیسامِ اتونومیسات ،هناوز
کامب م تاقِ استی ل مبتنی بر قیاس است.
 1جریانی از فمینیسم که با مارکسیسم اتونومیستیِ ایتالیایی قرابت دارد .این جریان به لحاخ تاریخی در دههی
 70و تحت تاثیرِ گردش به راست فراگیرِ سیاست در سطح جهانی شکل گرفت .لئوپولیینا فورتوناتی ،ماریارزا
دا کوستا ،سلما جیمز و سیلویا فیریچی شماری از چهرههای شاخص فمینیسم اتونومیستی هستنی.

ژیل داوه  /ترجمه ی نیکزاد زنگنه

فیریچی با رونویسی از نمریهی ارزش ادامه میدهی :ارزش اضاافی صارفا از کاار
تولیییِ انجام شیه برای تأمین سود یک کارخانه راصل نمیشود بلکه همچناین – و
در واقع عمیتا  -از کارِ خانگی ایجاد میشود .همه چیز به این ختم میشود که تولیای
و بازتولیی چیست مفاهیمی که در اینجا دستخوش تغییرِ معنایی شیهانی:

( )...تولیی ارزش واقعا محصول مکانهای خاصی نیست ،اماا باه طاور اجتمااعی
معین شیه است )...( .شما یک خط مونتاژ اجتماعی گسترده داریی ( )...که کامب برای
تولیی ارزش ضروری است )...( .فعالیتهایی که باا آن مزدبگیاران بازتولیای میشاونی،
بخ ی از خط مونتاژ اجتماعی هستنی .این بخ ی از یک فرآینی اجتمااعی اسات کاه
ارزش اضافی را تعیین میکنی .این یک کارخانهی اجتماعی است که فراسوی کارخانه
گسترش یافته است .برای زنان ،خانه بهمثابه کارخانه است یعنی محل تولیی)10(.
( )...در جامعهی سرمایهداری بین برای زنان همان نقش کارخانه برای کاارگران
مزدبگیرِ مرد را داشته است؛ یعنی روزهی اصلی استثمار و مقاومت (( .)...ص )31
در این طرز فکر ،بازتولیی همه چیز را دربر میگیرد .سرمایه ،طبقاات ،جمعیات،
توان انجام کار  ،مردان و زنان بورژوا ،مردان و زنان پرولتر و غیره .فایریچی در اینجاا
دوباره با استی ل کردن بر مبنای قیاس ،مفاهیم را به نقطهای می رسانی که چنان بی
دروپیکر است که معنا ]در آن[ گم میشود .بسیاری از فعالیتها ممکن است در رال
راضر برچسبِ «اجتماعی» بخورد؛ با این رال هر عمل مولیی ارزش ایجاد نمیکنای.
اما فیریچی به گونهای مینویسی که انگار همه چیز استثمار بوده است ،هماهچیز کاار
بوده است و همه چیز ارزش ایجاد کرده است.
خب! نه همه چیز .فیریچی استی ل میکنی که یک بازتولیی بر دیگاران برتاری
دارد :زادن و پرورانین کودکان .تئوری «کارِ بازتولییی» با این منطق که چاون زنهاا
بچه تولیی میکننی ،بیون آنها نه جامعه وجود دارد و نه سرمایهداری ،نقاش مولای را
به زنان اعطا میکنی که به نمر میرسی م ابه دیگر عوامل ورودی اسات؛ گرچاه ایان
نمریه در واقع به آنها نقش تعیینکننیهای میدهی.
اطبعات پُروپیمانِ کتاب کالیبان و سارره در خایمت یاک های اسات :شاکل
دادن پنیاری که نمام سرمایهداری را مبتنی بر انقیاد زنان در گذشته و رال میدانای.
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هی کتاب این است که بگویی «( )...کارِ خانه اکنون بهعنوان بازتولیی توان انجام کاار
فهمییه میشود؛ بازتولییِ مهمترین کا ()11(.» )...
فیریچی مارکسیسم را فمینیستی کرده و ایان ارتماا چیازی اسات کاه او را
محبوب ساخته است.
دستمزد برای کارِ خانه :یک شعارِ سیاسی
اگر یک جنبش اجتماعی به انیازهی کافی قوی بود که بتوانی کاری کنی که زنان
دستمزد فعالیتهای خانگیشان را دریافت کننی ،ما خوشحال خواهیم شی که ادعاایی
به واقعیت پیوسته که وضع زنیگی مردان و زنان پرولتر را بهبود میبخ ی« .همه چیز
یا هیچ چیز» سیاست ما نیست؛ همانطور که «بی و بیتر».
با این رال ،رامیانِ این اقیام ،انتمار متفاوتی دارنی.
برای برخی از هواداران ،درخواست پرداخات بارای کاارِ خاانگی یاک اسام رمازِ
رادیکال بود .اتونومیستهای ایتالیایی به دنبال چیازی بودنای کاه هماهی گروههاای
استثمارشیه را ورای «طبقهی کارگر» و موضوعاتِ محیود مرتبط با دستمزد ،متحی و
1

بسی کنی .همانطور که لوتا فمینیساتا در  1973بیاان میکنای« :بخ ای از طبقاه
دارای مواجب هستنی و بخش دیگر نه .این تبعایض ،بنیاانِ ق اربنییِ قایرت میاان
پرداخاات شاایه و پرداخاات ن اایه یعناای ری ااهی ضااعفِ طبقااه را شااکل داده اساات
()12(».)...
از ایاان رو ،کنشگااران «دسااتمزد باارای کااارِ خانااه» میخواسااتنی تمااام
استثمارشیگان را دوباره متحی کننی زیرا این اسم رمز «کلِ معماریِ اجتمااعیای کاه
در جیاسازیِ مردم قیرت بسیاری داشت را چنایپاره میکارد( )13(.»)...آنطاور کاه
اتونومیستها میگوینی ،طبقهی کارگر کافی نیسات .یکای از ضاعفهای تمرکازِ روی
این طبقه این است که به نیرت به فرودستیِ زنان توجه میشاود .بناابراین ،سیاسات
بایی جامع باشی :مبارزه برای «دستمزدِ سیاسی» به مثابه مطالبهی آن برای تمام افراد
غیرشاغل؛ یعنی زنان خانهدار ،دانشآموزان ،بیماران و افراد بستریشیه در بیمارستان
 1ت کل فمینیستی ایتالیایی  Lotta Feministaکه به معنای مبارزهی فمینیستی است.
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نیز ماننی یک کارگر استخیامی رقوق دریافت کننی .از آنجاا کاه سارمایهداری ابازار
معاشِ ریاقلی را تنها برای اقلیتی که در لیست پرداخات هساتنی فاراهم مای کنای،
چنین مطالبهای منطق پوچ و سرکوبگرانهی این نمام را اف ا میکنی.
در واقع کسانی که این اییه را صیقل دادنی ،هرگز انتمار نیاشتنی که این مطالبه
محقق شود و رتی میتوان گفت که نمیخواستنی .طرح ایان باود کاه یاک کمپاین
ارتقای آگاهی راهانیازی شود و از آنجاا کاه سارمایهداری مایال نیسات و نمیتوانای
پاسخگوی این مطالبه باشی ،ف ارِ اجتماعی برای تحققِ این مطالبه منجر به فروپاشای
نمام شود .ارشمییس میگویی« :با اهرمی که به انیازهی کاافی بلنای اسات و پایاهای
برای نصب این اهارم ،میتاوانم دنیاا را تکاان دهام ».در ایان ماورد ،یاک مطالباهی
همهجانبه برای مزدبگیر و بیمزد نقش اهرم و تودهی بیانتهای پرولتاریا عماب نقاش
پایه را ایفا میکنی .چنین استی لی قانع کننیه بود اگار تااریخ هام از اصاول فیزیاک
تبعیت میکرد .کمپین «به بیون دستمزدها مزد بیهیی» بر این باور اساتوار باود کاه
انقببیها میتواننی مطالبهای را ابیاع کننی که به زعامِ استثمارشاونیگان ،فراگیار (در
وسیعترین معنا) و به زعم راکمان ،غیرقابلپاذیرش باشای .ایان جساتجو بارای یاک
چارهی اعجازانگیز ،بخش ثابت سیاساتهای چپگرایاناه اسات :کنشگاران باه طاور
مصنوعی درمانِ معجزهآسای خود را به مبارزات نفرات گره میزننی که معماو بایون
پاسخ میمانی .توفان اجتماعی ایتالیایی با خود یک وسواس کهناه را باه هماراه آورده
بود :چهگونه استثمارشیگان را به پیش برانیم چهگونه لوکوموتیو تاریخ را از این ترمزِ
زنگزده رها کنیم .یک متحیکننیه ،یک تقویتکننایه میتوانای ایان ترفنای را انجاام
دهی.
همانطور که اتفاق افتاد ،کنشگاران نتوانساتنی ایان فرماول منطقایِ سافت و
سخت را به و اقعیت تبییل کننی .برخب رق رأی زنان ،کنترل باروری ،سقط جنین،
فرصت شغلی برابر و دستمزد برابار ،ابتکاار «دساتمزد بارای کاارِ خاناه» مبتنای بار
مبارزههای واقعی نبود و در عمل ،از طریق گروههاای سیاسایای کاه ایان مسائله را
بهعنوان بخش عمیهی پلتفرم خود در نمر گرفته بودنی ،به ضمیمهای برای گروههای
زنان بیل شیه بود.
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بهعبوه فرض بر این بود که میلیونها نفر باه خیابانهاا آورده میشاینی و ماثب
مطالبهی پول کافی برای زنیگی را مطارح میکردنای .دساتکم باه انایازهی مطالباه
کننیگانِ دستمزدِ به اصطبح ریاقلی ،آن میلیونها مرد و زن پیشتر از مررلهای که
پول را برای همه بخواهنی عبور کردنی و را دارنی از خودشان میپرسنی که چهگوناه
میتوان جهانی بیون پول خلق کرد
پس از ساال  ،1977ساال نقطاهی عطاف ،رویایادها مجاهایتهای انقببای را
محاصره کردنی .هنگامی که معلوم شی عمل با نمریاه مطابقات نایارد ،آنهاا –ماننای
اغلب کنشگران – به تاکتیکهای خود چسبیینی و با تکرار دوباره و چنایبارهی اسام
رمز خود ،به امیی موفقیت ن ستنی .کمپین «به بیون دستمزدها مازد بیهیای» طباق
پیشبینی با نتای انیک از دور خارج شی.
با وجود این ،میافعان دیگر ِ«مزد برای کارِ خانگی» موفق شینی این مبحث را به
موضوعی برای بحث در محافل سیاسی و رسانهها تبییل کننی .آنهاا موفاقتر بودنای
زیرا چه با دییگاهی رادیکال و چه اصبحطلبانه و یا مخلوطی از هردو ]در کل[ افاراط
کمتری داشتنی و به طور سادهتری روی زنان تمرکز داشتنی .برای مثال سِلما جیماز1
دهههاست که فعالیتهای تودهای را با فعالیتهای چانهزنی ترکیب کارده اسات)14(.
کمپین او در دفاع از به رسمیت شناختن رسمیِ کار بیون دستمزد نهایت تبش خود
را کرد تا دولتها و سازمان ملل را متقاعی کنی که مراقبتکننایگان (کاه در رأس آن
زنان قرار دارنی) برای زنیگی اقتصادی و سیاسی ضروری هساتنی .او باا قانونگاذاران
دییار میکنی تا بتوانی روی سیاستگذاریهای ان تاثیر بگذارد ،اما اقایام او همچناان
با اصطبرات طبقاتی بیان میشود )15(.با وجاود ایان و باه رغام چناین بحثهاای
رادیکالی ،تبشهای او دستاوردی به جز چیزی کاه سارمایهداری سالهاسات انجاام
میدهی ،نیاشته است :اعطای مستمری به خانواده ،کودک ،ماادر غیرشااغل و والایین
مجرد .چنین مزایای اضافی با فاصلهی زیادی از سارنگون کاردن نماام دساتمزد ،باه
دستمزدِ غیرمستقیم یا اجتماعی که اکنون بخ ی از رابطهی سرمایه /کار طاقتفرساا

1 Selma James
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است ،کمک میکنی .سرمایهداری در میرنترین نسخهی خود نمیتوانی رفاه کسانی را
که فرزنی به وجود می آورنی و بزر ،میکننی نادییه بگیرد؛ بنابراین آنهایی کاه قابب
رذ شیه بودنی –از جمله زنان خانهدار -را در بازتولییِ سراسری خود لحاخ میکنی.
فمینیساام چااپِ افراطاای بااهعنوان نقاایی باار اتحادیااهگرایی و سیاسااتهای
چپگرایانهی سنتی (تحت سلطهی مردان) شروع به کار کرد؛ سیاساتهای سانتیای
که ظاهرا از کارگرانِ کارخاناهها دفااع میکارد و از هار چیازی کاه خاارج از کارگااه
میگذشت ،غافل بود] .در واقع[ آنچه پیشتر رادیکالیسم باود ،اکناون صارفا مکمالِ
اصبحطلبیِ اتحادیهای است .بگذاریی برای پیشگیری از انتقادات چربزبانانه بگاوییم
که اصبحطلبی برای ما توهین تلقی نمیشود :بلکه واقعیتی است کاه بایای در جاایی
که وجود دارد ،تصییق شود؛ مگر آنکه کسای تفااوتی میاان اصابح و انقابب قا ال
نباشی .همان طور که سِلما جیمز نیست .کالیبان و سارره مصرانه باه جیماز باهعنوان
الهامبخشِ اصلی کارِ فیریچی ارجاع میدهای .هماهی شاواهی ایان واقعیات را ن اان
میدهی که فیریچی هیچهگونه مخالفتی با قابل اعتراضترین زمینههای سفتوساختِ
انتخابهااای سیاساایِ جیمااز ناایارد .مااا بایاای فاارض کناایم کااه باارای او ،تمااایز
انقبب/اصبرات غیرمرسوم و از مُی افتاده است.
سیلویا فدریچی بهعنوان نظریهپردازِ «کمونها»
کالیبان و سارره برنامهای ارا ه میدهی که نویسنیه هرگز ماا را در ماورد آن در
شک و گمان باقی نمیگذارد .ممکن است برخی خواننیگان ]موضع او را[ دیر گرفتاه
باشنی ،اما موضع سیاسی او برای سالها رازی برمبشیه بوده است .تنهاا تفااوت ایان
است که اکناون فایریچی صارارتا پیونای میاان تفسایرهای تااریخی و رماایتش از
نمریهی «کمونهاا» را بیاان میکنای .او از جنبشهاای معاصارِ مقاومات گرفتاه تاا
خصوصیسازیِ منابع طبیعی را دنبال میکنی ،سپس به مبارزهی کمونهاای پی این
که در قرن  16تا  18شکست خورد باز میگردد و خواستار «تجییی اجتماعی باودن و
همبستگیِ قوی زنان که آنها را قادر میسازد تا علیه ماردان باه پاخیزنای» میشاود؛
پیش از آنکه باا آماینِ میرنیتاهی سارمایهداری از باین برونای .باه زعام فایریچی،
تبشهای کمونی که با بال و پر گرفتن سرمایهداری شکست خاورد ،اکناون در برابار
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جهانیشین در مقیاسی بزر،تر و با شانس بی تری برای موفقیت ،باه جاای پی این
خود باز گ ته است.
یکی از خطوط مهم کالیبان و سارره ،اهمیت تاریخی خ ونت است که فیریچی
عقییه دارد مارکس ]آن را[ دستکم گرفته است .فیریچی میگویی در گذار به ساوی
سرمایه داری استفاده از خ ونت و محیودیت از قایرت باورژوازی بارای ساازماندهی
نیروهای مولی ضروریتر بود« :خ ونت خود به مولیترین نیرو تبییل میشود»)16(.
ما ترجیح میدهیم استی ل کنیم که د یل مستیل تاریخیای مبنی بار اینکاه
خ ونت این دگرگونیِ دورانساز را تسهیل کرده است ،وجود دارد .باا ایان راال ایان
منطق در تقابل با روش فیریچی پیش خواهی رفت .کل کتاب بار ایان فارض اساتوار
است که تکامل انسان در وهلهی اول و پیش از هرچیز ،مسئلهی قیرت است :کنتارل
یک اقلیت راکم بر اکثریت پرشمار یا خودسازماندهیِ همکاراناهی ماردم؛ در نتیجاه
تغییر اجتماعی از خلق و بازآفرینی اَشکال و جایگاههای جییی قیرت ت کیل میشود.
وی گیهای اساسی نمام سرمایهداری بهنیرت اهمیت دارد :تا زمانی که آنها م اترکا
مییریت میشونی ،پول ،کار و کارِ طاقتفرسای دساتمزدی در طبیعات تغییار ایجااد
میکنی و از بهرهک ی و ستمگری دست نمیک ی.
اگر سرمایه بهعنوان یک مانع تعریف شود ،ما صرفا بایی آزادانه اقیام کنیم تاا باه
آن پایان دهیم.
و اگر سرمایه بهعنوان سلب مالکیت تعریف شود ،بگذاریی دوباره جهان را تصار
کنیم؛ این بازتخصیص کمونیِ م ترک برای دگرگون ساختن چیزهاایی کاه در راال
راضر وجود دارد ،کفایت میکنی)17(.
فیریچی سرمایهداری را نیرویی بیرونی نسبت به جامعه میبینی و استثمار را باه
چپاولگری تقلیل میدهی .سرمایهداران ماننی گانگساترهایی هساتنی کاه از اجتمااع
دزدی میکننی؛ در نتیجه تغییر زمانی اتفاق میافتی که اجتماع دور هم جماع شاونی.
1

«کمون» تنها نام دیگری برای اجتماعی است یعنای بارای چیازی کاه همی اه باه

1 social
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صورت بالقوه وجود داشته است؛ و «کمونها» به این معناست که جامعه خودش را باا
فرار از چنگال سرمایهداری ،بازپس میگیرد.
آیا جامعهای که برای آن مبارزه میکنیم ،در بستر کنونی وجود دارد؛ و اگر دارد،
میتوانی تا زمانی که مسلط شود ،در همین بستر رشی کنی پاسخ فیریچی باه هار دو
پرسش «بله» است و این پیامی است که کالیبان و سارره قصای دارد بفهمانای .بارای
کسانی که تمایز اساسی میان انقبب و اصبرات را به رسمیت میشناسنی ،مرزهاایی
وجااود دارد .یکبااار جِناای مااارکس نوشاات« :ماان اقاایامات نصاافه نیمااه را دوساات
نیارم ) 18(».جیمز و فیریچی بر این باور هستنی که تغییارِ نااقص اماروز ،قایمی باه
سمتِ تغییر کامل فرداست .راهبردِ گرام ی برای نفوا به جامعهی ماینی تباییل باه
تفکرِ جمعیِ روز شیه است.
فیریچی نیز ماننی جیمز ،درباارهی طبقاه صاحبت میکنای اماا پنایار او چناان
کِشسان و منعطف است که دیگار پرولتاریاایی وجاود نایارد باه جاز شاش میلیاارد
کمونن ین که از طریقِ نیازهای جمعی و اجتماعات خودسازمانیافته ،با سرمایهداری
در ک اکش ه ستنی .نپرسیی که این انقبب در راه است یاا دارد اتفااق میافتای :ایان
ن انه ی مسلم این است که شما کماکان در الگوهای فکری منساو گرفتاار هساتیی.
نمریهپردازانِ «کمونها» ماننی فیریچی میخواهنی که ماا بااور کنایم تغییار واقعای
1

اینجا و در همین زماان اسات .آنهاا باییلگرایی را باه جاای انقابب کمونیساتی
ن انیهانی :به طور خبصه ،ف ار پیونیهای اجتماعیِ کهن که سرمایهداری هنوز باه آن
مسلط ن یه اسات ،باا ظهاور یاک اقتصااد تساهیمی2و نرمافازاریِ آزاد باه عابوهی
دموکراسیِ م ارکتیِ مستقیمِ از پایین به با قرار است تیریجی اماا باهطور راتم باه
سرمایهداری غلبه کنی.

alternativism 1
 2اصطبح  sharing economyکه عمیتا برای توصیف فعالیت اقتصادی و اجتماعی راوی تباد ت آنبین به
کار میرود].مترجم[
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چه انتقادی به مارکسیسم؟ چه نقدی به مارکس؟
1

یوهان فیلیپ بِکِر ،سوسیالیست آلمانی قرن نوزدهم] ،کتابِ[ سرمایه را «انجیل
طبقهی کارگر» نامییه است .مارکسیسم (مرتبط اما متفاوت باا انیی اهی مارکسای)،
تئوری جنبش کارگری بود که خود را درون سرمایهداری اثبات کرد؛ هم در همکااری
با بورژوازی (ناوع سوسایالدموکراتیک) و هام در جاای خاود یعنای پایاان دادن باه
بورژوازی (نوع لنینیستی) .با توجه به بحث کنونی ،مارکسیسام باه طاور گساتردهای
زنان را در راشیه طبقهبنیی میکنی .جنسیت یکی از نقاطِ کور ]آرای[ مارکس بود.
مارکسیسم در دههی  70تحت شوک امتناعِ عایهای از کاارگران – البتاه یاک
اقلیت  -از کار ،در هم شکست اما هنوز به انایازهی کاافی بارای باه چاالش ک ایین
واقعیتها و قطعیتهای اجتماعی مصمم بود)19(.
دههی  70گذشته است اما تاثیرات این بحران تئوریک کماکان رلن ایه بااقی
مانیه است .اوقاتِ تکان دهنیهای سرشار از تروما و انکاار؛ ماننای زنایگیِ بعای از یاک
فقیان .این زلزله کاستیهای انگارههای انقببی را برمب کرد ،بیون آنکه آنقیر قاوی
باشی که چیزی را جایگزین آنها کنی و تنها توانست رفرههاایی در باورهاای تااریخ
گذشته ایجاد کنی.
سیلویا فیریچی ،بخ ی از صف بلنیِ نیمهمنتقیانی است که ریات ان وابسته باه
این کاستیهاست؛ بهوی ه کاستیهایی که بهناگزیر در مارکس وجود دارد .نویسانیهی
سرمایه روی وی گیِ مهم انباشت اولیه تأکیی کرده اسات :جایایی باین تولییکننایه و
ابزار تولیی .او زنان ،عقبنیسازی و مکانیزه کردن طبیعت و جامعاه ،سالب مالکیات از
بین و دوگانه سازی اهن/بین ،نقش زبان( ،بی)رفتاری با ریواناات و ماوارد دیگاری را
کماهمیت میبینی .بنابراین ،کالیبان و ساارره طاوری خوانایه میشاود کاه گویاا در
جستجوی چیزهایی بوده که مارکس کمتر باه آنهاا توجاه کارده اسات؛ دررالیکاه
فیریچی با دییِ کامب متفاوتی میآیی .تمام نکته این است که آیاا مناساب اسات کاه
زنان را در مرکز اصلی ظهاور سارمایهداری و ماهیات درونایِ آن قارار دهایم .اینکاه

1 Johann Philipp Becker
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مارکس برخی از عناصر مهم و قابلتوجه را نادییه گرفته یا در راشیه قرار داده ،بارای
در مرکز قرار دادن آنها کافی نیست.
هیچکس از مرزهای زمانهی خویش خبصی نیارد.
1

پراسپِرو در پایانِ ]نمایشنامهی[ توفان میگویای« :مان کتاابم را غارق خاواهم
کرد ».هیچ نکته ای در غرق کردنِ کتاب سرمایه نیست اما ما نیازمنای مارور انتقاادی
]آرای[ مارکس هستیم)20(.
نمیتوانیم انتمار داشته باشیم که فیریچی ]در این زمینه[ کمکای کنای )21(.او
در ضعیفترین تجلیهای تحو ت اجتمااعی ایتالیاا در دهاهی  70م اارکت داشاته
است .تنها برنامهی کمونیستیای که فمینیستهای رادیکال میشناختنی ،چیزی باود
2

که کار لونزی یکی از بنیانگذاران انقببِ زنانه در دههی  70تحت عنوان «ایایهآلِ
مالکیتِ کمونی بر اشیا» جمعآوری کرده بود؛ پروژهای که بهآسانی میشای ت اخیص
3

داد به طور فار ی برای زنان (و مردان ،نکته ای که سی .پونزی از آن غفلات کارد)
نابسنیه است )22(.مارکسیسمی که می نمر آنها است ،نسخهی محبوبِ مارکسیسام
است؛ یعنی مارکسیسامی کاه طبقاهی کاارگر را ساتایش میکنای و سوسیالیسام و
کمونیسم را با اقتصادی که توسط کارگران مییریت میشود ،یکسان میپنیارد.
4

کار نکتهی برجستهای است .نمریهپردازان پساکارگرگرایی بیتمایال و عااجز از
ک ف آن هستنی .نیروی پیشبرنیهی آنها نزدیک به  40سال پایش از نفاس افتااده
است و آتشهای قییمی ،میتهاست خاکستر شایهانی .باازبینیِ دوباارهی ماارکس از
مسئولیتهای قرن بیستویکم است .فمینیستهای اتونومیست مخالفِ جهت ررکات
میکننی .به جای واکاوی اینکه منمور مارکس از کار چیست (به وی ه با نگاهی دوباره

 : Prospero 1دوک میبن و مردی دان ور ،خردمنی ،آشنا به نجوم و فلسفه ،پرهیزگار که بعیها به جادوگری
نیرومنی بیل میشود.
Carla Lonzi 2
Charles Ponzi 3
 L’operaismo 4به معنای کارگرگراییِ گرایشِ مارکسیسمِ ضی اقتیارگرایی بود که در اوایل دهه  60در ایتالیا
شکل گرفت.
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به فصل اول سرمایه) ،این مفهوم را به همهی زنان تعمیم میدهنای .آنهاا میگوینای
یک زن ،یک زن نیست؛ یک کارگر است زیرا بچه تولیی میکنی .فمینیسم رادیکال به
خود برای به رسمیت شناختن زن بهعنوان کارگر افتخار میکنی :یاک کاارگر واقعای
یعنی در مقایسه با مزدبگیر (مرد) ،بهعنوان یک انسانی که واقعا استثمار شایه و راا
میتواناای بااهعنوان یااک عضااو کاماال «سااوژهی انقبباای» باشاای .در گفتوگوهااای
1

چپگرایانهی مرسوم در دههی  ،70کارگر صنعتی نماد نیکی و نمک روی زمین بود.
سپس به نمر رسیی که وی شوری خود را از دست داده است .پس چهگوناه میتاوان
آن را دوباره نمکین کرد ( )23باا اضاافه کاردن یاههای تاازهی نماک یعنای افاراد
ستمدییهی بیشتر .زنان کامب برای این نقش مناسب بودنای :آنهاا لگایمال شایه و
پرشمار بودنی .سوژهی انقببیِ قییمی (طبقهی کاارگر) خیلای کوچاک و از آن بایتر
کوتهبین (سکسیسات ،همجنسگراهاراس ،تولیایگرا و  )...باود .راا ماا یاک عامالِ
تاریخی بزر،تر و بلنینمرتر داریم .چه ساده!
کسانی که چنین مسیری را در پیش گرفتنای ،باه پیشرفات عمایمِ رقیقایای
پ ت کردنی که اکثر پرولترهای مترقی تبش کرده بودنی در آن سهیم باشنی .امتنااع
از کااار و نقاای زناایگی روزمااره بااه انقبباای اشاااره کاارد کااه نمیتوانساات اجتماااع
«تولییکننیگانِ همبسته» را که مارکسیسم رامی آن بود به ارمغاان بیااورد .جنابش
کارگری نهتنها به خاطر محافمهکار بودن و بعضا ضیانقبب بودن (کاه باود) بلکاه باه
این خاطر مطرود شی که جهان آینیه نمیتوانی جهان کارگری باشی .بارعکس ،شامارِ
انیکی از اتونومیستها شامل فمینیستهایی ماننای فایریچی باه دنباال فرصاتهایی
برای گساترش دادن جنابش کاارگری بودنای تاا دساتهبنییهای بی اتری -از بچاه
میرسهایها گرفته تا بیماران اعصابوروان -را شامل شود؛ البته که بزر،ترین دساته
همچنان زنان هستنی .به عبارت دیگار ،آنهاا جنابش کاارگری را در زماانی توساعه
میدادنی که مسئلهی روز ،فرارَوی از آن بود .هرگاه اعضای یاک انقابب باه مسائلهی
شمارهیکِ انقببیها تبییل شود ،بیتردیی جریان به گمراهی ک ییه شیه است.
 1نویسنیه اینجا از اصطبح  salt of the earthاستفاده کرده که به معنای انسان صاادق ،نیکاو ،صاالح و قابال
ارترام است.
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کاستیهای فیریچی متعلق به خودش نیست بلکه محیودیتهای آخارین ماوج
پرولتری را بیان میکنی .متأسفانه ،نارساییهای تاریخی وقتای در قالاب دکترینهاا و
برنامههای سیاسی اریا میشونی ،به انسیادهای جیی تبییل میشونی .باه جاای نقای
کار ،ما در معارض تعمایم آن قارار میگیاریم؛ گاویی گساترشِ وضاعیت کاارگر باه
]وضعیتِ[ همهی افراد میتوانی نمام را از هم بپاشانی .عجز عملی برای نقایِ کارخاناه،
به این منجر می شود که کارخانه به لحاخ نمری ،تا خانه بسط داده شود .رادیکالهای
دههی  70مجبور بودنی در درون مرزهای آنچه که در آن زمان در راال وقاوع باود،
فکر و عمل کننی و محبوبیت فعلیِ سیلویا فیریچی ن ان میدهی که آن دوران هناوز
به سر نیامیه است.
منبع:
این یادداشت از نسخهی انگلیسی آن که نسخهی تفصیلیِ یادداشات اصالی باه زباان
فرانسه (اکتبر  )2015محسوب میشود ،ترجمه شیه است.
یادداشتها
.1

اُتونومییا( 2009 ،نسخهی اول .)2004 ،شمارهی صفحهها در ایان مقالاه براسااس ایان
نسخه است.

.2

جی .داروین ،بعی از تیمور (ظهور و سقوط امپراتوری جهاانی  ،)1400-2000انت اارات
بلومزبری ،2008 ،ص .154

.3

مارکس ،به نقل از فرمانیار کل هنی در گزارش او ( ،)1834-45سرمایه ،جلی اول ،فصال
 ،15بخش .5

.4

نقاشی «کالیبان آزاد» را میتوان گهگاه بار روی دیوارهاای شاهر دیای اماا باه ماادرش
«سیکوراکس؛ این ساررهی لعنتی» کمتر توجه شیه اسات .جالاب اسات کاه در فایلم
توفان ساختهی جولی تیمور ( ،)2010پراسپِرو (دوک و سارره) تبییل به یک شخصیت
زن به نام پراسپِرا (با بازی هلن میرن) شیه است.

.5

ما در آینیهی نزدیک یادداشتی دربارهی «مسئلهی زن» منت ر خواهیم کرد.
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.6

ساختن مردسا ریِ سرمایهدارانه :مصاربه باا س .فایریچی ،دساامبر  ،2013پادکسات
سوسیالیستی بلک شیپ.

.7

س .فیریچی ،کار پرمخاطره و کاار بازتولیایی ( ،)2010بخشهاایی از ساخنرانی «کاار
پرمخاطره :یک نقمه نمر فمینیستی» در سال .2006

.8

متن کامل در اینجا قابل دسترسی است.

.9

من اء خانواده ،مالکیات خصوصای و دولات ،1884 ،فصال دوم ،بخاش دوم .ایان ایایه
برگرفته از یک سوسیالیست-فمینیست قییمی به نام فلورا تریستان( )1803-44است.

 .10مصاربه در بلک شیپ.
 .11س .فیریچی ،کار پرمخاطره و کار بازتولییی (.)2010
 .12نقل قول از جی .کاتسیافیکاس ،انهیام سیاست :چنبش اجتماعی اروپا و مساتعمرهزداییِ
زنیگی روزمره ،فصل دومeroseffect.com ،
 .13مصاربه در بلک شیپ.
 .14همانطور که فیریچی توضیح میدهی کتاب کالیبان و سارره بر اساس کتااب زناان و
براندازیِ اجتماع ( ) 1973اثر ماریارزا د کوستا و سلما جیمز و همچنین نژاد و کتاب
جنس ،نژاد و طبقه ( ) 1975اثر سلما جیمز نوشته شیه است .جاادوی پار هرجومارج
رادیکالیسم قرن  21یعنی ترکیب جنسیت و ن اد و طبقاه از چهال ساال پایش وجاود
داشته است.
 .15س .جیمز ،مصاربه با گاردین 25 ،آوریل .2012
 .16کالیبان و سارره ،ص  .16اینجا هم در بسط مفهاوم زیاادهروی شایه اسات .فایریچی
اصرار دارد که زنان به خاطر نقش مادری و مراقبتگری ،مولیترین نیرو هستنی .را به
خ ونت بهعنوان نیروی مولی اساسی اشاره میشود :آیا ایان دو باه یاک انایازه اساسای
هستنی یا خ ونت اساسیتر است ابهام اهنای م اابهی در ماورد طبقاه وجاود دارد:
وقتی فیریچی میگویی که «تاریخِ زنان ،تاریخِ طبقه است» ما نمیتوانیم متوجاه شاویم
که زنان بخ ی از طبقهی ستمدییه هستنی یا خود طبقهی م ابهی را ت کیل میدهنی.
در مورد جنسیت به ما گفته میشود که از وی گیهای خاص روابط طبقاتی است .درکی
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اینکه منمور از وی گیهای خاص ( )specificationچیست ،بر عهیهی خواننیه است.
تغییرات اهنی چیزی است که این کتاب بر مبنای آن نگاشته شیه است.
 .17س .فیریچی« ،فمینیسام و سیاساتهای کماون در دوران انباشات اولیاه» ،2010 ،در
انقبب در نقطهی صفر :کار خانه ،بازتولیی و مبارزهی فمینیستی ،انت ارات پیام.2012 ،
 .18نامه به لو یس وِییِمیر 11 ،مارس .1861
 .19یادداشتهای سر  ،ایتالیا  ،1977-78زنیگی باا زلزلاه (خواناین آن توصایه میشاود).
همچنین رابرت لوملی ،شرایط اضطرار :فرهنگهای انقالب در ایتالیاا از  1968تاا
.18978
 .20یادداشت مکمل این نقی :کتااب ارزش ،دورهی کاار طاقتفرساا و کمونیسام (باازخوانی
مارکس) از انت ارات پیام ( .)2014فصل افول و بازپییایاری جنابش کمونیساتی ایان
کتاب در همین سایت ترجمه شیه است .برای تحلیل دقیقتر به کتاب همه چیز بایاد
از بین برود :لغو ارزش ( )2016اثر برونو آستاریَن و ژیل داوه .زم به گفتن نیست که
یک پیشرفت واقعی به چیزی بیش از واژهها نیاز دارد.
 .21متاسفانه و شایی به صورتی غیرقابلاجتناب این مسئله در مورد دیگر شخصیتهای سابقا
برجسته ی ایتالیاایی و اتونومیساتِ فعلای وجاود دارد .ماثب تاونی نگاری کاه از دامان
افراطیگرایی رشی کرد تا سیاست را تعییل کنی .پسربچهی تخس میرساهای باه معلام
تبییل شی .همانطور کاه یورشهاای طبقااتی و زنایگی روزمارهی ایتالیاایی عمیاقتر
میشی ،گرایشهای اصبحطلبانهی مخاالف آن نیاز گساترش مییافات .رهباران چاپ
افراطی در رادیکالسازی مجید خود کامب خوب عمل کردنی.
« .22بگذاریی به هگل تف کنیم» را در اینجاا میتوانیای بخوانیای .سای .لاونزی بیاعتنااییِ
مارکسیستها به زنان را در یک طیف از افبطون به سعیِ هگل تا مارکس ،انگلس ،لنین
و قاعیتا گرام ی (ظااهرا عاالیترین نمریاهی کمونیساتیِ متعاار بارای کساانی کاه
پانهکوک و بوردیگا را نادییه میگیرنی) دنبال کرده است.
 .23انجیل متی  .5:13بیش از آنچه در وهله اول به نمر میآیی ،زیرموجهای مذهبی
در رویکردهای سیاسی جریان دارد.
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سیلویا فدریچی و نیکول کاکس  /ترجمهی طلیعه حسینی
1

[این مقاله در اصل در پاسخ به مقالهی کارول لوپاته نوشته شد که در مجلهی
2

3

لیبراسیون با عنوان «زنان و پرداخت پول برای کارخانگی » منتشر شده بود]1[.
سردبیران این مجله پاسخ ما را رد کردند .ما اکنون این مقاله را منتشر میکنیم چرا
که در حال حاضر لوپاته با گشودگی بیش تری از سایرین ،مفروضات چپ و نسبت آن
با جنبش فمینیستی بینالمللی را مفصلبندی میکند .با انتشار این نوشته ما بحثی
عقیم را با «چپ» باز نمیکنیم بلکه به آن پایان میدهیم].
از زمان مارکس روشن شده است که سرمایه از رهگذر دستمزد ،سلطه و توسعه
مییابد ،به این معنا که بنیاد جامعهی سرمایهداری ،کارگر مزدبگیر و استثمار مستقیم
او است .آنچه که سازمانهای جنبش طبقهی کارگر نه آن را روشن کردهاند و نه آن
را مفروض گرفتهاند ،این است که دقیقاً از رهگذر همین دستمزد ،استثمار کارگر
غیرمزدی سازمان دهی شده است .این استثمار حتا مؤثرتر نیز بوده چرا که فقدان
دستمزد ،آن را پنهان ساخته است  ...آنجا که مربوط به زنان است ،کار آنها همچون
خدمتی شخصی خارج از سرمایه ظاهر میشود]2[ .
تصادفی نیست که در چند ماه گذشته بسیاری از مجالت چپ ،حمالتی را نسبت
به دستمزد برای کار خانگی منتشر کردهاند .هر زمان که جنبش زنان موضعی
مستقل گرفته ،چپ احساس خطر کرده است .چپ معتقد است این دورنما معانی
ضمنیای دارد که فراتر از «مسألهی زنان» میرود و بیانگر گسست در سیاستهای
گذشته و اکنونشان هم در قبال زنان و هم در قبال بقیهی طبقهی کارگر است .البته
فرقهگرایی چپ به طور سنتی در نسبت با مبارزات زنان نشان داده است پیامدی درک
سطحی از نحوهی تسلط سرمایهداری و نیز سمتوسویی است که مبارزهی طبقاتی
باید در پیش گیرد تا این سلطه را بشکند.
چپ تحت عنوان «مبارزهی طبقاتی» و «منافع متحد طبقهی کارگر» ،همواره
بخشهای بهخصوصی از طبقهی کارگر را بهعنوان سوژههای انقالبی برگزیده و در
مبارزهای که این بخشها به راه انداختهاند بقیه را به ایفای نقشی صرفاً حمایتی
1 Carol Lopate
2 Liberation
3 Women and Pay for Housework
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محکوم کرده است .بنابراین چپ در اهداف سازمانی و استراتژیکش همان
تقسیمبندیهای طبقاتی را بازتولید کرده که مشخصهی تقسیم کار در سرمایهداری
است .از همین رو ،چپ  ،بهرغم تنوع مواضع تاکتیکی ،به لحاظ استراتژیک یکپارچه
است .استالینیستها ،تروتسکیستها ،آنارکولیبرتارینها ،چپ قدیم و نو ،زمانیکه
نوبت به انتخاب سوژههای انقالبی میرسد با مفروضات و استداللهای مشابه همدست
میشوند.
آنها به ما «پیشرفت» اعطا میکنند
از زمانی که چپ دستمزد را درمقام مرز تقسیمبندی میان کار و غیرکار ،تولید و
انگلوارگی ،قدرت بالقوه و بی قدرتی پذیرفته است ،حجم انبوه کار غیرمزدی که زنان
در خانه برای سرمایه انجام میدهند از تحلیلها و استراتژیشان بیرون مانده است .از
لنین تا گرامشی و تا ژولیت میشل ،کل سنت چپ بر سر فرعیبودن کار خانگی در
بازتولید سرمایه و فرعیبودن زن خانهدار در مبارزهی انقالبی توافق داشتهاند .طبق
نظر چپ ،زنان در مقام زنان خانهدار از سرمایه رنج نمیبرند بلکه از غیاب آن در
عذابند .به نظر می رسد مشکل ما آن است که سرمایه در دستیابی به آشپزخانهها و
اتاقخوابهای مان شکست خورده است ،با این پیامد مضاعف که از قرار معلوم ما در
مرحلهی فئودالی و پیشاسرمایهداری باقی ماندهایم و هرکاری که در آشپزخانهها و
اتاقخوابهایمان میکنیم بیارتباط با دگرگونی اجتماعی است .روشن است که اگر
آشپزخانههایمان خارج از سرمایه باشند ،مبارزهی ما برای نابودی آنها هرگز در
شکست دادن سرمایه موفق نخواهد بود.
این که چرا باید سرمایه به این حجم انبوه کار غیرسودآور ،این حجم انبوه کار
غیرمولد اجازه بدهد پرسشی است که چپ هرگز نمیپرسد ،چرا که همواره به
غیرعقالنیبودن سرمایه و ناتوانی آن در برنامهریزی اطمینان دارد .کنایهآمیز است که
آنها جهل خود از ارتباط ویژهی زنان با سرمایه را به نظریهی عقبماندگی سیاسی
زنان ترجمه کردهاند که تنها از رهگذر ورودمان به دروازههای کارخانه میتوان بر آن
فائق آمد .بنابراین منطق تحلیلی که سرکوب زنان را درنتیجهی محرومشدنشان از
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روابط سرمایهدارانه میبیند ،بهناگزیر به این استراتژی برای ما میانجامد که وارد این
روابط شویم و نه اینکه آن را نابود کنیم.
بنا به این تعبیر ،ارتباطی بیواسطه میان استراتژی چپ برای زنان و استراتژیاش
برای «جهان سوم» وجود دارد .به همین ترتیب ،به همان طریق که میخواهند زنان
را به کارخانهها بیاورند ،میخواهند کارخانهها را به «جهان سوم» بیاورند .در هر دو
مورد فرض میکنند که «توسعهنیافتگان» -کسانی از ما که دستمزد ندارند و در سطح
تکنولوژیک پایینتری کار میکنند  -در مقایسه با «طبقهی کارگر واقعی» عقبمانده
هستند و تنها از رهگذر دستیابی به نوع پیشرفتهتری از استثمار سرمایهدارانه ،یعنی
سهم بزرگتری از کار کارخانه ،میتوانند عقبماندگیشان را جبران کنند .در هر دو
مورد ،نزاعی که چپ برای بیدستمزدی ،برای «توسعهنیافتگی» ،پیش میکشد،
مبارزه برعلیه سرمایه نیست بلکه مبارزه برای سرمایه به شکل عقالنیتر ،توسعهیافتهتر
و مولدتر ،است .در مورد ما ،آنها نه تنها «حق کار» اعطا میکنند (این را که به هر
کارگری ارزانی میکنند) ،بلکه حق کار بیشتر عرضه میکنند ،حق اینکه بیشتر
استثمار شویم.
زمینی جدید برای مبارزه
شالودهی سیاسی دستمزد برای کار خانگی ،امتناع این ایدئولوژی سرمایهدارانه
است که بیدستمزدی و توسعهی تکنولوژیک پایین را معادل عقبماندگی سیاسی،
معادل فقدان قدرت و نهایتاً ،درمقام پیششرطی برای سازمانیافتنمان ،معادل نیاز به
سرمایه برای سازماندهی ما میداند .مسئولیت این مسأله برعهدهی خود ماست زیرا
از آنجا که بیدستمزد هستیم یا در سطح تکنولوژیک پایینتری کار میکنیم (و این
دو شرط عمیقاً به هم وابسته است) ،نیازهایمان باید از بقیهی طبقهی کارگر متفاوت
باشد .ما زیربار پذیرش این موضوع نمیرویم که چون که کارگر مرد کارخانهی تولید
خودرو در دیترویت میتواند در برابر خط مونتاژ قیام کند ،پس هدف ما نیز باید با
آغاز از آشپزخانههایمان در کالنشهرها یا آشپزخانهها و مزارع «جهان سوم» ،کار در
کارخانه باشد که کارگران در تمام دنیا بهطور فزایندهای از آن امتناع میکنند.
مخالفت ما با ایدئولوژی چپگرایانه درست همان نپذیرفتن توسعهی سرمایهداری
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بهمنزلهی راهی به سوی آزادی است ،یا بهطور دقیقتر مخالفت با تمامی اشکال
سرمایهداری است .در ذات این نپذیرفتن ،بازتعریفی است از اینکه سرمایهداری
چیست و طبقه ی کارگر کیست ،یعنی ارزیابی مجدد نیروهای طبقاتی و نیازهای
طبقاتی.
پس دست مزد برای کار خانگی تنها یک مطالبه در کنار سایر مطالبات نیست ،بلکه
دورنمایی سیاسی است که زمینی جدیدی برای مبارزه میگشاید که از زنان آغاز
میشود ولی به سود تمام طبقهی کارگر است ]3[.بر این مسئله باید تأکید کرد ،چرا
که تقلیل دستمزد برای کار خانگی به یک مطالبه ،عنصری متداول در حمالت چپ به
آن است؛ شیوه ای برای اعتبارزدایی از آن است که منتقدانش را قادر میسازد از
مواجهه با مسائل سیاسیای که این مبارزه برمیانگیزد اجتناب کنند.
مقالهی لوپاته« ،زنان و پرداخت پول برای کار خانگی» ،نمونهای از این دست
است .عنوان« ،پرداخت پول برای کار خانگی» ،از پیش مسئله را تحریف میکند ،زیرا
دستمزد تنها مقداری پول نیست ،بلکه نمودی از رابطهی قدرت میان سرمایه و
طبقهی کارگر است .شیوهای هوشمندانهتر در اعتبارزدایی از دستمزد برای کار خانگی
ادعای آن است که این دورنما از ایتالیا وارد شده است و تناسب بسیار کمی با وضعیت
ایاالت متحده دارد که در آن زنان «کار میکنند» .این مثالی دیگر از اطالعات غلط
است« .قدرت زنان و براندازی اجتماع» -1تنها منبعی که لوپاته به آن ارجاع میدهد-
بُعد بین المللی بستری را که در آن دستمزد برای کار خانگی پدید آمد ،تصدیق
میکند .در هر صورت ردیابی خاستگاه جغرافیایی دستمزد برای کار خانگی ،در
مرحلهی کنونیِ ادغام بینالمللی سرمایه خارج از موضوع است .آنچه اهمیت دارد
تکوین سیاسی آن است یعنی امتناع کنیم از اینکه کار ،استثمار و قدرت طغیان علیه
آن را تنها در سایهی حضور دستمزد ببینیم .در مورد ما ،پایانی است بر تقسیمبندی
میان زنانی که «کار میکنند» و زنانی که «کار نمیکنند» (آنها «فقط زنان خانهدار»
هستند) که این معنای ضمنی را دارد که کار بیمزد کار نیست ،کار خانگی کار نیست
و به شکلی متناقض تنها در ایاالت متحده اکثر زنان کار میکنند و قیام میکنند زیرا
1 The power of Women and the Subversion of the Community
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بسیاری از آنها شغل دوم دارند .اما ندیدن کار زنان در خانه ،چشمبستن بر کار
بیمزد و مبارزه ی اکثریت چشمگیری از جمعیت جهان است .مانند چشمپوشی از این
موضوع است که سرمایهی آمریکایی بر کار بردگان و نیز کار مزدی بنا شده است و تا
به امروز متکی بر کار بیمزد میلیونها زن و مرد در زمینها ،آشپزخانهها و زندانهای
ایاالت متحده و در سرتاسر جهان رشد کرده است.
کار پنهان
ما با شروعکردن از خودمان درمقام زن ،میدانیم که از نظر سرمایه ،روز کاری
الزاماً چک حقوقی در پی ندارد و کار از دروازههای کارخانه شروع و به آنجا نیز ختم
نمیشود و ماهیت و گسترهی خودِ کار خانگی را دوباره کشف میکنیم .زیرا به محض
آنکه سرهایمان را از جورابهایی که وصله میکنیم و غذاهایی که میپزیم بلند
میکنیم و به تمامیت روز کاریمان مینگریم ،میبینیم با اینکه این کار دستمزدی
برای خودمان دربرنداشته ،اما ارزندهترین محصول را برای ظهور در بازار سرمایهدارانه
تولید کردهایم :نیروی کار .کار خانگی بهمراتب بیشتر از تمیزکاری منزل است.
خدمت کردن به لحاظ جسمی ،احساسی و جنسی به دستمزدبگیران و آمادهکردن
آنها برای کار هر روزه است .مراقبت از فرزندانمان  -کارگران آینده  -است،
کمککردن به آنها از تولد تا سالهای مدرسهشان است ،اطمینانیافتن از اینکه
آنها هم به شیوههایی که از آنها تحت لوای سرمایهداری انتظار میرود ،عمل
می کنند .به این معنا که پشت هر کارخانه ،پشت هر مدرسه ،هر اداره یا معدن ،کار
پنهان میلیونها زن وجود دارد که زندگیشان و کارشان را صرف کردهاند تا نیروی
کاری تولید کنند که در آن کارخانهها ،مدارس ،ادارهها یا معادن کار کنند]5[.
به همین علت است که تا به امروز در هر دوی کشورهای «توسعهیافته» و
«توسعهنیافته» ،کار خانگی و خانواده ستونهای تولید سرمایهدارانه هستند.
دسترس پذیری کاری پایدار و باانضباط ،شرط ضروری تولید در هر مرحلهی توسعهی
سرمایه دارانه است .شرایط کارمان از کشوری به کشور دیگر ،متفاوت است .در بعضی
کشورها مجبور به تولید روزافزون فرزندان هستیم و در سایر کشورها به ما گفته شده
است که بازتولید نکنیم ،مخصوصاً اگر سیاهپوست یا مستمریبگیر هستیم ،یا قصد
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بازتولید «آدمهای دردسرآفرین» را داریم .در بعضی کشورها ما کارگر غیرماهر برای
مزارع تولید می کنیم اما در برخی دیگر کارگران ماهر و تکنسین .اما در هر کشور ،کار
غیرمزدیمان و وظیفهای که برای سرمایه انجام میدهیم مشابه است.
یافتن شغل دوم هیچگاه ما را از شغل اولمان رها نکرده است .دوشغلهبودن برای
زنان تنها به معنای زمان و انرژی حتا کمتر برای مبارزه بر ضد هر دوی آنها است.
عالوه بر این ،زنی که به صورت تمام وقت در خانه یا خارج از آن نیز کار میکند،
متأهل یا مجرد ،باید ساعت ها کار را صرف بازتولید نیروی کار خودش بکند و زنان به
خوبی از استبداد این وظیفه آگاهاند ،زیرا برایشان چه در بازار ازدواج یا در بازار کار
مزدی ،پیراهنی زیبا و مویی آراسته شرایط به دستآوردن شغل است.
بنابراین ما شک داریم که در ایاالت متحده «مدارس ،کودکستانها ،مهدکودک و
تلویزیون ،بخش اعظم مسئولیت اجتماعیسازی فرزندان را از دوش مادرانشان
برداشتهاند» و اینکه «کاهش اندازهی خانه و ماشینیسازی کار خانگی به این معنا
است که به صورت بالقوه ،زمان فراغت بسیار زیادی برای زن خانهدار باقی مانده
است» و او فقط «سرگرم خریدکردن ،استفاده از وسایل و تعمیر آنها است ...که
قاعدت ًا مربوط به صرفهجویی در وقت او هستند]6[».
مهدکودکها و کودکستانها هرگز هیچ زمانی را برای خودمان آزاد نکردهاند بلکه
تنها وقتمان را برای کار اضافی باز کردهاند .در مورد تکنولوژی ،تنها در ایاالت متحده
است که ما شکاف میان تکنولوژی اجتماعاً دسترسپذیر و تکنولوژیای را که آهسته
به درون آشپزخانههایمان وارد شده است ارزیابی میکنیم .و در این مورد نیز ،شرط
بیمزدی ما است که کمیت و کیفیت تکنولوژیای که به دست میآوریم را تعیین
میکند .چرا که « اگر در حدودی مشخص به شما حقوق ساعتی پرداخت نمیشود،
هیچکس اهمیت نمیدهد که چه مدت زمانی طول میکشد تا کارتان را انجام
دهید ] 7[».در هرصورت ،وضعیت در ایاالت متحده مؤید آن است که نه تکنولوژی و
نه شغل دوم ،هیچکدام نمی توانند زنان را از کار خانگی خالص کنند و اینکه «تولید
یک تکنسین ،بدیل آسان تری در مقایسه با تولید کارگر غیرماهر نیست ،میان این دو
تقدیر ،با هر سطح تکنوولوژیکی که این کار انجام شود ،با هر نوع خاصی از فرزند که
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تولید میشود ،موضع زنان باید امتناع از کار رایگان و امتناع از زیستن برای تولید
کردن باشد]8[».
این مسئله باید روشن شود که با گفتن اینکه کاری که در خانه ارائه میدهیم
تولید سرمایهدارانه است ،آرزویی برای قانونیشدن به عنوان بخشی از «نیروی تولید»
را نداریم ،به بیان بهتر این مسئله نوعی توسل به اخالقیات نیست .تنها از منظری
سرمایه دارانه ،مولدبودن اگر نه ضرورتی اخالقی حداقل فضیلتی اخالقی است .از منظر
طبقهی کارگر ،مولدبودن صرف ًا یعنی استثمارشدن .همانگونه که مارکس دریافت
« بنابراین کارگر مولدبودن از خوش اقبالی نیست بلکه بدشانسی است ]9[».بنابراین ما
«اعتماد به نفس» کمی از آن کسب میکنیم .]10[.اما زمانیکه میگوییم کار خانگی
لحظهای از تولید سرمایهدارانه است ،کارکرد ویژهمان را در تقسیمبندی سرمایهدارانهی
کار و نیز اشکال ویژهای را که شورش بر ضد آن باید بیابد ،روشن میکنیم .نهایت ًا
زمانیکه میگوییم ما سرمایه را میسازیم ،در اصل میگوییم ما میتوانیم و
میخواهیم آن را نابود کنیم ،نه اینکه در نبردی شکستخورده شریک شویم تا از
شکل و درجهای از استثمار به شکل و درجهای دیگر حرکت کنیم.
همچنین باید روشن سازیم که ما «مقوالتی از دنیای مارکسیستی را به عاریت
نمیگیریم ]11[».البته میپذیریم که نسبت به لوپاته اشتیاق کمتری در چشمپوشی
از آثار مارکس داریم ،زیرا که این آثار تحلیلی ارائه دادهاند که تا به امروز برای فهم
عملکرد ما در جامعهی سرمایهداری حیاتی است .ما همچنین مشکوکیم که بیتفاوتی
آشکار مارکس به کار خانگی ممکن است ریشه در عوامل تاریخی داشته باشد .ما
منحصراً به آن سطح از شووینیسم مردانه که مارکس مشخصاً با معاصرانش (و نه فقط
با آنها) به اشتراک گذاشت ارجاع نمیدهیم .زمانیکه مارکس مشغول نوشتن بود،
خانوادهی هستهای و کار خانگی هنوز کامالً ساخته نشده بود ]12[.آنچه مارکس در
پیش چشمانش داشت زن پرولتر بود که همراه شوهر و فرزندانش در کارخانه مشغل
کار بود و زن بورژوایی که یک خدمتکار داشت و چه خودش کار میکرد یا نه ،نیروی
کارِ کاالیی تولید نمیکرد .غیاب خانوادهی هستهای به این معنا نبود که کارگران
ازدواج یا جفتگیری نمی کردند ،بلکه به این معنا بود که روابط خانوادگی و کار
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خانگی زمانی که هر عضو خانواده پانزده ساعت از روز را در کارخانه سپری میکرد
ناممکن بود و نه زمان برای زندگی خانوادگی فراهم بود و نه فضای جسمی.
نیاز به نیروی کار پایدارتر و منضبطتر ،تنها پس از بیماریهای همهگیر و کار
طاقتفرسایی که نیروی کار را کاهش داد و مهمتر از آن امواج مبارزات پرولتری در
دهههای  1830و  1840که انگلستان را در آستانهی یک انقالب قرار داد ،سرمایه را
به سوی سازماندهی خانوادهی هستهای درمقام مرکز بازتولید نیروی کار سوق داد.
خانواده ،نه تنها ساختاری پیشاسرمایهدارانه نیست ،آنگونه که ما در «غرب»
می دانیم ،بلکه خلق سرمایه برای سرمایه است ،درمقام نهادی که بناست کمیت و
کیفیت نیروی کار و کنترلش را تضمین کند .بنابراین «خانواده همچون واحد تجاری
از کارگر محافظت میکند اما اطمینان نیز حاصل میکند که او (چه زن و چه مرد)
هرگز چیزی جز کارگر نخواهد بود .و به این علت است که مبارزهی زن طبقهی کارگر
برضد خانواده حیاتی است]13[».
بیمزدی ما درمقام یک نظم
خانواده ضرورتاً نهادینهسازی کار بیمزدمان ،وابستگی بیدستمزدمان به مردان و
درنتیجه نهادینهسازی تقسیم بندی نابرابری است از نیرویی که ما را و نیز مردان را
منضبط کرده است .زیرا بیدستمزدیمان و وابستگیمان مردان را به شغلشان گره
زده است ،از این رهگذر که هرگاه خواستند از کارشان سر باز بزنند با همسر و
فرزندانی مواجه میشوند که به مزدشان وابسته هستند .اینجا بنیان آن «عادات
کهن -متعلق به مردان و ما» است که برای لوپاته شکستن آنها بسیار سخت است.
تصادفی نیست که برای مرد دشوار است «زمانبندیهای ویژه برای مشارکت برابر در
نگهداری از فرزند درخواست کند ]14[».یک دلیل برای آنکه چرا مردان نمیتوانند
برای ساعات نیمهوقت برنامه ریزی کنند آن است که دستمزد مرد برای بقای خانواده
حیاتی است ،حتا اگر زن دستمزد دومی بیاورد .و اگر «خودمان را متمایل به ترجیح یا
یافتن شغلهای کمتر مصرفی دریابیم که نتیجتاً زمان بیشتری برای کار خانه
برایمان باقی بگذارد» به این دلیل است که ما مشغول مقاومت در برابر استثماری
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شدیدتر هستیم ،یعنی مصرفشدن در یک کارخانه و سپس مصرفشدن با شتاب
بیشتر در خانه]15[.
همچنین فقدان دستمزدمان برای کاری که انجام میدهیم ،مسبب اولیهی ضعف
ما در بازار کار دستمزدی است .کارفرمایان میدانند که ما عادت به کار برای هیچ
داریم و بسیار محتاج مقداری پول برای خودمان هستیم بهطوری که میتوانند به ازای
قیمتی ناچیز ما را به چنگ آورند .از آنجا که زن مترادف زن خانهدار شده است ،ما
این هویت و «مهارتهای خانهداری»ای را که از بدو تولد میآموزیم هرکجا که
میرویم با خود حمل میکنیم .به این دلیل است که شغل زنانه معموالً دنبالهی کار
خانه است و مسیر ما به سوی کسب دستمزد معموالً ما را به امور خانهداری بیشتری
سوق می دهد .این واقعیت که کار خانه بدون دستمزد است به این شرطِ تحمیلی از
سوی جامعه ،رنگوبویی از طبیعیبودن («زنانگی») بخشیده است که فارغ از آنچه
انجام میدهیم ما را تحت تأثیر قرار میدهد .بنابراین نیازی نداریم که لوپاته به ما
بگوید «آن چیز ضروری که باید به خاطر سپرد این است که ما یک "جنس"1
هستیم ]16[ ».سرمایه سالها به ما گفته است که ما فقط برای سکس و تولید بچه
خوب هستیم .این تقسیمبندیِ جنسیِ کار است و ما از تداومبخشیدن به آن امتناع
میکنیم زیرا این اتفاق الزاماً وقتی رخ میدهد که میپرسیم« :زنبودن واقعاً به چه
معناست؛ چه کیفیتهای خاصی ،در صورت وجود ،ضرورت ًا و برای همهی زمانها به
این خصلت پیوسته است؟»[ ]17پرسیدن این سؤال تمنای یک پاسخ سکسیستی
است .چه کسی میگوید که ما کی هستیم؟ تمام چیزی که میتوانیم بفهیم این است
که ما چه کسی نیستیم ،تا جایی که از دل مبارزهمان ،قدرت الزم را کسب کنیم تا از
هویت اجتماعی تحمیلیمان دل برکنیم .این طبقهی قانونگذار یا آن دسته از
مشتاقان قانونگذاری هستند که یک شخصیت انسانی طبیعی و ابدی را پیشفرض
میگیرند -این همان تداومبخشیدن به قدرتشان بر ما است.

1 Sex
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تکریم خانواده
جستوجوی ذات زنانگی ،لوپاته را به شکلی پیشبینیپذیر به سوی تکریم
وقیحانهی کار بیدستمزد در خانه و کار بیدستمزد بهطور عام سوق میدهد:
خانه و خانواده به شکلی سنتی تنها شکاف زندگی سرمایهدارانه را فراهم آوردهاند
که در آنها افراد می توانند احتماالً نیازهای یکدیگر را از سر عشق یا مراقبت برآورده
سازند حتا اگر این امر معموالً از سر ترس یا تسلط نیز باشد .والدین ،حداقل تا
حدودی ،از سر عشق از فرزندان محافظت میکنند ....من حتا فکر میکنم که این
خاطره زمانیکه ما بزرگ میشویم همراه ما زنده میماند و به همین علت است که
همیشه کار و مراقبتی که از سر عشق است و نه بر مبنای پاداشی نقدی را همراه خود
مانند نوعی یوتوپیا نگه میداریم]18[.
ادبیات جن بش زنان اثرات مخربی را که این عشق ،مراقبت و خدمت بر زنان وارد
کرده ،نشان داده است .اینها زنجیرهایی هستند که ما را به شرایطی نزدیک به
بردهداری گره زدهاند .پس ما از اینکه فالکت مادران و مادربزرگهایمان و فالکت
خودمان در مقام فرزندان را در خود نگه داریم و آن را به نوعی یوتوپیا ترفیع دهیم،
امتناع میورزیم .زمانیکه سرمایه یا دولت دستمزدی پرداخت نمیکند ،آنها که مورد
عشق و مراقبت هستند و البته بیدستمزد و حتا ضعیفتر ،همان کسانی هستند که
باید زندگیشان را پرداخت کنند.
ما همچنین پیشنهاد لوپاته را رد میکنیم مبنی بر اینکه درخواست اجرت در ازای
کار خانگی «تنها به پنهانکردن امکانات بالقوهی باز هم بیشتر برای کار رایگانِ
غیربیگانه کمک میکند»[ ]19که گویی سریعترین راه به سوی کار «بیگانهزدا» انجام
آن بهصورت رایگان است .بدون شک رییسجمهور فورد از این پیشنهاد قدردانی
خواهد کرد .کار داوطلبانه که دولت مدرن هرچه بیشتر بر آن تکیه میزند ،مبتنی بر
چنین توزیع خیرانه ای از زمان ما است .با وجود این ،به نظر ما اگر به عوض آنکه
مادران مان بر عشق و مراقبت متکی بودند ،اجرتی اقتصادی داشتند ،کمتر تلخ و
وابسته بودند و کمتر مورد اخاذی قرار میگرفتند و کمتر هم از فرزندانشان که مدام
آنها را به یاد ایثارگریهایشان میاندازند ،اخاذی میکردند .مادرانمان زمان و قدرت
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بیش تری برای مبارزه علیه چنین کاری داشتند و ما را به مرحلهی پیشرفتهتری در
این مبارزه میرساندند.
ذات ایدئولوژی سرمایهداری این است که خانواده را در مقام «دنیایی خصوصی»،
آخرین جبههای که مردان و زنان «روح[شان] را زنده نگه میدارند» ،تکریم کند و
ل مملو از
تعجبی ندارد که این ایدئولوژی همراه با طراحان سرمایهدار در زمان حا ِ
«بحران» و «ریاضت» و «سختی»[ ،]20سرخوش از شهرتی تجدیدیافته است.
همانطور که راسل بیکر 1اخیراً در نیویورک تایمز بیان کرده است ،عشق در دوران
رکود اقتصادی 2ما را دلگرم نگه داشت و بهتر بود آن را در سفر کوتاه حاضرمان به
دوران سختی همراه خود بیاوریم ]21[.این ایدئولوژی که خانواده (یا اجتماع) را در
برابر کارخانه ،امر شخصی را در برابر امر اجتماعی ،امر خصوصی را در برابر امر عمومی
و کار مولد را در برابر غیرمولد قرار میدهد عملکردی جهت بردگی ما در خانه دارد
که در غیاب دستمزد همواره درمقام کنشی از عشق ظاهر شده است .این ایدئولوژی
عمیقاً در تقسیمبندی سرمایهدارانه از کار ریشه دارد که یکی از روشنترین تعابیرش
را در سازماندهی خانوادهی هستهای مییابد.
شیوهای که در آن رابطه ی دستمزدی ،عملکرد اجتماعی خانواده را رازآلود کرده
تعمیمی است از شیوهای که سرمایهداری کار دستمزدی و انقیاد روابط اجتماعیمان
را به «پیوندهای پولی» ،رازآلود کرده است .ما از مارکس آموختهایم که دستمزد ،کار
پرداختنشدهای را پنهان میکند که منجر به سود میشود .اما اندازهگیری کار با
دستمزد ،حد و اندازهای را که روابط خانوادگی و اجتماعیمان منقاد به روابط تولید
شدهاند – تبدیل به روابط تولید شدهاند  -را نیز پنهان میکند ،بنابراین هر لحظه از
زندگی مان عملکردی جهت انباشت سرمایه خواهد داشت .دستمزد و فقدان آن ،به
سرمایه اجازه دادهاند تا اندازهی واقعی روز کاریمان را مخفی کند .کار در مقام یک
بخش از زندگیمان که تنها در زمان و فضای ویژهای رخ میدهد ،ظاهر میشود .آن
زمانی را که در «کارخانهی اجتماعی» مصرف میکنیم ،خودمان را برای کار آماده
1 Russell Baker
2 Depression
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میکنیم یا سر کار میرویم« ،عضالت ،اعصاب ،استخوانها و مغزمان»[ ]22را با
اسنکهای فوری ،سکس فوری و فیلمهای سینمایی بازسازی میکنیم ،همگی به
شکل اوقات فراغت ،زمان آزاد و انتخاب فردی ظاهر میشوند.
بازارهای متفاوت کار
استفادهی سرمایه از دستمزد این موضوع را نیز که طبقهی کارگر چه کسی است
پنهان میکند و کارگران را منفک نگه میدارد .سرمایه از رهگذر رابطهی دستمزد،
بازارهای متفاوت کار را سازماندهی میکند (بازار کاری برای سیاهپوستان ،جوانان،
زنان و مردان سفید) و «طبقهای کارگر» را رویاروی پرولتاریایی «بیکار» ،که گویا
انگلی است بر کار گروه اول ،قرار میدهد .بنابراین درمقام مستمریبگیران به ما گفته
شده است که معاف از مالیاتهای «طبقهی کارگر» زندگی میکنیم و در مقام زنان
خانهدار به شکل چاه بیپایان حقوق شوهرهایمان تصویر شدهایم.
اما نهایت ًا ضعف اجتماعی ناشی از بیدستمزدی ،ضعف تمام طبقهی کارگر با عطف
به سرمایه بوده است و اکنون نیز هست .همانگونه که تاریخ «مشاغل گریزپا» 1نشان
میدهد ،دسترسپذیری کار بیدستمزد هم در کشورهای «توسعهنیافته» و هم در
کالنشهرها ،به سرمایه اجازه داده است تا آن عرصههایی را که کار قیمت خود را
بسیار باال برده است رها کند ،در نتیجه قدرتی را که کارگران در آنجا به آن رسیده
بودند تحلیل ببرد .هرکجا که سرمایه نتوانست به سوی «جهان سوم» بشتابد،
دروازههای کارخانهها به روی زنان ،سیاهپوستان و جوانان در کالنشهرها یا مهاجران
از «جهان سوم» باز شد .بنابراین اتفاقی نیست با آنکه سرمایهداری قاعدتاً مبتنی بر
کار دستمزدی است ،بیش از نیمی از جمعیت جهان بیدستمزد هستند .بیدستمزدی
و توسعهنیافتگی عناصر ضروری برنامهریزی سرمایهدارانه به لحاظ ملی و بینالمللی
هستند .اینها شیوههایی قوی هستند برای وادارکردن کارگران به رقابت بر سر بازار

1 Runaway shops :
بعضی از مشاغل که برای فرار از قوانین کار و اتحادیهی کارگری مرتب دست به جابجایی مکان شغل میزنند .م
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کار ملی و بینالمللی و باوراندن این موضوع به ما که منافعمان متفاوت و متضاد
هستند]23[.
در اینجا ریشههای سکسیسم ،نژادپرستی و مستمریبگیری (تحقیر کارگرانی که
در گرفتن مقداری پول از دولت موفق شدهاند) وجود دارد که نمودهایی از بازارهای
متفاوت کار و در نتیجه شیوههای متفاوت از تعدیل و تقسیم طبقهی کارگر هستند.
اگر این استفاده از ایدئولوژی سرمایهدارانه و ریشههایش در رابطهی دستمزدی را
نادیده بگیریم ،نهتنها سرانجام به احتساب نژادپرستی ،سکسیسم و مستمریبگیری در
مقام بیماریهای اخالقی و محصوالت «آگاهی کاذب» میرسیم ،بلکه محدود به
استراتژیای از «آموزش» میشویم که چیزی برایمان باقی نمیگذارد مگر «ضروریات
اخالقی جهت پشتیبانی از ما»]24[.
دست آخر ما نقطهی توافقی را با لوپاته مییابیم ،جایی که او میگوید
استراتژیمان ما را از اتکا بر اینکه «انسانها مردمانی "خوب" باشند» [ ]25تا به
آزادی دست یابیم رها میکند .همانطور که مبارزات دههی  1960سیاهپوستان نشان
داد ،نه با کلمات خوب که با سازماندهی قدرتشان بود که نیازهایشان را
«فهماندند» .در مورد زنان ،تالش برای آموزش مردان همواره به این معنا بوده است
که مبارزهمان خصوصی شده است و در خلوت آشپزخانهها و اتاق خوابهایمان
میجنگیم .قدرت آموزش میدهد .در ابتدا مردان خواهند ترسید ،سپس یاد خواهند
گرفت زیرا سرمایه خواهد ترسید .زیرا ما برای بازتوزیع برابرتر کار مشابه نمیجنگیم.
ما میجنگیم تا بر این کار نقطهی پایانی بگذاریم و قدم اول زدن برچسب قیمت بر
آن است.
تقاضای دستمزد
قدرت ما در مقام زن از مبارزهی اجتماعیمان بر سر دستمزد آغاز میشود ،نه به
این معنا که اجازه یابیم وارد روابط دستمزدی شویم (زیرا هرگز خارج از آن نبودهایم)
بلکه برای اینکه اجازهی خروج از آن پیدا کنیم تا همهی بخشهای طبقهی کارگر
اجازه یابند از آن خارج شوند .اینجا باید روشن کنیم که طبیعت نزاع بر سر دستمزد
چیست .زمانیکه اندیشهی چپ اصرار میورزد که تقاضاهای دستمزد،
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«اقتصادگرایانه» و «تقاضاهای اتحادیهای» هستند ،این موضوع را نادیده میگیرند که
دستمزد ،همچون فقدان آن ،مقیاس مستقیم استثمار ما است و بنابراین بیانی صریح
از روابط قدرت میان سرمایه و طبقهی کارگر و نیز درون طبقهی کارگر است .آنها
همچنین نسبت به این موضوع بیاعتنا هستند که مبارزه بر سر دستمزد فرمهای
بسیاری به خود میگیرد و به افزایش دستمزد محدود نیست .کاهش ساعت کاری،
دستیابی بهتر به خدمات اجتماعی و همچنین کسب پول بیشتر ،همگی منافع
دستمزد هستند که تعیین میکنند چه مقدار کار از ما کشیده شده و به چه میزان
زندگی مان در ید قدرت ما است .به این دلیل است که دستمزد به صورتی تاریخی
زمین اصلی مبارزه میان کارگران و سرمایه بوده است .و در مقام بیانی از روابط
طبقاتی ،دستمزد همواره دو جنبه دارد :جنبهی سرمایه که از آن برای کنترل
کارگران استفاده میکند ،از این رهگذر که اطمینان حاصل میکند هر افزایش
دستمزدی مالزم با افزایشی در بهرهوری است؛ و جنبهی کارگران که بهطور فزایندهای
برای پول بیشتر ،قدرت بیشتر و کار کمتر مبارزه میکنند.
همانطور که تاریخ بحران سرمایهداری حال حاضر نشان میدهد ،اکنون کارگرانِ
هرچه کمتری مشتاق ایثار زندگیشان در خدمت تولید سرمایهدارانه هستند و کمتر
رغبتی به شنیدن درخواست افزایش بهرهوری دارند ]26[.اما هنگامی که «مبادلهی
عادالنه» بین دستمزد و بهرهوری به هم ریخته است ،مبارزه بر سر دستمزد به
حملهی مستقیمی به منفعت سرمایه و توان آن در استخراج کار مازاد از ما بدل
میشود .در نتیجه مبارزه بر سر دستمزد همزمان مبارزهای علیه دستمزد است ،به
دلیل قدرتی که نمایش میدهد و صورتبندیای که علیه روابط سرمایهدارانه شکل
میدهد .در مورد بیدستمزدی ،یعنی مورد ما ،نزاع بر سر دستمزد حتا به شکلی
بسیار روشنتر حملهای به سرمایه است .دستمزد بهازای کار خانگی به این معنا است
که سرمایه موظف است برای مقدار بیشماری از خدمات اجتماعی که کارفرمایان
اکنون به پشتوانهی ما صرفهجویی میکنند ،پول بپردازد .از همه مهمتر ،درخواست
دستمزد به ازای کارخانگی امتناع از پذیرش کارمان در مقام تقدیری بیولوژیک است
که شرطی الزام آور برای مبارزه علیه آن است .در حقیقت هیچ چیز ،اعم از خانواده و
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وابستگیمان به مردان ،در نهادینهسازی کارمان آنقدر قوی نبوده است به اندازهی
این واقعیت که نه دستمزد بلکه «عشق» همواره هزینههای این کار را از پیش
پرداخته است .اما دستمزد برای ما هم همچون کارگران مزدی ،قیمت قرارداد
بهرهوری نیست .ما در برابر دستمزد ،به همان اندازه یا بیشتر از قبل کار نخواهیم
کرد ،بلکه کمتر کار میکنیم .ما دستمزد میخواهیم تا بتوانیم وقت و انرژیمان را به
دلخواه خود صرف کنیم ،تا بتوانیم مبارزهای به پا کنیم و به خاطر نیازمان به استقالل
اقتصادی با یک شغل دوم محدود نشویم.
مبارزهی ما بر سر دستمزد هم برای مزدبگیران و هم غیرمزدبگیران این سؤال را
پیش میکشد که طول حقیقی روز کاری چقدر است .تا کنون طبقهی کارگر ،اعم از
زن و مرد ،روز کاریاش را بنا به تعریف سرمایه داشته است  -از لحظهی کارتزدن
برای ورود تا لحظهی کارتزدن برای خروج .این تعریف زمانی را که ما به سرمایه
تعلق داریم و زمانی را که به خودمان تعلق داریم مشخص میکرد .اما ما هیچوقت به
خودمان تعلق نداشتهایم ،ما همیشه و هر لحظه از زندگیمان متعلق به سرمایه
بودهایم و اکنون وقتش رسیده که سرمایه را وادار کنیم برای هر لحظهی آن هزینه
بپردازد .از منظر طبقاتی این مسئله به معنای درخواست دستمزد برای تمام لحظاتی
است که در خدمت سرمایه زندگی میکنیم.

وادارکردن سرمایه به پرداخت
این دورنمای طبقاتیای است که مباارزات دهاهی  1960در ایااالت متحاده و در
سطح بینالمللی را شکل داده است .در ایاالت متحده مبارزات سیاهپوساتان و ماادران
مستمریبگیر« -جهان ساوم»یهاای سااکن کالنشاهرها -شاورش بیدساتمزدها و
امتناعشان را از تنها جایگزینی که سرمایه پیش میکشد نمایش داد :کار بیشتر .ایان
مبارزات که مرکز قدرتشان در اجتمااع باود در راساتای توساعه نبودناد بلکاه بارای
تخصاایص مجاادد ثااروت اجتماااعیای بودنااد کااه ساارمایه از بیدسااتمزدی و نیااز از
دستمزدبگیری انباشته است .آنها سازمانهای سارمایهدارانهی جامعاه را باه چاالش
کشیدند که کار را به مثابه تنها شرط وجودیمان تحمیل میکنند .آنها همچنین این
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عقیدهی جزمی چپ را باه چاالش کشایدند کاه طبقاهی کاارگر تنهاا در کارخاناهها
میتواند قدرتش را سازماندهی کند.
اما نیازی نیست که وارد کارخانه شوید تا عضوی از سازمان طبقهی کارگر باشید.
وقتی لوپاته ادعا میکند که «شبکهها و ارتباطات ،پیششرطهای ایدئولوژیک اتحاد
طبقهی کارگر هستند که از کارکردن در کنار هم پدیدار میشوند» و «این
پیششرطها نمیتوانند از زنانی منزوی که در خانههای جدا کار میکنند حاصل
شوند» ،مبارزاتی را که این زنان «منزوی» در دههی  1960به راه انداختند (اعتصاب
برسر اجارهبها ،مبارزه بر سر تأمین اجتماعی و  )...را از قلم میاندازد ]27[.او فرض
میکند که چنانچه ما در ابتدا توسط سرمایه سازماندهی نشده باشیم ،نمیتوانیم
خودمان را سازماندهی کنیم و از آنجایی که منکر آن است که سرمایه از پیش ما را
سازماندهی کرده است ،موجودیت مبارزهمان را انکار میکند .اما اشتباهگرفتن
سازماندهی کارمان توسط سرمایه ،چه در آشپزخانهها یا در کارخانهها ،با
سازماندهی مبارزهمان علیه آن ،مطمئناً به شکست منتهی خواهد شد .زیرا مبارزه
برای کار ،از پیش یک شکست است و میتوانیم مطمئن باشیم که هر فرم تازهای از
سازماندهی کار ،تالشی است برای هرچه بیشتر منزویکردن ما .زیرا توهم است که
تصور کنیم وقتی که در انزوا از یکدیگر کار نمیکنیم ،سرمایه ما را از هم جدا
نمیکند.
در تقابل با تقسیمبندیهای ویژهی سازماندهی سرمایهدارانهی کار ،باید طبق
نیازهایمان سازمان یابیم .به این معنی دستمزد بهازای کار خانگی به همان اندازه
امتناعی است از اجتماعسازیِ کارخانه که امتناعی است از «بهینهسازی» احتمالی
سرمایهدارانهی خانه ،چنانکه لوپاته اظهار کرده است« :ما باید به کارهایی که برای
پیشبرد امور یک خانه "ضروری" هستند به صورت خیلی جدی نگاه کنیم  ...ما
نیازمند آنیم که در ابزار صرفهجویی در زمان و کار سرمایهگذاری کنیم و تصمیم
بگیریم که کدامیک مفید هستند و کدامیک صرفاً موجب تحقیر بیشتر کار خانگی
میشوند]28[».
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تکنولوژی بهخودیخود موجب تحقیر ما نمیشود اما استفادهای که سرمایه از آن
میبرد چرا .عالوه بر این «خودمدیریتی» و «کنترل کارگران» همواره در خانه وجود
داشته است .ما همیشه این انتخاب را داشتهایم که روز شنبه یا یکشنبه رختچرکها
را بشوریم یا بین خریدن یک ماشین ظرفشویی یا یک جاروبرقی ،بنا به اینکه از پس
کدامیک برمیآییم ،انتخاب کنیم .بنابراین نباید از سرمایهداری درخواست کنیم تا
طبیعت کارمان را تغییر دهد ،بلکه مبارزه کنیم تا از بازتولید خودمان و دیگران در
مقام کارگر ،نیروی کار و کاال سر باز زنیم؛ و یکی از شروط تحقق این هدف،
بازشناسی این کار درمقام یک کار از رهگذر دستمزد است .مشخصاً تا زمانیکه
دستمزد  -رابطهی سرمایهدارانه وجود دارد ،سرمایهداری نیز وجود خواهد داشت.
بنابراین ما نمیگوییم که تحقق یک دستمزد ،انقالب است .ما میگوییم این یک
استراتژی انقالبی است زیرا نقشی را که در تقسیمبندی سرمایهدارانه از کار به ما
محول شده است متزلزل میکند و درنتیجه روابط قدرت درون طبقهی کارگر را بنابه
شرایطی که بیشتر خوشایند ما و اتحاد این طبقه است تغییر میدهد.
اما به لحاظ جنبههای مالی دستمزد به ازای کار خانگی تنها اگر نظرگاه سرمایه را
اتخاذ کنیم این مسئله «بسیار مسألهساز» است ،یعنی دیدگاه وزارت خزانهداری که
همیشه وقت مخاطب قراردادن کارگران ادعای تنگدستی میکند ]29[.از آنجاییکه
ما وزارت خزانهداری نیستیم و هیچ تمایلی هم به آن نداریم ،نمیتوانیم برایشان
برنامهریزی نظامهای پرداختی ،دیفرانسیلهای دستمزد و قراردادهای بهرهوری را هم
تصویر کنیم .بنا نیست ما بر قدرتمان محدودیت بگذاریم و ارزشمان را اندازه
بگیریم .فقط بنا است که مبارزهای را سازماندهی کنیم تا آنچه را میخواهیم به
چنگ آوریم ،برای همهمان ،بنا به شرایط خودمان .هدف ما این است که گرانبها
باشیم ،خودمان را خارج از بازار قیمتگذاری کنیم تا کار خانگی و کار در کارخانه و
اداره «غیراقتصادی» شود.
به همین ترتیب ،این بحث را که بخشی از طبقهی کارگر هزینهی منفعت
احتمالی ما را تقبل خواهد کرد ،رد میکنیم .بر طبق این منطق میتوانیم بگوییم که
کارگران مزدی ،اکنون پولی را دریافت میکنند که سرمایه به ما نمیدهد .اما این
شیوهای است که دولت سخن میگوید .در حقیقت این ادعا که درخواستهای
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طرحشده از سوی سیاهپوستان در دههی  1960برای برنامههای تأمین اجتماعی،
«اثری مخرب بر هر نوع استراتژی فراگیر  ...برای روابط سیاهان-سفیدها» داشت زیرا
«کارگران میدانستند که آنها و نه شرکتها نهایتاً وادار به پرداخت هزینههای آن
برنامهها شدند» ،نژادپرستی آشکار است ]30[.اگر فرض کنیم که هر مبارزهای باید به
نوعی بازتوزیع فقر منجر شود ،گریزناپذیری شکستمان را فرض گرفتهایم .به واقع
مقالهی لوپاته زیر تابلوی شکستگرایی نوشته شده که به معنای پذیرش نهادهای
سرمایهدارانه درمقام نهادهایی گریزناپذیر است .لوپاته نمیتواند تصور کند که اگر
سرمایه دستمزد سایر کارگران را کاهش دهد تا به ما دستمزد بپردازد ،آن کارگران
هم می توانند از منافع خودشان و ما دفاع کنند .او همچنین فرض میکند که
« مشخصاً مردان باالترین دستمزدها را برای کارشان در خانه دریافت خواهند کرد»،
بهطور خالصه او معتقد است که ما هرگز پیروز نمیشویم]31[.
سرانجام لوپاته به ما هشدار میدهد که اگر بهازای کار خانگی دستمزد بگیریم،
سرمایه ناظرانی را برای کنترل کارمان خواهد فرستاد .از آنجا که او زنان خانهدار را
تنها درمقام قربانی میبیند که ناتوان از مبارزه هستند ،نمیتواند تصور کند که ما
میتوانیم به صورت جمعی سازماندهی کنیم تا اگر آنها تالش کردند چنین کنترلی
را ب ر ما تحمیل کنند ،درها را به روی ناظران ببندیم .عالوه بر این او فرض میکند از
آن جا که ما ناظران رسمی نداریم پس کارمان تحت کنترل نیست .با این حال حتا اگر
دریافت دستمزد به این معنی باشد که دولت تالش خواهد کرد به شکلی مستقیمتر
کارمان را کنترل کند ،این شرایط باز هم نسبت به وضعیت فعلیمان ارجحیت خواهد
داشت؛ چرا که این تالش آشکار خواهد کرد چه کسی بر کارمان نظارت دارد و بهتر
است بدانیم چه کسی دشمنمان است ،به جای اینکه چون محکومیم «از سر ترس و
سلطه» «عشق بورزیم و مراقبت کنیم» خودمان را سرزنش کنیم و از خود بیزار
باشیم]32[.
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توضیح مترجم :ژیل داوه در مقالههی «فهرریی در مقابهل مهار » بهه ققهر ارای
فمینیستهای اتوقومیست پرداخته بود؛ بهرون ان هه موضهخ خهود دربهارهی برابهری
جنسیت را مشخصاً مطرح رده باشر .ایه یادداشهت در ادامههی همهان مقالهه و بهه
منظور روش ردنِ رویکرد ژیل داوه قسبت به مسئلهی برابری جنسیت ترجمه شره
است.
***
در سال  - 1844با سهرقخ هه از اشهارلو فوریهه هرفتهه بهود  -قوشهت:
مار
رابطهی بی جن ها ما را قادر م سازد تا دربارهی «سطح له پی رفهت بشهریت»
قضاوت نیم .براساس ای رابطه ما م تواقیم دربارهی پی رفتِ جنب اققالبه قیه
قضاوت نیم .بر مبنای ای معیار ،قیامهای پیشی قسبتاً ضعیف عمهل ردهاقهر زیهرا
اجازه دادقر ه سلطهی مرداقه مستول شود.
اعظم افکار رادیکال بهقررت با ای واقعیتِ ب چونوچرا مخالفت م ننر)1(.
بخ
اقارشیسم در هذشته با ای مسئله به عنوان یک موضوع خاص برخورد قکهرده بهود:
رهای ِ اقسان ،زقان را قی ماقنر مردان رها م سازد .بسیاری از هروههای اقارشیست در
دهههای اخیر یعن از  1970به بعر و بها رشهر جنب ههای فمینیسهت  ،زقهان را بهه
عنوان یک هروه ستمدیره ( ه مرتها مورد غفلت قرار هرفته) به رسمیت شهناختنر.
هروه ه بایر به فهرست اققالب های بالقوهی اصل اضافه شود.
مار سیستها اغلب با ای فرض امالً معتبر اغاز م ننر ه «مسئلهی زقان» تنها
از رههذار مسئلهی پرولتاریا بهطور ل و با تمای قائهل شهرن میهان زن بهورژوا و زن
پرولتر قابل حل است .اما ایه رویکهرد در ادامهه بها ادغهام شهرنِ مسهئلهی زقهان در
مسئلهی طبقه ب سراقجام م ماقر؛ و مشکل ای جا است ه برون ای بخ ُ ،میهت
ل مسئله لنگ خواهر شر)2(.
ما برخالف ا ثر مار سیستها و اقارشیستها فکر م نیم ه رهای زقهان براینهر
محضِ رهای قوعِ بشر قیست؛ بلکه یک از اج ای لیریِ قاه یر ان است.
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معنای زیانآور؟
«مسئلهی جن » یک از معماهای است ه در بی از یهک قهرن هذشهته ،افکهار
رادیکال را راحت قگذاشته است .از انجا ه در ای یادداشت قصر داریهم صهرفاً یهک
چارچوب قظری را صورتبنری نیم ،برخ از جنبههای قضیه نار هذاشته م شهود.
در میان باق قضایا ،با صرف قظر از خاستگاه و هذشتهی روابط میان زن و مرد ،صهرفاً
به ای م پردازیم ه انها در مسیرِ شیوهی تولیر سرمایهداری به چه چیه ی تبهریل
شرهاقر و روی مررنتری اَشکال ای تبریلشرن متمر خواهیم شر.
ب شک سرمایهداری علتِ فرودست ِ زقان قیست زیرا ای فرودست ه ارسال پی از
سرمایهداری وجود داشته است؛ اما امروز ای سرمایهداری است ه به ای اققیاد تراوم
م بخشر .پ ای وضعیت تنها در قالب سرمایهداری م تواقر مورد توجه قرار بگیهرد
و با ان مبارزه شود؛ قالب ه در ان اققیاد زقان از رههذار هارِ طاقتفرسهای مه دی و
مالکیتِ خصوص بازتولیر م شود.
در ای مقاله مشخص م شود ه ما رابطهی بی جن ها را قیهروی محهرت تهاری
قم بینیم و همان قم نیم ه «مسئلهی زقان» -ای قطعهی همشرهی پازل قظهریِ
(و پراتیک) اققالب  -م تواقر اققالبه را هه مرتهاسهت اقتظهارر را م شهیم بهه
ارمغان بیاورد.
بازتولید و مالکیتِ خصوصی
«بازتولیر» به واژهای همههیر تبریل شره ه بازتولیر شرایط طبیعه زقهره روی
رهی زمی و هوقههای اقساق را با زادن و مراقبت ردن از ود ان ،بازتولیر سرمایه
از طریق چرخههای ان ،بازتولیر رابطهی سرمایه /ارِ م دی و در قتیجه ،بازتولیر هل
جامعه درهم م امی د)3( .
در واقخ ،رابطه ی مرد /زن بخش از بازتولیر اجتماع است اما قکته ای است ه ما
بایر رابطهی میان تقسیمِ ار اجتماع و تقسیمِ جنس ِ جامعه را درت نیم.
داشت فرزقهر چیه ی بی تهر از زادن و پروراقهرن ود هان اسهت .اهرچهه تمهام
سرمایهداران در قق «ورثه» قرار قم هیرقر ،اما والهری هودتِ متولرشهره در یهک
خاقوادهی بورژوا قم تواقنر در مورد اقتقال دارای ههای خهاقواده خهود فکهر قکننهر.
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بورژوازی از ضرورت اقتقالِ ثروت به منظور حراست ردن از منافخ فهردی و جمعه
خود و حفظ خود به عنوان یک طبقه امالً اهاه است.
جامعهی سرمایهداری ماقنر همهی جوامخ دیگر ،بایر بر بازتولیر خود تسهلط یابهر و
ای یعن حفظ یک از اصول بنیادی ِ ان :مالکیت خصوص .
قق محوریِ مالکیت خصوص در جامعهی ما واقعیت روش است و بی ترِ مهردم
دارای چی های اقر هستنر .بورژوازی ،صهاحبِ ابه ار تولیهر (یعنه ابه ارِ معیشهتِ
ا ثریت عظیم) است و بی سهامدار 5درصری شر ت تویوتا با س هه یهک خاقهه
برای زقره دارد (از هر  10خاقه در پادشاه متحر بریتاقیای بیهر یعنه اقگلهی ،
اسکاتلنر ،ول و ایرلنر شمال  ،هفت خاقه در اشغال مالک ان است) ،زمی تها اسهمان
تفاوت وجود دارد .طبقه واژهی بهتری برای اشاره به ایه تفهاوت اسهت .تنهها تحلیهل
طبقات است ه توضیح م دهر چه س عنان واقع ِ قررت را بهه دسهت دارد .ایه
تفاوتِ طبقات خود را بازتولیر م نر .البته تمام ود ان بورژوا از یک قسل تا قسهل
بعری خودشان بورژوا قم شوقر ،بلکهه بهورژوازی بههعنوان یهک سهاختار معنه دار –
خصوصاً  -از طریق خاقواده تروام م یابر .ما در دقیایِ اتمی هی افرادِ بهورژوا و پرولتهر
زقره قم نیم ه در قا جا متولر شرهاقر و اهمیت قم دهنر ه پ از مرگشهان
چه اتفاق م افتر .شایر فقط یک ارافری خودساختهی عجیب و غیرمتعارف باشهر
ه مثل یه خلوتقشی زقره نر و عالقهای به سرقوشت سرمایهی خهود در غیهاب
خود ،قشان قرهر.
با ای حال خاقواده صرفاً قهادی قیست ه ثروتمنران از طریق ان اموال خود را بهه
ورثه منتقل ننر .جامعهای ه مراقبت از ود ان تمام و مال بهه عههرهی مقامهات
دولت باشر ،ما ان تخیلِ محهض اسهت .از ایه رو ،خهاقواده بهرای پرولترهها ماقنهر
بورژواها جای برای زقره با حراقلهای حمایت و همبستگ است ه عمهرتاً فراتهر
از سالهای قوجواق را دربر م هیرد .هرچهه مهرل ازدواپ پایهرار «زن  +مهرد» رو بهه
افول است ،اما قهاد خاقواده در تمام طبقات همینهان مقاومهت م نهر؛ بههویژه در
زمان بحران ه با حمایت از محرومان ،چی ی به انها م دهر ه خودشان به قهررت
م تواقنر پیرا ننر .هرچه بحران اجتمهاع عمیهقتر شهود ،مهردم بی تهری طالهب
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پیوقرهای خاقواده م شوقر؛ خاقواده مجبور م شهود تناقضهات بی تهری را تحمهل
نر و وجودر ضروریتر خواهر شر .جای تعجب قیست ه خاقواده معموال به عنوان
سرچشمهی رفتارهای عشق -قفرت عمل م نر.
خاقواده به زوپ محرود قم شود .حت وقت یک از والری و ودت با ههم زقهره
ننر ،م تواقیم از خاقواده حرف ب قیم؛ هرچنر در اَشکال متفاوت قسبت بهه هذشهته.
مثال خاقوارهای تک والری (27درصر ود هان ایهاالت متحهره در چنهی خهاقوادهای
زقره م ننر) ،خاقوادههای متشکل از والری و فرزقران تنه -قهاتن از ازدواپههای
قبل (ق دیک به یکسوم خاقوادهههای ایهاالت متحهره) و شهمار ف اینهرهی زوپههای
همجن هرای ه با ود ان زقره م ننر (براسهاس سرشهماری ایهاالت متحهره،
بی از 15درصر زوپههای همجهن ) .واژههها هویهای همههچی هسهتنر :واژههان از
زقاشوی به حالتِ زقاشوی  1و از والری به پرر و مادری ردن( 2والری در اصهل بهه
ساق اطالق م شر ه در شکلهیری و تولر ودت سهیم بودقهر) تبهریل شهرهاقر:
اقت اع بودنِ اصطالحات حا از ای است ه قم توان خاقوادهی معاصر را بهه یهک
مرلِ ثابت تقلیل داد .والری دیگر مترادف با پرر و مادر زیستشناخت قیست بلکه به
س اطالق م شود ه برای ودت قق پرر و مادر را ایفا م نر.
با وجود هسترده ای تغییر شکل ،خهاقوادهی قهرن بیسهتویکم ظهاهر و سهاختار
فکری خاقوادهی سنت را از دست داده درحال ه عملکرد ان را حفهظ هرده اسهت؛
پ طبیع است ه مسائل و اقرامات خهاص خهود را طلهب نهر .یهک زوپ مه دوپِ
همجن (صرفقظر از داشت یا قراشت فرزقر و حت در صورت قگههداری و پهرورر
یک ودت) به اجبار درهیر حراست از دارای های خود و اقتقال ان م شوقر؛ زیرا ای
تر یب قی شبیه خاقواده عمل م نر یعنه جهای اسهت بهرای حفهظ و حراسهت از
مالکیت خصوص و اقتقال ان .یک از برجستهتری واقعیتهای تهاریخ  ،تهاباوریِ3

1. conjugality
2. parenting
3. resilience
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واحر خاقواده است؛ تواقای ِ ان برای پایراری در مقابل محکِ زمان از طریق از انِ خود
ردن ا ثر مواردی ه موجب اقحالل ان م شوقر.
.1

زنان به عنوان زایندگان
مهمه را ایفها

پرس همیشگ ِ ب پاس ای است هه اههر خهاقواده چنهی ققه
م نر ،چرا با فرودست ِ زقان همراه است؟
یک از علتهای اصل ای است ه سرمایهداری یعن تقرمِ تولیهر .بگذاریهر بهرای
جلوهیری از هرهوقه سوءتفاهم روش نیم ه منظور مها چیسهت .ههر جامعههای بهر
اساسِ (باز)تولیر شرایط زقره خود برقرار اسهت .بها ایه حهال ،سهرمایهداری یعنه
فرمان روای ِ ال امِ تولیر؛ قه به خاطر خودِ تولیر بلکه به خاطر تولیرِ ارزر بی تر .اههر
ای قظام تولیر (و تخریب) زیادی دارد ،برای اقبار ردن اشیا قیست؛ بلکهه بهه منظهور
ایجاد و اقباشتِ ارزر است .بنابرای مل م است ه هر چی مادی یا موجود زقهرهای را
به عنوان اب ار بالقوهی تولیر در قظر بگیرد .ای موجب ایجاد موقعیتِ متفهاوت و قهازل
برای زقان در مقایسه با مردان است.
ای یک واقعیت زیست شناخت است ه تنها زقان قادرقر موجودی را در برن خهود
پرورر دهنر ،به دقیا بیاورقر و او را با شیر تغذیه ننر :جامعهای ه همه در ان  -در
وهلهی اول  -به مثابه اب ار تولیرقر ،قم تواقر در تخصص سازیِ ای قق بهرای زقهان
ه به یک محرودیت تبریل شره است ،اهمال نر.
در سطوح بسیار مختلف و به رغم ه اران استثنا ،زن موجودی است ه مقهرر شهره
مادر باشر و هرچه دیگر در حصارِ پروراقرن و سهیر هردن اسهیر قیسهت امها ما هان
تشویق م شود ه در مقایسه با مرد ،زمان بی تری را در سپهر خاقگ سهپری نهر.
ای واقعیت در محیط اجتماع با هرای جنس اقلیت قی دیره م شهود :یهک زن
همجن هرا با یک مرد همجن هرا برابر قیست .روش فکرتری والری و خویشاوقران
اقت ظار یکساق از پسر و دختر قرارقر .حت در محافلِ مترق  ،بسیاری از زقهان اشهکارا
یا ضمن تحت فشار اجتماع داشت ِ فرزقر قرار م هیرقر و زقره در قالب یهک زوپ
(م دوپ یا غیرم دوپ) مادری را تشویق م نر.
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.2

زنان و روابط استثمارکننده

جامعهای ه ار بر ان حکمراق مه نهر ،تمایهل دارد هه اقسهانها را بهر اسهاس
موقعیتشان در دقیای ار یعن در تولیر رتبهبنری نر .در تولیری ه هم محاسهبه
م شود و هم از لحاظ اجتماع دارای امتیاز است؛ ای توسط ار و ار طاقتفرسهای
م دی ارزر تولیر م نر.
در ای جا قیاز داریم ه ار را هم ماقنر تولیر در بنهر پیشهی  ،مهورد بررسه قهرار
دهیم .وقت م هوییم « ار» منظور اقرام ردن برای تبریل ردن چی ی قیست :ار
ردن در باغ ،ار ردن یک ملودی روی پیاقو در اتاق قشیم  ،ار چوب بهرای لهذت
بردن و غیره .از سوی دیگر ما ار را بر ای اساس هه تحهت محهرودیت اقجهام شهره
است ،تعریف قم نیم .ارِ طاقتفرسای م دی مشخصاً مخالف فعالیت ازاداقه اسهت:
ما ار م نیم زیرا قاچاریم برای هذران زقره پول دربیاوریم؛ و ههر سهاعت هه در
ارهاه ،پشت فرمان امیون یا در اداره م هذرد ،تحت قظارت یک رئهی اسهت .امها
ای فرمانبرداری هرف را دقبال م نر :تضمی م نر ه ارِ طاقتفرسای مها بهه
رشر سرمایه مک م نر ،ارزر ایجاد م نر و به ارخاقه اعتبار م دهر.
وقت ای واقعیت در دقیای هار ر م دههر ،زن و مهرد در موقعیهت یکسهان قهرار
قم هیرقر .به محض ای ه میان دو هروه تفاوت اجتماع وجود داشهته باشهر ،میهان
ساق ه ار م ننر و ساق ه ار را سازمانده م ننر (حت اهر هاه ار
هم بکننر) ،زقان به دلیل دورههای بارداری و شیرده خود را در موقعیت مکه یها
ارهر موقت م بیننر .با ای حال ،هرچقرر ای دورهی ار قکردن وتاه باشر ،تفهاوت
ایجاد م نر .عملکردِ باروری زقهان ،انهها را مجبهور م نهر هه در ققشه هه در
بازتولیرِ ل جامعه ایفا م ننر ،بهطور منظم وقفه ایجاد ننهر .تها زمهاق هه هار
(بهره ش ) در جامعه محوریت دارد ،جایگهاهِ زقهان در ان ثاقویهه اسهت .هرچهه زقهان
خیل زیاد ار م ننر ،اما بخ اصل ِ سازمانده و فرمانده بهرای مرداقه هه
تماموقت ار م ننر ،باق م ماقر .بنابرای مردان سهم ب رگتری از ثروت اجتماع
دریافت م ننر و ققه ویهژهای در زقهره سیاسه  ،فرهنگه و مهذهب عههرهدار
م شوقر .مردان (خواه استثمارهر و خواه استثمارشوقره) از رابطهی اسهتثماری سههم
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م برقر و زقان (خواه استثمارهر و خواه استثمارشوقره) از ان ب قصیب هستنر .حته
در سوئر ه باالتری قر اشتغال زقهان را دارد ،ا ثهر زقهان بهخصهوص در بخ ههای
دولت و بهراشت به صورت پارهوقت ار م ننر .ای مهادری قیسهت هه زقهان را در
موقعیت فرودست قرار م دهر ،بلکه قق ِ مادری در دقیای است ه ار در ان حکهم
م راقر.
بهعنوان جمخ بنری ای دو بنر اخر ،بهتری فرضیه ای است ه موقعیت فرودسهتِ
زقان با بازتولیر اجتماع و خاقواده در ارتباط است .فرودست ِ انها به خهاطر خهاقواده
قیست ،بلکه خاقواده جای اسهت هه ایه موقعیهت در ان تجله م یابهر .بها وجهود
پیشرفتهای پ شک در حوزهی باروری و زای  ،بیههها ما هان در خهاقواده متولهر
م شوقر و پرورر م یابنر؛ جای هه مکهان اصهل ِ تشهکیل قق ههای جنسهیت و
فرودست ِ زقان است.
تقسیم جنس جامعه بخش از تقسیم اجتماع ار است؛ هه البتهه بهه ایه معنها
قیست ه تق سیم جنس جامعه اقعکاس محض یا از عوارض جاقب تقسهیم اجتمهاع
ار است.
کنترل جامعهپذیر
مردساالری اصطالح دیگری برای خاقوادهی پررتبار است :یعن وضعیت ه خاقواده
با متروالتری واحر بنیادی اقتصادی همساز است و زقهان و ود هان تحهت قظهارت
شوهر یا پرر ار م ننر .مردساالری یعن حکمراق سَران خاقوار.
دیرزماق است ه مردساالری و مالکیت با هم همراهنر .قَسهب و اقتقهال ثهروت بهه
طور پایراری به یکدیگر پیوقر خوردهاقر .خاقوادهی پررتبار بایر یقی حاصل نر هه
وارث او ،فرزقر پسر است)4( .
تا پایان مردساالری مسیر زیادی بهاق ماقهره اسهت .مردسهاالری ما هان در قلهب
شورهای به اصطالح پی رفته ،با قررت تمام حضهور دارد .زقهان در برو سهل ماقنهر
میالن ،به شیوههای هوقاهون سر وب م شوقر ،مورد تمسخر قهرار م هیرقهر ،تحقیهر
م شوقر و در فرهنگ رسم به عنوان صغیر تحت قیمومیت قرار م هیرقر.
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با ای حال ،مردساالری برای سرمایهداری ضروری قیست.
تحفهی بریخِ سرمایهداری در رابطه با تقسیم قق بی زن و مرد ،ایه قیسهت هه
زقان ]حاال[ ار م ننر .انهها پی تهر ههم هار م ردقهر؛ در باغههای سهب ی ،در
م ارع ،در مغازهها و میادی ِ فرور اما همواره در رابطه با خاقه و خاقواده .حاال زقان بها
ظهورِ ار طاقتفرسای م دی بیرون از خاقه ار م ننر .عمرهی ای ارها قه توسط
شوهر بلکه توسط یک رئی (هاه رئی ِ زن) مریریت م شود.
اهرچه روابط مرد /زن در سرمایهداری دیگر بهطور مستقیم بهه سهازمانده تولیهر
معطوف قیست ،اما انها ما ان در تقسیمِ ار قق دارقر .سرمایهداری سلسلهمراتبِ
جنس را حفظ م نر و ان را با شیوههای ویژهی خود ترویج م نر.
سلطهی مرداقه اهر ما را به ای باور برساقر ه فرودسهت ِ زقهان در دقیهای امهروز ،از
مردان (به طور فردی) قاش م شود ،اصهطالح همراه ننهرهای اسهت .مهردان ای جها
قق مجرای اب را ایفا م ننر و سرچشمهی اصل قیسهتنر .نتهرل پهرر و همسهر
روی زقان م تر شره است و مردان (به طور فردی) تحت قظارت جمع قرار هرفتهاقر.
زقان در صورت قیاز به خرمات پ شک و اجتماع (به خاطر منفعتِ خودشهان) مهورد
رسیره ار نان قرار م هیرقر .قیازی به هفت قیست ه پ شک یها مهرد ارِ زن بها
تمام شرن شیفتِ اری ،در خاقه یا خیابان با محرودیت و فشاری مواجه م شود هه
ب شباهت به رفتاری قیست ه چنر ساعت قبل با زقان دیگر م رد.
«قررت زیستپ شک » 1برای همه استفاده م شود اما بی تر در مورد زقان به ار
هرفته م شود ه از قوجواق – صرف قظر از ای ه فرزقر داشته باشنر یا قه  -توسط
متخصص زقان و زایمان ،ماماها ،متخصص اطفال برای بازدیرهای پ از زایمان مهورد
پای ِ سالمت قرار م هیرقر.
ای قیمومیتِ قرم و مالیم با مغ شوی و شکنجهی قیممآباقه امالً تفاوت دارد .رفاه،
امنیت اجتماع و دولت اجتماع  ،مجموعهای از قهادها را سامان دادهاقر ه بهه زقهان
یاری م رساقر و از انها حمایت م نر .برخالف انچه در هذشهته اتفهاق م افتهاد،
متصریان امور به لحاظ قظری و هاه واقعاً در عمل از زقهان در مقابهل یهارِ مردشهان
1. Biomedical power
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حفاظت م ننر .دولت از خشوقت خاقواده و وحشه هری جلهوهیری قم نهر امها
انها را قاعرهمنر م نر و ای اقرام محرودیتهای مشخص را ایجاد م نهر ،خهود
را به رابطهی صمیماقه زوجی تحمیل م نهر و بهرای قموقهه بها جرماقگهاری تجهاوز
زقاشوی و بررفتاری با ود ان ،رفتار مناسهب و قامناسهب را رههذاری م نهر .مها
قم تواقیم دلتنگ زماق باشیم ه سوءاستفادهی جنس یک عمل متعهارف محسهوب
م شر .اما محافظت از زقان قی هواهِ اققیاد انهاسهت :قهاقون بهه سهاق هه از قهرار
معلوم ضعیف هستنر و قم تواقنر از خود دفاع ننر ،یاری م رسهاقر؛ و زقهان در ازای
مادری ،مورد محافظت قرار م هیرقر)5(.
پذیرر یک قق مشخص یعن قق
ما داریم از یک وابستگ ِ مستقیم و شخص ِ زن به شوهرر به سمت یک وابسهتگ
غیرمستقیم حر ت مه نیم؛ قهوع از سرپرسهت هه بهقهررت محرود ننهره تلقه
م شود زیرا غیرشخص  ،برون قام و پرا نهره اسهت .در هذشهته زقهان ههیچ اقتخهاب
دیگری به ج زاییرن  4تا  7فرزقر قراشتنر .اما حاال انها اقتخاب م ننر هه 1.58
فرزقر داشته باشنر (میاقگی قر باروری در اتحادیهی اروپا.)2014 ،
دموکراسی در خانواده؟
ایا م تواقیم شرایط را تصور نیم ه سرمایهداری به منظور حفظ قههاد خهاقواده،
اصال حِ عمیق در خود اقجام داده است؛ و در عی حال از موقعیت فرودسهتِ زقهان در
ساختار خاقواده خالص بشویم؟
خرد جمع م هویر ای اتوپیای مساواتطلباقه در حال حاضر در راه اسهت .بهه مها
قشان م دهنر ه مردم طبقهمتوسط ِ ب سروصرا ه در محلههای امه در اسهتکهلم
زقههره م ننههر ،ب رگسههاالن بههه شههغلهای خالقاقههه در شههر تها و سههازمانهای
غیردولت دوسترارِ  LGBTمشغولنر ،پرر به مرخصه فرزقهراوری مه رود ،والهری
برای جلوهیری از لیشههای جنس  ،ود ان خود را با ضهمایر جنسه ِ خنثه صهرا
م زقنر ،جامعهپذیر شرن با دوسهتاق بها پیشهینه و رفتهار مشهابه و همینهی اقجهامِ
مشترتِ وظایف خاقوار و مراقبت از فرزقران .شایر س بگویر یک زوپ ایهرهال ...امها
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ه بتواقنر ای وضعیت را جرا از دقیهای بیهرون یها طبقهات دیگهر قگهه

صرفاً تا زماق
دارقر.
ایا ای داستان علم -تخیل است؟ قه امال .هیچ اقکاری دربارهی پی رفتِ برابری
جنس بی تر در خاقواده و روقرِ روبهرشرِ توزیخ منصفاقهی وظایف و تصمیمات بهی
یارها در هار قیسهت .امها ایه واقعیهت در محهرودهی برخه شهورهای مشهخص و
محیطهای معین وجود دارد هه احتمهاالً قابهل تعمهیم بهه تمهام  900.000سها
استکهلم قیست .خاقوادهی مرجخ ،هموزنِ واقعیتهای طبقات عمل قم نر .از انجا
ه ل زقهان بهه خهاطر مهادری دسهتم د متهری م هیرقهر (و موقعیهت اجتمهاع
پایی تری دارقر) ،زق در فرودستتری موقعیت ایه مقیهاس ،بی تهر از مهادری بها
پیشینهی ممتاز از ای اختالف رقج م برد .یک و یل یها مهریر زن م تواقهر ارههای
سخت و خسته ننرهی خاقه را به دورِ زنِ دیگری بیاقرازد .زن و مهرد ممکه اسهت
(فقط ممک است) در پی هاهِ قاقون برابر باشنر اما ای پول است ه غرامت برابهری
را پرداخت م نر ،همه ی زقان در مقابل پول ،برابر قیستنر و وزارت اتحهاد و برابهری
جنسیت سوئر هم قم تواقر اری برای ان بکنهر .ضهمایر را راحهتتر از تفاوتههای
طبقات م توان تغییر داد .اهر فرودست ِ زقان در خاقههای طبقهی هارهر واضهحتر و
قویتر باق ماقره است ،به خهاطر سهماجتِ نه هها و عهادات جنسهیتزده در میهان
ارهرقماهای 1تحصیلقکردهی ب اطالعِ مرتجخ قیست .بلکه به خاطر شرایط اسهت
ه به ساق ه اقر باالی خطر فقر زقره م ننر ،تحمیل م شود .روشه بین
با پ اقرازِ باقک و موقعیت و تصویر اجتماع بهتر اسانتر به دست م ایر.
زقره ِ خاقگ و خاقواده ِ دمو راتیک ،به ما ق دیک قیست.
برابری در سرمایهداری
برخالفهههای قظامهههای اسههتثماری دیگههر ههه قم تواقسههتنر بههرون قق هههای و
هویتهای ثابت ه معموالً با تولر مشخص م شهر ادامهه پیهرا ننهر ،سهرمایهداری
 Prole .1در واقخ وتاهشرهی عامیاقهی پرولتاریا است ه به تمسخر بیان م شود( .تمام پاورق ها از مترجم
است).
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قه بر اسهاس
مبتن بر اجماعِ قق های برابرشره است .ای قظام تمایل دارد با هر
«سرشت» طبیع ِ او ،بلکه با توجه به ارزرِ بازار و تواقای او در سبِ سود رفتار نر.
برابرسازی رسم و مؤثر مردان و زقان یک روقر تاریخ است هه بها هاه ِ شهکاف
جنس بی دستم دها و قسبت ف اینهرهی مهریران اجرایه و دولته ِ زن بهه تصهویر
شیره م شود (با درصر باالی از ارفرماها و مهریران ارشهر زن در اسهیا) .از لحهاظ
قظری یک پرولت ر ماهر با هر پرولتر دیگری ه به همان اقهرازه مههارت داشهته باشهر،
قابلجایگ ین اسهت و ههردو م تواقنهر اسهتخرام شهوقر و حقهوق مشهابه دریافتهه
ننر)6(.
ای به لحاظ قظری ،به ای خاطر است ه خواستِ سرمایه برای بهرهوری به اه
ه ینه منجر م شود و یک شیوهی اه ِ ه ینههای ار طاقتفرسا« ،تفرقه بینراز و
حکومت » است .در دقیای واقع  ،شر تها هره قسبت به خاستگاه ،قژاد و جن
ب تفاوت قیستنر .حت با وجود صالحیت یکسان ،یک قیروی ار به قررت بها قیهروی
ار دیگر برابر است .جامعهی سرمایهداری به همان اقرازه ه هردِ هم م اورد ،تفرقهه
ایجاد م نر و در نار رفخ یکسری از قابرابریها ،قابرابری جریر ایجاد م نر .برای
قشان دادن یک قموقه در میان مرزهای متغیر «قژاد» ،در اواخر قرن قوزدهم در ایاالت
متحره بحث سر ای بود ه مهاجران فنالقری بایر بههعنوان «سهفیر» یها «اسهیای »
طبقهبنری شوقر .رقابت ،پی و بی از همه زقان را در مقابل مردان و «مله » را در
مقابل ارهرانِ مهاجر قرار م داد .حت در پی رفتهتری بخ های دقیها ،ارفرماهها
هرجا ه م تواقستنر از موقعیت فرودستِ زقان امتیاز سب م ننر.
قابرابری جنس دهرهون شره اما ملغ قشره :ا ثر زقهان دسهتم د متهری دارقهر و
مجبور م شوقر در شرایط برتری ار ننر.
فمینیسم
به هر هرایش از فمینیسم بپردازیر ،همیشه یک فمینیست پیرا م شود تا به شهما
یاداوری نر ه اقتقادتان متوجه او قم شود .بحث زماق پیییرهتر م شود هه یهک
فمینیست رادیکال از ای ه خود را فمینیست بنامر ،سر باز م زقر؛ با ایه اسهترالل
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ه ای عنوان برای فمینیستهای بورژوا ،اوماقیست یا لیبهرال اسهت .چههطور جهرات
م نیر یک جنب زقانِ طبقهمتوسط را با جنب فمینیسهم اقارشیسهت مقایسهه
نیر؟ در قتیجه ،ما قبایر از فمینیسم صحبت نهیم بلکهه صهرفاً م تهواقیم دربهارهی
جنب زقان چنرچهرهای حرف ب قیم .در واقخ ،فمینیسم رادیکال برای ای ه خود را
از فمینیسمِ بورژوای جهرا نهر ،معمهوالً خهود را بها یهک ضهمیمه تعریهف م نهر:
فمینیسههمِ مبههارزهی طبقههات  ،ماتریالیسههت ،رادیکههال جنسهه  ،ضرسههرمایهداری،
مار سیست ،وئیر ،اینترسِکشنال و غیره.
ای ضمیمه هر چه ه باشر ،برون شک بسیاری از چهرههای فمینیسم تا انجا ه
اولویت سیاس شان مسئلهی زقان و مبهارزه علیهه قهابرابری جنسه باشهر  -علیهرغم
مخالفتها و اختالفات در تبیی معنای برابهری -زمینهههای مشهتر دارقهر .وقته
فمینیستهای رادیکال ،فمینیسمِ برابری را با خاطر بورژوای بودن رد م ننهر و بهه
جای ان از خودبیانهریِ زقان حمایت م ننر ،قگراق اول انها «زن» باق م ماقهر.
تفاوت در ای است فمینیسم بورژوای  ،برابری را بهعنوان مقصر در قظر م هیهرد امها
برای فمینیسم رادیکال برابری ققطهی شروع است .فمینیسم رادیکال از شرایط زقهان
اغاز م نر و با شیوههای متفاوت ان را بها یهک دیهرهاه اجتمهاع جههاق تر یهب
م نهر .متغیرهههای سههادهای مبههارزات زقههان را بهه مبههارزات دیگههر وصههل م نههر و
را با قژاد و طبقه تر یب م نر)7(.
متغیرهای پیییره از قو جن را با طبقه یا جن
در هر صورت ،از انجا ه ققطهی تمر همههی انهها جایگهاهِ زن در تهاری اسهت،
برحق است ه تمام ای موقعیتها و جریانها را فمینیست در قظر بگیریم.
برچسب فمینیست زدن به یک فرد یا فعالیت سرِ شأن قیست .برای ما مقاومت در
برابر اققیاد و ستم ه بر زقان اِعمال شهره ،مبهارزهای ضهروری اسهت .فقهط ههوادار
سیاستهذاریِ «همه یا هیچ» قسبت به چی ی ه م تواقر شرایط زقان را بهتهر نهر،
ب تفاوت باق م ماقر .بر ان مبنا ،فمینیسم به اقرازهی سایرِ اَشکال مقاومهت ،بخه
الینفکِ جنب عموم به سوی رهای بشر است؛ و بر همان مبنا ،ما قیهاز داریهم هه
نیم)8(.
ماقنر سایرِ اَشکال مقاومت ،قلمرو و چشماقرازهای فمینیسم را ارزیاب
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پیروزیِ تلخ
مقاومت همواره در میان زقان وجود داشته است اما جنهب ِ فمینیسهت تها قبهل از
سرمایهداری ظهور قکرد؛ زیرا قظامِ سرمایهداری ،تناقض را با خود اورد ه تا پهی از
ای  ،قاشناخته بود:
هرچه فرودست ِ مراوم زقان باعث م شود ه حقهوق متهری دریافهت ننهر و بهه
ارهای ممهارت و مارزر همارده شوقر ،اما ورود زقان به بازار ار انها را در نهارِ
مردانِ م دبگیر قرار م دهر و انها را تشویق م نر تا در محیط ار (پرداختِ برابهر
برای ارِ برابر) قی ماقنر سایرِ سپهرها (در خاقه ،عرصهی عمهوم  ،سیاسهت و غیهره)،
برابریِ جنس را مطالبه ننر55 .درصر اعضهای اتحادیهه هارهری بریتاقیها در سهال
 2014زقان بودقر .فرودست ِ ما ان برقرار است اما مورد پرس قهرار هرفتهه اسهت.
زقان همینان در اققیاد هستنر اما در شرایط «فارغ از جنسیت »1به عنوان رئی زن
یا ارهر زن زقره م ننر .در پیشهرفتهتری شهورها و منهاطق ،زقهان قسهبت بهه
هذشته در موقعیت متر قابرابری در مقایسه با مردان قرار هستنر؛ اما هنوز بایر قق ِ
فرزقرپروری و مراقبت را بر عهره بگیرقر و با افساقهی متراول غری هی نات ِ مهادری –
شیره شره است -دستوپنجه قرم ننر.
هرچه بسیار به چال
تا زماق ه یک جنب پرولتاریای ِ متشکل از مردان و زقان فاقر تواقای ِ مقابلهه بها
سرمایهداری و از بی بردنِ سرمایه و ار باشهر ،فمینیسهتها قاچارقهر در بسهترِ ایه
تناقض عمل ننر .فمینیسم بخش از سیاستهای برابریِ اقساق است.
از ان جا ه برابری در قظام هه بهه طهور سهاختاری قاعادالقهه اسهت - ،حته در
شورهای بهاصطالح مررن  -هرف دورازدسهترس م قمایهر ،مها م تهواقیم اینهرهی
پرمشغله اما ب ثمری را برای تمام طیف هروههای فمینیست – میاقهرو و رادیکال یها
هر متغیری ه افراد را در جایگاه فمینیستِ واقع قرار م دهر  -پی بین نهیم .از
انجا ه تالر انها با بلوتهای قفونقاپذیر روبرو م شود ،قم تواقنر بههتنهای ایه
1. unisex
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مسیر را ادامه دهنر؛ قاه یر اولویهت را بهه مهوارد دیگهر م دهنهر :قهاقون (برابرسهازی
مستل م قاقوق ردن اسهت) ،امهوزر (تهرری ِ جنسهیت در مررسهه و رسهاقه هها و
همینی محیطِ سیاس ) ،ا ادم (اصالحِ روایت غالب تهاری و بهازخواق ِ ادبیهات بهه
منظور یافت ِ شهواهرِ سهوهیریِ جنسه ) و تصهحیح زبهان (تطهیهر و جن زدایه از
واژهان) .در ای راستا فمینیسم به جریانِ اصل تبریل م شود( .البته ای فراینهر در
قیویورت بی تر از قوارِ اقجیل 1،در مسکو متر پی م رود و تقریباً در صهنعا اصهالً
پی

قم رود).

خارج از اتاق کارِ طاقتفرسا
قیامهای پیشی عموماً توجه م قسبت به اققیادِ زقان قشان دادقر؛ درسهت اسهت.
اما انها هستهی واقع قظام سرمایهداری را هم واقعاً به چال قکشیرقر .ای قیامهها
قه به ای خاطر ه توسط مردانِ سکسیست رهبری م شرقر (بها ای هه در بسهیاری
موارد قی چنی بود) ،بلکه به خاطر است های خود در دستورِ اری ه اتخهاد هرده
بودقر ،به مسئله ی زقان توجه قکردقر .برقامه ای بود ه قیروی ار از قیر سرمایه ازاد
شود و اجتماع از تولیر ننرهان همبسته و برابهر ایجهاد نهر .ههر دو محهرودیت –
اجتماع و جنس  -دست به دست یکدیگر دادقر .هروههای ( ه عمرتاً توسط زقان
سازمانده م شرقر) ه تالر م ردقر تها علیهه سلسهلهمراتبِ جن محهور قیهام
ننر ،خود را بی تر از هروههای ه سع م ردقر ار م دی را لغو ننهر ،از همهه

 :Bible Belt .1مربنر یا قوار اقجیل قاحیهای فرض
ایالت های لیبرال همیون منطقه قیواقگلنر و سواحل غرب
پایبنر به ارزر های دین و خاقواده است .مخالفت با
هنوز قشاقههای تبعیض قژادی علیه سیاهپوستان دیره م

است ه ایالتهای جنوب ایاالت متحره امریکا را از
امریکا جرا م نر .ای منطقه عمرتاً سنت روستای و
سقط جنی و همجنسگرای در ای منطقه قوی است و
شود.
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جهت تحتِ فشار م دیرقهر .در سهالهای  1936-39مهوخِرِس لیبهرِس 1و دوسهتان
دوروت  2به عنوان اقلیتهای مشمار به پایان رسیرقر.
ای به خاطر فقران قصر و قیت و یا تعهرات عمل قبود .بهرای مثهال ،ققهر خهاقواده
موضوع پرتکرار در تاری اقارشیسم و موقیسم است ه توسط تجربههی اجتماعهات
ازادیخواه در اروپا ،امریکها و اسهیا محهک زده شهر .در سهالهای قخسهتی په از
 ،1917اققالب روسیه تالر رد تا زقره زوپها را با هرف خاتمه دادن بهه سهر وب
زقان تغییر دهر :مهر ودتها ،غذاخوریها و رختشورخاقههای اشترا با ای ههرف
تأسی شر ه بارِ ار طاقتفرسای خاقگ را از دور زقان بردارد و به انهها تواقهای ِ
مشار ت در فعالیتهای جمع را برهر )9(.ای اقرام روقری از بهاال بهه پهایی  ،تحهت
نترل ح ب و بها ابه اری قهاچی بهود هه مهرت وتهاه په از تحمیهلِ دوبهارهی
ارزرهای سنت خاقواده توسط رژیم ،از بی رفهت .بها ایه حهال ،دسهتِ م ققطههی
عطف در روابط روزمرهی زن و مرد بود.
به همی ترتیب ،اقگل هم تعهر حقیق ای قسبت به الغای خاقواده قشان م دههر.
یک از مهمتری دغرغههای منشاء خاقواده ،مالکیت خصوص و دولت ای اسهت هه
چگوقه خاقوادهی تکهمسری شکل هرفته است ،چگوقهه سهرمایهداری ان را تضهعیف
م نر و چگوقه تحت لوای سوسیالیسم منحل خواهر شر.
به زعمِ اقگل  ،درحال ه پی رفتِ سابق قیروهای مولر ( شاورزی و صنعت اولیه)
زقان را به برده شیر ،صنعت سازیِ مررن با به ار هرفت ِ زقان در نهار مهردان در
ار طاقتفرسای م دی ،انها را از نتهرل مرداقهه رهها م نهر و سوسیالیسهم ایه
رهاسازی را تکمیل خواهر رد .برای او ماقنر ا ثریت هستردهی موقیستها تها ربهخ
اخر قرن بیستم ،اققالب سهرمایهداران را از امهوال خهود خلخیهر خواههر هرد و هار

 Mujeres Libres .1یا زقان ازاد یک سازمان زقان اقارشیست در اسپاقیا بود ه با هرف تواقمنرسازی زقان
طبقه ارهر فعالیت م رد .ای سازمان در سال  1936تاسی شر و بالغ بر  30.000عضو داشت.
 José Buenaventura Durruti Dumange .2اقار و-سنریکالیست و مبارز اسپاقیای ه در دوراق ه به
جنگ داخل اسپاقیا منجر شر و در ط جنگ ،با سازمانهای اقارشیست همکاری م رد.
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برقامهری ی شرهی مبتن بر مریریت شخص به همه تسهری م یابهر؛ بهرون بهازار و
برون ارفرما.
به طور خالصه ،تقریباً تمام مار سیستها (و شمار اقر از اقارشیسهتها) امیهروار
بودقر ه ای مسئلهی ویژهی زقان به همهان شهیوهای حهل شهود هه هل مسهئلهی
اجتماع حل م شود و راهحل رهای پرولتاریا و زقان یکه باشهر؛ بهه بیهانِ اقگله :
«مشار ت ازاد و برابرِ تولیر ننرهان» .برابریسازی جنسیت از رههذار ار اشهترا
محقق خواهر شر.
برون تردیر بهسخت م توان اقتظارِ ققر چنی هار و اقتصهادی را داشهت :علیهرغم
استثناها و بین های درخشان ،پرولتاریا به دقبال ازاد هردنِ هار هسهتنر و قهه ازاد
ردن خودشان از ار( .بررس لغو ار اغلب به مردِ فناوری نار هذاشته م شر :هار
همینان وجود خواهر داشت اما فقط با ماشی اقجام خواهر شر).
زقره یک جامعه توسط روش ه برای سازمانده ِ تولیرِ شهرایط وجهودیِ خهود
دارد (یعن روابط اجتماع  ،پایههای مادی و تجریر ِقسل) ،معهی م شهود .بنهابرای
هر جامعه ای بایر بازتولیر خود را از جمله بازتولیر ود ان را قاعرهمنر نر .اقکارِ ای
واقعیت با تصور منتقل ردن بارِ مسئولیت تولیر از شاقهی مادران بهه ماشهی ها – بها
ود اق ه از لولههای ازمایشگاه متولر م شوقر و رباتها از انها مراقبهت م ننهر
 رویهی باطل است .مسئله سهم است ه تولیر از زقره ما هرفته است.اجازه دهیر در ای مقاله جوامخ به اصهطالح ابتهرای و دقیهای پیشاسهرمایهداری را
نار بگذاریم .از زمان ظهور سرمایهداریِ صهنعت  ،تولیهر شهرایط مهادیِ وجهودی بهه
واقعیت منکوب ننره به قام اقتصاد تبهریل شهره هه بهه طهور ف اینهرهای از بقیههی
زقره منفک م شود و در حال حاضر به سپهر مج ای با شکاف بی زمان-مکانِ بهه
دست اوردنِ پول ( ار) و دیگر فعالیتها تبریل شره است .ههر هن مولهری صهرفاً
مولر است یعن ارزر تولیر م نر .میلیونها ساعت «خودت اقجام بره» 1در خاقهه،
باغباق  ،مک به همسایه برای تعمیر دوچرخه یا داوطلب شرن در باقک محل ِ مهواد
 DIY .1ه مخفف  Do It Yourselfاست به روش برای ساخت  ،تغییر دادن و تعمیر ردن چی ها برون
مک هرفت از افراد متخصص یا حرفهای اطالق م شود.
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غذای تنها در حاشیهی ار طاقتفرسای م دی -فعالیت محوری ه بهرون ان تمهام
حرفههای دیگر غیرممک خواهر بود -قرار دارد.
ما همگ صرمههای تقسیم اجتماع ار را تحمل م نیم؛ اما ایه مسهئله بهرای
زقان وزنِ بی تری دارد :زقان به دلیل داشت تواقای ِ فرزقراوری ،خود را در ای قق
تخصصیافته م بیننر ،حت اهر (همانطور هه ههر روز بی تهر و بی تهر م شهود)
خارپ از خاقه قی شاغل باشنر .زبان هویای همهچی است :در زایشگاه ،تقال هردن بهر
1

وضخِ حمل تقرم دارد .تا زماق ه ما تحت سلطهی تولیر اب ارِ هذران زقره هستیم
ه شامل فرزقراوری قی هست ،جامعه زقان را بهشرت نترل خواهر هرد و انهها را
وادار خواهر رد ای قق ویژه را اقجهام دهنهر و زقهان در موقعیهت فرودسهت ،قگهاه
داشته م شوقر.
چاره ای قیست ه اب ارهای ماشین و چاپهرهای سهه بعهری تولیهر را بهه عههره
بگیرقر؛ بلکه برپاسازی جامعهای اسهت هه در ان عمهل تولیهر منحصهراً خلهق ارزر
اضاف قیست ه دربارهی «تولیر» ود ان قی صهرق م نهر .راسهت ود هانِ چهه
س ؟ در موقیسم ،حت اهر یک ودت از زههرانِ یهک زن بیهرون بیایهر ،بها تمهام
فشارها و تعهرات ه حاال به هردوی انها تحمیل م شود ،مجبور قیست متعلهق بهه
صاحبِ یک ودت
«ان زن» باشر .در یک جهانِ عاری از مالکیت خصوص  ،هیچ
قیست؛ قه والری زیستشناخت او و قهه سهاق هه از او مراقبهت م ننهر؛ هرچهه
م تواقیم با خیال راحت تصور نیم ه رابطهی عمیقه میهان انهها وجهود خواههر
داشت .بایر شریراً تا یر نیم ه امروز ای چشماقراز به اقرازهی دقیای برون پهول و
برون دولت ،بعیر به قظر م رسر :با ای حال ،شرایط متقابل مادر و هودت دیگهر بهه
اقرازهی غری هی مادری« ،واقعیتهای طبیع ِ» اقکارقاشرق قخواهر بود.
پاس به مسئله زن در رابطهی مرد /زن پیرا قم شود :تنهها بها تولیهرِ بهرون تولیهر
اارزر اضاف و در جامعه م تواقیم اطمینان پیرا نیم ه زقان فهارغ از قق شهان در
 .1در مت اقگلیس ( )in the maternity unit, labour precedes deliveryروی مشابهت بی واژهی
( labourبه معنای درد زایمان و ارِ طاقتفرسا) و ( deliveryبه معنای وضخِ حمل و تحویل و ارائهی ار)
ماقور داده شره است.

ژیل داوه  /ترجمهی قیک اد زقگنه

فرزقراوری تعریف شوقر .یک ودت ما ان از زهرانِ یک زن متولر م شود اما ایه
واقعیت دیگر زقان را محرود قخواههر هرد .هنهوز مشهخص قیسهت هه چهه چیه ی
«مردان» و «زقان» را تعریف خواهر رد؛ در هر صهورت ،مهادری دیگهر بها فرودسهت
همراه قخواهر بود و شرایطِ زیست سرقوشت را رقم قخواهر زد.

جنسها و انقالب
در اققالب ات همه چی به ان بستگ دارد ه مبارزان زن و مرد چهه هاری اقجهام
دهنر)10(.
خاقواده ،زوپ قیسهت :زن را درون یهک عملکهرد مشهخص ،محبهوس م نهر زیهرا
خاقواده از رههذار بازتولیر خود –یعن حول محور مادران و ود ان -رشهر م یابهر و
تا نون زن پی از هر چی  ،مادر بوده است ه خواسته یا قاخواسته در قلمرو «خود»
تخصص یافته است .قیام ه مالکیت خصوص و ار را درهم بشکنر ،قق «زقاقهه»
را ه در واقخ یک قق خاقواده است قی قابود خواهر رد.
امروز تصور چنی چی ی ممک است دشوار باشر؛ امها تهاری یهک جریهانِ تکهامل
مسالمتامی قیست و از قاپیوستگ های عمیق زخم خورده است« .در یک هفتهه ،مها
یک قرن زقره ردهایم ».ای را یک از شورشه های  1789فراقسهه هنگهام حملهه
ردن به باستیل م هویر .قیامها ،رورها و عهادات را دسهتخهور تغییهر م ننهر.
مردم دیگر «در خاقه» غذا قم خورقر و قم خوابنر .ود ان دیگر متعلهق بهه والهری ِ
«خود» قیستنر .جواقان از نترل سرباز م زقنر و تغییر ،رابطههی ودت/ب رگسهال،
رابطهی زن/مرد را تحت تأثیر قرار م دهر .مقابله با سرمایه و دولت به صورت خود ار
ستمهای دیگر را از بی قم برد اما در قق ههای عمیقهاً تثبیتشهره هسسهت ایجهاد
م نر :زن شورش دیگر به عنوان حام ِ امرادی مرد عمل قم نر و حضور قاههاق ِ
ود ان در در صحنهی عموم غل و زقجیرهای قراردادی را به مبارزه م طلبر.
تا نون در ا ثر قیامها زقان در قق همسران پرولتاریها ظهاهر شهرقر؛ امها در قیهام
موقیست  ،زقان در قق زقان پرولتر ظاهر خواهنر شر .زق ه -به جای قگهداری از
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ودت خود در خاقه -مستعر برداشت سالح است و در خیابان باق م ماقر و مهردی
ه عاشق اشپ ی است ،تمایلِ خود را دقبال خواهر رد .امها واقعیهت خیله بهی از
ای هاست .تجریرِ ساختاری محض در وظایف زقان به حهذف فرودسهت انهها منجهر
1

ار را حذف قم نر .ما یا همزمان از شر هار
قم شود؛ همانطور ه چنروظیفهه
و خاقواده خالص م شویم؛ یا هیچ وقت قم شویم.
از سوی دیگهر اههر جنهب در معهرض تعارضههای ار/سهرمایه یها خواسهتههای
دمو راتیک قرار بگیرد – حت با استفاده از اب ار خشوقتامی  -زقان ار بی تهری از
مردان قم ننر و سراقجام به موقعیتِ زن باز م هردقر :خاقه؛ از خاقههای بهه خاقههی
دیگر .بازهشت به زقره ِ خاقواده م تواقر از طریهق یهک مرحلههی میهاقج ماقنهر
غذاخوری یا مر قگهداری ودت برون مریرِ اشهترا امها بها مهریریت زقهان اتفهاق
بیفتر .زقان یک بار دیگر به یک سپهر خصوص ه به لحاظ سیاس ب خطر است ،باز
خواهنر هشت.
هژموق مرداقه در یک ماه یا یک سال از بی قخواههر رفهت و هامالً قخواههر مهرد.
فراینر ان به طور برابهر هرفتهار تضهادهای زن/مهرد و بهه طهور له تن ههای بهی
پرولتاریههای (زن و مههرد) رادیکههال و اصههالحطلب م شههود .پیکتروههها 2و شورشههیان
اوا سا ا 3قموقههای از ضرورت و دشواری حل ای تضادها هستنر .اققالب
با چنی چالش مواجه شود ،از رویاروی با باق ِ چال ها قی قاتوان است.
راه ه اققالب از رهههذارِ ان بازتولیهر خهود (و مشهار ت ننرههای ) را تضهمی
م نر ،سرقوشت ان اققالب را مشخص خواهر رد.

ه قتواقر

multi-tasking .1
 Piqueteros .2یا جنب

ارهرانِ ب ار عامل اصل ِ مقاومت در برابر پیامرهای اجتماع قولیبرالیسم و مبارزه
برای ورود بخ های مردم یعن قشر فقیر و/یا حاشیهقشی ِ به عرصهی سیاست ارژاقتی است .اسم ای جنب
مبتن بر قوع از اعتراض (یعن اعتصاب و بست ِ جاده های مل ) است ه باعث شره ای جنب به طور هسترده
شره شناخته شود.
 Oaxaca .3شهری در مر مک یک.
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درست است ه روابط سرمایه /ارِ طاقتفرسای م دی ساختارِ دقیای امروز را شکل
داده است؛ اما به ان معنا قیست ه ای مناسبات مشهترت تنهها عنصهری اسهت هه
جه ان را برقرار قگه داشته است .در ای رابطه ،خاقواده سهم ضهروری و مهمه دارد و
جایگاه ثاقویه ی زن ،یک از ار ان ای قظهام اسهت :از ایه رو بهرای خهالص شهرن از
دستِ سرمایه و ارِ طاقتفرسای م دی بایر ان را به چال بکشیم.
«هیچ رام از ما قم خواهیم همهی زقره خود را در ابهای ارام باشیم»
جی استی  -رمانِ ترغیب ()1818
یادداشتها
.1

برخ از موضوعات

ه ای جا مطرح شره ،در ج وهی امهادهی اقتشهار

«تصویر فمینیسم» قی مورد بحث قرار هرفته است.
مسئلهی زن/جن /جنسیت م تواقر یک تابخاقهی ب قهایهت را پهر
.2
نر .م به معرف یک مجموعه غیراقتقهادی امها بسهیار اموزقهره ا تفها مه نم:
موقیست .2015 ،
فمینیسم اققالب  ،هروه پژوه
برای مطالعهی متون مربوط به ار بازتولیری به اثر فمینیسهم اققالبه
.3
(لینک دسترس در پاورق  2موجود اسهت) فصهلهای  12 ،11 ،5و  14مراجعهه
قیه
نیر .برای مطالعهی بی تر م توان به مقالهی فهرریی در مقابهل مهار
مراجعه رد.
امروزه فرزقر پسر امتیاز خود را بهرای بهه ارث بهردن امهوال خهاقواده از
.4
دست داده و تست  DNAتشخیص قسبتها را اسان رده است .مرد دیگهر قیهاز
نر تا از قسبِ فرزقراق مطمئ باشر .عالوه بر ای  ،بارداری
قرارد زق را حب
از طریق رحم جایه ی به افراد اجازه م دهر ه فرزقر ژقتیکه خهود را داشهته
باشنر :رحم جایه ی تنها ودت اینره را در خود م پروراقر؛ جنی متعلق به او
قیست و زوپِ سفارردهنره مطمئ هستنر ه ودت توسط انها تولیهر شهره و
به خودشان تعلق دارد .مالکیت خاقواده توسط فنهاروی پیشهرفته تجریهر شهره
است .بهعالوه ،م توان مادر جایه ی را در قق ارائه دهنرهی خرمات یا هارهر
بخ خرمات دیر :فقران موقت فی یک (و به تبخ ان فرودسهت ) قاشه از مهادر
شرن به زقان طبقات پایی تر منتقل م شود.

303

دربارهی «مسئلهی زن»
بههنجارسازی اداب اجتماع دچار هسست شره است :قرباق شماردن
.5
افراد درهیر در خشوقت خاقواده در زوپهای همجن قی مر قظر قرار م هیرد و
درحال ه ضربوشتم زن همچنان رایجتهری قهوع خشهوقت در روابهط صهمیماقه
است ،و ال و جامعهشناسان در حال حاضر ضربوشتم شوهر را مهورد بحهث قهرار
دادهاقر .امار قشان م دهر ه در پادشاه متحر بریتاقیای بیر از هر  5قفری ه
مورد خشوقتِ یار خود قرار م هیرقر 2 ،قفر مرد هستنر .قسبت باالی ای ارقام بهه
ان معنا قیست ه موقعیت زقان در حال بهتر شرن است؛ بلکه قشان م دههر هه
هر دو جن به طور برابر به بررفتاری هرای دارقر .عالوه بر ای  ،حقوق همواره با
وظایف همراه است .ترویج وضعیت برابر برای زقان به ای معنا است هه هارهران
م دبگیرِ زن تحت تعهرات مشابه با مردان هم ارهاه یا ههمادارهای خهود قهرار
بگیرقر .اه تبعیض جنسیت در ار م تواقر مثل یهک شمشهیر دولبهه عمهل
نر؛ مثالً زماق ه پارلمان فراقسه در سال  2000ممنوعیت ار در شهیفت شهب
برای زقان را لغو رد .برابرسازیِ سرمایهداراقه بهه معنهای برابهری در قالهب روابهط
سرمایه /ارِ طاقتفرسا است .البته است های وضهعیت برابهر جن هها بها اقجهام
اقرامات خاص برای زقان جبران م شود و با لحاظ ردن ویژه های زن ،او را بهه
خاقواده و قق مادری باز م هرداقر.
زماق ه از برابری حهرف مه زقیم ،یهک واژه بهسهرعت در ارتبهاط بها
.6
مسائل زقان و جن مطرح م شود :تراجنس ها .هفته م شود در ایهاالت متحهره
 700.000قفر به یک شکل دیگر تغییرِ شکل م دهنر .برخ معتقهر هسهتنر هه
«تراجنس ها» ،جبهه ی جریر یا بعری جنب حقوق مرق در امریکها اسهت .بهه
تاب فکر م نیر چه س هستیر؟ قوشتهی ژا لی رُز در  5م  2016مراجعه
نیر .ای تاب حاوی یک تابشناس وتاه اما مفیر است.
در تر یب طبقه  +جنسیت ،اقتخاب دوز مناسب ضروری است .ایا یک
.7
از ای دو به دیگری غالب اسهت و اههر هسهت ،هرام یهک؟ ت سه ( Théorie
 ) Communisteعقیره دارد ای یک پرس قادرست است :تاری در واقخ بها دو
تناقض (طبقه و جنسیت) حر ت م نر اما انها توسط یک دینامیک واحر پی
م روقر .پاس پیییرهای ه م هویر ای دو همزیست دارقر .ت س برای اثبهات
ان استرالل م نر ه «تمام جوامخ طبقات به اف ای جمعیت به عنوان قیهروی

ژیل داوه  /ترجمهی قیک اد زقگنه
مولر اصل وابستهاقر ».جمعیت؟ همهی  180میلیهون قفهر قیجریهه (بها احتسهاب
اطفال) قم تواقنر برای سرمایه ارزر تولیر ننر .پ ای چیست ه به ما هفتهه
م شود؟
ت س در مجموعهی واژهان تغییر اساسه ایجهاد م نهر .زمهاق هه ت سه
م قویسر جمعیت ،منظورر جمعیت قیست بلکه صرفاً «قیروی ار مولهر» اسهت.
منصفاقه به قظر م رسهر :بهرون ود هان قیهروی اقجهام هار تجریهر قم شهود و
سرمایهای در ار قیست .اما چرا جمعیت تئوری ه م شهود؟ چهرا ای طهور مطهرح
م شود ه به دقیا اوردن و پروراقرن بیهها مولر ارزر اسهت؟ ایه بیههها تنهها
زماق ارزر ایجاد م ننر ه به استخرام یک شر ت دربیاینر و سرمایهی ان را
ارتقا دهنر .اتفاق ه برای همهی افراد قم افتر.
اما قکته ای جاست .ت س م داقر ه پرولتاریا قیهروی مولهر اصهل اسهت امها
جایگ ی ردن ان با جمعیت ای امکان را فراهم م نر ه هروه زقان (قه ههروه
زقان پرولتر بلکه زقان به عنوان یک ل) را در قظریهی ار و سرمایه دخیل نهر؛
چون ای زقان هستنر ه جمعیت را به وجود م اورقر.
فمینیستهای مار سیست ار خاقگ را به عنوان ار مولر ارزر (چون بیههها
یعن ارهران اینره را تولیر م نر) تلق م ننر؛ ماقنر ار طاقتفرسای م دی
ه در یک شر ت اقجام م شود .قظریهپردازاق ماقنر فهرریی چهون فمینیسهت
هستنر م خواهر ثابت ننر ه زقان مولرتری قیرو هستنر تا فرودسهت ِ زقهان را
را
به عنوان بنیان اصل سرمایهداری معرف ننر .ازایه رو ،چی ههای از مهار
اقتخاب م ننر ه به دردشان م خورد و از تناقضات چشمپوش م ننر.
ت س ای استرالل را زماق برم ه ینر ه م خواهر زقان را در مر صحنهی
تاری قرار دهر .با ای تفاوت ه برای ت س ای مر یت به اقرازهای ب رگ است
ه جا برای زقان و پرولتاریا (زن و مرد) داشته باشر .قیازی بهه هفهت قیسهت هه
ت س به جای استفاده از زقان ه م تواقر قوع اوماقیسهم ایرهالیسهت عامیاقهه
تلق شود« ،هروه زقان» را تئوری ه م نر.
ت س از حرف زدن دربارهی طبقهی زقان اجتناب م نر :برای مار سیسهتها
ای یک قرم خیل ب رگ است .در هذشته فمینیستهای قیمهمار سیست ماقنهر
ریستی دلف و ُلت هیوما از ای مرز هذشتنر .ت س م هویر ه ای از طبقه
م هذرد و صرفاً به «هروه زقان» م پردازد و با یک هروه غیرطبقات بهمثابهه یهک
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هروه طبقات برخورد شود .ت س امیروار است ه ای هروه در ط یهک فراینهر
اققالب ات  ،بتواقر به سلسلهمراتب جنسه خاتمهه دههر؛ وظیفههای فرسهاینره و
سنگی ه به قظر م رسر طبقه ی پرولتاریا (زن و مرد) از حل ان عاج است زیرا
در ای زمان طبقه ما ان تحت سهلطهی مرداقهه اسهت .فمینیسهم انهوقهه هه
شایسته است به زقان اولویت م دهر .فمینیست مار سیست اولویهت مضهاعف را
ابراع رده است .زماق ه به جای یهک اولویهت ،دو اولویهت داشهته باشهیم ،چهه
واقعیت باق م ماقر؟ چه چی ی طبقه را برجسته م سهازد وقته جنسهیت قیه
همان برتری را داشته باشر؟ ما همان م ردیم ه هسهتهی سهرمایهداری روابهط
سرمایه /ارِ طاقتفرسا (یعن بورژوازی و پرولتاریا) است .ت س توضیح م دههر
ه اشتباه است :سرمایهداری یک جامعهی طبقات و جنسیت است؛ هردو! ایا ای
یک تضاد است؟ فقط برای سادهلوحها .تی بین مخفیاقه همواره بخش از جذابیتِ
مهلک ت س بوده است.
بهتر است بحث ت س را با ن ر یک قکتههی مثبهت تمهام نهیم .ت سه ایه
تفکر اققالب را درت قم نر مگهر
واقعیت را بهروشن شرح م دهر ه هیچ
جنسیت در ان ادغام شود و از ان جها هه ایه ههروه جنسهیت را در سهال ههای
 2008-2010شف رد ،ما م تواقیم  22موضوعِ ت س را ه قبل از ای سالها
طرح شره بود ،نار بگذاریم و اقرژی خود را روی اثار بعری متمر نهیم! شهایر
برخ از متر جری هرفت خودشان منتفخ م شوقر .به ای جا و ای جها مراحعهه
نیر.
سافروجتها برای حقوق سیاس برابر مبارزه م ردقر .سهاق ماقنهر
.8
سیلویا پاقکورست ه از مطالبهات دمو راتیهک فراتهر رفتنهر و حته تها ققطههی
موقیست شرن رادیکال شرقر ،ای ار را تنها با حر ت به یک میران سیاسه و
اجتماع متفهاوت ماقنهر اقجهام دادقهر؛ ماقنهر اعتهراض بهه هردهمهای طبقهات
وط پرستاقه در  . 1914برای پاقکورست و رفقای او ،فعالیت دمو راتیهک (مبهارزه
برای حقوق شهروقری زقان) در لنرن شرق منجر به درهیری بی تر بها مبهارزات
طبقه ی ارهر شر و بعرها در قالب جنهب سوسیالیسهت و بنیانههذاری اولهی
ح ب موقیست در بریتاقیا ادامه یافهت .در وضهعیت بسهیار متفهاوت قاارام ههای
اجتماع دههی  ،1970زقان ارهر برای برابری در محیط ار مبهارزه م ننهر و
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در زقره روزمره با زقان طبقههی متوسهط هه علیهه اققیهاد مبهارزه م ردقهر،
سرو ار داشتنر .هم هرای جنب را از افول قجات قراد اما تصویری از قابلیتههای
موپِ اجتماع پردامنه در زماق ه مواقخ جامعهشناخت را در هم م شکنر ،ارائه
رد.
الکساقررا ولوقتای در رمان سیاس خود به قام «عشقِ سهر » هه در
.9
 1923منتشر شر انعان م نر ه وجود یک ودت قیازی قیست و قبایر باری بر
دورِ مادرر باشر .او به زقان دیگر قشان م دهر ه چگوقه م توان یک ودت را
با شیوهی موقیست تربیت رد .قیازی بهه اشهپ خاقه ،زقهره ِ خهاقواده و ایه
م خرفات قیست .چی ی ه بایر اقجام م شر ،ایجاد یک مهر ودت و یک خاقههی
اجتماع خودحمایت است.
دربارهی فراینرِ اققالب به ای جا ،ای جا و ای جا مراجعه نیر.
.10
چی ی جا قیفتاده است؟ جنسیت؟ برخه از خواقنهرهان ممکه اسهت
.11
اعتراض ننر« :شما حت یک لمه دربارهی جنسیت صهحبت قکردیهر ».درسهت
است و غیبت ای لیرواژه برای ب اثر ساخت ای مقاله در محافل مشخص اف
است .م بهدرست ای لیرواژه را به ار قبردم .در حقیقهت ایه لیهرواژه بعهراً
ایجاد شره است ،مسأله ای است ه با ای لیر قادر به هشودن رام در است.
جنسیت برای ما یک تمای ایجاد م نر .جن یک واقعیهت زیستشهناخت اسهت؛
یعن اقرام جنس ای است ه فرد با ان متولر م شود .جنسیت چی ی است ه جامعه
بر مبنای ان اقرام جنس بنا م نر .جامعه تا به امروز افراد را مجبور رده تا بر اساس
اقرام جنس شان شیوههای امالً متفاوت از زقره را تجربه ننر .ا نون بهه مها هفتهه
م شود ه تمای بی جن و جنسیت ما را قادر م سازد تها از قق ههای تثبیتشهره
فرارَوی نیم .جنسیت ،جن ِ اجتماع است ه امروز محرود شره و فردا ازاد خواههر
شر .م ترجیح م دهم بگویم ه عصر ما مفهوم جنسیت را ابراع رده تا مشکل را ه
از اشاره به ان عاج است ،عقالق نر.
همانطور ه در مقاله توضیح داده شر ،فشار ه ارساله بر زقان برای مادر بودن و
داشت زقره خاقواده با رشهر هار طاقتفرسهای مه دی و تکامهل هنجارههای
اجتماع متناظر با ان در یک خهط قیسهتنر .ههرای سهرمایه بهه سهمتِ تبهریل
همهچی به سود ،به ار هرفت هر س ه م تواقهر تولیهر ارزر نهر و فهرور
هرچی ِ قابل خریر ،است .ماقیفست موقیست تنها متن قیست ه تأ یر م نهر
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سرمایهداری چگوقه بنیادهای سنت ،مذهب ،اخهالق ،فرهنهگ و عهرف را تضهعیف
نهیم هه اعهالم
و اقگله را سهرزق
م نر .ما تنها زماق م تهواقیم مهار
م ننر« :تمای های سن و جنس دیگر اعتباری اجتماع ِ ویژهای برای طبقههی
ارهر قرارد ».و « با اقرامات صنعت مررن ،تمام پیوقرهای خهاقواده ِ پرولتاریها در
حال هسست است ».یک قرن و قیم بعر ،جامعهی سرمایهداری قاچار است با زقان
م دبگیری دستوپنجه قرم نر ه برای برابری مبارزه م ننر .مبارزات انهها از
محل ار فراتر رفته و به بسیاری از سپهرهای اجتماع دیگر ماقنر خاقهه شهیره
شره است .از ای رو ،اح اب سیاس  ،رساقهها ،قظام مرارس ،داقشهگاهها ،قهاقون و
غیره بایر با یک قظام مبتن بر اصول برابری (برخالف قظامهای پیشهی ) سهازهار
شوقر ه بهشرت متک بر برخورد قابرابر با قیم از جمعیت است .ای تنهاقض در
دوران سافروجتها قی وجود داشت .ای تناقض با رشر ارهای فارغ از جنسیت ،و
ظهور پلی ها ،سربازان و شیشان زن اشکارتر شر؛ اشکارتر و ستی هجوتر .امکانِ
اقتخاب شرن یک رئی جمهور زن برای ایاالت متحره به معنهای پایهان دادن بهه
تبعیض جنس قیست؛ صرفاً مرزبنریها را تغییر م دهر.
ای زماق است ه پنرار جنسیت ،اربرد اجتماع خود را پیرا م نر .جوامهخ
پیشاسرمایهداری ،قق های جنس را بر مبنای الگوههای خشهک و اقعطافقاپهذیر
مبتن بر «طبیعت» تنظیم م ردقر .فرودست ِ زقان در هذشته م تواقهر در ایه
قالب توجیه ردقر ه ا ثر انها شهغلهای مشهابه مهردان قراشهتنر و از ایه رو
متفاوت –البته پایی تر -بودقر .از انجا هه ایه مناسهبات دیگهر برقهرار قیسهت،
هنجارهای قریم دچار ژ ار رد شره اقر .یک مریر اجرای ِ زن یا استاد داقشهگاهِ
زن در محیط ار خود در موقعیت فرمان دادن قرار م هیرد و به مردان حکومهت
م نر هرچه خود را در خیابان یا احتماالً در خاقهه پهایی تر م یابهر .زقهان حهق
دارقر ه برابر باشنر اما واقعا قم تواقنر .ای تناقضها یهک شهی وفرق اجتمهاع ،
یک شکاف نهن را ایجاد م نر ه بایر ان را پر رد چون تغییر واقع قاممک
است .پ دوهاقگ ِ زبان شناخت و حقوق ( ه ا ثهراً در جههان واژههان و قهاقون
روی م دهر) همراه یکدیگر م اینر :یک واقعیت زیستشناخت (به قام جهن )
در نار ساختِ تاریخ -اجتماع خود ( ه ا نون جنسهیت خواقهره م شهود) .بها
تمای میان جن طبیع و جنسیت اجتماع  ،یک پلتفرم سیاس جریر متولهر
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شر :مطالبهی ای ه ای ساختِ اجتماع دیگر تحمیل قشود؛ بلکه اقتخاب شهود.
مطالبه ی ازادی برای همگان به منظور اقتخهاب زقهره شخصه خهود بهه جهای
اطاعت از دیکتههای «طبیعت» با اختالف عقیهره و اعتراضه پهی مه رود هه
برخ را خورحال و برخ دیگر را قگران م نر.
صحبت از جنسیت راهقمای مررقیته است؛ قشاقهای از یک نه ِ روش ه شهما
را در جبههی حمایت از برابری و عرالت قرار م دههر .جنسهیت بهه شهما مهک
م نر ه همان نیر خالف جریان فعل هستیر درحال هه در واقهخ در مسهیر
جریانِ غالب شنا م نیر .جنسیت ارت وی یت مکانهای اسهت هه ا هادم و
رادیکالیسم تالق پیرا م ننر :ای هواه برون ققصِ ساق است هه عملکهرد
امال رضایتبخش دارقر .در مقابل ،چسبیرن به واژهی جن بازتاب از یک نه
محافظه ار و ب ارتباط بها زمهان اسهت .ایه همیشهه راسهتهراها هسهتنر هه از
سودمنریِ «طبیعتِ اقساق » حهرف م زقنهر؛ در مقابهل مترق ههای هه حهام
اصالحات هستنر زیرا همهچی «اجتماع » و بنابرای تغییرپذیر است .طبیعهت در
مقابل پرورر؛ اما ما از چه «اجتماع » بودق صحبت م نیم؟ تقابل «اجتماع »
و «طبیع » زماق مشخص م شود ه ما جامعه را بر اساس چی ی هه هسهت –
یعن قظام از پیوقرها ه توسط روابط تولیهر تعیهی م شهود -بفهمهیم؛ قهه بهه
عنوان جمع از قگررها ،سبکهای زقره و اقتخابها.
اهر وضعیت زقان به ساختِ اجتماع بستگ داشته باشر و ای سهاخت براینهرِ
تعصبها ،عاداتِ بر و مردم قااهاه باشر ،راهِ حل به اساق پیرا م شود :ما فقط بهه
برقامههای اموزش اصالحهراقهی عاری از تعصب قیاز داریهم هه ههر روز بهی از
پی از تریبون رساقهها و مرارس ارائه شود .زبهان «جنسهیت» بهه جریهان اصهل
تبریل شره زیرا امال با ایرئولوژی دمو راتیک و لیبرال سازهار اسهت هه همهان
م ننر برابری در یک دقیای قابرابر محقق م شود .موضوعیت سیاس یک مفهوم
با اقسجامِ روشنفکراقهی ان سنجیره قم شود.
هرچه بحث جنسیت م تواقر به اقلیتهای جنس سر وبشهره و ههاه زقهان
برای بهتر شرن وضعیتشان مک نر ،امها مها قم تهواقیم منشهاء ان را قادیهره
هرد ،بهه لحهاظ اجتمهاع
بگیریم .زماق ه موپ ارهری دههی  1970فرو
امکان طرح مسئله ی ار یعن روابط تولیری هاه یافهت .طبقهه نهار رفهت و
جنسیت پا به میران هذاشت .جنسیت قطعا یک ساخت اجتماع است اما مفههوم
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جنسیت قی همی طور است .مفهوم ه به ب مایهی بسیاری از مکتبها تبهریل
م شود و به وضوح به قیاز پاس م دهر و یک وظیفهی اجتماع اقجهام م دههر.
اولویتبنریِ جنسیت (یا به روش پالودهتر ،تر یب ان با طبقه) تمر را از « هار
طاقتفرسای م دی در مقابل سرمایه» به قظریهی سلطه منحرف م نر .بها ایه
حال ،مردان به خاطر لذتِ محض مسلط بودن ،به زقان اعمال سلطه قم ننر :ای
لذت از واقعیتهای سفتوسخت به وجود م اینر .پرس ایه اسهت هه هرام
منافخ اعطای مورد بحث هستنر؟ سلطه تنها به ای دلیل بهه هار هرفتهه شهره و
تراوم یافته ه چی ی تولیر م نر؛ و قه فقط خاقواده و فرودست زقان را .اهر باور
داشته باشیم ه ساختار سرمایه /ار مناسبات جامعهی فعل را تعیی م نر ،به
خاقهی اول باز م هردیم :طبقه؛ و جنسیت قم تواقر مک زیادی بکنر.
اشههاره بههه جنسههیت یههک بیاقیهههی سیاس ه اسههت .هههر مفهههوم تعههرادی از
تعیی ننرهها را اقتخاب و تجمیخ م نر و دیگهر تعیی ننهرهها را بهه جایههاه
اقلیت م راقر .پافشاری روی طبقه به معنای دادن قق ثاقویه به فرد ،قشر ،دسته،
هروه قوم  ،مذهب و غیره است .پافشاری روی جنسیت به معنای اولویت دادن به
جن به عنوان معیار است.

منبعOn the "woman question" :

نقد اقتصاد سیاسی

فروریزش سرمایهداری جهانی:
برآمدن چپ رادیکال
سمیر امین
ترجمهی کمال اطهاری
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بهاحترام سمیر امین ،نظریهپرداز راه رهایی کارگران ،خلقها و ملتهای جهان سوم:
بیتردید بررسی زندگی امین ناکامل خواهد بود اگر به انبوه آتش درونش ،دریادلیاش
و رفاقت نابش نپردازیم .خندهروییاش ،شور و انرژی بیپایاانش بارای گاردهم آوردن
مردم و راندن آنها درپی پراکسیس انقالبی؛ از قلب پر ز گرمایش ،و گشوده بودنش باه
هرکه بهسویش میآمد .گفتگو با او خود تجربهای آموزنده بود .خاواه ماوافقش باودی
خااواه ملااالو ،او میتوانساات فیفاای کاماال از مورااوهار را بااه رویاات بگشاااید .از
بلتیاریار بود که میتوانستی با کمونیساتی ههادنگاهدار سالن بگاویی .نباودنش
سایهای سنگین از اندوه بردل انبوه دوستان ،رفقا و تحسینکنندگانش انداختاه اسات.
(برگرفته از نوشتهی پرابهار پاتنایک  Prabhat Patnaikدر رثای وی)
***
دو دهه از اهالن «پایان تاریخ» توسط سرمایهداری جهانیشده نگذشاته باود کاه
فروریزشش [با بحران جهانی] آغاز گشت .اما «دنیاایی دیگار» چهگوناه جاایگزین آن
خواهد شد؟ آیا سرمایهداری با هدمتوازن جهانی کمتر ،و تمرکازی بیشتار در آسایا و
آمریکای جنوبی ،آرایشی نوین بهخود خواهد گرفت؟ یا با جهانی بهراستی چندمرکزی
با بدیلهای گوناگون دموکراتیک مردمی روبرو خواهیم گشت ،که اکنون برآمدنشاان
با تدابیر سرسلتانهی سرمایهداری برای بازسازی خود مواجه است؟ راه روشن نماودن
ماهیت بحران نظاممند جاری ،از بررسی مسیر تاریلی سرمایهداری میگاذرد .چناین
پژوهیدنی راه را برای چپ رادیکال ،اگر دالور بماند ،خواهد گشود تاا کنشیاار الالی
نیروهای دگرگونساز ،و توانمند برای پیشروی رهایی کارگران و خلقها گردد.
مسیر سرمایهداری تاریخی
تاریخ فوالنی سرمایهداری شامل سه مرحلهی مجزا و درپی یکدیگر اسات :یاک،
دورهی فوالنی آمادگی ا گذار از شیوهی خراجدهای ( )tributary modeیاا شاکل
سازمانی معمول در جوامع پیشامدرن ا که هشت قرن از  1000تاا ( 1800مایالدی)
پایید؛ دو ،دوران کوتاه بلوغ (قرن نوزدهم) ،که فای آن «غار » سالههاش را تثبیات
کرد؛ دورهی بلند «تنزل» که دلیلش «بیاداری جناو » (ناام کتاابی از سامیر اماین
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انتشار یافته در  )2007است و فی آن خلقها و دولتها دوباره ابتکار همال همادهای
در تحول جهان یافتهاناد .ایان تاالش هلیاه نظام امپریالیساتی ،از گساترش جهاانی
سرمایهداری جداییناپذیر بوده ،خود هامل بالقوهی گام نهادن در راه فاوالنی گاذار از
سرمایهداری به سوسیالیسم است .قرن بیستویکم سرآغاز موج دوم ابتکارار مساتقل
خلقها و دولتهای جنو است.
 -1تعاررار درونی که خصلت تمام جوامع پیشرفتهی دنیای پیشامدرن بود ا و
نهتنها اروپای «فئودال» ا امواجی پیاپی از اباداهار را موجاب گشات کاه مدرنیتاهی
کاپیتالیستی را ساخت .موج مقدم از چین برخاسات ،باا دگرگونیهاایی کاه از هصار
سونگ آغاز گشت (قرن یازدهم) و در دورههای میناگ و چوناگ توساعهی بیشتاری
یافت به چین نقش پیشرو در ابداهار فناورانه و بهرهوری اجتماهی کار جمعای را داد،
جایگاهی که اروپا تا قرن ناوزدهم نتوانسات از آن پیشای گیارد .پشاتبند ایان ماوج
چینی ،موج دیگر از خاورمیانه از محدودهی خالفت هربی ا پارسای ،و پاس از آن (در
پی جنگهای للیبی) از شهرهای ایتالیا برخاست.
آخرین موج ،حامل گذار از دنیای خراجدهنده به دنیای سرمایهداری مادرن باود،
که از بلش آتالنتیک اروپا برای تسلیر آمریکا آغاز گشات و در شاکل مرکانتیلیسام
برای سه قرن ( )1500-1800ظاهر شد .سرمایهداری که بهتادری بار جهاان حااکم
گشت ،برآمد این آخرین موج بود .شکل اروپایی غربای سارمایهداری تااریلی کاه در
اروپای آتالنتیک و مرکزی ،و خلو آن در ایاالر متحده و بعد ژاپن ،با خصاای خاود
انکشاف یافت ،بهویژه با شیوهی انباشت متکی بر سلبمالکیت (ابتدا دهقانان ،و سپس
خلقهای کشورهای پیرامونی در پیوند با نظام جهانی) .ازاینرو ،هیئات تااریلی آن از
تضاد مرکزها/پیرامونها تفکیکناپذیر است ،که بهفور پایانناپذیر سااخته ،بازتولیاد و
تعمیق میشود.
 -2سرمایهداری تااریلی شاکل نهااییاش را در پایاان قارن هجادهم یافات .در
انگستان که با انقال لنعتی ،کارخانهی ماشینی جدید را (بههمراه پرولتاریای جدیاد
لنعتی) خلق کرد؛ و در فرانسه با انقالبی که سیاسات مادرن را آفریاد .سارمایهداری
بالغ در دورهای کوتاه چنان توسعه یافت که اوج این نظام را برای قارن ناوزدهم ثبات
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نمود .ازین پس بود که انباشت سارمایه شاکلی قهعای یافات و قاانون پایاهی حااکم
برجامعه گشت.
هرچند این شکل از انباشت در آغاز ساازندگی داشات (شاتا دهندگی هظایم و
پیوستهی بهرهوری کار اجتماهی را ممکن میساخت) ،اما همزمان تلریبگر نیز باود.
مارکس در همان آغاز دریافت که انباشت ،دو مبنای ثرور را به نابودی مایکشااند ا
انسان (قربانی خودبیگانگی کاالیی) و فبیعت.
در تحلیلم از سرمایهداری تاریلی ،من باهویژه بار وجاه ساومی از دبعاد تلریبای
انباشت تأکید داشاتهام :سالبمالکیت ماادی و فرهنگای خلقهاای تحات سالهه در
پیرامون ،که مارکس شاید از نظر انداخته باشد .در ایان شاکی نیسات کاه در مادتی
کوتاه که مارکس آثارش را خلق میکرد ،چنین مینمود که اروپا تقریباً بهفور اکید بر
الزامار انباشت داخلیاش متمرکز است .ازاینرو او چنین سلبمالکیتی را به مرحلهی
انباشت اولیه محدود نمود ،که بالعکس من آن را متداوم میدانم.
این واقعیت جای خود دارد که در دورهی کوتاه بلوغ ،سرمایهداری به کارکردهای
مترقی انکارناپذیر دست یافت .شرایهی را ایجاد کرد کاه امکاان و رارورر جاایگزین
شدن سوسیالیسم/کمونیسم را ،چه از لحاظ مادی و چه به دلیل آگاهی نوین سیاسای
و فرهنگی پیآیندش ،بهوجود آورد .سوسیالیسم (و حتاا بایش از آن ،کمونیسام) باه
دلیل آن که قادر است به توسعهی نیروهای مولاد شاتا ببلشاد و آن را باه توزیاع
برابرساز درآمد پیوند زند ،یک شیوهی تولید برتر نیست .بلکه بیش از آن هم مایرود:
مرحلهای فراتر در توسعهی تمدن انسانی .ازاینرو اتفاقی نیست که جنبش کاارگری و
سوسیالیستی توانست از زمان اروپای قرن نوزدهم (باا مانیفسات کمونیسات از ساال
 )1848در فبقار جدید مردمی ریشه کند .اتفاقی هم نبوده کاه ایان چاالش شاکل
نلستین انقال سوسیالیستی تاریخ را گرفت :کمون پاریس در .1871
 -3از پایان قرن ناوزدهم سارمایهداری وارد دورهی درازمادر کاهیادگی گشات.
بدین معنا که وجوه ملر انباشت ،با نرخی فزاینده آغاز به برتاری جساتن بار ابعااد
مترقی و سازندهی آن کرد.
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(بنا به تحلیل هابسن ،هیلفردینگ ،لنین) این استحالهی کیفای سارمایهداری باا
برپایی انحصارار نوین تولید (و نه دیگر در هرلهی تجارر و سالههی اساتعماری در
دوره ی مرکانتیلیسم) در پایان قرن نوزدهم شکل گرفت ،که پاسخ به نلستین بحاران
ساختاری درازمدتی بود کاه از دهاهی ( 1870انادکی پاس از درهمشکساتن کماون
پاریس) آغاز گشت .ظهاور سارمایهداری انحصااری نشاانهی آن باود کاه روز خاوش
سرمایهداری بهسر آمده ،یعنی روزگار ساللوردگیاش فرا رسیده است ،و زنگها بارای
سلبمالکیت ررورتمند و قابالتحقق از سالبمالکیتکنندگان نواختاه شادهاند .ایان
کاهیدگی در موج نلست جنگها و انقال هایی تجلی یافت که ماتن قارن بیساتم را
درنوردید.
ازایاانرو لنااین محااق بااود کااه ساارمایهداری انحصاااری را «آخاارین مرحلااهی
سرمایهداری» بلواند .اما او خوشبینانه میاندیشید که نلستین بحران درازمدر ،با در
دستورکار قرار گرفتن انقال سوسیالیستی ،آخرین آن خواهد بود .تاریخ بعداً به اثبار
رساند که سرمایهداری میتواند بر این بحران فائق آید (به هزینهی دو جنگ جهاانی و
با سازگاری با ماوانعی کاه انقال هاای سوسیالیساتی روسایه و چاین و جنبشهاای
رهاییبلش در آسیا و آفریقا برایش ایجاد کردند) .اماا پاس از مادر کوتااه بازساازی
سرمایهداری انحصاری ( )1945-75بحران ساختاری درازمدر دومی از دههی 1970
آغاز گشت .سرمایه به این چالش نوآمده ،با دگرسانی کیفی نوینی واکانش نشاان داد
که این شکل جدید را من سرمایهداری انحصاری فراگیرشده 1نامیدهام.
انبوهی از پرسشها از ایان تفسایر درباارهی کاهیادگی درازمادر سارمایهداری
برمیآید ،که به ماهیت انقال مربوط میشود که دستورکار زمانه باود .آیاا کاهیادگی
درازماادر ساارمایهداری انحصاااری تاااریلی ،متاارادف بااا گااذار درازماادر بااه
سوسیالیسم/کمونیسم است؟ با چه شرایهی؟
 -4من تاریخ این گذار درازمدر سرمایهداری را چاون فراینادی از ابادان هنالار
سازندهی آن میبینم ،که چون همپیوند گردند ،شکل نهاایی سارمایهداری تااریلی را
میسازند .این هنالر سازنده شامل روابط اجتماهی ا و بهخصاو رواباط مالکیات ا
1. generalized monopoly capitalism
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سرمایهداری ،به هبارر دیگر قهببنادی باین مالکاان انحصااری ابازار مادرن تولیاد
(کارخانه) و نیروی کار است ،که به کاال تنزل یافته است .البته از آنجا که موجودیات
این روابط معرف سرمایهداری است ،آمیلتن تجارر و سارمایهداری موجاب تضاعیو
شدید شناخت واقعیت جهان مدرن میشود .این خاوانش اروپاامحور 1از مارکسیسام،
باهث تقلیل گذار درازمدر سرمایهداری به سه قرن مرکانتیلیسام ( )1500-1800در
اروپااا میشااود .بااههالوه چااارچو اروپااامحور باهااث تقوی ات گاارایش بااه آمیلااتن
سرمایهداری تجاری با خود سرمایهداری میگردد .تا آنجایی که گذار کیفی برآمده از
انقال لنعتی ،ابدان تولید ماشینی ،گاه به زیر سؤال میرود.
درک ما از تاریخ محدودتر هم میشود ،اگار دبادگاه اروپاامحور باه انگلومحاور2
تبدیل گردد که در آن دوره گذار اروپاایی ،باه شاکل خاا دگرساانی کشااورزی در
انگستان تقلیل داده شود ا زمانی که با حصارکشی از اکثریات دهقاناان سالبمالکیت
گشت و دسترسی به زمین به اشراف زمینادار و دهقاناان ثروتمناد محادود شاد کاه
کشاورزان اجارهدار آنها بودند .در واقعیت دیگر اشکال سرمایهداری لانعتی در پیوناد
با اشکال دیگر مدیریت سرمایهدارانهی کشااورزی در ایااالر متحاده ،فرانساه و قااره
اروپا ،ژاپن و دیگر منافق ظهور کرد.
خوانش مورد نظر من غیر اروپامحور ساده نشده است ،زیرا شامل مؤلفاههاایی از
دیگر منافق جهان برای خلق سرمایهداری است .ریشهی آن خوانش غیرتقلیالگارا از
مفهوم شیوهی تولید است .سرمایهداری فراتر از یک شیوهی تولید در مرحلهای باالتار
از توسعهی نیروهای مولده ،که مرحلهای باالتر از تمدن است .باههمین دلیال ،ایجااد
روابااط اجتماااهی ساارمایهداری از دیگاار هنالااری کااه مباادل بااه مدرنیتااه گشااتند،
جداییناپذیر است.
هررهی خدماتی همومی با پذیرش بر اساا سانجش رقاابتی ،بااور باه دولات
هرفی ،اهتقاد به تاریخسازی انسان ا و نه خدایان و نیاکان اشراف ا قارنهاا پایش از
اروپا در چین آغاز گشت ،و همهی آنها اجازای مدرنیتاهی سارمایهداری را تشاکیل
1. Eurocentric
2. Anglocentrism
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دادند .مدرنیتهای که ما میشناسیم مدرنیتهی سرمایهداری است ،با تضاادهایی ااتای
در هژمونی سرمایه و محدودیتهای برخاسته از آن.
همچنین من شناختی از شیوهی تولید سرمایهداری را مهرح مینمایم که ،باا در
نظاار آوردن تمااام سااهوح واقعیاات آن (در نوشااتههااای مارکساای اجاازای فراینااد
 )instancesزیرساختهای اقتصادی و روبناهای سیاسی و ایادئولوژیک آن را پیوناد
می زند ،آن هم با در نظر گرفتن استقالل منهق خا هملکرد هریک از ایان ساهوح
واقعیت (اجزای فرایند).
باید ارافه کنم سرمایهداری تجاری در پیشرفتهترین مرحلهی توسعهی خود ا در
چین ،خالفت اسالمی ،در دولتشهرهای ایتالیا ،و در آخر در مرکانتیلیسم اروپاایی ا
معنایی جدید مییابد :پیشدرآمد سرمایهداری پیشارفته کاه باا انقاال لانعتی باه
میدان میآید .هرچند سرمایهداری تجاری برای مدتی فاوالنی اسایر شایوهی تولیاد

خراجگیری بود ،به هبارر دیگر حکشده 1در نظامی مانده بود که تحت سلههی جزء
سیاسی قرار داشت و اقتصاد از الزامار بازتولید آن تبعیت میکرد ،این واقعیات بااقی
است که توسعهی نهایی سرمایهداری وابسته به هنالری رروری از مرکانتیلیسم باود،
مانند اشکال پیچیدهی حسابداری و اهتبار.
 -5از ( 1500آغاز شکل مرکانتیلیستی آتالنتیکی گذار به سارمایهداری باالغ) تاا
( 1900آغاز چالش بارای منهاق یکجانباهی انباشات) غربیهاا (اروپاییهاا ،ساپس
آمریکای شمالی و دست آخر ژاپن) در این بازی سرور بودناد .تنهاا آنهاا بودناد کاه
ساختارهای دنیای نوی سرمایهداری تاریلی را ساختند .خلقها و ملتهای پیراماونی
که تسلیر شدند و تحت سلهه درآمدند ،هرچند تا میتوانستند مقاومت کردند ،اما در
نهایت درهم شکسته و مجبور شدند به زیردست بودن تن دهند.
درپی سلهه ی دنیای اروپای آتالنیکی ،انفجار جمعیت آن رخ داد :در سال 1500
جمعیت اروپا  18درلد جمعیت جهان بود اما در سال  1900به  36درلد آن رسید،
در حالی که مهاجرر هظیمی به قارهی آمریکا و استرالیا داشت.

( Embedded .1برگرفته از پوالنی)
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بدون این مهاجرر هظیم ،مدل انباشت سارمایهداری تااریلی ،برمبناای ناپدیاد
شدن دنیای دهقانی ،بهآسانی میسر نباود .باه هماین دلیال ایان مادل نمیتواناد در
پیرامون نظام [جهانی] بازتولید گردد ،که دیگر آمریکایی برای فتح ندارد .پس در ایان
نظام پیش افتادن غیرممکن گشت ،آنها بدیلی گزیده برای پایش رو گذاشاتن مسایر
توسعهی دیگری نداشتند.
 -6قرن بیستم آغاز حضور بازیگران متعدد :بازگشات ابتکاار همال باه خلقهاا و
ملتهای پیرامونی .کمون پاریس در سال  ،1871هالوه بر ایان کاه نلساتین انقاال
سوسیالیسااتی بااود ،بااه اثبااار رساااند کااه آخاارین آن نیااز در یااک کشااور مرکاازی
سرمایهداری است .قرن بیستم ،با بیداری خلقهای پیرامونی ،آغازگر فصال ناوینی در
تاریخ بود .نلستین تجلی آن انقال  1907در ایران بود و همچنین در مکزیاک -20
 ،1910در چین  ،1911در نیمهپیرامونی روسیه ( 1905پیامدهناده  ،)1917نهضات
هربی -اسالمی ،بنیانگذاری جنبش ترکهاای جاوان ،انقاال مصار  ،1919تشاکیل
حز کنگرهی هند.
همچون دورهی  ،1914-17در نلستین بحران درازمادر سارمایهداری تااریلی
( )1875-1950خلقهااای پیرامااونی آغاااز بااه رهااایی خااود کردنااد و در زیاار پاارچم
سوسیالیسم (روسیه ،چین ،ویتناام ،کوباا) یاا رهاایی ملای ،کاه درجاار متفااوتی از
الااالحار اجتماااهی را دربرمیگرفاات ،جنبشهااای خااود را شااکل دادنااد .آنهااا راه
لنعتیشدن را پیش گرفتند ،که تا آن زمان در دوران سلههی امپریالیسام کالسایک
(کهنه) منع شده بود و آن را مجبور کردند تا با این نلستین حرکت استقاللفلبانهی
خلقها ،ملتها و دولتهای پیرامونی سازگار شوند .از سال  1917تا زمانی که پروژهی
باندونگ ( )1955-80از جریان خارج گشت و تا فروپاشی شوروی در  ،1990تحرکار
مذکور لحنه را دربرگرفته بود .من باه دو بحاران درازمادر سارمایهداری انحصااری
سالمند باههنوان ادوار کنادراتیو نمینگارم ،بلکاه هاردو را کاهیادگی سارمایهداری
تاریلی جهانیشده و امکان گذار به سوسیالیسم ارزیابی میکنم .همچنین باه دورهی
 1914-45تنها بههنوان  30سال جنگ برسر جایگزینی هژمونی انگلایس نمینگارم،
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بلکه آن را جنگ فوالنی مراکز امپریالیستی هلیه بیداری پیرامونیها (شرق و جنو )
هم میدانم.
نلستین موج بیداری خلقهای پیرامون به دالیل بسیاری آرام گرفت ،هم در اثار
محدودیتهای و تضادهای درونی آنها ،و هم به دلیل موفقیت امپریالیسام در یاافتن
راه های نوین سلهه بر نظام جهانی (از فریق کنتارل ناوآوری فناوراناه ،دساتیابی باه
منابع ،نظام جهانی مالی ،فناوری ارتبافار و افالهار ،سالحهای کشتار جمعی).
با این همه سرمایهداری درست  100سال پس از بحران نلست ،از دههی 1970
به بحران درازمدر دومی وارد شد .واکنش سرمایه باه ایان بحاران مانناد قبلای باود:
تشدید تمرکزیابی ،که برپایی سرمایهداری انحصاری فراگیرشده ،جهانیشدن (لیبرال)
و مالیسازی ( )financializationرا به دنباال داشات .مادر پیاروزی امپریالیسام
جدید جمعی سهگانه (ایاالر متحده ،اروپا و ژاپن) بهراستی کوتاه بود ،هصار زیباای1
دوم در دورهی  1990تا  2008گویا پژواک هصر زیباای نلسات در دورهی  1890تاا
 1914بود .دوران آشفتگی نوین با جنگها و انقال ها برآماده اسات .در ایان میاان،
موج دوم بیداری ملتهای در پیرامون (که اکنون آغاز گشاته اسات) ،جادا از کنتارل
نظامی ،دیگر امپریالیسم جمعی سهگانه را مجاز نمیداند که به سلههگری جهاانیاش
ادامه دهد .حاکمیت واشنگتن ،با اولویت دادن به اهداف استراتژیک خود نشان داد که
بهفور کامل از واقعیت وخامت اوران در اثر ستیزهها و تعاررار این دوران آگاه است،
درست خالف دیادگاه ناپلتاهی جهاانگرایی بادیل ( )alterworldismدر بیشتار
جریانهای غربی.
آیا سرمایهداری انحصاری فراگیرشده آخرین مرحلهی سرمایهداری است؟
لنااین امپریالیساام انحصااارار را «آخاارین مرحلااهی ساارمایهداری» خوانااد .ماان
امپریالیسم را «مرحله متداوم سارمایهداری» مایدانم ،بادین معناا کاه سارمایهداری
تاریلی جهانی برپا گشاته ،و از بازتولیاد و تعمیاق قهبیشادن مرکز/پیراماون هرگاز
منصرف نمیشود .نحستین موج تشکیل انحصارار در پایان قرن نوزدهم بادون شاک
1 belle époque
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شامل استحالهی کیفی در ساختارهای بنیادین شیوهی تولید سرمایهداری باود .لناین
از این نتیجه گرفت که انقال سوسیالیستی میتواند در دساتورکار قارار گیارد و روزا
لوگزامبورگ باور یافت که اکنون انتلا بین «سوسیالیسم یا بربریت» است .بیتردید
برداشت لنین بسیار خوشبینانه بود ،چرا که باه اثار ملار رانات امپریالیساتی و در
نتیجه به پیآیند آن ،انتقال انقال از غر (مرکزها) به شرق (پیرامونیها) ،توجه الزم
را نکرده بود.
دومین موج تمرکزیابی سرمایه ،که در سومین بلش قرن بیستم رخ داد ،دومین
دگرسانی کیفی نظام آن را موجب گشت که آن را انحصارار فراگیرشده 1خواندهام .از
این به بعد آنها نهتنها بر فرازهای اقتصاد مدرن حاکم شدند ،بلکه توانساتند بار کال
نظام تولید کنترل مستقیم اهمال کنند .شرکتهای کوچاک و متوساط (حتاا بازرگ
بیرون از انحصارار) ،همانگونه که دهقانان [درگذشته] ،در واقع سلبمالکیت گشاته
و به حد پیمانکار خرد تنزل یافتهاند ،چه در فعالیتهای باالدستی و چه پاییندساتی،
تحت کنترل اکید انحصارار درآمدهاند.
در باالترین مرحلهی تمرکز خاود ،رابهاهی سارمایه باا کالباد ارگانیاک زناده –
بورژوازی – قهع شده است .این دگرگونی بسیار مهمی است :بورژوازی تاریلی ،شامل
خانوادههای با ریشه در وفن ،جای خود را به گروهساالران/توانگرسااالران 2ناشناسای
داده است که بهرغم پراکندگی اسناد مالکیتشان ،هدایت انحصارار را دردست دارند.
دامنهی ابداهار مالی در دهههای اخیر ،گواه این شکل برترییافتاهی از خودبیگاانگی
است :سوداگران می توانند چیزی را بفروشند که حتا مالک آن نیستند ،در نتیجه الل
مالکیت به مایهی ریشلند تبدیل شده است.
کارکرد کار مولد اجتماهی ناپدید گشته است .اکنون درجهی باالی خودبیگاانگی
به پول فضیلت مولد بودن را بلشیده است :پول بچه میکناد .خودبیگاانگی باه قلال
جدیدی دست یافته است :زمان که فیااته منفعاتآفرین اسات (زماان پاول اسات).
فبقه ی جدید بورژوازی که به الزامار بازتولید این نظاام پاساخ میدهاد ،باه جایگااه
1. generalized monopolies
2. oligarchy/plutocracy
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مستلدم مزدور (البته متزلزل) تقلیل یافته ،باا ایان کاه باههنوان اهضاای باالنشاین
فبقهی متوسط از مزیت پرداخت بسیار خو برای «کار» خود برخورداراند.
اگر چنین است ،آیا نباید گفت که روزگار خوش سارمایهداری بهسارآمده؟ بارای
این چالش پاسلی جز این متصور نیست :انحصارار باید ملی شوند .این نلستین قدم
اجتنا ناپذیر بهسوی اجتماهیکردن مدیریت توسط کارگران و شهروندان است .تنهاا
چنین اقدامی میتواناد گاامی در راه فاوالنی پیشارفت بهساوی سوسیالیسام باشاد.
همچنین تنها راه آن انکشاف یک اقتصاد کالن نوین است که فضاایی واقعای را بارای
فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط بازگشایی کند .اگر چنین نشود ،منهاق سالههی
سرمایهی انتزاهی ،به هیچ چیز جاز ساقوط دموکراسای و تمادن ،و آپارتایاد فراگیار
جهانی نلواهد انجامید.
وظیفهی مارکسیسم در سه قاره
تفسیر من از سرمایهداری تاریلی بر قهبیشادن جهاان (تضااد مرکز/پیراماون)
تأکید دارد که محصول شکل تاریلی انباشت سارمایه اسات .ایان تفسایر چشامانداز
انقال سوسیالیستی (و فراتر از آن گذار به سوسیالیسم) را که در مارکسیسم تاریلی
انکشاف یافته است ،مورد پرسش قرار میدهد .انقال (یا گذار) نزد ما رارورتاً هماان
نیست که مبنای این چشم اندازها بوده است ،و راهبردهاای ساتیزه بارای فارارفتن از
سرمایهداری نیز نیستند.
باید دریابیم که هدف چالش مهمترین مبارزار اجتماهی و سیاسی  ،آن قدر خود
سرمایهداری نبود ،که بدعد امپریالیستی متداوم سرمایهداری واقعاً موجاود آن .بناابراین
پرسش این است که آیا حداقل بهفور ممکن گذار از مرکز ثقل مبارزار ،ررورتاً (چاه
رسد خودبهخود) سرمایهداری را هدف میگیرد.
[در قرن بیستم] مارکسیسم (یا دقیقتر ،مارکسیسم تااریلی) باا چالشای ناوین
روبرو گشته که در روشنترین شناخت سیاسی در قارن ناوزدهم هام وجاود نداشاته
است .برآمدن آن ناشی از انتقال فعالیات خاالق بارای دگرگاونی جهاان باه خلقهاا،
ملتها و دولتهای پیرامونی بوده است.
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رانت امپریالیستی نهتنها انحصارار مرکز سلههمند را (در شکل ابَرساود) منتفاع
میکند ،بلکه به رغم ساختار وارح فبقاتی و استثمار کارگران ،مبنای بازتولید جامعاه
بهمثابه یک کل نیز هست.
تحقق دنیایی دیگر (هبارتی کلی برای نامیدن جهاانی کاه خواهاان پیماودن راه
فوالنی به سوسیالیسم است) ،بیتردید ناممکن اسات ،اگار راهحلای بارای خلقهاای
پیرامونی (که تنها  80درلد جمعیت جهاناند!) یافت نشود .ازاینرو دگرگونی جهاان
به معنای تغییر شرایط زندگی این اکثریت است .مارکسیسم که در پی تحلیل واقعیت
جهان است تا نیروهای فعاال بارای تغییار آن را تاا حاد ممکان کارآماد ساازد؛ اگار
وظیفهی اللیاش نباشد ،بهفور حتم نیازمند تعریو دقیق وظیفه در سه قاره (افریقا،
آسیا ،آمریکای التین) است .حال چهگونه تحلیل واقعیت و تنظیم راهبردهاای کاارای
همل را به انجام میرساند؟
پاسخ به این پرسش میبایست برای مبناای تحلیال واقعیات باشاد .منظاور مان
تحلیل دگرشادگی سارمایهداری انحصااری امپریالیساتی (فرتاور) باه سارمایهداری
انحصاری فراگیر (به همین دلیل فرتورتر) است .این دگرشدگیِ کیفی در پاسخ باه
بحران درازمدر نظام بوده که از دههی  1970آغاز شده اسات و هناوز اداماه دارد .از
این تحلیل دو نتیجه میگیرم :یاک ،دگرشادگی نظاام امپریالیساتی باه امپریالیسام
جمعی سهگانه در واکنش به لنعتیشادن پیرامونیهاا ،ناشای از موفقیتهاای ماوج
نلست بیداری آنها بوده است ،به هماراه باهکارگیری ابزارهاای ناوین کنتارل نظاام
جهانی توسط امپریالیسم جدید ،برمبنای کنتارل نظاامی کارهی زماین و مناابع آن،
ابَرح فاظت از اختصا انحصاری فناوری توسط انحصار گروهی و کنترل آنها بر نظام
مالی جهانی .دوم ،دگرشادگی سااختارهای فبقااتی در سارمایهداری معالار کاه باا
پیدایش سلههی گروهساالری انحصاری ،شکل گرفته است.
در تقابل با این موقعیت ،مائو رویکردی را انکشاف داد که درباارهی شارایهی کاه
چالش باید در آن تحلیل شود ،هم همیقاً انقالبی و هم واقعای (هلمای ،واراح) باود و
این امکان را میداد که راهبردهای کارآ برای موفقیتهای پای از هام در راه فاوالنی
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گذار به سوسیالیسم استنتاج شود .به این دلیل وی سه بدعد واقعیت را از هم تفکیک و
به هم مرتبط ساخت :خلقها ،ملتها ،دولتها.
خلق (فبقار هامه) خواستار انقال است .معنایش این است که ایجاد یک بلوک
هژمونیک از فبقار تحت سلهه و استثمار را هلیه آنچه ممکن میکند کاه بازتولیاد
نظام سلههی سرمایهداری امپریالیستی را توسط بلوک هژمونیک کمپرادور و دولت در
خدمت آن ،تحقق میدهد.
اکر ملتها ازاینرو است که سلههی امپریالیستی ،حقانیت ملتها را (هرنامی که
میخواهید به آنها بدهید) با قلب تاریخ جوامع پیرامونی انکار میکند .چنین سالههای
بهفور نظاممند به نفع خرر و پرر غربیسازی ،تمام آن چه را که به ملتهاا الاالت
میبلشند نابود میکند .ازاینرو رهایی خلق از رهایی ملتهاایی کاه باه آنهاا تعلاق
دارند جداییناپذیر است .با همین استدالل بود که مائوئیسام شاعار کوتااه «کاارگران
همه کشورها متحد شاوید!» را باه شاعاری فراگیرتار تبادیل کارد :کاارگران هماهی
کشورها ،خلقهای تحت ستم متحد شوید! ملتها خواهان رهایی خاویشاناد و آن را
مکمل تالش خلقها میبینند ،نه در تضاد با آن .رهایی مورد بحث به معنای بازساازی
گذشته نیست – یا پندار پیوستن فرهنگی به گذشاته – بلکاه ابادان آیناده براساا
دگرگونی رادیکال میراث تاریلی ،بهجای واردار جعلی یک مدرنیتهی تقلبای اسات.
در اینجا ،فرهنگی که به میراث رسیده و مورون همل دگرگونساازی اسات بهمثاباه
فرهنگی سیاسی است ،میبایست از بهکار بردن واژهی کلی فرهنگ ( مذهب و غیاره)
که گویای مهلبی نیست پرهیز کرد ،چون از لحاظ تاریلی نمیتواند بیتغییرباشد.
ارجان به دولت مبتنی بر ررورر شناخت استقالل قدرر در روابهاش باا بلاوک
هژمونیک است که اسا مشروهیتش است ،حتا اگر این [بلوک] خلقی و ملی باشاد.
تا زمانی که دولت وجاود دارد ،حاداقل بارای کال دورهی گاذار باه کمونیسام ،ایان
استقالل را نمیتوان انکار نمود .تنها ازین پس است که میتاوان باه جامعاهی بادون
دولت اندیشاید .ناهتنها باه ایان دلیال کاه پیشارفت خلقای و ملای بایاد از تهااجم
امپریالیسمی که هنوز بر جهان حاکم است حفاظت شود ،بلکه همچنین و شاید مقدم
بر همه ،به این دلیل که پیشرفت در دورهی فوالنی گذار همچنان نیازمناد توساعهی
نیروهای مولده است .به هبارر دیگر برای رسیدن به آنچه امپریالیسم مانع آن بارای
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کشورهای پیرامونی بوده و محو پیشینهی قهبیسازی جهان ،که به گساترش جهاانی
سرمایهداری تاریلی وابسته باوده اسات .ایان برناماه بهمثاباه دساتیابی باه مرتباهی
سرمایه داری مرکزی نیست ،که ناممکن و بااالتر ازهماه ناامقبول اسات .ایان برناماه
مستلزم مفهوم نوینی از مدرنشدن/لنعتیشدن ،برمبناای مشاارکت واقعای فبقاار
خلقی در فرایند آن ،با بهرهمندی هاجل آنها در هر مرحلهای از پیشارفت اسات .ایان
استدالل رای را باید کنار گذاشت که مردم تا زماانی نامشال بایاد لابر کنناد تاا
توسعهی نیروهای مولده باالخره شرایط رروری گذار باه سوسیالیسام را فاراهم آورد.
همه ی اینها باید از همان آغاز با امکان ساختمان سوسیالیسم توساعه یاباد .بیتردیاد
قدرر دولت لحنهی اللی برخوردهایی است که تعاررار بین توسعه و سوسیالیسم
ایجاد میکنند.
دولتها خواستار استقاللاند .این هدف تیغای دولباه اسات :اساتقالل در مقابال
فبقار خلقی (خودملتاری افرافی) ،استقالل در مقابل فشارهای نظاام سارمایهداری
جهانی .بورژوازی (به معنای وسیع کلماه فبقاهی حااکم در جایگااههاای فرمانادهی
دولت ،چه در شکل ملی و چه کمپرادورش همواره خواستار تحول بورژوایی است .اگر
شرایط آنها را قادر به استقالل در مقابل سلههی امپریالیستی ساازد ،دفاان از مناافع
ملی را برخواهند گزید .اما اگر شرایط اجازه ندهد ،آنها کمپرادوری را برخواهند گزیاد
و به خواستههای امپریالیسم گردن خواهند گذاشت .فبقهی حااکم جدیاد (یاا گاروه
حاکم) هنوز دارای تعریو قهعی نیست ،حتا زمانی کاه مبناایش یاک بلاوک خلقای
باشد ،که در واقعیت ،حداقل بهفور نسبی با گرایشی بورژوایی حیار یابد.
موفقیت در پیشرفت در راه فوالنی گذار ،مشروط به همپیوندی درسات واقعیات
در سهوح پیشگفته است .به معنای واکاوی چگونگی پشتیبانی از مکمل هام گشاتن
پیشروی خلق ،رهایی ملت ،و دستاوردهای قدرر دولت است .اما اگار تضاادهای باین
هامل خلقی و هامل دولت اجازهی بساط یاباد ،هار پیشارفتی در نهایات بیسارانجام
خواهد گشت.
اگر یکی از این سهوح با بقیه همپیوندی برقرار نکند ،بنبسات باهوجود میآیاد.
این دیدگاه که تنها خلق ،قابل تکیه است – در تز جنبش – به معنای تواناایی آنهاا
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برای دگرگونی جهان بدون تسلط به قدرر ،بهسادگی ناپلتاه اسات .همانگوناه کاه
رهایی ملی به هر قیمت ،به هبارتی دیگر جدایی از محتوای اجتماهی بلوک هژمونیک
است که به پندار فرهنگی پیوستن به گذشته ( همانند اساالم سیاسای ،هندوییسام و
بودیسم) میانجامد .برگزیدن قدرر به تصور داشتن دستاورد برای مردم اماا در همال
بدون آنها ،رفته رفته به خودکامگی و تبلور بورژوازی جدید خواهد انجامید .انحاراف از
نظام شورایی – دگرگونی سرمایهداری بدون سارمایهداران (سارمایهداری دولتای) باه
سرمایهداری با سرمایهداران ،تراژیکترین نمونهی آن است.
از آنجا که خلقها ،ملتها و دولتهای پیرامون نظام امپریالیستی را برنمیتابناد،
جنو منهقهی توفانها است ،جاای قیامهاا و شاوریدنهای ماداوم .از ساال 1917
جهان همدتا شاهد این شوریدنها و تحرکار استقاللخواهانه (به معناای اساتقالل از
گرایشهایی که به سلهه نظام موجود سارمایهداری امپریالیساتی میانجاماد) توساط
خلقها ،ملتها و دولتهای پیرامونی بوده است .همین تحرکار ،باهرغم محادودیتها
و تناقضار آنها ،بیشترین دگرگونیهای شاخ دنیای معالر را شکل داده است ،که
بسیار فراتر از رشد نیروهای مولده و تعدیالر اجتماهی بهفور نسبی آرامای باوده کاه
به دنبال این رشد در سرزمینهای مرکزی این نظام رخ داده است.
موج دوم تحرکار استقاللفلبانه کشورهای جنو آغاز شاده اسات .کشاورهای
نوظهور و بقیه ،مانند خلقهای آنها ،با راههایی که امپریالیسم جمعای ساهگانه درپای
تداوم سلههی خویشاند در ساتیزند .ماداخالر نظاامی واشانگتن و متحادان تحات
فرمانش در ناتو به شکست انجامیده است .نظام مالی جهانی در حال فروریزی اسات و
نظامار مساتقل منهقاهای باهجای آن در حاال برپاا شادن اسات .انحصاار فنااوری
انحصارگروهی درهم شکسته است .بازیابی کنترل بر منابع فبیعی در دساتورکار قارار
گرفته است .ملتهای سلسله کوه آند ،که درپای اساتعمار خاارجی ،قرباانی اساتعمار
داخلیاند اکنون به سیاست روی آوردهاند.
سازمانهای خلقی و احزا چپ رادیکال فعال تاکنون برخی برنامههای لیبرال را
(در آمریکای التین) خنثا کرده یا در دست انجام دارناد .ایان فعالیتهاا ،کاه باهفور
مقدم در اسا ردامپریالیستیاند ،بالقوه به راه فوالنی گذار به سوسیالیسم میروند.
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چهگونه این دو آیندهی محتمل به یکدیگر مایپیوندناد؟ دنیاای دیگار در حاال
ساخت هم پرتضاد خواهد بود :آمیزهای از بدترین و بهترینهاا ،کاه هاردو محاتماناد
(همانفور که گفتهام هیچ قانونی در تاریخ ،پیش از خود تاریخ وجود ندارد که جبری
را تحمیل کند) .نلستین موج فعالیتهای خلقها ،ملتها و دولتها در قرن بیستم تا
سااال  1980پاییااد .هاار تحلیلاای از مؤلفااههای آن بیمعناساات ،اگاار همافزاییهااا و
تضادهای نحوه ی ارتباط این سه سهح را از نظر بیندازد .ماوج دوم فعالیتهاا اکناون
آغاز گشته است .آیا میتواند تأثیرگذارتر باشد و از قبلی فراتر رود؟
بحران سرمایهداری پایان میپذیرد؟
انحصارگروهی در قدرر در نظام سرمایهداری معالر میکوشد نظام را بهگوناهای
که پیش از بحران مالی  2008بود بازسازی کند .برای آن آنها نیازمند اقنان ماردم از
فریق نوهی از اجمان هستند که قدرر برترشان را به چالش نکشند .برای موفقیت باه
توافق شعاری دربارهی چالشهاای زیساتبومی روی آوردهاناد (بهخصاو درباارهی
مسألهی آ وهوا) تاا سالههی خاود را سبزشاویی 1و حتاا وانماود کنناد کاه درپای
الالحار اجتماهی (جنگ با فقر) و الالحار سیاسی (حکمروایی شایسته) هستند.
شرکت در این بازی و کوشش برای اقنان مردم باه چناین تاوافقی – هرچناد باا
شرایهی که بهوروح بهتر تعریو شده – باه شکسات خواهاد انجامیاد – بادتر از آن
توهماتی دروغین را خواهد پرورید .پاسخ به چاالش روبارو ،در درجاهی اول مساتلزم
دگرگونی روابط قدرر به نفع کارگران است ،همچنان که دگرگونی رواباط بینالمللای
به نفع خلقهای پیرامونی .سازمان ملال مجموهاهای کامال از همایشهاای جهاانی و
غیره سازمان داده که حاللی درخور نداشته است.
تاریخ نشان داده ،آنچاه گفتایم رارورر دارد .در اساا از فریاق ساتیزههای
خلقهای پیرامونی هلیه سلههی قادررهای امپریالیساتی ،و باه درجاار ملتلاو از
فریق روابط درونی اجتماهی باوده اسات کاه پاساخ باه نلساتین بحاران درازمادر
سرمایهداری سالمند بین  1914تا  1950به نفع فبقار خلقی داده شده است .از این
1. green-washing
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فریق آنها راه سه نظام را از پس جنگ دوم جهانی هموار کردند :سوسیالیسام واقعااً
موجود در آن زمان ،رژیمهای ملی و خلقی باندونگ ،میانهجویی سوسیالدموکرار در
کشورهای شمال ،که ررورر آن بهخصو به دلیل پیشرفتهای فعالیتهای مستقل
خلقهای پیرامونی بهوجود آمده بود.
در سال  2008دومین بحران درازمدر سرمایهداری باه مرحلاهی جدیادی وارد
گشت .برخوردهای خشونتبار بینالمللی شرون شده و نمایان است :آیا آنها ،برپایهی
موارع ردامپریالیستی سلههی انحصاارار فراگیار را باه چاالش میکشاند؟ میازان
ارتباط آنها با تالشهای اجتماهی قربانیان سیاساتهای ریاراتکشاانه کاه توساط
فبقار مسلط در پی بحران تحمیل شده چیست؟ به هبارر دیگر آیا خلقهاا راهبارد
رهایی خود از سرمایهداری در بحران را ،جایگزین راهبرد رهایی نظام سارمایهداری از
بحران خواهند کرد که لاحبان قدرتش میخواهند؟
ایدئولوژیهای خدمتگزار قدرر که از میدان خارج میشوند ،دربارهی دنیای پس
از بحران یاوه میبافند .سیا تنها میتواند دربارهی بازسازی نظام خیالبافی کند ،به این
تصور که ررر مشارکت بازارهای نوظهور در جهانیشدن لیبرال ،بیشتر متوجاه اروپاا
است تا ایاالر متحده .نباید تصور کنیم بحران ،هرچند که گساترش و ژرفاا مییاباد،
درمان نمیشود ،اما مسیر آن پار از برخوردهاای خشاونتبار بینالمللای و اجتمااهی
خواهد بود .هیچ کس نمیداند چه رخ خواهد داد :ورع بهتر خواهد گشات (پیشارفت
بهسوی سوسیالیسم) یا بدتر (آپارتاید جهانی).
رادیکالشدن تالشهای اجتماهی شارط فاائق شادن بار گسایلتگی آنهاا و بار
راهبردهای لرفاً دفاهی (مواظبت از منافع اجتماهی) است .تنها در این لورر تعریو
اهداف مورد نیاز برای پیمودن راه فوالنی به سوسیالیسم ممکن میگردد .تنها به این

شرط جنبشها تاوان دساتیابی باه قادرر واقعای را ماییابناد ،واژهی توانااساازی1
بیشترین گویایی را برای این نیاز دارد.
تواناسازی جنبشها مساتلزم تعریاو چاارچوبی بارای شارایط کاالن سیاسای و
اقتصادی است که پروژههای مشل آنها را پذیرفتنی سازد .این شرایط را چهگوناه
1. empowerment
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بسازیم؟ اینجاست که به پرسش مرکزی درباارهی قادرر دولات میرسایم .اماا آیاا
دولتی نوبنیاد ،بهفور واقعی مردمی و دموکراتیک ،میتواند سیاستهایی کارآمد را در
شرایط جهانیشدن دنیای معالر به انجام رساند؟ یک پاسخ سریع منفی ،بهفور مقدم
خواهان پژوهش برای دستیابی به اجمان جهانی خواهد گشت .بیثمری ایان پاساخ و
پشتبندهای آن به اثبار رسیده است .راه دیگری وجود ندارد جاز گشاایشهایی کاه
در سهح ملی باید لورر گیرد ،که شاید با اقداماتی مناسب در سهح منهقاهای بایاد
تقویت گردد .هدف آنهاا بایاد برچیادن نظاام جهاانی باشاد (اوراق کاردن) پایش از
بازسازی محتمل آن ،بر بنیادهای ملتلو ،با چشمانداز غلبه بر سرمایهداری .این الل
هم برای کشورهای جنو معتبر است ،که حرکت در این جهت در آسایا و آمریکاای
التین آغاز شده؛ وهم برای کشورهای شمال .دریغ که برچیادن نهادهاای اروپاایی (از
آن جمله یورو) هنوز قابلتصور نیست ،حتا برای چپ رادیکال.
ناگزیری انترناسیونالیسمِ کارگران و خلقها
محدودیتهای پیشرفتهای بیداری جنو در قرن بیستم و تشادید تضاادها در
اثر آن ،هلت آن شاد کاه ماوج نلسات رهاایی تاوانش را از دسات بدهاد .رویاارویی
دولتهای امپریالیستی مرکز نیز ،که تاحد جنگ آشاکار پایش رفتناد ،آن را بیشتار
کاهید .باید گفت که این رویاارویی را خلقهاای شامال پشاتیبانی کارده یاا حاداقل
پذیرفتااه بودنااد .بیشااک منااافع راناات امپریالیسااتی هاماال مهاام کنارگذاشااتن
انترناسیونالیسم توسط خلقهای شمال بوده است .اقلیتهای کمونیست ،که رویکردی
دیگر داشتند ،گاه با استحکام ،در ایجاد بلوکهای بدیل کارآ با پیرامون خود شکسات
خوردند .تمام احزا سوسیالیست هم به اردوگاه ردکمونیست پیوستند که در اسا
در خدمت موفقیت قدررهای سرمایهداری در اردوگاه امپریالیستی باود .هرچناد کاه
پاداشی نصیب این احزا نشد ،چون پس از فرونشستن موج نلسات تاالش در قارن
بیستم ،سرمایه داری انحصاری دیگر خواهان یاریشان نبود .این احزا از شکست خود
برای رادیکال شدن پند نگرفتند ،بلکه بالعکس راه تسلیم را گزیده به موارع سوسایال
لیبرالاای درغلتینااد کااه بااا آن آشااناییم .ایاان هاام ،اگاار الزم بااود ،دلیلاای باار نقااش
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تعیینکنندهی رانت امپریالیستی در بازتولید جوامع شمالی .ازاینرو تسلیمفلبای دوم
نه تراژیک بلکه کمدی بود.
بلشی از مسئولیت شکست انترناسیونالیسم متوجه لغزش اقتادارفلبان بهساوی
خودکااامگی در تجربااهی سوسیالیساام قاارن گذشااته بااود .شااکوفیدن معنااای نااوین
دموکراسی در دورهی انقال های روسیه و چین جای خود را به قضاوتی بسیار ابتدایی
داد که جوامع این کشاورها بارای دموکراسای پلتگای ندارناد .رویاارویی کشاورهای
امپریالیستی ،که با پشتیبانی مردم آنهاا تساهیل مایگشات ،در سالتتار سااختن
پیگیری پیشرفت سوسیالیسم دموکراتیک بسیار مؤثر بود ،آنهم در شرایهی کاه باه
دلیل میراث سرمایهداری پیرامونی ،خود سلت بود.
بدین ترتیب در قرن بیستویکم دومین موج بیداری خلقها ،ملتها و دولتهاای
پیرامونی در شرایهی نه بهتر ،بلکه در واقع بدتر آغاز گشت .ایدئولوگهاای آمریکاایی
اجمان (به معنای گردن گذاشتن به الزاماار قادرر سارمایهداری انحصااری فراگیار)
بااهکارگیری رژیمهااای سیاساای ریاساات جمهااوری کااه تااأثیر بااالقوه رااد حکااومتی
دموکراسی را از بین میبرد ،بزرگنمایی بیحساا فردگرایای دروغاین و جعلای باه
همراه ناب رابری ،گردآوری کشورهای تحت فرمان ناتو برای راهبردهای مدون حکومات
واشنگتن :همگی راهی سریع پیش روی اتحادیهی اروپا میگذارند که در ایان شارایط
نمیتواند جز آن چه هست باشد :یک بلوک مرکب از جهانیشدن امپریالیستی.
در این ورعیت توقو این پاروژهی نظاامی نلساتین اولویات اسات و پیشنیااز
موفقیت موج دوم رهایی که با کوشش خلقها ،ملتها و دولتهای سه قاره باه انجاام
خواهد رسید .تا زمان تحقق آن ،پیشرفتهای کنونی و آینده آسیبپذیر خواهاد باود.
ازاین رو احتمال تکرار قرن بیستم را نباید کناار گذاشات ،هرچناد کاه بادیهی اسات
شرایط دوران ما کامالً از قرن پیش متفاور است.
این سناریوی تراژیک تنها سناریوی ممکن نیست .هجوم سرمایه هلیاه کاارگران
اکنون در بسیاری سرزمینهای مرکزی نظام در دستورکار است .این دلیلی است ،اگار
اکرش الزم باشد ،که سرمایه درپی پیروزیهایش بر خلقهای پیرامونی تاوان ایان را
مییابد که بهفور همه جانبه به موارع فبقار کارگر در مراکاز نظاام حملاه کناد .در
چنین شرایهی دیگر بعید نیست که با رادیکال شادن تالشهاا روبارو شاویم .میاراث
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فرهنگ سیاسی اروپایی هنوز از دست نرفته اسات و میتواناد تولاد دوباارهی آگااهی
بینالملل را تسهیل نماید تا الزامار جهانیشدنش را دریابد .تحولی در ایان زمیناه در
هرلورر به مانعی برای رانت امپریالیستی تبدیل میگردد.
این رانت تنها یک منبع اللی سودهای فوقالعاده انحصارار نیست؛ بلکه بازتولید
جامعه را هم بهمثابه یک کل بهخود مشروط میکند .و با توجه به حمایت مردمی کاه
به مدل انتلاباتی دموکراسی موجودشان هالقهمنداند ،وزن فبقهی متوساط میتواناد
نیروی بالقوه ی رادیکال شدن فبقار خلقی را از میان ببرد .به این دلیال مانناد قارن
پیشین به احتمال زیاد برای پیشروی ،ساه قاارهی جناو همچناان جلاودار میادان
خواهند بود .در هرلورر بهزودی پس از آن که این پیشرویها تأثیر خود را بگاذارد،
خلقهای شمال موقعیت بهتری خواهناد یافات تاا شکساتخاوردگی راهبردهاایی را
دریابند که به خواساتههای انحصاارار فراگیرشادهی امپریالیساتی تسالیم میشاوند.
نیروهای ایدئولوژیک و سیاسی چپ رادیکال میبایست جایگاه خود را در این جنابش
بزرگ رهاییبلش مبتنی بر همبستگی خلقها و کارگران بهدست آورند.

نبرد ایدئولوژیک و سیاسی برای این رنساانس حیااتی اسات – کاه آن را باهفور
فشرده هدف راهبردی پنجمین انترناسیونال کارگران و خلقها اهالن نمودهام.
چالشی برای جنوب:

آیا مرکز ثقل سرمایهداری جابهجا میشود؟
آیا پیروزیهای تالشهای رد امپریالیساتی دولتهاا و خلقهاای پیراماونی ،راه
سوسیالیسم را هموار میکند یا مراکز جدید سرمایهداری را میسازد؟
بهنظر می رسد رخدادهای کنونی حاکی از تضااد باین در سراشایب بحاران قارار
گرفتن مراکز کنونی سرمایهداری کهن سهگانه (ایاالر متحده ،اروپا و ژاپن) ،با جهش
در سرمایه داری با رشد کشورهای نوظهور (چین و دیگران) است .آیا بحران جاری باه
برشدن نوین سرمایهداری نلواهد انجامید ،که این باار مرکازش در آسایا و آمریکاای
جنوبی باشد؟ به این معنا که تالشهای رد امپریالیساتی کشاورهای نوظهاور ناه باه
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سوسیالیسم ،بلکه به برشدن نوین سرمایهداری ،هرچند با قهبیشدن کمتر از گذشته
میانجامد.
استدالل اللی من در نقد این تزهای رای  ،فراتر از مشاهدهی ایان پدیاده فباق
الگوی سرمایهداری تاریلی میرود ،که اکنون تنها گزینه محسو شاده و از ابتادا (از
مرکانتیلیسم اروپایی) متکی به تولید و بازتولید قهبیشدن جهاانی باوده اسات .ایان
شکلبندی خود محصول خلعید از تودهی دهقانی است که برپایاهی آن سارمایهداری
بنا شد .این مدل تنها زمانی پایدار است که شیر افمینانی امکان مهااجرر تاودهای را
به قاره آمریکا بدهد .مهلقاً غیرممکن است کاه کشاورهای پیراماونی کاه  80درلاد
جمعیت جهان را در خود جای دادهاند و قریب نیمی از آن روساتایی اسات ،در مادل
مذکور بگنجند .آنها به  5یا  6قاره آمریکا نیاز دارند تا در چنین راهی به لو مقادم
برسند .ازاینرو به لو مقدم رسیدن توهم اسات و هرگوناه پیشارفت در ایان راه باه
بنبست میانجامد .به همین دلیل لست که مایگاویم تالشهاای راد امپریالیساتی،
بالقوه رد سرمایهداری است .اگر نمیتوانیم در لو مقادم جاای گیاریم ،پاس بایاد
کاری دیگر کنیم.
البته این دگرگونی در چشمانداز بلندمدر کشاورهای نوظهاور بارای توساعه باه
هیچوجه گریزناپاذیر نیسات؛ بلکاه تنهاا راروری و ممکان اسات .موفقیات کناونی
کشورهای نوظهور بهلورر رشد شاتابان درون سارمایهداری جهانیشاده ،و باا ابازار
سرمایهدارانه ،این توهم را تقویت میکند که رسایدن باه لاو مقادم ممکان اسات.
چنین توهمی در تجربهی نلستین موج بیداری جنو در قرن بیستم نیز بروز کارده
بود ،گرچه در آن زمان آنها تجربهی رسایدن باه لاو مقادم را باا راه سوسیالیسام
داشتند .من تناقضار پروژهی باندونگ ( )1955-80را باه هماین ترتیاب ،باا درنظار
گرفتن پروژههای متعارض ائتالف باورژوازی ملای و فبقاهی کاارگر در تاالش بارای
رهایی ،تحلیل کردهام.
امااروز ساارمایهداری جمعاای سااهگانه مااا را مجبااور میکنااد از همااهی ابزارهااا–
اقتصادی ،مالی و نظامی – به فرمان او استفاده کنیم تا سلههاش بر جهان تداوم یاباد.
کشورهای نوظهور با گزیدن راهبردهای مقابله با برتریهاای سارمایهداری ساهگانه –
کنتری فناوری ،کنترل دستیابی به منابع فبیعی ،و کنترل نظامی بر کارهی زماین –
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در تضاد با آن هستند .این رویارویی هرگونه توهمی را درباارهی تواناایی پیشارفت در
درون نظام بافل میکند و به نیروهای دموکراتیک مردمی امکان سوق دادن رخادادها
را در جهت پیشرفت در راه فوالنی گذار به سوسیالیسم میدهد.
سه چالش اصلی :دموکراسی ،مسألهی کشاورزی ،بومزیست
یک ،دموکراسی یا دموکراتیکشدن همراه با پیشرفت اجتماهی
پیمان آتالنتیک با برگزیدن حوزهی دموکراسی برای آرایش هجاومی خاود نباوغ
بهخرج داد .هدف آن از ابتدا تجزیهی اتحااد شاوروی و تسالیر دوباارهی کشاورهای
اروپای شرقی بود .سابقهی این تصامیم باه دهاهی  1970برمیگشات و بهتادری در
کنفرانس ساماندهی به امنیت و همکااری اروپاا ( )OSCEو پاس از آن باا امضاای
توافق نهایی در هلسینکی در  1975تحقق یافت .ژاک آنادریانی 1در کتاابی باا ناامی
گویا (دامچاله :هلسینکی و سقوط کمونیسم) توریح میدهد شوروی که در پای یاک
موافقتنامه دربارهی خلع سالح ناتو و تنشزدایی واقعی بود ،بهسادگی توساط فارف-
های غربی فریب خورد.
نبوغآمیزی آن به دلیل مسألهی دموکراسی بود که موروهش واقعیت داشت ،چرا
که حداقل در این مورد به قافعیت میشاد گفات کاه بااهر تعریاو هملای و اهنای،
شوروی دموکراتیک نیست .بالعکس کشورهای پیمان آتالنتیک بهرغم هر محدودیت و
تناقضی که در همل سیاسی خود به دلیال تبعیات از الزاماار بازتولیاد سارمایهدارانه
داشتند ،میتوانستند خود را دموکراتیک بلوانند .مقایسهی نظامها در ایان ماورد باه
نفع آنها تمام میشد.
بهتاادری شااوروی و متحاادانش گفتمااان همزیسااتی مسااالمتآمیز را جااایگزین
دموکراسی کردند که احترام متقابل به رژیام سیاسای و هادم مداخلاه در موراوهار
داخلی را همراه داشت.

1 Jacques Andreani
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گفتمان همزیستی مقافع مهم خود را داشت .بهفور مثال دادخواست اساتکهلم
 Stockholm Appealدر دههی  1950باه ماردم خهار واقعای اتمای را گوشازد
میکرد که دیپلماسی تجاوزفلبانهی ایاالر متحده از کنفرانس پتسدام ( )1945ایجاد
کرده و بمباران اتمی ژاپن تنها چند روز پس از کنفرانس آن را اثبار میکرد.
در هرلورر انتلا این استراتژی (همزیساتی و هدممداخلاه) در هماان زماان
برای قدررهای شرق و غر راهگشا بود ،یا در آن شرایط میتوانست باشاد .بارای آن
که میتوانست به واقعیت مربوط به کاپیتالیست و سوسیالیست در کشورهای شارق و
غر بداهت دهد و تمام مباحاث جادی درباارهی ماهیات متماایز دو نظاام را کناار
میگذاشت :چه سنجش ماهیت سرمایهداری در همل موجود هصار ماا (سارمایهداری
انحصارگروهی) و چه سوسیالیسم واقعاً موجود .ساازمان ملال نیاز (باا توافاق رامنی
قدررهای دو جهان) واژگان کاپیتالیست و سوسیالیست را به اقتصااد باازار و اقتصااد
برنامهای متمرکز (یا برای زشتنمایی :اقتصاد آمرانه )1تغییر داد.
این دو الهالح – که هردو جعلیاند (یا تنها بهفور سهحی درست) – گاه امکان
تأکید بر همگرایی دو نظام را میداد :همگرایای ناشای از فنااوری ناوین (نظریاهای –
بازهم جعلی – برآمده از برداشت تکریشهای فنگرایانه از تاریخ) .همچنین همزیستی
را برای تسهیل این همگرایی فبیعی را قبول داشت .یاا در ماواقعی معاین در دورهی
جنگ سرد ،بهفور معکو بر تضاد غیرقابل تلفیو بین مدل دموکراتیک (به هماراه
اقتصاد بازار) با تمامیتخواهی (ناشی از اقتصاد آمرانه) تأکید میشد.
بااا انتلااا تمرکااز باار گفتمااان دموکراساای ،ایاان امکااان بااهوجود آمااد کااه باار
جایگزینناشدنی بودن نظامها تأکید ،و برای کشاورهای شارقی پاذیرش بازگشات باه
سرمایهداری (بازار) بههنوان تنها چشمانداز فرح شود تا در پی آن – بهفور فبیعی –
دموکراسی حالل آید .این واقعیت که این چشمانداز برای روسیهی پساشوروی لادق
نبود ،یا اَشکال فوق کاریکاتوری برای اقوام اروپای شرقی یافت ،گفتن ندارد.
گفتمان دموکراسی کشورهای پیمان آتالنتیک در واقع متأخر باود .در ابتادا نااتو
پایبندی اش را به آن در مورد ساالزار در پرتقاال ،ژنرالهاا در ترکیاه ،و سارهنگهای
1 administered economies
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یونان نشان داد .در همان زمان کاه سیاساتمداران ساهگانهی امپریالیساتی ،از حااکم
شدن بدترین دیکتاتوریهای ممکن در آمریکاای التاین ،آفریقاا و آسایا حمایات یاا
برپایشان میکردند.
ابتدا گفتمان جدید دموکراسی با سکور بسیار هماراه باود .بسایاری از مقاماار
سیاسی پیمان آتالنتیک آن را مانعی در راه سیاست هملی ماورد نظرشاان میدیدناد.
تنها تا رئیسجمهور شدن کارتر (مانند اوباما) نبود که موهظاهی اخالقای دموکراسای
فهمیده میشد .پیش از آن میتاران در فرانساه از سانت گلیساتهاا درباارهی هادم
موافقتشان با تقسیم تحمیلی اروپا در جنگ سرد توسط ایااالر متحاده بریاده باود.
بعداً تجربهی گورباچو در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیساتی ،بهوراوح روش کارد
که وارد شدن به این نون گفتمان به فاجعه میانجامد.
بدینترتیب گفتمان دموکراتیک به بار نشست .آن قدر قانعکننده بهنظر میآماد
که جناح چپ اروپا پشتیبانش باشد .نهتنها چپ انتلاباتی (احزا سوسیالیست) بلکاه
دارندگان سنتی رادیکالتر و از آن جمله احزا کمونیست به خدمت آن درآمدناد .باا
کمونیسم اروپایی ،اجمان کامل شد.
فبقار حاکم در ساهگانهی امپریالیساتی کاه در خاود را از پیاروزی خاو
فراگرفته بودند ،تصمیم گرفتند که راهبارد تمرکاز بار مساألهی دموکراسای را اداماه
دهند .چین نباید بلافر گشودن اقتصادش به روی بقیه جهان سرزنش میشاد ،بلکاه
به این خافر که هدایت آن توسط حز کمونیست لورر گرفته بود .نباید اکاری از
دستاوردهای اجتماهی کوبا ،که در آمریکای التین همتاا نادارد ،لاورر گیارد؛ بلکاه
نظام تکحزبی آن باید کوبیده شود .گفتمانی مشاابه هام هلیاه روسایهی پاوتین باه
جریان افتاد.
آیا پیروزی دموکراسی هدف واقعی این استراتژی است؟ برای چنین فکاری بایاد
بسیار ناپلته باشیم .تنها هدف این است کاه باه کشاورهای نافرماان ،اقتصااد باازارِ
گشوده و همپیوند با بهالهالح نظام جهان لیبرال تحمیل شود .این استراتژی در واقع
امپریالیستی است و هدفش تقلیل این کشورها به جایگاه پیرامونیهای تحت سلههی
نظام است .این هدفی است که پیشتر یکبار حالل شده و مانع پیشرفت دموکراسای
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در کشورهای قربانی گشته اسات ،و راهای باه پاساخگویی باه مساألهی دموکراتیاک
نمیگشاید.
بلت پیشرفت دموکراتیک در کشورهایی که سوسیالیسم واقعاً موجود را (حداقل
در آغاز آن) آزمودهاند ،در میانمدر اگر نه بالفالله ،بسیار بیشتار اسات .دیالکتیاک
تالشهای اجتماهی باید برای انکشافشان مسیر خود را بپیمایند ،تاا کشاورهایی کاه
اکنون به دلیل تبعیتی ناق از اقتصاد لیبرال دچار کژتابی شدهاند ،امکان فارارفتن از
سوسیالیسم واقعاً موجود را بیابند و راهی به روشنایی بیابند.
در هماال الااهالح دموکراتیااک تنهااا در ادهانامااههایی هلیااه کشااورهایی کااه
نمی خواهند در را بروی اقتصاد جهانی لیبرال بگشایند استفاده میشود .در حاالی کاه
کمترین توجه به رژیمهای بهشدر خودکامه ،چون هربستان سعودی ،پاکستان ،و نیاز
گرجستان (که فرفدار پیمان آتالنتیک است) لورر نمیگیرد.
بههالوه در بهترین حالت فرمول پیشنهادی دموکراتیک بهسالتی از کاریکااتوری
از انتلابار چندحزبی که نهتنها پاسخگوی الزامار پیشرفت اجتمااهی نیساتند ،بلکاه
همیشه – یا تقریباً همیشه – در خدمت هقبگردی اجتمااهی هساتند کاه سالههی
کاپیتالیسم واقعاً موجود (از جنس انحصاارار گروهای) خواساتار و تولیدکننادهی آن
است .این فرمول بنیان دموکراسی را تلریب کرده است ،ازاینروسات کاه بسایاری از
مردم ،که بهشدر سرخوردهاند ،پیوناد ماذهبی و قاومی باه گذشاته را جاایگزین آن
کردهاند.
ازاینرو بیش از همیشه نیازمند آنیم که نقد چپ رادیکال را تقویت کنایم ( مان
بر واژهی رادیکال تأکید کردهام تا از نقد چپ متمایز شاود ،کاه مابهم و گمراهکنناده
است) .به هبارر دیگر این باید نقدی باشد که دموکراتیکسازی جامعاه را (ناهتنها از
لحاظ مادیریت سیاسای) ،باهجای انجمانزدایای ،در جهات پیشارفت اجتمااهی (باا
دورنمایی سوسیالیستی) همانجمنتر کند .در این نقد تالش برای دموکراتیکساازی و
تالش برای سوسیالیسم یکسان و همساناند .نه سوسیالیسم بدون دموکراسی ممکان
است ،و نه پیشرفت دموکراتیک بدون دورنمای سوسیالیستی.
دموکراتیک سازی فراینادی بادون پایاان اسات و دموکراسای نبایاد باه انتلاا
نمایندگان منتلب از چندین حز  ،که به مردم امکان و تواناایی دگرگاونی جامعاه را
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نمیدهد ،تقلیل یابد .دموکراتیکسازی فرایندی چندبدعدی است .این میتواند مورون
مهم جنسیت را دربرداشته باشد ،آزادیهای فردی را تضمین میکند و شاامل حقاوق
اجتماهی جمعی نیز میشود .با نگاهی که به اجتماهیکردن مادیریت اجتمااهی دارد،
حرکتی فراتر از سرمایهداری که مبتنی بر تقد مالکیت خصولی است ،دارد.
دو ،مسألهی نوین ارری :دسترسی به زمین برای تمام دهقانان جنو
تمام جوامع پیش از هصر مدرن (سرمایهداری) جوامع دهقانی بودناد و بار تولیاد
آنهااا نظامهااا ومنهقهااای ملتلااو خالاای حاااکم بااود کااه وجااه مشااترک آنهااا
هدماشتراکشان باا قاهادهی سارمایهدارانه اسات (باهمعنای حداکثرساازی بازگشات
سرمایه در جامعهی بازاری) .کشاورزی سرمایهداری مدرن ،توساط زراهات خاانوادهی
ثروتمند و/یا شرکتهای با فعالیت کشاورزی ،اکناون در تادارک تهااجمی بازرگ باه
تولید دهقانی جهان سوماند .چراغ سابز ایان پاروژه توساط ساازمان تجاارر جهاانی
 WTOدر نشست دوحه داده شده است .هرچناد کاار کشااورزی نیمای از جامعاهی
انسانی را به خود اختصا میدهد .اما تولید آن بین دو بلاش تقسایم میشاود کاه
اندازهی آنها بهشدر نابرابر و با خصاای بهوراوح متماایز اقتصاادی و اجتمااهی و
سهوح کارایی است.
کشاورزی سرمایهدارانه بر الل بازگشات سارمایه اساتوار اسات و تقریبااً باهفور
انحصااری در آمریکااای شامالی ،اروپااا ،در جنااو در ملاروط آمریکااای التااین و در
استرالیا مکان دارد .تنها چند ده میلیون کشاورز به آن مشاغولاند کاه دیگار دهقاان
محسو نمیشوند .اما بهرهوری آنها ،که وابسته باه مکانیزاسایون اسات (و انحصاار
جهانیاش را دارند) و دامنهی مساحت زمین در مالکیت هر مزرههدار بهگونهای اسات
که ساالنه معادل  10تا  20هزار کنتال (برابر  100کیلوگرم) غاالر بارای هرکشااورز
بازده دارد.
از فرف دیگر نظامهای دهقانی -زراهی هنوز اشتغال نزدیک به نیمی از انسانهاا
را ،نزدیک سه میلیارد نفر ،تشکیل میدهد .بین این نظامهای بهرهبرداری ،آنهایی که
از انقال سبز (کود ،سم و بذر پرورشی) بهره بردهاند نیز هساتند ،اماا مکانیزاسایونی
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رعیو دارند ،با میزان تولیدی بین  100تا  500کنتال بارای هرکشااورز ،و بقیاه کاه
هنوز جدا از این انقال اند و تولید آنها حدود  10کنتال برای هر کشاورز است.
مسألهی نوین ارری ناشی از توسعهی نابرابر است.
در واقع همیشه مدرنشدن مرکاب از ابعااد ساازنده (انباشات سارمایه و ازدیااد
بهرهوریها) با وجوهی ملر است (کاهش کار بنا باه قاهادهی کااالیی کاه در باازار
بهفروش میرسد ،اغلب نابودکنندهی بومزیست فبیعای الزم بارای بازتولیاد حیاار و
تولید ،قهبیکردن ثرور در سهح جهانی است) .مدرنشدن همیشه باهفور همزماان
آنهایی را که برایشان اشتغال ایجاد شده باا گساترش بازارهاا همپیوناد میکناد؛ و
آنهایی را کنار میگذارد که جایگاه پیشین خود را در نظام از دست داده ،باه نیاروی
کااار جدیااد ملحااق نشاادهاند .هرچنااد در دورهی برشاادگیاش ،گسااترش جهااانی
سرمایه داری فرایندهای کنارگذاشتگی را باخود به همراه نداشاته اسات .اماا در ماورد
جوامع دهقانی کشورهای جهان سوم ،بهجز اقلیتهای کوچک ،کنارگذاشتگی بزرگای
رخ داده است.
این پرسش دقیق مهرح میشود که آیا این گرایشی متداوم است و همچنان ساه
میلیون انسانی را که در آسیا ،افریقا و آمریکای التاین در چاارچو جواماع دهقاانی
زندگی و تولید میکنند دربرمیگیرد.
در واقع چه خواهد شد اگر چون حاال با تولید کشاورزی و غذا ،چون دیگر اشکال
تولید ،مهابق قوانین رقابتی در بازار باز مقررارزدایی شده رفتار شود؛ همان فاور کاه
همایش ( WTOدوحه نوامبر  )2001تصمیم گرفته بود؟
آیا چنین قواهدی باهث سرهتبلشی به تولید میگردد؟
میتوان تصور کرد که  20میلیون مزرهاهدار مادرن جدیاد آنچاه ساه میلیاارد
دهقان کنونی پس از مصرف (فقیرانه) خود به باازار میتوانناد هرراه کنناد را تولیاد
کنند .برای موفقیت این جایگزینی رروری است قهعار خو زمین از دستان جوامع
کنونی دهقانی خارج شده به کشاورزان متلصا  1جدیاد منتقال شاود ،باه هماراه
دسترسی به بازارهای مالی (برای خرید تجهیزار) و دسترسی به بازار مصارف .چناین
1 agriculturalist
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کشاورزان متلصصی در واقع میتوانند با میلیاردها دهقان کنونی رقابت موفق داشاته
باشند .اما سرنوشت آنها چه خواهد شد؟ اگر شرایهی که  WTOتعیین کرده یعنای
الول همومی رقابت در بلاش کشااورزی و ماواد غاذایی پذیرفتاه شاود ،باه معناای
پذیرش حذف میلیاردها تولیدکنندهی غیررقابتی در مدر زمان تااریلی کوتااه چناد
دهه است .بر این میلیاردها انسان چه خواهد رفت ،اکثریات آنهاا اکناون باین فقارا
فقیراند ،اما چه کسی از پس تأمین غذای خود با چنین سلتیهایی میتواند بربیایاد،
بدتر از این( ،از آنجا که سهچهارم جمعیت دچار سوءتغذیه روساتاییاند) چاه بالیای
برسر یکسوم جمعیت جهان خواهد آمد؟ در خوشبینانهترین فرریار با رشد ماداوم
هفتدرلد در سال در مادر پنجااه ساال بارای ساهچهارم جمعیات انساانی ،هایچ
توسعهی لنعتی بهفور نسبی رقابتی هم نمیتواند حتا یک سوم این اخیرهی کاار را
جذ کند.
استداللهای اللی برای موجه جلوه دادن آموزهی رقابتی  WTOکه این چنین
توسعهای در قارن ناوزدهم در اروپاا رخ داد و درنهایات جامعاهی شاهری لانعتی و
پسالنعتی مدرن ثروتمند را ایجاد کرد که کشاورزیاش هم قادر به تغذیهی آن و هم
لادرار است .چرا چنین الگویی نتواند در کشورهای کنونی جهان ساوم ،بهخصاو
ملتهای نوظهور تکرار شود؟
چنین استداللی دو هامل اساسی را از نظر انداخته است که بازتولید ایان الگاو را
اکنون در جهان سوم تقریباً غیرممکن میسازد.
نلست این که مدل اروپایی کاه یاک قارن و نایم پایش باا فنااوری لانعتیای
انکشاف یافت که کااربر باود .فناوریهاای ناوین بسایار کمتار کاربرناد .ازایانرو اگار
نوآمد گان جهان سوم بلواهند در بازارهای جهانی برای لادرار لنعتی خاود رقابات
کنند باید از آن پیروی کنند.
دوم این که اروپا در آن دوران فوالنی گذار ،از امکان مهاجرر به بیرون هظیمای
برای فرستادن مازاد جمعیتش به آمریکا برخوردار بود.
این استدالل را – که کاپیتالیسم بهفور واقعی در مراکز توسعهیافتهاش مساألهی
ارری را حل کرد – بلش بزرگی از چپ همیشه تأییاد کارده اسات .از آن جملاه در
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مارکسیسم تاریلی در کتا معروف کائوتسکی مسألهی ارری که پیش از جناگ اول
نوشته شده ،به آن ااهان شده است .خاود لنینسایم آن دیادگاه را باه میاراث بارد و
برمبنای آن مدرنسازی از فریق اشتراکیسازی استالینی ،با نتایجی قابلتردید ،هملی
گشت .از آنچه همواره غفلت شد این بود کاه حال مساأله در کشاورهای مرکازی از
فریق ایجاد مسألهی هظیم ارری در پیرامون بود ،که اکنون نمیتواند حل شود مگار
با قتلهام نیمی از بشر .در حوزهی مارکسیسم تاریلی تنها مائویسام ابعااد چاالش را
دریافت .ازاینرو آنهایی که برچسب انحراف دهقانی به مائویسم میزنند باا ایان نقاد
خود نشان میدهناد کاه ظرفیات تحلیلای بارای درک آنچاه در همال کاپیتالیسام
امپریالیستی واقعاً موجود هست را نداشته ،به گفتماانی مجارد درباارهی کاپیتالیسام
بهفور هام اکتفا کردهاند.
مدرنسازی از فریق آزادسازی بازار که  WTOو پشتیبانانش پیشنهاد میکردند
درنهایت موازی هم ،بدون ترکیب رروری آنها ،دو مؤلفه را پیش خواهند بارد :یاک،
تولید غذا در مقیا جهانی با کشاورزان متلص مدرن رقابتی در اسا در شامال،
که احتماالً در آینده در برخی از محدودههای مجزای جنو لورر خواهد گرفت .دو،
کنارگذاشتگی – حذف – و بینواسازی همدهی سه میلیون دهقان کنونی جهان ساوم
و درنهایت جداسازی آنها بههنوان نوهی اخیرهسازی .این اخیره مرکب خواهد بود از:
یک ،گفتمان پشاتیبانی از مدرنساازی ،تحات فرماان کارآمادی .دو ،مجموهاهای از
سیاستهای اخیرهسازی زیستبوم فرهنگی که به قربانیانش امکان بقا میدهاد .ایان
دو مؤلفه میبایست مکمل هم گردند نه متعارض هم.
آیا میتوانیم گزینههای دیگاری تصاور نمااییم و باهفور گساترده باه بحثشاان
بگذاریم .در چارچو آن کشاورزی دهقانی میبایست از فریق آیندهی قابلمشاهدهی
قرن بیستویکم حفظ شاود ،اماا همزماان بایاد باا فرایناد تغییارار و پیشارفتهای
فنی/اجتماهی همراه گردد .با چنان شتابی که به گذار فرارونده به اشتغال غیرروستایی
و غیرکشاورزی تحقق بلشد.
چنین مجموههای از اهداف راهبردی شامل ترکیبار سیاستی پیچیده در سهوح
ملی ،منهقه ای و جهانی خواهد بود :در سهوح ملی مستلزم وجود سیاستهای کاالن
محافظت از تولید غذای دهقانی در مقابل رقابت نابرابر کشاورزان متلص مدرنشده
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– شرکتهای کشاورزی محلی و جهانی است .با توجه به تضمین قابلقبول قیمت غذا
که در نهایت از آنچه قیمتهای بازار بینالمللی نامیده شده جدا گردد ،بازارهایی کاه
در واقع با یارانههای کشاورهای ثروتمناد شامال – ایااالر متحاده ،کاناادا و اروپاا –
کژتا اند.
این اهداف سیاساتگذاری الگاوی توساعهی لانعتی -شاهری را هام زیرساؤال
میبرد ،تا کمتر بر اولویتهای لادراتی با استفاده از مزیت مزدهای پاایین (کاه خاود
مستلزم قیمتهای پایین غذا است) پایهگذاری شوند ،و به گسترش متوازن اجتمااهی
بازار داخلی توجه کنند.
راهبرد توسعهای که با این چالش روبرو شاود میبایسات برپایاهی دسترسای باه
زمین و ابزاری باشد که برابری استفادهاش برای همهی دهقانان ،تا حد ممکن تضمین
گردد .از آنجا که پیشرفت رروری بهرهوری کشااورزی خاانوادگی دهقاانی نیازمناد
حمایت لنایع است ،لنعتی شدن گریزی از آن ندارد ،اماا الگاوی آن نبایاد بازتولیاد
کاپیتالیستیاش باشد ،که بهفور فزاینده نابرابری و رایعار زیستبومی ایجاد میکند.
برنامههایی که جایگزین ابدان الگوهای نوین لنعتیشدن باوده و ناام کماک خاارجی
داشته و با گفتمانهای توخالی (حکمروایی شایساته ،ازمیاان باردن فقار) همراهاناد،
چیزی جز تداوم گفتمانهای استعماری نیستند .هدف اللی امپریالیسام باه حاشایه
راندن خلقها است .برای امپریالیسم منابع فبیعی افریقا (نفت ،ماواد معادنی ،زماین)
مهم است ،نه خلقهای افریقایی که مانع غارر منابعاند.
گزینش چنین الولی پیوند الگوهای فراگیر سیاستهایی را تسهیل میکناد کاه
امنیت غذایی ملی را تضمین مینماید ،و شرایط راروری را بارای یاک کشاور بارای
تبدیل به هضوی فعال از جامعهی جهانی تضمین میکند ،تا از امکانار رروری بارای
اقتدار و چانهزنی برخوردار گردد.
این امر مستلزم آن است که در سهوح منهقهای و جهانی ،توافقار و سیاساتها
از الول لیبرال آموزهی فراگیر  WTOجدا گشته و برای منافق ملتلو اندیشایده و
پردازش شود ،چرا که میبایست مورواهار خا و مشال تااریلی و اجتمااهی را
بهحسا آورد.
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سه ،محیط زیسات ،یاا چشامانداز اجتمااهی ارزش اساتفاده؟ مساألهی زیساتبوم و
الهالح توسعهی پایدار
در اینجا نیز نقهههزیمت آگاهی از مشکل واقعی ،تلریب محیط زیست فبیعی،
و آخرین کار ممکن ،نجار حیار بر کره زمین ،که به دلیل منهق سرمایه مهرح شده
است.
در اینجا نیز فرح مسأله به دههی  ،1970و بهفور دقیقتر کنفارانس اساتکهلم
در  1972بازمیگردد .اما برای مدتی فاوالنی موراوهی کوچاک تلقای میشاد ،کاه
توسط گفتمانهای مسلط و فعالیتهای مدیریت اقتصادی به حاشیه رانده شاده باود.
مسأله بههنوان محور اللی جدید در راهبرد سلهه ،اخیراً مهرح گشته است.
توجه به ارزش استفاده (که قلمرو بومزیسات نلساتین مثاال گویاای آن اسات)
ایجا مینماید که سوسیالیسم میبایست بومزیستانه باشد ،یعنای چیازی نمیتواناد
باشد جز بومزیستانه .همانفور که آلتواتر دیده است ،یا سوسیالیسم خورشایدی ،یاا
1

سوسیالیسم هرگز.
همچنین حاکی از آن است که برای نظام سارمایهداری غیارممکن اسات بتواناد
چنانچه خواهیم دید هرگز ،حتا در لورر تحول ،بومزیست را بهحسا آوَرَد.
مارکس در زمان خود تنها به مسأله ظن نبرده بود .او تفکیکی قافع بین ارزش و
ثرور را انتظام داد ،که در اقتصادیار مبتذل خلط شده باود .او بهروشانی گفات کاه
انباشاات ساارمایهدارانه مبنااای فبیعاای خااود را نااابود ساااخته اساات :انسااان (کااارگر
خودبیگانه ،استثمارشده ،تحت سلهه و اجبار) ،و زمین (نماد ثرور فبیعی تعلقیافتاه
به انسان) .هرچه هم این تشریح ،چون همیشه زندانی هصر خاود ،محادودیت داشاته
باشد از این لحاظ درست اسات کاه آگااهی روشانی از مساأله (فراتار از مقصاودش)
میدهد که میبایست بشناسیمش.
1. Elmar Altvater, The plagues of capitalism, energy crisis, climate collapse, hunger
and financial instabilities, paper presented to the World Forum for Alternatives,
Caracas, 2008).
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ازاینرو که بومشناسان هصر ماا ماارکس را نلواندهاناد ،دلپسندشاان نیسات .در
حالی که میتواند به فرریار آنها وسعت بیشتری ببلشد ،تا تأثیر انقالبای خاود را
بهتر بشناسند و حتا ،بیتردید ،در این مورون از وی فراتر بروند.
ناکارایی بومشناسی مدرن ،کاار اقتصاادیار مبتاذل را ،کاه در دنیاای حارار در
مورع مسلط است ،برای تفوق بر آن آسان کرده است .این تفاوق در راه اسات و حتاا
پیشرفت نمایان داشته است.
بومشناسی سیاسای ،آن گوناه کاه پیشانهاد  Alain Lipietzاسات ،ابتادا در
زمرهی چپ سیاسی فرفدار سوسیالیسم فبقهبندی گشت .بعد در زمرهی جنبشهای
سبز (و از آن پاس در احازا سابز) ،و باه دلیال تأکیدشاان بار هادالت اجتمااهی و
بینالمللی ،نقدشان بر رایعار و همدلیشان باا کاارگران و خلقهاای فقیار در چاپ
میانه جای گرفتند .اما جدا از تنون این جنبشها ،هیچکدام موراعی قاافع درباارهی
اار بدعد سوسیالیستی رروری برای پاسخ به چالش اتلاا نکردهاند ،که کمتار از بدعاد
رروری بوم شناسانه نیست .برای به انجام رساندن آن ،تفکیک باین ارزش و ثارور را
که ریشه در مارکس دارد ،نمیتوان نادیده انگاشت.
تفوق ایدئولوژی مبتذل بر بومشناسی در دو سهح همل میکند :تقلیل محاسبهی
ارزش استفاده به محاسبهی بسطیافتهی ارزش مبادله؛ و همچنین پیوند دادن چاالش
زیستبوم به ایدئولوژی اجمان [اجتماهی] .هاردوی آنهاا ماانع دساتیابی باه آگااهی
روشن به این واقعیت است که بومزیست و کاپیتالیسم در اار خود با هم تضاد دارند.
اقتصادیار مبتذل محاسبار زیستبوم را باهفور غافلگیراناه در دسات گرفتاه اسات.
هزاران پژوهشگر جوان در ایاالر متحده ،و به تعداد کمتر در اروپاا ،بارای ایان هادف
بسی شدهاند.
1

بدین ترتیب هزینههای زیستبوم به پیآمدهای برونی تأویل شاده اسات .روش
معمول هزینه/فایده برای اندازهگیری ارزش مبادله (که خود با قیمت بازار مشتبه شده

1 externalities
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است) برای دستیابی به قیمت منصفانه استفاده میشود ،که لرفهها و هدملرفههای
خارجی را به هم مربوط میسازد تا حدقه سوار شود!
در واقعیت قابلمشاهده است کاه انحصاارار گروهای بار زیساتبومگرایی فاائق
آمدهاند تا گشایش حوزههای جدید بارای گساترش ملار خاود را توجیاه نمایناد.
1

فرانسیس هوتارر در کتابش دربارهی کشتسوختها نمونهای هالی در اینباره آورده
2

است.
اکناون لااحبان قادرر (چااپ و راسات) در ساهگانهی امپریالیساتی و ماادیران
انحصارار چندگانه ،کاپیتالیسم سبز را در دساتورکار قارار دادهاناد .زیساتبومگرایای
3

مورد بحث نیز از آن چه پایداری رعیو نامیدهاند – تا از زبان رای اساتفاده شاود -
تبعیت کرده ،که بهمعنای بازاریابی حق دسترسی به منابع سیارهی زمین اسات .تماام
اقتصاااددانان رساامی نیااز بااهفور هلناای مورااعی را اختیااار کااردهانااد کااه خواسااتار
مزایدهگذاری منابع جهان (آبزیان ،مجوز آلودگی و غیره) اسات .ایان چناین احکاامی
بهروشنی حامی انحصارار چندگانه است تا بازهم بیشتر آیندهی خلقهای جناو را
در رهن خود درآورند.
تفوق بر گفتمان زیستبومی خدماتی مفید به امپریالیسام میرسااند .امکاان باه
حاشیه راندن ،اگر نه حذف ،مورون توسعه را میدهد .همانفور که میدانیم مسألهی
توسعه در دستورکار بینالمللی قرار نگرفت ،تا آن که کشورهای جنو قادر شادند باا
فعالیتهای خود قدررهای سهگانه را مجبور به مذاکره و اجمان ساازند .اماا هنگاامی
که دوران باندونگ بهسرآمد ،آوای توسعه خاموش گشت و تنها لدای گشودن بازارهاا
بلند شد .زیستبوم نیز با خوانش قدررهای مسلط ،به همان راه میرود.

1. agrofuels
2. François Houtart, L’Agroénergie, solution pour le climat ou sortie de crise pour
le capital?; Couleur Livres, Charleroi, 2009. An English version will be published
by Pluto Books, London, in Spring 2010 under the title Agrofuels: big profits,
ruined lives and human ecological destruction).
3. weak sustainability
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تسلیر گفتمان زیستبوم از فریق سیاست اجمان (تبیین رروری مفهاوم پایاان
تاریخ کاپیتالیستی) کم پیشرفت نداشته است.
این تسلیر بهآسانی لورر گرفته است ،چون به خودبیگانگیها و توهماتی پاسخ
میگوید که فرهنگ مسلط از آنها تغذیه میکند ،که همان کاپیتالیسم باشاد .آساان
ازاینرو که این فرهنگ بهفور واقعی وجود داشته ،در اهن بیشتر انسانها ،در جنو
و شمال ،جای گرفته و برآن مسلط است.
در مقابل ،تشریح نیازهای فرهنگ جایگزین سوسیالیستی مشکل اسات .فرهناگ
سوسیالیستی هم اینجا ،در روبهروی ما نیست .این آیندهای است که باید خلق شاود،
فرح تمدنی است که بر اندیشهی خالق آشکار است .تنظیماتی مانناد اجتماهیشادن
از فریق دموکراسی و نه بازار ،و تسلط فرهنگ باهجای اقتصاادیار باا خادمتگزاری
سیاست ،بهرغم موفقیتی که درآغاز فرایند تاریلی دگرگونی داشتهاند ،ناکافیاند .چارا
که این فرایند دنیوی فوالنی خواهد بود :بازسازی جوامع براسا الولی غیر از الول
کاپیتالیسم ،در شمال و جنو  ،نمیتواند سریع باشد .اما ساختمان آینده ،هرچند کاه
دور از ما است ،از امروز آغاز میشود.
دلیری ،بیشدلیرانگی
شرایط تاریلی فراهمآمده در اثر فروریزش سرمایهداری معالر ایجا میکند که
در شمال و جنو  ،چپ رادیکال در تنظیم بدیل سیاسی خود برای نظام موجود دلیار
باشد.
چرا دلیری؟
یک ،سرمایهداری معالر ،سرمایهداری انحصارار فراگیر اسات .بادین معناا کاه
انحصارار دیگر جزیرههایی (هرچند مهام) در دریاایی از شارکتهایی باهفور نسابی
مستقل نیستند ،بلکه نظامی همپیونداند .ازاینرو این انحصارار بهفور تنگاتنگی تماام
نظامهای تولید را کنترل میکنند .بنگاههاای کوچاک و متوساط ،و حتاا شارکتهای
بزرگی کاه باهفور کامال در انحصاارار گروهای جاای ندارناد ،در شابکهی کنتارل
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انحصارار گرفتار آمدهاند .درجهی استقالل آنها به حاد پیمانکااران جازء انحصاارار
تقلیل یافته است.
ایان نظاام انحصاارار فراگیار برآیناد مرحلاهی جدیاد تمرکزیاابی سارمایه در
کشورهای سهگانه (ایاالر متحده ،اروپای غربای و مرکازی ،و ژاپان) اسات کاه باین
دهههای  1980و  1990شکل گرفته است.
اکنون انحصارار فراگیر بر اقتصاد جهان مسلطاند .جهانیشدن نامی دیگر بارای
مجموههی تقاراهایی است که با آنها کنترل خود را بر نظامهاای تولیادی پیراماون
سرمایهداری جهانی (دنیای بیرون شرکای سهگانه) اهمال میکنناد .ایان چیازی جاز
مرحلهای نوین از امپریالیسم نیست.
دو ،سرمایهداری انحصارار فراگیر و جهانیشده نظامی است که برای انحصارار،
رانتی انحصاری را تضمین میکند که از تودهی ارزش ارافی (تبدیل شاده باه ساود)
اخذ می شود ،که سرمایه آن را از استثمار نیروی کار کسب کرده است .به همان اندازه
که انحصارار در حوزهی پیرامونی نظام جهانی فعاال باشاند ،رانات انحصااری رانتای
امپریالیستی است .بدین ترتیب فرایند انباشت سرمایه – که تعریوکننادهی سارمایه
در تمام اشکال متوالی خود است  -با بیشینهسازی رانتجویی انحصاری /امپریالیستی
راهبری می شود .این تغییر در مرکز ثقال انباشات سارمایه ،منباع تمرکاز پیوساتهی
درآمااد و ثاارور بااه نفااع انحصااارار اساات کااه بااهفور همااده توسااط گروهساااالری
(توانگرساالری) انحصااری گشاتهاند ،و بار دساتههای انحصاارار گروهای باه قیمات
مزدیسازی نیروی کار و حتا مزدیسازی سرمایهی غیرانحصاری حکمروایی میکنند.
سه ،خود هدمتوازن در رشد متداوم به نوباهی خاود منشااء ماالیگرایای نظاام
اقتصادی است .بدین معنا که بلش فزاینادهای از ماازاد نمیتواناد بارای گساترش و
ژرفابلشی به نظامهای تولید سرمایهگذاری شود و ازاینرو سارمایهگذاری ماالی ایان
بیش مازاد ،تنها انتلا برای تداوم انباشت تحت کنترل انحصارار است.
بهکارگیری نظامار ویژه توسط سرمایه به مالیسازی اجاازهی همال از راههاای
ملتلو میدهد:
الو ،سلههی الل ارزش برای سهامدار [ازدیاد درآمد قابلتقسیم در اثار ازدیااد
قیمت سهم] بر مدیریت بنگاهها
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 ،جایگزینی نظامار بازنشستگی که باا سرمایهساازی تاأمین ماالی میشاوند
(لندوقهای بازنشستگی) ،توسط نظامهای توزیعی بازنشستگی
پ ،بهکارگیری الل نرخ ارز شناور
ر ،ممنوهیت الل تعیین نرخ بهره – بهای نقدینگی  -توسط بانکهای مرکزی
و انتقال این مسئولیت به بازار.
مالی سازی همده مسئولیت کنترل بازتولید نظام انباشت را باه حادود  30غاول
بانکی در سهگانهی امپریالیستی منتقل کرده است .آن چه برای رد گم کاردن بازارهاا
نامیده میشود ،تنها مکاانهاایی اسات کاه در آن اساتراتژیهای ایان باازیگران کاه
هرلهی اقتصاد را تحت سلهه دارند ،تدوین میشود.
مالیسازی کاه مسائول رشاد ناابرابری توزیاع درآماد (و ثارور) اسات ،ماازاد
فزایناادهای ایجاااد میکنااد تااا از آن بهااره گیاارد .ساارمایهگذاری مااالی (یااا در واقااع
سرمایهگذاری در سوداگری مالی) باه رشاد گی کننادهی خاود اداماه مایدهاد ،کاه
ارتبافی به رشد ( GDPکه در هین حال در اثر آن به مقدار زیاد جعلی شاده) یاا باه
سرمایهگذاری در تولید واقعی ندارد.
رشد انفجاری سرمایهگذاری مالی در میان دیگر چیزها ،نیازمناد – و آتشافاروز
– بدهی در تمام اشکال آن ،بهخصو قررهی دولتی است .هنگاامی کاه دولتهاای
حاکم مدهی میشاوند کاه هادف کااهش بادهی را دنباال میکنناد ،بهوراوح دروغ
میگویند .زیرا استراتژی انحصارار مالی (جستجو ،و بیشتر نبرد) بارای رشاد بادهی
بههنوان راه جذ سود مازاد انحصارار است .سیاستهای انقباری برای کاهش بدهی
در واقع (همانفور که هدف بوده) موجب ازدیاد حجم آن شده است.
چهار ،این نظام ،کاه باهفور رایا ناولیبرال نامیاده شاده ،نظاام سارمایهداری
انحصاااری فراگیاار ،جهانیشااده (امپریالیسااتی) و مااالیگرا شااده (بنااا بهراارورر
بازتولیداش) است ،که پیش چشم ما فرومیریزد .این نظام جدا از این که نمیتواند بار
تناقضاتش فائق آید ،به ادامهی این بازی پرخهر محکوم است.
بحران این نظام ناشی از موفقیات آن اسات .در واقاع تاا باهحال راهبارد ماورد
استفادهی انحصارار نتایجی مهلو داده است :برنامههای ریارتکشانه و برناماههای
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کوچکسازی بودجاهی اجتمااهی (درواقاع راد اجتمااهی) کاه باهرغم مقاومتهاا و
برخوردها هناوز هملای میشاوند .تاا اماروز ابتکاار در دسات انحصاارار (بازارهاا) و
خدمتگزارانشان (دولتهایی که به خواستهی بهالهالح بازار تن دادهاند) بوده است.
پن  ،با چنین شرایهی ،سرمایهی انحصاری بهروشنی هلیاه کاارگران و خلقهاا
اهالن جنگ کرده است .این اهالن در این هبارر تنظایم شاده کاه لیبرالیسام قابال
گفتوگو نیست .سرمایهی انحصاری تا ابد به باازی پرخهار خاود اداماه داده و کوتااه
نلواهد آمد .نقد مقررارگذاری که در ادامه خواهد آمد مبتنی بر این واقعیت است.
ما در مقهعی از تاریخ زندگی نمیکنیم کاه در آن جساتجوی وفااق اجتمااهی
انتلابی ممکن باشد .چنین مقافعی در گذشته ،مانند توافق اجتماهی باین سارمایه و
کار خا دولت سوسیالدموکراتیک در غر  ،سوسیالیسم واقعااً موجاود در شارق ،و
پروژههای ملی مردمی در جنو  ،وجود داشت .اما مقهع تااریلی موجاود ماا چناین
نیست .اکنون تضاد بین سرمایهی انحصاری با کارگران و خلقهایی است که به تسلیم
بیقید و شرط فراخوانده میشوند .در چنین شرایهی اساتراتژیهای دفااهی مقاومات
ناکارآمداند و باه شکسات محتاوم ره میبرناد .بارای ورود باه نباردی کاه سارمایهی
انحصاری اهالن نموده ،کارگران و خلقها میبایست استراتژیهایی را انکشااف دهناد
که امکان هجوم را میدهد.
دوران نبرد اجتماهی با تعدد تضادهای سیاسی و ماداخالر نظاامی قادررهای
امپریالیستی سهگانه همراه خواهد گشت .استراتژی ایاالر متحده برای کنترل نظامی
دنیا با نیروهای مسلح با همراهای دساتنشااندههاایش در نااتو درنهایات تنهاا ابازار
موردانتظار انحصارار امپریالیستی سهگانه برای تداوم سلههشان بر خلقها ،ملتهاا و
دولتهای جنو است .برای رویارویی با چالش نبردی که انحصارار اهاالن کاردهناد،
چه گزینههایی متصور است؟
نلستین پاسخ :مقررارگذاری بازار (مالی و غیره)
انحصارار و دولتها مدهیاند چنین اقداماتی را در دستورکار دارند .اما در واقاع
شعارهایی توخالیاند که برای انحراف افکاار هماومی فراحای شادهاند .ایان اقادامار
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نمیتواند مانع هجوم وحشیانهی سرمایهی مالی بارای بازگشات گاردد کاه نتیجاهی
منهق انباشت تحت کنترل انحصارار است .پس این گزینهای دروغین است.
دومین پاسخ :بازگشت به مدلهای پس از جنگ.
این پاسخها حامل نوستالژیهای سهگانه اسات :الاو ،بازساازی یاک سوسایال
دموکراسی واقعی در غر ؛  ،احیای انوان سوسیالیسم برمبنای الاولی کاه در قارن
بیستم بر آنها حاکم بود؛ پ ،بازگشت به ملیگرایی مردمی در پیرامونیهاای جناو .
این نوستالژیها تصور میکنند ممکن است سرمایهداری انحصاری را مجبور کنناد باه
هقب به آنچه در سال  1945بود تقلیل یابد .با کاپیتالیسم باید بهگونهای کاه هسات
رویاروی شد نه آن چه ،با تصور ممانعت از تحول آن ،آرزو داریم باشد .با این همه ایان
آرزوها هنوز بلشهای بزرگی از چپ را در سراسر جهان تسلیر کرده است.
سومین پاسخ :جستجو برای اجمان انسانگرا.
این آرزوی الهوتی را میتوان اینگونه تشریح نمود :توهم دربارهی امکان اجمان
بین منافع از بنیان متضاد .جنبشهای ناپلتهی زیستبوم ،در میان بقیاه ،دچاار ایان
توهماند.
چهارمین پاسخ :توهم گذشته.
این نون توهمار خواستار ویژگی و حق تمایز بدون کوشش برای شناخت دامنه
و معنااای آنهااا اساات :گذشااته همیشااه باارای پرسااشهای آینااده پاسااخ دارد .ایاان
فرهنااگگرایی میتوانااد اشااکالی ملتلااو از فرفااداری مااذهبی یااا اخالقاای بگیاارد.
کاهنساالری و قومساالری جایگزین تالشهای اجتماهی دموکراتیاک میشاود کاه از
برنامهی خود دور افتادهاند.
پنجمین پاسخ :اولویت آزادی فردی.
دامنهی پاسخهای مبتنی بر این اولویت آن را تنها ارزش واال تلقای مایکناد ،و
رتبهبندی آنها بنا بر تعصبشان به دموکراسی نمایندگی انتلاابی اسات ،کاه گماان
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میبرند خود دموکراسی است .براین اسا ماردمسااالری شادن جواماع از پیشارفت
اجتماهی تفکیک میشود ،و حتا مداراگری هملی با رجعت اجتماهی بارای اجتناا از
خهر آسیب به دموکراسی ،اکنون به ورعیتی کمدی تراژیک تنزل یافته است.
اشکالی خهرناکتر نیز در ایان موراعگیری وجاود دارد .منظاورم جریانهاای
همومی پسامدرن (بهویژه مانند تونی نگاری) اسات کاه تصاور میکنناد اکناون فارد
سوژهی تاریخ شده است ،آنگونه که در کمونیسم خواهد شد ،یعنی فرد این امکاان را
یافته که از خودبیگانگی رها شود و بهفور هملی سوژهی تاریخ گاردد ،درسات هماین
حاال!
روشاان اساات کااه تمااام پاسااخهای باااال ،شااامل راسااتترین آنهااا (ماننااد
مقررارگذاریهایی که تأثیری بر انحصارار مالکیت خصولی نادارد) هناوز در میاان
بلش همدهای از چپ پژواکی نیرومند دارد.
شش ،جنگی که سرمایهداری انحصااری فراگیار در امپریالیسام معالار اهاالن
کرده ،از گزینههای دروغینی که در باال خالله شد هیچ هراسی ندارد.
پس چه باید کرد؟
چنین موقعیتی به ما فرلتی تاریلی برای فارارفتن داده اسات؛ باههنوان تنهاا
پاسخ مؤثر میفلباد کاه رادیکالشادن دلیراناه و دالوراناهی تنظایم گزیناههایی در
دستورکار قرار گیرد که قابلیت تحرک هجومی را به کارگران و خلقهاا بارای درهام-
شکستن استراتژیهای جنگی دشمنانشان بدهاد .ایان چناین تنظیمااتی مبتنای بار
تحلیل سرمایهداری معالر واقعاً موجود ،میبایست بهفور مستقیم آیندهای را که باید
بسازیم مهرح سازد ،و نوستالژی گذشته ،و توهمار همسانی یاا اجماان را پشات سار
گذارد.
برنامههای دالورانه برای چپ رادیکال
پیشنهادهای همومی زیر دارای سه سرفصلاند :الو ،مالکیت اجتماهی انحصارار؛
 ،مالیزدایی اقتصاد؛ جهانیزدایی روابط بینالمللی.

مالکیت اجتماهی انحصارار
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کارآیی پاسخ بدیل مستلزم بهزیر سؤال بردن هرگونه الل مالکیات خصولای در
شکل سرمایهی انحصاری است .بدون حذف مالکیات خصولای انحصاارار ،پیشانهاد
مقررارگذاری فعالیتهای ماالی بارای بازگشات شافافیت باه بازارهاا ،بارای آن کاه
انتظارار هامالن بتواند هقالنی گردد و شرایط اجمان دربارهی ایان الاالحار تعریاو
شود ،چیزی نیست مگار خااک پاشایدن باه چشامان جمااهتی ناپلتاه .ایان کاه از
انحصارار خواسته میشود الالحاتی را هلیه منافعشان مدیریت کنند ،غفلات از ایان
واقعیت است که آنها هزار و یک راه را برای دور زدن اهداف چنین الالحاتی بلدند.
پروژهی بدیل اجتماهی میبایست جهت نظام اجتمااهی (باینظمای اجتمااهی)
کنونی را که توسط استراتژیهای انحصارار ساخته شده معکاو ساازد ،تاا اشاتغال
حداکثر و باثبار را تضمین کناد ،و رشاد دساتمزدهای مناساب را ماوازی باا میازان
بهره وری کار اجتماهی برقرار نماید .روشن است تحقق این هدف بدون حاذف قادرر
انحصارار ممکن نیست.
نرمافزار نظریهپردازان اقتصادی (به قول فرانسیس ماورین) بایاد بازساازی شاود.
نظریهی غیرمنهقی و غیارممکن انتظاارار ،دموکراسای را از مادیریت تصامیمگیری
اقتصادی جدا می سازد .پیشگامی دراین زمینه نیازمند تحول رادیکال آماوزش ناهتنها
برای اقتصاددانان ،بلکه برای همهی کسانی است که موقعیت مدیریتی مییابند.
در تضاد با آنهایی که به مالکیت خصولی تقد میدهناد ،انحصاارار بدناهای
نهادی هستند که میبایست براسا الول دموکراسای مادیریت شاوند .هرچناد کاه
الهالح مشاهار ( )commonsاز دنیای آنگلوساکساون گرفتاه شاده ،اماا خاودش
چندپهلو است ،چرا که همیشه از بحث درباارهی محتاوای تضاادهای اجتمااهی جادا
تفکیاک میشاود (زباان آنگلوساکساون آگاهاناه واقعیات فبقاار اجتمااهی را انکاار
میکند) .الهالح مذکور را در اینجا بهفور خاا بارای مشاان دانساتن انحصاارار
بهکار میبریم.
حذف مالکیت خصولی انحصارار از فریق ملیکردن آنها انجام میپذیرد .ایان
نلستین اقدام قانونی اجتنا ناپذیر اسات .اماا در اینجاا دلیاری باهمعنای فارارفتن
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بهسوی برنامههای اجتماهیشدن مدیریت انحصارار ملایشاده و تقویات تالشهاای
اجتماهی دموکراتیکی است که در این راه فوالنی پیش رو است.
در ادامه نمونهای مشل از آنچه در برنامههای اجتماهیشدن ماد نظار اسات،
ارائه میکنیم.
کشاورزان سرمایهدار (در کشورهای توسعهیافته) مانند دهقانان (بیشتر آنهاا در
جنو ) هم در بند انحصارار باالدستیاند که نهادهها و اهتبارار را فراهم میآورناد؛ و
هم پاییندستی که باه آنهاا بارای فارآوری ،حملونقال و بازاریاابی محصوالرشاان
نیازمندند .ازاینرو در تصمیمارشان استقاللی ندارند .بههالوه هایدی بهارهوری آنهاا
توسط انحصارار که تولیدکنندگان را به جایگاه پیمانکاران خدرد تنزل دادهاناد مکیاده
میشود.
نهادهاای هماومی در چاارچوبی قاانونی کااار میکنناد کاه شایوهی حکمروایاای
جایگزین انحصارار را در این مورد میتواند برپا کند .این نهاد میبایسات شاامل ایان
نمایندگان باشد :الو ،کشاورزان (دارنادگان مناافع الالی)؛  ،واحادهای باالدساتی
(ساخت نهادهها ،بانکها) و پاییندستیها (لانایع غاذایی)؛ پ ،مصارفکنندگان؛ ر،
مقامار محلی (اینفعاان در محایط فبیعای و اجتمااهی – مادار  ،بیمارساتانها،
برنامهریزی شهری و مسکن ،حملونقل)؛ دولت (شاهروندان) .نماینادگان حاوزههاای
مذکور باید از درون هریک گزیده شوند ،براسا آییننامههایی که منهبق با شایوهی
مدیریت اجتماهی آنها باشد .مانند واحدهای تولید نهاادههاا کاه مادیریت آنهاا باا
مدیران کارگرانی است که باهفور مساتقیم در اساتلدام آن واحادها هساتند ،و نیاز
کسانی که توسط پیمانکاران خرد آنها استلدام شدهاند و غیره .این ساختارها باید باا
فرمولی فراحی شود که کارکنان مدیریتی را به هریک از این سهوح پیوند زند ،مانناد
مراکز پژوهشی برای فناوری هلمی ،مستقل و مناسب .حتا اگر مفیاد بنمایاد میتاوان
دربارهی حضور نمایندگانی از تأمینکنندگان سرمایه (سهامداران کوچک) اندیشید که
برآیند ملیشدناند.
بدینترتیب دربارهی رویکردی نهادی سلن میگاوییم کاه بسایار پیچیادهتار از
اَشاکال کاارکن مساتقل و تعاااونی اسات کاه میشناساایم .راههاایی بارای کااارکردن
میبایست ابدان شود که امکان هملیکردن دموکراسی الایل را در مادیریت اقتصااد،
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برمبنای مذاکرار شفاف بین فرفهای اینفع بدهد .تنظیماتی مورد نیااز اسات کاه
پیوندی نظاممند بین دموکراتیککردن جامعاه باا پیشارفت اجتمااهی برقارار ساازد.
خالف سرمایهداری با دموکراسیای که به مدیریت لوری امور سیاستی تقلیل یافتاه،
پیوند آن را با شرایط اجتمااهی گسایلته ،آن را باه باازار تحات سالههی سارمایهی
انحصاری سپرده است .تنها و تنها هنگامی میتوان از شافافیت واقعای بازارهاا سالن
گفت ،که براسا اَشکال نهادی مدیریت اجتماهی انتظام یابند.
نمونهی ما شاید در مورد کشورهای سرمایهداری تقادم نداشاته باشاد ،چارا کاه
کشاورزان آنها سهم اندکی در اشتغال ( 3تا  7درلد) دارند .اما این موروهی اساسی
در جنو است ،زیرا جمعیت روستایی تا مدتی میزانی قابلتوجاه خواهاد داشات .در
جنو دسترسی [دهقانان] به زمین که باید برای همه (یاا حاداقل ممکان ناابرابری)
تضمین شود ،از الول بنیادی توسعهی کشاورزی دهقانی اسات (در اینبااره باه آثاار
گذشتهام به این پرسش ارجان میدهم) .کشاورزی دهقانی را نباید مترادف کشااورزی
دچار سکون (یا سنتی و فولکلوریک) تلقی کرد .پیشرفت رروری کشااورزی دهقاانی
مستلزم مدرنشدن است (هرچند که این الهالح گمراهکننده است چون بالفالله به
مدرنسازی به شیوهی کاپیتالیستی راه میبرد) .نهاادههاا ،اهتباارار ،و زنجیارههاای
تولید و هررهی کارآمادتری بارای بهباود بهارهوری کاار دهقاانی ماورد نیااز اسات.
تنظیمار پیشنهادی درپای هادف توانمندساازی بارای مادرنساازی باه شایوه و باا
محتوایی غیرسرمایهدارانه است ،یعنی بر زمینهی دورنمایی سوسیالیستی است.
بدیهی است نمونهی خا ارائه شده ،یکای از نیازهاای نهادساازی اسات .ملای-
کردن/اجتماهیکردن مدیریت انحصارها در بلشهای لنعتی ،حملونقل ،باناکهاا و
دیگر نهادهای مالی نیز باید با همین محتوا مدنظر باشد ،درهینحال باید ویژگایهاای
کارکردهای اقتصادی و اجتماهی آنها در ترکیب مدیریتشان مورد توجه قرار گیارد.
باید تأکید کرد که این مدیریتها میبایست شامل کارکنان شرکت و پیمانکاران جازء
آنها ،نمایندگان لنایع باالدستی ،بانکها ،مؤسساار پژوهشای ،مصارفکننادگان ،و
شهروندان باشد.
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ملیکردن/اجتماهیکردن انحصارار ،موروهی اساسی را در محور مرکزی چاالش
کنترل کردن کارگران و خلقها توسط سرمایهداری انحصااری فراگیار معالار مهارح
میکند .این تنها راه توقو انباشت با سلبمالکیتی است که مدیریت اقتصاد را توساط
انحصارار ممکن میکند.
انباشت تحت سلههی انحصارار تنها در لورتی میتواند بازتولید شود که پهنهی
تحت مدیریت بازار پیوسته گسترش یابد .این با خصولایساازی فزاینادهی خادمار
همومی (سلبمالکیت از شهروندان) ،و دستاندازی به منابع فبیعی (سالبمالکیت از
خلقها) حالل میگردد .تصاحب سود واحدهای اقتصادی مستقل توساط انحصاارار
نیز نوهی سلبمالکیت (از سرمایهداران!) توسط الیگارشی مالی است.

مالیزدایی :جهانی بدون والاستریت
ملیکردن/اجتماهیکردن انحصارار ،میتواند زمیناه و هامال حاذف الال ارزش
برای سهامدار گردد که تحمیل شدهی استراتژی انباشتی است که رانتهای انحصاری
را ممکن می سازد .این هدف برای هر دستورکار دلیرانه راروری اسات تاا از بااتالقی
بگریزد که مدیریت اقتصاد امروز در آن افتاده است .چنین هملی فرش را از زیار پاای
مالیسااازی ماادیریت اقتصاااد ماایکشااد .آیااا مااا بااه همااان قضاایهی معااروف ماارگ
خودخواستهی رانتجو 1بازمیگردیم که کینز در زماان خاود میگفات؟ الزامااً ناه ،و
بهفور قهع نه بهفور کامل .پسانداز میتواند باا پااداش ماالی تشاویق شاود ،اماا در
شرایهی که سرچشمهی آن (پسانداز خانوار نیروی کار ،فعاالن اقتصادی ،جماهار) و
قواهد هایدیها ،بهفور دقیق تعریو شود .بحث دربارهی پسانداز در اقتصاد کاالن در
نظریهی اقتصادی متعارف ،سازماندهی دستاندازی انحصاری انحصاارار را باه باازار
سرمایه پنهان میسازد .آنچه هایدی براسا بازار گفته میشود ،چیازی نیسات جاز
ابزاری برای تضمین رشد رانتهای انحصاری.
بیتردید ملیکردن/اجتماهیکردن انحصارار شامل بانکها و حداقل بزرگترین-
هایشان میشود .اما اجتماهیکردن نحاوهی حضاور آنهاا در اقتصااد (سیاساتهای
1 euthanasia of the rentier
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اهتباری) مشلصههای ویژه دارد که مساتلزم سااماندهی مناساب ترکیاب مادیریتی
آنها است .ملیکردن در معنای کالسیک آن ،تنهاا دال بار ایان اسات کاه دولات در
هیأر مدیره جایگزین سهامداران خصولی گردد .فبق الول ،این به معناای تنظایم
سیاستهای اهتباری توسط دولت است – که اندک کاری است .بهفور قهع این کافی
نیست ،اگر توجه نماییم که اجتماهیکردن مساتلزم مشاارکت مساتقیم در مادیریت
بانک توسط شرکای اجتماهی مربوفه است .خودمادیریتی باناکهاا توساط کارکناان
آنها نیز نمیتواند مناسب باشد .بیتردید این کارکنان دربارهی شرایط کارشاان بایاد
در تصمیمگیری حضور داشته باشند ،اما نه بیشتر ،زیرا در جایگاه تعیین سیاستهای
اهتباری اجرایی قرار ندارند.
اگر مدیریتها باید تعارض منافع بین کسانی که وام میدهند (بانکها) و آنهایی
که وام میگیرند (بنگاهها) را سامان دهند ،ترکیب مدیریتی باید باا توجاه باه ماهیات
بنگاهها و نیازهای آنها تنظیم شود .تجدیدساختار نظام بانکی موروهی بسیار حیااتی
شده است ،چرا که چارچو مقررار انتظامبلش باه آنهاا در دو سادهی گذشاته ،از
چهار دهه پیش از میان برداشته شده است.
استداللی قوی برای بازسازی بانکهای تلصصی وجود دارد تا برپایاهی نیازهاای
دریافتکنندگان اهتبارار آنها و همچنین کارکرد اقتصادیشان (هرراهی نقادینگی
کوتاهمدر ،تشریک مساهی برای تأمین ماالی سارمایهگذاریهای میاان و درازمادر)
فعالیت کنند .براین اسا بهفور نمونه میتوان یک بانک کشاورزی تأسیس کارد (یاا
تشکلی از بانکهای کشاورزی) که مشتریان آنها نهتنها کشااورزان و دهقاناان ،بلکاه
فعاالن پاییندستی و باالدستی بلش کشاورزی باشند که پیشتر گفته شد .مادیریت
بانکها از یکسو بانکدار (کارکنان ارشد بانکها که هضو هیأر مادیرهاناد) و از ساوی
دیگر مشتری هستند (کشاورزان ،دهقانان و واحدهای پاییندستی و باالدستی).
به مجموهههایی دیگر از نظامار بانکی همپیوند میتوان اندیشید که متناساب باا
بلشهای ملتلو لنعتی باشند .مدیریت آنها میتواند مرکاب از مشاتریان لانایع،
مراکز پژوهشی و فناوری و خدمار برای تضمین کنترل تأثیرار زیساتبومی لانعت
باشد ،که به این ترتیب ایجاد کمترین خهر را تضمین میکند (با در نظر گارفتن ایان
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که هیچ فعالیت انسان بهفور کامل بدون خهر نیست) ،و موراون بحاث دموکراتیاک
شفاف قرار میدهد.
مالیزدایی اقتصاد به دو مجموهه قانونگذاری دیگر نیز نیازمناد اسات .نحساتین
آنها مربوط میشود به اقتدار یک دولت مستقل که مانع فعالیتهای سوداگری ماالی
(لندوقهای سوداگر سرمایهگذاری) 1در کشور گردد .دومی مربوط به لاندوقهاای
بازنشستگی است ،که در حال حارر هامالن اللی مالیسازی نظام اقتصادیاناد ،ایان
لندوقها برای این فراحی شدند (البته اول بار در ایاالر متحده) تاا خهراتای را کاه
بهفور معمول متوجه سرمایه میگردد به شاغالن منتقل ساازند ،و بارای هماین هام
برای تعدیل نوسانار سرمایه فراخواناده شادهاند! ایان یاک رساوایی در ساازماندهی
است ،در تضادی روشن حتا با دفان ایدئولوژیک از سرمایهداری! اما ایان ابادان ابازاری
مهلو برای استراتژیهای انباشت سرمایه تحت سلههی انحصارار است.
انحالل لندوقهای بازنشستگی وبرپایی نظامهای بازنشساتگی تاوزیعی رارورر
دارد .در این نظامها بناا باه ماهیتشاان ،رارورر دارد و اجاازه مایدهاد کاه بحاث
دموکراتیک دربارهی تعیین مبالغ و دورههای پرداخت و رابههی بین مبلغ مستمری و
دستمزدهای پرداختی لورر گیرد .در آن مردمساالری که حقوق اجتماهی را رهایت
میکند ،این نظامهای بازنشستگی برای همهی کارکنان مقبولیت فراگیر دارد .باا ایان
همه اگر الزم باشد ،برای آن که جلوی خواساتهی خاا یاک گاروه از افاراد گرفتاه
نشود ،لندوقهای بازنشستگی مکمل میتواند مجاز باشد.
تمام قواهدی که برای مالیزدایی مهرح شد به یک نتیجاهی بادیهی میانجاماد:
جهانی بدون والاستریت ،که ممکن و مهلو است.
در جهانی بدون وال استریت (که از هنوان کتا فرانسیس ماورین وام گرفتاهام)،
اقتصاد هنوز بهلورر گسترده توساط باازار هادایت میشاود .اماا ایان بازارهاا بارای
نلستین بار واقعاً شفاف بوده ،توسط مذاکرار دموکراتیاک میاان شارکای اجتمااهی
اللی انتظام مییابند (که برای نلستین بار نیز آنگونه کاه رارورتاً در سارمایهداری
تلقی میشوند ،دشمن نیستند) .این بازار مالی است ،که ماهیتااً ناامرئی باوده و بارای
1 hedge funds
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خدمت به الزامار سودبری انحصارار مدیریت میشود ،که باید از میان برداشته شود.
ما حتا میتوانیم چگونگی بازسازی بازار سهام را بر این اساا بررسای نمااییم .نمااد
جهانی بدون والاستریت در هیچ شرایهی نباید بیتوش و توان شود.
بیتردید مالیزدایی بهمعنای حذف سیاسات کاالناقتصاادی و باهویژه مادیریت
کالن اهتبارار نیست .بالعکس کارآییاش را با آزاد نمودن خود از سرساپردگیاش باه
استراتژیهای رانتجویانهی انحصارار بهدست میآورد .توانیابی دوبارهی باناکهاای
مرکزی ،دیگر نه مستقل ،بلکه همزمان وابسته باه دولات و بازارهاای انتظاامیافتاه باا
مذاکرار دموکراتیک شرکای اجتماهی ،باه انتظاامبلشای سیاسات اهتبااری کاالن،
کارآمدی الزم را برای خدمت به مدیریت اجتماهیشدهی اقتصاد میبلشد.

در سهح بینالمللی :گسیلتن
در اینجا از واژهی گسیلتن بهره گرفتم که نیم قرن پیش پیشنهاد کاردم ،واژه-
ای که جایگزینش در گفتمان معالر ،مترادف آن یعنی جهانیشدنزدایی گشته است.
من هیچگاه گسیلتن را به معنای خودکفایی انزواجویانه بهکار نبردهام ،بلکه منظاورم
جااایگزین اسااتراتژیک در براباار نیروهااای داخلاای و خااارجی در پاسااخ بااه الزامااار
اجتنا ناپذیر توسعهی خودخواسته اسات .گسایلتن ،باهجای سرساپردن باه مناافع
انحصارار امپریالیستی ،از بازسازی شکلی از جهانیشدن حمایت میکند که برپایاهی
مذاکره بنا شده است .همچنین امکان کاهش نابرابریهای بینالمللای را فاراهم مای-
آورد.
گسیلتن رروری است ،زیرا قواهدی که در دو بلش پیشین هنوان شاد باهفور
واقعی هرگز نمیتواند در مقیا جهانی هملی شود ،حتی در ساهح منهقاهای مانناد
اروپا .امکان آغاز آنها تنها در متن دولتها /ملتها وجود دارد ،آن هام باا تالشهاای
اجتماهی و سیاسی رادیکال مترقی که منهبق بر فرایناد اجتمااهیشادن و مادیریت
اقتصاد خود آنها باشد.
امپریالیسم با شکلی که درست پاس از جناگ جهاانی دوم باهخود گرفات ،باین
مراکز لنعتیشدهی امپریالیستی با پیرامونیهاای تحتسالهه کاه لانعت در آنهاا
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ممنون بود ،تفاور گذاشت .پیروزی جنبشهای رهااییبلش باا اجارای سیاساتهای
گسیلتن که برای شکل توسعهی متکی بهخود الزم است ،موجب آغاز لانعتیشادن
پیرامونیها گشت .با اجرای الالحار اجتماهی که در زمان خود رادیکال بودناد ،ایان
گسیلتن شرایط ظهور بعدی آن دسته از کشورهایی را ایجاد کرد که در ایان جهات
فراتر رفته بودند – بیتردید چین پیشگام آنها بود.
اما امپریالیسم دوران ما ،امپریالیسم سهگانه ،مجبور به تجدید رفتاار و ساازگاری
خود با شرایط این دوران جدید گشت ،و تجدیدساختار خود را بار مباانیای جدیادی
استوار ساخت ،مبتنی بر مزیت است که کوشید از این برتری بهفور انحصااری بهاره-
مند بماند .من آن را به پن مقولهی تقسیم میکنم که شامل کنترل بر اینها است:


فناوری



دسترسی به منابع فبیعی کرهی زمین



سامانههای ارتبافار و افالهار

 سالحهای کشتار جمعی.
بدینترتیب امروزه شکل اللی گسیلتن ،بهفور دقیق با چالش هلیه ایان پان
برتری امپریالیسم معالر تعریو میشود .کشورهای نوظهور در حال گسیلتن از ایان
پن مزیتاند ،البته با درجاتی متفاور از کنترل و خودساماندهی .هرچناد موفقیات-
های اولیه در دو دههی گذشته در گسیلتن ،آنها را قادر ساخت باه توساعهی خاود
شتا بلشند ،بهخصو از لحاظ توسعهی لانعتی در نظاام لیبارال جهانیشاده باا
استفاده از ابزار کاپیتالیستی ،این موفقیت این توهم را پرورانید که امکان ادامهی ایان
مسیر وجود دارد .بدین معنا که تا حد شرکای برابر کاپیتالیسات بااال روناد .کوشاش
برای یارگیری لاحبنامترین آنها با ایجاد گروه بیست  G20این توهم را دامن زد.
اما با فروریزش پیشروندهی نظام امپریالیستی (جهانیشدن خوانده شده) ،ایان
توهمار میرود پایان گیرد .تضاد بین قدررهای امپریالیستی ساهگانه باا کشاورهای
نوظهور مشهود شده ،و میرود که حادتر گردد .جوامع کشورهای نوظهور اگر خواهاان
پیشروی هستند ،مجبوراند از فریاق برناماههای ملای و باا نیرومنادکردن همکااری
جنو -جنو  ،بهفرف شیوههای خوداتکاتری از توسعه بروند.
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در چنین شارایهی دلیاری ،باهمعنای درآویلاتن شاورمند و هامپیماان بارای
دستیابی به هدف ،ابزارهای الزم برای گسیلتن را با پایشروی مهلاو در راه ترقای
اجتماهی فراهم میآورد.
هدف این رادیکالسازی سهوجهی اسات :دموکراتیاکساازی جامعاه؛ پیشارفت
اجتماهی پیآیند آن؛ و اتلاا موارع ردامپریالیستی .توافق دربارهی این مسیر ممکن
است ،نهتنها برای جوامع کشورهای نوظهور ،بلکه برای تحریمشدهها و کنار گذاشاته-
های جهان جنو  .این کشورها بهفور چشمگیری با برناماههای تعادیالر سااختاری
دههی  ،1980بازمستعمرهسازی شدهاند .خلقهای آنها آشکارا در حاال شاورشاناد،
خواه تاکنون پیروزی بهدست آورده باشند (آفریقای جنوبی) یا نه (دنیای هر ).
در اینجا دلیری بدین معناست که چپ رادیکاال بایاد شاهامت اقادام در برابار
چالشهااایی را کااه بااا آنهااا روباارو اساات داشااته باشااد ،و از تااداوم و رادیکالشاادن
تالشهایی رروری که در حال بالیدناند پشتیبانی کند.
گسیلتن جنو  ،خود راه ساختزدایی از نظام امپریالیستی را هماوار میکناد.
این به خصو در منافقی آشکار است کاه از مادیریت نظاام پاولی و ماالی جهاانی،
ازاینرو که نتیجهی هژمونی دالر است ،آسیب دیدهاند.
اما باید هوشیار بود که این توهم است انتظار داشته باشیم جاایگزینی بهلاورر
نظام دیگر پولی و مالی ،که توازنبلش و مهلو تر برای توسعهی پیرامونیهاا باشاد،
وجود دارد .مانند همیشه ،جستوجوی اجماهی از باال برای بازسازی روابط بینالمللی
تنها آرزویی خام است و چشمداشتن به معجزتی .اکنون ساختزدایی از نظام موجاود
– فروریلتن آن– و بازسازی نظامهای بدیل ملی (برای کشورها یا قارههاا و مناافق)
در دستورکار است ،همانند پروژهای که در آفریقای جناوبی آغااز شاده اسات .اینجاا
دالوری ،به معنای شجاهت پیشروی با نیرومندترین هزم ممکن است ،بای آن کاه از
هکسالعمل امپریالیسم بیش از حد نگران باشیم.
اروپا نیز کاه زیرمجموهاهی جهانیشادن تحات سالههی انحصاارار اسات ،باا
مسألهی محوری گسیلتن /برچیدن روبرو است .پروژهی اروپایی از باال فراحی شاد و
بهفور نظاممند ساخته شد که توانایی خلقهایش را برای اهماال قادرر دموکراتیاک
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خود بگیرد .اتحادیهی اروپا بارای حفاظات از انحصاارار تأسایس شاد .باا فروریازش
حوزهی یورو ،اینک سرسپردگیاش به خواستهی انحصارار برای دور زدن دموکراسی،
که ورعیتی خندهدار و اشکالی نامتعارف یافته است؛ به پاساخ ایان پرساش متمرکاز
شده است :ورع بازار (تو بلوان وراع انحصاارار) و واکانش رتباهبنادی کاارگزاران
(بازهم بلوانید انحصارار) چهفور میشود؟ این تنها پرسش مهروحه اسات .واکانش
مردم دیگر پشیزی نمیارزد.
بیتردید این ورعیت ناشی از نبود این بدیل دلیرانه است :سارپیچی از قاوانینی
که قانون اساسی اروپا و انگارهی بانک مرکزی یورو تحمیل کردهاند .باه هباارر دیگار
بدیلی برای ساختزدایی از نهادهای اروپا و حوزهی یورو وجود ندارد .این پیشنیاازی
اجتنا ناپذیر برای بازساختن اروپایی دیگر توسط خلقها و ملتها است.
برای نتیجهگیری :دلیری ،بیش دلیرانگی ،همیشه دالوری
منظور من از دلیری این است:
یک ،چپ رادیکال در کشورهای امپریالیستی سهگانه نیاز به درگیرشدن بیشتار
برای ساختن یک بلوک اجتماهی بدیل رد انحصاری دارد.
دو ،چپ رادیکال در جوامع پیرامونی میبایست به ساختمان یک بلوک اجتماهی
بدیل ردکمپرادور بپردازد.
پیشرفت ساختمان این بلوکها زمانبر اسات ،اماا پیشارفت آن میتواناد شاتا
کافی گیرد اگر چپ رادیکال در جنبش با قافعیت شرکت کند و باه پایشروی آن در
راه فوالنی سوسیالیسم بپردازد .ازاینرو رروری است استراتژیهایی را مهارح نمایاد
که نه برای بیرون آمدن از بحران سرمایهداری بلکه برای بیرون شدن از سارمایهداری
در بحران باشد.
در دورهای تعیینکننده از تاریخ بهسر میبریم .تنهاا مشاروهیت سارمایهداری در
این است که زمینهی گذار به سوسیالیسم را ،بهمثابه مرحلهای برتر در تمادن ،فاراهم
آورده است .سرمایهداری اکنون نظامی منسوخ است کاه تاداوم آن تنهاا باه بربریات
میانجامد .سرمایهداری شکل دیگری نلواهد داشت .اما مانند همیشه ،برآیناد جناگ
تمدنها مشل نیست .شاید چپ رادیکال با بهکارگیری دالورانهی ابتکاراتش بتواناد
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به پیشرفتهای انقالبی دست یابد ،یا شاید رد انقال پیروز شاود .اماا هایچ ساازش
پایداری از پس این پیآیندهای چالش بین آنها بهوجود نلواهد آمد.
استراتژیهایی که از چاپ رادیکاال نباشاد ،در واقاع اساتراتژیک نیساتند؛ تنهاا
سازگارشدن روزبهروز با نوسانار نظامی در حال فروریزشاند .اگار باهرض زماانی هام
قدررها خواستار آن باشند ،مانند [گفتاری در رمان] یوزپلنگ ،که هماه چیاز تغییار
کند تا هیچ چیز هوض نشود ،کاندیداهای چپ [غیررادیکال] براین باوراناد کاه تغییار
ورعیت بدون برخورد به قادرر انحصاارار ممکان اسات! چاپ غیررادیکاال جلاوی
پیروزی بربریت سارمایهداری را نمیگیارد .آنهاا از پایش نبارد را باختاهاناد ،چاون
نمیخواهند در آن وارد شوند.
دالوری رروری است تا پااییز ،سارمایهداری را باا نادا دادن فروریازش نظاامش
دربرگیرد و بهار شکوفندهی مردم را فرارساند ،بهاری که در راه است.
منبع اصلی:
SAMIR AMIN, THE IMPLOSION OF GLOBAL CAPITALISM THE
CHALLENGE FOR THE RADICAL LEFT

نقد اقتصاد سیاسی

سرمایهداری شکست خورده است؛
بعدش چه؟
جان بالمی فاستر
ترجمهی هومن کاسبی

جان بالمی فاستر  /ترجمهی هومن کاسبی

کمتر از دو دهه پس از آغاز قرن بیستویکم ،روشن است که سرمایهداری بهمثابه
نظامی اجتماعی شکست خورده است .جهان در منجالب رکود اقتصادی،
مالیگرایی[ ]iو شدیدترین نابرابری در تاریخ بشر ،همراه با بیکاری و اشتغال
ناکافی[ ]iiجمعی ،بی ثباتی ،فقر ،گرسنگی ،اتالف محصوالت و جانها ،و آنچه که در
این برهه تنها میتوان «مارپیچ مرگ»[ ]iiiزیستمحیطی سیاره نامید فرو رفته
است ]1[.انقالب دیجیتال ،یعنی بزرگترین پیشرفت تکنولوژیک زمانهی ما بهسرعت
از وعدهی ارتباط آزاد و تولید آزاد ،به وسیلهی جدید نظارت ،کنترل و جابهجایی
جمعیت کارگری جهش یافته است .نهادهای دموکراسی لیبرال در نقطهی فروپاشی
قرار دارند ،در حالی که فاشیسم بهعنوان پسقراول نظام سرمایهداری دوباره همراه با
پدرشاهی ،نژادپرستی ،امپریالیسم و جنگ ،آفتابی شده است.
البته گفتن اینکه سیستم سرمایهداری شکست خورده ،بدین معنا نیست که
فروپاشی و تجزیهی آن قریبالوقوع است ]2[.با این حال به آن معناست که از نظامی
تاریخاً ضروری و خالق در سرآغاز خود به نظامی تاریخ ًا غیرضروری و مخرب در قرن
حاضر گذر کرده است .امروزه بیش از همیشه جهان با انتخاب دورانساز میان
«بازسازی انقالبی جامعه در کل و نابودی مشترک طبقات متنازع مواجه است»]3[.
نشانههای این شکست سرمایهداری را در همهجا میتوان دید .رکود سرمایهگذاری
بههمراه حبابهای گسترش مالی در فواصل خود که سپس به ناگزیر میترکند،
مشخصهی اکنونِ بازار بهاصطالح آزاد است ]4[.صعود نابرابری در درآمد و ثروت،
متناظر با افول شرایط مادی بخش اعظم جمعیت است .دستمزدهای واقعی برای اکثر
کارگران در ایاالت متحده علیرغم افزایش پیوستهی بهرهوری بهندرت در چهل سال
اخیر تکان خورده است ]5[.شدت کار افزایش یافته در حالیکه حفاظتهای کار و
ایمنی در مشاغل به شکل نظام مندی از بین رفته است .به دلیل اشتغال ناکافی
نهادینهی نوین در قالب کار قراردادی در اقتصاد گیگ ]iv[،دادههای بیکاری بیش از
پیش بیمعنا گشتهاند ]6[.اتحادیهها صرفاً به سایههایی از شکوه پیشین خود تقلیل
یافتهاند چرا که سرمایهداری مدعی کنترل تمامیتطلبانه بر محل کار شده است .با
فروپاشی جوامع از نوع شوروی ،سوسیالدموکراسی اروپا در فضای جدید
«سرمایهداری آزادشده» به محاق رفته است]7[.
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تسخیر ارزش اضافی تولیدشده توسط جمعیت تحت استثمار بیش از حد در
فقیرترین مناطق جهان به واسطهی آربیتراژ[ ]vنیروی کار جهانی از طریق
شرکتهای چندملیتی به انباشت بیسابقهی ثروت مالی در مرکز اقتصاد جهانی و فقر
نسبی در پیرامون منجر میشود ]8[.حدود  21تریلیون دالر وجوه برونمرزی[ ]viدر
حال حاضر در بهشتهای مالیاتی جای گرفتهاند؛ عمدتاً در جزایر کارائیب که
«پناهگاه مستحکم مالیهی بزرگ» را تشکیل میدهند ]9[.انحصارات تکنولوژیک
ناشی از انقالب ارتباطات جهانی ،همراه با افزایش سلطهی سرمایهی مالی مبتنی بر
وال استریت که قادر به خلق دارایی سوداگرانه است ،بیشتر به ثروت « 1درصد»
کنونی کمک کرده اند .چهل و دو میلیاردر در حال حاضر از ثروتی به اندازهی نصف
جمعیت جهان برخوردارند ،در حالی که سه تن از ثروتمندترین مردان در ایاالت
متحده – جف بزوس ]vii[،بیل گیتس[ ]viiiو وارن بافت[ –]ixدارایی بیشتری از
نصف جمعیت ایاالت متحده دارند ]10[.نابرابری در تمام نقاط جهان در دهههای
اخیر بهشدت افزایش یافته است ]11[.شکاف درآمد سرانه و ثروت میان ثروتمندترین
و فقیرترین کشورها که روند مسلط برای قرنها بوده است ،دوباره بهسرعت عریض
میشود ]12[.بیش از  60درصد جمعیت شاغل در دنیا ،در حدود دو میلیارد نفر که
در حال حاضر در بخش غیررسمی فالکتبار کار میکنند ،پرولتاریای عظیم جهانی را
تشکیل میدهند .ارتش ذخیرهی نیروی کار جهانی حدود ًا  70درصد بزرگتر از ارتش
فعال کارگران دارای شغل رسمی است]13[.
مراقبتهای بهداشتی مناسب ،مسکن ،آموزش و پرورش ،و آبوهوای پاک بهطور
فزاینده برای بخشهای بزرگی از جمعیت حتی در کشورهای ثروتمند آمریکای
شمالی و اروپا خارج از دسترس است ،در حالی که حملونقل در ایاالت متحده و
بسیاری از کشورهای دیگر به علت سطوح غیرمنطقی باال از وابستگی به خودرو و عدم
سرمایهگذاری در حملونقل عمومی دشوارتر میشود .ساختارهای شهری بیش از
پیش درگیر بهسازی[ ]xو جداسازی[ ]xiمیشوند و شهرها به اسباببازی مرفهین
بدل میگردند ،در حالی که جمعیت حاشیهنشین به کناری رانده میشود .هر شب در
ایاالت متح ده تقریباً نیم میلیون نفر ،اکثراً کودکان ،سقفی باالی سر خود ندارند]14[.
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نیویورک سیتی ،هجوم عظیم موشهای صحرایی را تجربه میکند که به گرمایش هوا
نسبت داده میشود ،و روندها را در سراسر جهان بازتاب میدهد]15[.
در ایاالت متحده و دیگر کشورهای پردرآمد ،با تجدیدحیات بیماریهای
ویکتوریایی مرتبط با فقر و استثمار ،امید به زندگی در حال کاهش است .در
انگلستان ،نقرس ،تبخال ،سرفه ،و حتی اسکوربوت هماکنون همراه با سل عود
کرده اند .با رعایت ناکافی مقررات بهداشتی و ایمنی کار ،بیماری ریهی سیاه با
انتقامجویی به کشور زغالسنگ ایاالت متحده بازگشته است ]16[.استفادهی بیش از
حد از آنتیبیوتیکها ،بهویژه در کشاورزی تجاری سرمایهداری ،به بحران مقاومت در
برابر آنتیبیوتیک منجر میشود؛ با رشد خطرناک ابرمیکروبها که موجب شمار
روزافزون مرگومیر میشوند .این تعداد تا اواسط قرن میتواند از مرگومیر ساالنه بر
اثر سرطان فراتر برود ،و سازمان بهداشت جهانی را به اعالم «وضعیت اضطراری
بهداشت جهانی» برمیانگیزد ]17[.این شرایط مخوف ناشی از کارکرد سیستم ،با
آنچه فردریک انگلس دروضعیت طبقهی کارگر در انگلستان« ،قتل اجتماعی» نامید
مطابقت دارد]18[.
به تحریک شرکتهای غولپیکر ،بنیادهای خیریهی سرمایهداری ،و حکومتهای
نولیبرال ،تحصیالت عمومی حول آزمون طراحی شده توسط شرکتهای بزرگ بر
اساس اجرای استانداردهای هستهی مشترک[ ]xiiرباتیک بازسازی شده است .این
امر پایگاههای دادهی عظیمی را در مورد جمعیت دانشآموزان ایجاد میکند که
بسیاری از آنها در حال حاضر مخفیانه در بازار به فروش میرسند]19[.
شرکتیسازی و خصوصیسازی آموزش ،به تبعیت روزافزون نیازهای کودکان از
نقدینگی بازار کاال دامن میزند .بدینترتیب شاهد بازگشت چشمگیر فلسفهی
فایدهگرایانهی زمخت توماس گرادگریند[ ]xiiiو آقای ام .چوکوم چایلد[ ]xivهستیم
که در روزگار سخت[ ]xvچارلز دیکنز به نمایش درآمده است« :تنها واقعیتها در
زندگی مورد نیاز هستند» و «هرگز نباید خیالپردازی کنید» ]20[.بسیاری از
فقیرترین مدارس در ایاالت متحده که اغلب بیش از همه دارای تفکیک نژادی
هستند ،به سیاهچال های فکری تقلیل یافته و صرفاً خطوط انتقال برای زندان یا
ارتش هستند]21[.
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بیش از دو میلیون نفر در ایاالت متحده در پشت میلهها قرار دارند؛ نرخ حبسی
باالتر از هر کشور دیگر در جهان ،که قسمی جدید از تفکیک نژادی را تشکیل
میدهد .جمعیت کل زندانها تقریباً با تعداد افراد در هیوستون تگزاس ،چهارمین
شهر بزرگ ایاالت متحده ،برابری میکند 56 .درصد از محبوسین متشکل از
امریکاییهای افریقاییتبار و التینها است ،آنها در حالیکه فقط  32درصد از
جمعیت ایاالت متحده را تشکیل میدهند .تقریب ًا  50درصد از بزرگساالن آمریکایی ،و
درصد بسیار باالتری در میان امریکاییهای افریقاییتبار و بومیان آمریکا ،دارای یک
عضو خانواده هستند که مدتی را پشت میلهها گذرانده یا اکنون میگذراند .هم مردان
سیاهپوست و هم مردان بومی آمریکا در ایاالت متحده تقریبا ًسه برابر ،و مردان
اسپانیایی تقریباً دو برابر مردان سفیدپوست ،احتمال دارد از تیراندازی پلیس جان
سپارند ]22[.در حال حاضر ،تقسیمات نژادی در سراسر سیاره گسترش مییابد.
خشونت علیه زنان و تصاحب کار بیدستمزد آنها ،و همچنین سطح باالتر
استثمار نیروی کار دستمزدی آنها ،جزئی جداییناپذیر از نحوهی سازماندهی قدرت
در جامعهی سرمایهداری هستند؛ و این که چهگونه در پی تقسیم جمعیت است نه
وحدت بخشیدن به آن .بیش از یک سوم زنان در سراسر جهان ،خشونت
فیزیکی/جنسی را تجربه کردهاند .بدن زنان بهطور اخص بهعنوان بخشی از
کارکردهای عادی بازاریابی انحصاری-سرمایهداری ،دچار ابژگی ،شیءوارگی و
کاالشدگی میگردد]23[.
سیستم پروپاگاندای رسانههای جمعی ،بهعنوان بخشی از ماتریس شرکتی
بزرگتر ،در حال حاضر در یک سیستم پروپاگاندا مبتنی بر رسانههای اجتماعی ادغام
میشود که متخلخلتر و ظاهراً آنارشیک ،اما جهانیتر و بیش از همیشه به نفع پول و
قدرت است .با استفاده از تکنیکهای نظارت و بازاریابی مدرن که اکنون بر تمام
تعامالت دیجیتال تسلط دارند ،منافع مقرر قادر به اصالح پیامهای عمدتاً خوانده
نشده به افراد و شبکههای اجتماعی هستند ،که نگرانیهایی درمورد «اخبار جعلی»
در تمام طرفین میآفریند ]24[.کسبوکارهای متعددی که وعدهی دستکاری
تکنولوژیک رأیدهندگان را در کشورهایی در سراسر جهان میدهند در حال حاضر
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پدیدار شده اند ،و خدمات خود را برای باالترین پیشنهاد به مزایده میگذارند]25[.
حذف بیطرفی شبکه در ایاالت متحده به معنای تمرکز ،مرکزیت ،و کنترل بیشتر بر
تمام اینترنت توسط ارائهدهندگان خدمات انحصاری است.
انتخاباتها به طور روزافزونی طعمهی «پول کثیف» تنظیمنشده میشوند که از
خزانهی شرکتها و طبقهی میلیاردرها سرچشمه میگیرد .ایاالت متحده اگرچه
خودش را بهعنوان دموکراسی پیشرو در جهان نمایش میدهد ،همانطور که پل
باران[ ]xviو پل سوئیزی[ ]xviiدر سال  1966در سرمایهی انحصاری بیان کردند
«دارای فرم دموکراتیک و محتوای پلوکراتیک است» ]26[.در دولت ترامپ ،به پیروی
از سنتی دیرینه 72 ،درصد از افرادی که به کابینه منصوب شدهاند از ردههای باالتر
شرکتی هستند ،در حالیکه دیگران از ارتش جذب شدهاند]27[.
جنگی که ایاالت متحده و سایر قدرتهای بزرگ در رأس سیستم مهندسی
می کنند ،در مناطق نفتی استراتژیک همچون خاورمیانه همیشگی شده و تهدیدی
برای گسترش تبادالت گرماهستهای[ ]xviiiدر جهان است .طی دولت اوباما ،ایاالت
متحده درگیر جنگ/بمباران در هفت کشور مختلف بود :افغانستان ،عراق ،سوریه،
لیبی ،یمن ،سومالی و پاکستان ]28[.شکنجه و ترورها مجدد ًا توسط واشنگتن
بهعنوان ابزار قابلقبول جنگ علیه آن دستهی اکنون بیشمار از افراد ،شبکههای
گروهی ،و کل جوامعی که برچسب تروریست میخورند برقرار شدهاند .یک جنگ
سرد جدید ،و مسابقهی تسلیحات هستهای میان ایاالت متحده و روسیه در حال
شکلگیری است ،در حالی که واشنگتن تالش میکند بر سر راه رشد مستمر چین
سنگاندازی کند .دولت ترامپ ،نیروی فضایی جدیدی را بهعنوان شاخهای جداگانه از
ارتش در تالش برای تضمین سلطهی ایاالت متحده در نظامیسازی فضا ایجاد کرده
است .با به گوش رسیدن زنگ اخطار درمورد خطرات روزافزون جنگ هستهای و
بیثباتی آبوهوا ،بولتن دانشمندان اتمی[ ]xixبرجسته ساعت روز قیامت خود را در
سال  2018به دو دقیقه مانده تا نیمهشب حرکت داد ،نزدیکتر از همیشه از سال
 1953که نشانگر ظهور سالحهای گرماهستهای بود]29[.
بهرغم انتخابات دموکراتیک یا به خاطر آنها ،تحریمهای اقتصادی شدید ایاالت
متحده بر کشورهایی مانند ونزوئال و نیکاراگوئه تحمیل میشود .جنگهای تجاری و
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ارزی ،فعاالنه از جانب کشورهای مرکز مورد حمایت قرار میگیرند ،در حالی که موانع
نژادپرستانه علیه مهاجرت همچنان در اروپا و ایاالت متحده برپا میشوند همچنانکه
 60میلیون پناهنده و مردمان آواره از محیطهای ویرانه میگریزند .جمعیت مهاجران
در سراسر جهان به  250میلیون نفر رسیده است ،و آنانی که در کشورهای پردرآمد
سکونت دارند بیش از  14درصد جمعیت آن کشورها را تشکیل میدهند ،در مقایسه
با سال  2000که شمارشان کمتر از  10درصد بود .در عین حال ،محافل حاکم و
کشورهای ثروتمند در پی دیوارکشی میان جزایر قدرت و امتیاز و باقی بشریت که به
تقدیر خود رها میشوند هستند]30[.
بیش از سه چهارم یک میلیارد نفر ،بیشتر از  10درصد جمعیت جهان ،دارای
سوءتغذیهی مزمن هستند ]31[.استرس غذایی در ایاالت متحده مدام باال میرود ،و
به رشد سریع مغازههای ارزانقیمتی منجر میشود که مواد غذایی سمی با کیفیت
پایین میفروشند.
حدود چهل میلیون آمریکایی ،نشانگر یک خانواده از هر هشت خانواده ،از جمله
نزدیک به  13میلیون کودک ،به لحاظ غذایی ناایمن هستند ]32[.کشاورزان
سرسخت در یک فرآیند دهقانزدایی جهانی که بزرگترین جابجایی مردم را در طول
تاریخ تشکیل میدهد ،توسط کشاورزی تجاری ،سرمایهی خصوصی و صندوقهای
ثروت حاکمه از اراضی خود بیرون رانده شدند ]33[.اضافهجمعیت شهری و فقر در
بسیاری از نقاط جهان بسیار شدید است به طوری که اکنون میتوان به شکل منطقی
به «سیارهی زاغهها» اشاره کرد ]34[.در همین حال ،تخمین زده میشود که ارزش
بازار مسکن جهانی تا  163تریلیون دالر باشد (در مقایسه با ارزش طالیی که در طول
تمام تاریخ مکتوب استخراج شده است ،در حدود  7.5تریلیون دالر)]35[.
عصر انتروپوسین[ ]xxکه اولین بار با شتاب عظیم اقتصاد جهانی بالفاصله پس از
جنگ جهانی دوم آغاز شد ،باعث شکافهای بزرگی در مرزهای سیارهای شده است،
که در طیفی از تغییرات اقلیمی تا اسیدیشدن اقیانوسها ،انقراض ششم ،اختالل در
نیتروژن جهانی و چرخهی فسفر ،از دست رفتن آب شیرین ،ناپدیدشدن جنگلها،
آلودگی گستردهی مواد شیمیایی سمی و رادیواکتیو ،بسط مییابد ]36[.اکنون
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تخمین زده میشود که  60درصد از جمعیت مهرهداران حیاتوحش جهان (از جمله
پستانداران ،خزندگان ،دوزیستان ،پرندگان و ماهیها) از سال  1970از روی کرهی
زمین محو شدهاند ،در حالی که فراوانی بیمهرگان در سراسر جهان در دهههای اخیر
به میزان  45درصد کاهش یافته است ]37[.آنچه که جیمز هانسن[]xxi
اقلیمشناس« ،نابودی گونهها» بر اثر تسریع تغییرات آبوهوایی و تغییرات سریع در
نواحی اقلیمی مینامد ،فقط این فرایند عمومی خسران تنوع زیستی را پیچیدهتر
میسازد .زیستشناسان انتظار دارند که نیمی از تمام گونهها تا پایان قرن حاضر با
انقراض مواجه شوند]38[.
اگر روند کنونی تغییرات آبوهوایی ادامه یابد« ،بودجهی کربن جهانی»[]xxii
همراه با  2درجهی سانتیگراد افزایش در دمای متوسط جهان ،در عرض شانزده سال
شکسته خواهد شد (در حالی که  1/5درجهی سانتیگراد افزایش در دمای متوسط
جهانی –که ماندن در زیر آن ،کلید ثبات درازمدت آبوهواست -در عرض یک دهه
رخ خواهد داد) .دانشمندان سیستم زمین هشدار میدهند که جهان هماینک در حد
خطرناکی به زمین گلخانهای نزدیک است ،و تغییرات فاجعهبار آبوهوایی ،تثبیتشده
و بازگشتناپذیر خواهند بود ]39[.هزینههای زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی
برای بشریت به خاطر تداوم افزایش انتشار کربن به میزان ساالنه  2/0درصد همانند
دهههای اخیر (افزایش  2.7درصدی در سال  3.4 – 2018درصد در ایاالت متحده)،
و عدم رعایت حداقل  3/0درصد کاهش سالیانه در انتشار گازها که اکنون برای
جلوگیری از بیثباتی فاجعهبار در تعادل انرژی زمین مورد نیاز است ،در واقع غیر
قابل محاسبه هستند]40[.
با وجود این ،شرکتهای بزرگ انرژی همچنان در مورد تغییرات آبوهوایی دروغ
میگویند .آنها در حین پذیرش حقایق در اسناد داخلی خود ،انکارگرایی
اقلیمی[ ]xxiiiرا ترویج میکنند و مورد حمایت مالی قرار میدهند .این شرکتها
برای تسریع استخراج و تولید سوختهای فسیلی تالش میکنند ،از جمله کثیفترین
انواع که بیشترین گازهای گلخانهای را به وجود میآورند ،و سودهای هنگفتی از این
طریق به جیب میزنند .از نظر سرمایه ،ذوب شدن یخهای قطب شمال به خاطر
گرمایش جهانی موجب آفرینش الدورادویی جدید میشود ،و ذخایر نفت و گاز
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اضافی عظیمی را میگشاید که میتوان بدون توجه به پیامدهای آن برای آبوهوای
زمین مورد بهرهبرداری قرار داد .شرکت اکسون موبیل در پاسخ به گزارشهای علمی
درمورد تغییرات آبوهوایی اعالم کرد که قصد دارد تمام ذخایر سوخت فسیلی را که
در اختیار دارد استخراج کند و بفروشد ]41[.شرکتهای انرژی همچنان در مذاکرات
آبوهوایی دخالت میکنند تا مطمئن شوند که هرگونه توافق برای محدودیت انتشار
کربن بیاثر میگردد .کشورهای سرمایهداری در سرتاسر جهان ،انباشت ثروت را برای
عدهای اندک بر مبارزه با بیثباتی اقلیمی که آیندهی بشریت را تهدید میکند اولویت
میبخشند.
بهترین تعریف از سرمایهداری عبارتست از شیوهی رقابتی و طبقاتی تولید و
مبادله ،متکی بر انباشت سرمایه از طریق استثمار نیروی کار کارگران و تصاحب
خصوصی ارزش اضافی (ارزش حاصله فراسوی هزینههای بازتولید خود کارگران).
اسلوب حسابداری اقتصادی در ذات سرمایهداری ،هر چیزی را که از بازار میگذرد و
بنابرین درآمدزا است بهعنوان کاال یا خدمات مولد ارزش تعریف میکند .در نتیجه
بخش اعظم هزینههای اجتماعی و زیستمحیطی تولید در خارج از بازار در این شکل
از سنجش کنار میروند ،و صرفاً «اثرات خارجی» منفی نامرتبط به خود اقتصاد
سرمایهداری قلمداد میشوند؛ خواه از منظر کاهش و انحطاط زندگی انسان ،خواه از
منظر تخریب محیطزیست طبیعی .همانطور که کی .ویلیام کپ[ ]xxivاقتصاددان
زیستمحیطی اظهار داشت« ،سرمایهداری را باید بهعنوان اقتصاد هزینههای
پرداختنشده درنظر گرفت»]42[.
ما اکنون به نقطهای در قرن بیستویکم رسیدهایم که اثرات خارجی این سیستم
غیرعقالنی همچون هزینههای جنگ ،تخلیهی منابع طبیعی ،اتالف زندگی بشر و
اختالل در محیطزیست سیاره اکنون بهمراتب فراتر از هرگونه مزایای اقتصادی آتی
است که سرمایهداری به جامعه در کل ارائه میدهد .انباشت سرمایه و تراکم ثروت
بهطور روزافزون به بهای شکاف جبرانناپذیری در شرایط اجتماعی و زیستمحیطی
حاکم بر زندگی انسان در زمین رخ میدهد]43[.
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برخی معتقدند که چین ،استثنائی بر اکثر موارد فوق به نظر میآید .وجه
مشخصهی این کشور ،نرخ ظاهراً توقفناپذیر پیشرفت اقتصادی است (گرچه تناقضات
اجتماعی و زیست محیطی عمیقی را با خود به همراه دارد) .با این حال ،توسعهی
چین در انقالب  1949چین ریشه دارد ،که توسط حزب کمونیست چین تحت
رهبری مائو تسه دونگ انجام گرفت ،و بدین وسیله خودش را از سیستم امپریالیستی
آزاد کرد .این انقالب به چین اجازه داد که برای دهههای متمادی تحت اقتصاد
برنامهریزیشده عمدت ًا آزاد از اجبار نیروهای خارجی توسعه یابد ،و پایگاه اقتصادی
صنعتی و کشاورزی قدرتمندی مستقر ساخت .سپس در دورهی اصالح پس از مائو،
انتقال به سیستم مختلطی از برنامهریزی دولتی محدودتر همراه با اتکای بسیار
بیشتر بر روابط بازار (و گسترش وسیع بدهی و سفتهبازی) صورت گرفت ،تحت
شرایطی – جهانیشدن بازار جهانی – که بهویژه برای «جلو افتادن» آن خوشیمن
بودند.
ایاالت متحده از طریق جنگهای تجاری و فشارهای دیگر به هدف بیثبات کردن
موقعیت چین در بازار جهانی ،از پیش قصد دارد تا پایگاههای رشد چین را در تجارت
جهانی به چالش بکشد .بنابراین چین نه چندان به خاطر موفقیتهای سرمایهداری
متأخر بلکه به خاطر محدودیتهای ذاتی آن برجسته است .عالوه بر این ،مدل چینی
کنونی بسیاری از گرایشهای ویرانگر سیستم انباشت سرمایه را نیز در بر میگیرد.
در نهایت ،آینده ی چین نیز به بازگشت به فرایند گذار انقالبی بستگی دارد ،که
بهدست جمعیت خود آن به راه خواهد افتاد]44[.
چهگونه این شرایط فاجعهبار توسعه یافتند که مشخصهی سرمایهداری در سراسر
جهان هستند؟ فهم شکست سرمایهداری که در قرن بیستم آغاز میشود ،نیازمند
بررسی تاریخی ظهور نولیبرالیسم است و اینکه چهگونه فقط به افزایش ویرانگری
نظام کمک کرد .تنها پس از آن میتوانیم به آیندهی بشریت در قرن بیستویکم
بپردازیم.
نولیبرالیسم و شکست سرمایهداری
بسیاری از عالیم شکست سرمایه داری که در باال شرح داده شد مشهور هستند .با
این حال ،آنها اغلب نه به سرمایهداری بهمثابه یک سیستم ،بلکه صرفاً به نولیبرالیسم
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بهعنوان پارادایم خاصی از توسعهی سرمایهداری نسبت داده میشوند که میتوان آن
را با پارادایم دیگر و بهتری جایگزین کرد .برای بسیاری از افراد در جناح چپ ،راهحل
معضل نولیبرالیسم یا سرمایهداری فاجعه عبارتست از بازگشت به لیبرالیسم دولت
رفاه ،تنظیم بازار ،یا شکلی از سوسیالدموکراسی محدود ،و بدینترتیب بازگشت به
قسمی عقالنیتر از سرمایهداری .مسئله نه شکست خود سرمایهداری ،بلکه در عوض
شکست سرمایهداری نولیبرال به نظر میرسد.
سنت مارکسی در مقابل ،نولیبرالیسم را بهعنوان نتیجهی ذاتی سرمایهداری
متأخر همراه با سلطهی سرمایهی مالی-انحصاری درک میکند .بنابرین تحلیل
انتقادی-تاریخی از ئولیبرالیسم حیاتی است ،هم برای زمینهی درک ما از سرمایهداری
امروز و هم برای افشای دلیل اینکه چرا تمام بدیلها برای نولیبرالیسم و مطلقگرایی
کاپیتالیستی آن ،درون خود سیستم بسته شدهاند.
خاستگاه اصطالح نولیبرالیسم به اوایل دههی  1920بازمیگردد ،به نقد مارکسی
از کتابهای لودویگ فون میزس[ ]xxvتحت عناوین ملت ،دولت و اقتصاد ( )1919و
سوسیالیسم :تحلیل اقتصادی و جامعهشناختی ( ،)1922که هر دو بهعنوان
اعالمیههای ضدسوسیالیستی زهرآگین نوشته شده بودند ،و آثار بنیادین ایدئولوژی
نولیبرال-سرمایهداری را تشکیل میدادند ]45[.میزس که در آن زمان کارمند اتاق
بازرگانی وین بود ،در این آثار اصرار داشت که «لیبرالیسم قدیمی» باید به گونهای
«تقویت شود» تا سوسیالیسم را شکست دهد .در این فرآیند ،او سوسیالیسم را با
«تخریبگرایی»[ ]xxviمعادل گرفت ،اصرار داشت که انحصار با رقابت آزاد
سرمایه داری سازگار است ،از نابرابری نامحدود دفاع کرد ،و معتقد بود که
مصرف کنندگان از طریق خریدهایشان که معادل با صندوق رأی است اعمال
«دموکراسی» میکنند .او قوانین کار ،بیمهی اجتماعی اجباری ،اتحادیههای کارگری،
بیمهی بیکاری ،اجتماعی شدن (یا ملیشدن) ،مالیات و تورم را بهعنوان دشمنان
لیبرالیسم تازهی خود بهشدت محکوم کرد ]46[.دیدگاههای نولیبرالی میزس چنان
افراطی بودند که او صریحاً طرف ام.چوکومچایلد ،پداگوگ زمخت و فایدهگرا ،را در
برابر قهرمان نافرمان جوان ،سیسی جوپ ،گرفت؛ چهرههایی که توسط دیکنز در
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روزگار سخت ترسیم شدهاند .میزس ادعا کرد که دیکنز «به میلیونها نفر یاد داده
بود تا از لیبرالیسم و سرمایهداری نفرت داشته باشند»]47[.
در سال  ،1921ماکس آدلر[ ]xxviiمارکسیست اتریشی ،برای تعریف تالشهای
میزس به منظور بازسازی نظم لیبرالِ در حال محو شدن ،از طریق ایدئولوژی جدید
بت وارگی بازار ،اصطالح نولیبرالیسم را ابداع کرد .سپس در سال  1923نوبت به انتقاد
شدید هلن باوئر[ ]xxviiiمارکسیست اتریشی بااستعداد از ایدئولوژی نولیبرال میزس
رسید .در سال  ،1924آلفرد موزل[ ]xxixمارکسیست آلمانی ،انتقادی طوالنی از
میزس به نام «نولیبرالیسم» (« )»Der Neu-Liberalismuبرای نشریهی مهم
نظری سوسیالیستی آلمانی  ،گزلشافت ]xxx[،تحت سردبیری رودلف
هیلفردینگ[ ]xxxiنوشت]48[.
ادلر ،باوئر و موزل بر اساس تحلیل غنی مارکسی به این ادعای میزس حمله
کردند که سرمایهداری تنظیمنشده تنها نظام اقتصادی عقالنی است و سوسیالیسم
معادل با تخریبگرایی است .آنها تصویر غیرتاریخی او را از سرمایهداری هماهنگی
که مبادله ی آزاد و تجارت آزاد را از طریق مکانیسم بازار ترویج میداد بهشدت به
چالش کشیدند .آنها معتقد بودند که نقص منطقی جدی در تحلیل میزس ،شکاف
نظام مند در باطن ایدئولوژی نولیبرال او بود که به موجب آن ،اتحادیههای کارگری
بهعنوان محدودیتهایی بر کسبوکار در نظر گرفته میشدند ،در حالی که
اتحادیههای کارفرمایان و شرکتهای انحصاری را بهمثابه چیزهایی سازگار با رقابت
آزاد توجیه می کرد .به همین ترتیب ،اشاره شد که میزس از دولتی قدرتمند برای
سرکوب مبارزات طبقهی کارگر به نام نظام بازار خودتنظیمگر دفاع میکرد ،حتی
وقتی اقدامات دولت به نفع کارگران ،بهعنوان ضد بازار آزاد و شکلی از ترور طبقاتی
محکوم میشدند .برای موزل ،میزس «خدمتگزار وفادار سرمایهدار متحرک» یا
سرمایهی مالی بینالمللی بود .بعداً در سال  ،1926اوزمار اشپان[ ]xxxiiاقتصاددان
فاشیست ،تالش نیاگرایانه[ ]xxxiiiرا برای رجعت به نسخهی افراطیتر لیبرالیسم
کالسیک به باد انتقاد گرفت ،و در اثر خود به نام انواع نظریهی اقتصادی ،به این روند
بهعنوان «روند نولیبرالی» اشاره کرد ]49[.در سال  ،1927خود میزس در اثر خود به
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نام لیبرالیسم میان «لیبرالیسم قدیمی و… نولیبرالیسم» بر مبنای تعهد اولی به برابری
در تضاد با رد برابری در دومی (غیر از بهاصطالح برابری فرصت) تمایز قائل شد]50[.
بدینترتیب ،منتقدان مارکسی (و حتی برخی از چهرهها در جناح راست) در
دههی  ،1920نولیبرالیسم را همانطور که در ابتدا از قلم میزس تراویده بود ،تالشی
برای عقالنیسازی سرمایهی انحصاری یا مالی میدانستند که بهمراتب از فرامین
لیبرالیسم کالسیک فاصله داشت .نولیبرالیسم طراحی شده بود تا مبانی فکری را برای
جنگ طبقاتی سرمایهداری علیه نهتنها سوسیالیسم ،بلکه علیه تمام اقدامات برای
مقررات اجتماعی و سوسیالدموکراسی فراهم سازد :حملهای بیرحم و بیامان به
طبقهی کارگر.
یورش میزس به سوسیالیسم ،همراه با مرید او فریدریش هایک ]xxxiv[،تا
حدی تحت تأثیر نومیدی عمیق از وین سرخ تحت سلطهی مارکسیسم اتریشی بود،
که چهرههایی مانند آدلر ،اوتو باوئر و کارل رنر به آن الهام بخشیدند ]51[.بالعکس،
همین محیط سیاسی وین سرخ که در سالهای  1932-1919بر سیاست اتریش
مسلط بود ،به کارل پوالنی[ ]xxxvکه بهشدت تحت نفوذ آدلر و اتو بائر قرار داشت
الهام بخشید تا انتقادی خردکننده از اعتقاد نولیبرالی به بازارخودتنظیمگر به عمل
آورد – که بعداً مبنای دگرگونی بزرگ ( )1946را تشکیل داد]52[.
در دهههای  1930تا  ، 1960پس از رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم ،ایدئولوژی
نولیبرال در زمینهی تعمیق بحران سرمایهداری به محاق رفت .در اوایل دههی ،1930
همچنانکه ابرهای توفانی بر فراز اروپا جمع میشدند ،میزس بهعنوان مشاور
اقتصادی صدراعظم-دیکتاتور فاشیست اتریشی انگلبرت دولفوس[ ]xxxviپیش از
تصرف اتریش به دست نازیها خدمت میکرد ]53[.او بعدا به سوئیس و سپس به
ایاالت متحده مهاجرت کرد ،از حمایت بنیاد راکفلر[ ]xxxviiبرخوردار شد و مشغول
تدریس در دانشگاه نیویورک بود .در همین حال ،هایک به توصیهی لیونل
رابینز ]xxxviii[،اقتصاددان بریتانیایی نولیبرال اولیه ،در مدرسهی اقتصاد لندن
استخدام شد.
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سالهای پس از جنگ جهانی دوم در غرب بهعنوان عصر کینز[ ]xxxixشناخته
میشد .به موجب افزایش هزینههای دولت (بهویژه برای ارتش در زمینهی جنگ
سرد) ،بازسازی اقتصادهای اروپا و ژاپن جنگ زده ،گسترش بازاریابی ،موج
اتومبیلسازی در ایاالت متحده و اروپا و دو جنگ منطقهای عمده در آسیا،
اقتصادهای سرمایهداری به مدت نیم قرن بهسرعت رشد یافتند ]54[.در عین حال،
رویارو با تهدید مدل بدیل اتحاد جماهیر شوروی ،و ظهور اتحادیههای قدرتمند در
نتیجهی تحوالت دهههای  1930و  ،40غرب در جهت کینزگرایی،
سوسیالدموکراسی و دولت رفاه حرکت کرد.
با این حال ،گرایش به سوی رکود اقتصادی که از پیش در دههی  1930به
نمایش درآمده بود بهعنوان نقصی ساختاری در سیستم باقی ماند ،که موقتاً با به
اصطالح عصر طالیی رشد سریع و افزایش درآمد کارگران پوشانده شد که بالفاصله به
دنبال جنگ جهانی دوم آمد .شرکتهای غولپیکر سرمایهداری انحصاری موفق به
تصاحب مازاد هر چه بیش تری از هر دو نظر مطلق و نسبی شدند ،که در دستان
ثروتمندان هر چه کمشمارتری متمرکز میگشت .این امر به گرایش در جهت انباشت
بیش از حد سرمایه و تولید بیش از حد ظرفیت انجامید که تا حدی با گسترش عظیم
بازاریابی ،نظامیگری و امپریالیسم جبران میشد ،اما تأثیر هر چه کمتری در تحریک
اقتصاد داشت.
امپریالیسم آمریکا و گسترش دالر در خارج از کشور موجب فروپاشی سیستم
برتون وودز[ ]xlشد که تجار ت جهانی را در دوران پس از جنگ جهانی دوم ثبات
بخشیده بود ،و باعث شد ریچارد نیکسون در سال  1971به پایهی دالر -طال پایان
دهد .این اتفاق مالزم با افت در اقتصاد ایاالت متحده از اواخر دههی  1960به بعد
یود ،در حالی که جنگ ویتنام فروکش میکرد ،و به بحران ساختاری سیستم
سرمایهداری در اواسط دههی  1970منجر شد ،که نشان از آغاز دهههای رکود
اقتصادی و افول طوالنیمدت در روند نرخ رشد در اقتصادهای پیشرفتهی
سرمایهداری داشت .محرکهای اصلی که جرقهی رونق را پس از جنگ جهانی دوم
زدند ،همگی رو به نقصان گذاشتند ،و اقتصادهای پیشرفتهی سرمایهداری را به حال
رکود انداختند]55[.
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اولین پاسخ به بحران ساختاری نظام سرمایهداری که در دههی  1970شکل
گرفت ،بهرهبرداری از ترویج تقاضای کینزی برای گسترش هزینههای دولت بود.
مخارج غیرنظامی حکومت ایاالت متحده در مورد کاالها و خدمات نسبت به تولید
ناخالص داخلی (به درصد) در طول دولت نیکسون به اوج رسید ]56[.این روند ،عالوه
بر مبارزهی اتحادیهها برای حفظ دستمزد واقعی خود در هنگام بحران ،در حالی که
شرکتهای انحصاری بهشدت قیمتها را باال میبردند تا حاشیهی سود خود را
افزایش دهند ،به دورهای از رکود اقتصادی همراه با تورم انجامید.
تورم که ثروت انباشته در قالب داراییهای پولی را مستهلک میکند ،تهدید
بیواسطهای بسیار بزرگتر از رکود اقتصادی برای جایگاه طبقهی سرمایهدار است ،در
حالیکه برای طبقه ی کارگر ،وضعیت برعکس است .در نتیجه ،یک جنبش ضدکینزی
درون طبقهی سرمایه دار به ظهور رسید ،که به اسلوب کتاب راه بردگی هایک ،هر
چیزی را به جز نولیبرالیسم سخت ،سوسیالیستی یا تمامیتگرا تصور میکرد و به
دنبال ابطال دههها دستاورد فروتنانهی طبقهی کارگر بود ]57[.چرخش شدید به
سوی ریاضت اقتصادی و تجدیدساختار اقتصادی در ابتدا تحت پوشش
پولگرایی[ ]xliو اقتصاد طرفدار عرضه[ ]xliiرخ داد ،و بعد خصلت بازار آزاد
غیرشفافتری به خود گرفت .تالش هماهنگی برای نابودی اتحادیهها از طرق سیاسی،
اقتصادی و حقوقی به انجام رسید ،و آنچه را که جان کنت گالبریت[ ]xliiiزمانی در
سرمایهداری آمریکایی خود «قدرت همسنگ» کارگران نامیده بود از بین برد]58[.
کلید ظهور مجدد نولیبرالیسم در دورهی پس از جنگ جهانی دوم ،انجمن
مونپلرن[ ]xlivبود که به افتخار آبگرم سوئیس نامگذاری شد .میزس ،هایک،
رابینز ]xlv[،میلتون فریدمن ]xlvi[،جورج استیگلر ]xlvii[،ریمون آرون[ ]xlviiiو
سایرین در سال  1947برای ترویج اقتصاد و ایدههای سیاسی نولیبرال در آنجا با هم
مالقات کردند .اعضای انجمن مونپلرن به طور کلی خودشان را لیبرالهای کالسیک
به معنای اروپایی مینامیدند .بدون تردید آنها با یادآوری انتقادات مارکسیستی
ویرانگر از ایدئولوژی نولیبرال در دههی  ،1920از برچسب نولیبرال اجتناب ورزیدند
که خود میزس در سال  1927اتخاذ کرده و در سال  1938در کنفرانس والتر
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لیپمان[ ]xlixدر پاریس که میزس و هایک حضور داشتند مطرح شده بود ]59[.در
عوض ،نولیبرالیسم توسط طرفداران اصلی آن در انجمن مونپلرن نه بهعنوان
ایدئولوژی سیاسی مجزا از لیبرالیسم کالسیک بلکه بهعنوان بسط آن و قابل استناد به
خصوصیات ذاتی طبیعت بشر ارائه شد .به این طریق ،همانطور که میشل فوکو ادعا
کرده بود ،به نوعی زیستسیاست[ ]lتبدیل شد]60[.
با وجود این ،انجمن مونپلرن در همان حال که برچسب نولیبرال را کنار
میگذاشت ،بنا بود که همراه با دانشکدهی اقتصاد در دانشگاه شیکاگو سنگر
ایدئولوژی نولیبرال باشد؛ دقیق ًا به همان معنا که در ابتدا بین جنگهای جهانی ظاهر
شده بود .در دوران کینزی دهههای  1950و  1960چهرههایی مانند میزس ،هایک،
فریدمن و جیمز بوکانان[ ]liدر حاشیه ماندند ،گرچه بهشدت از طرف بنیادهای
خصوصی حمایت مالی میشدند ]61[.اما با بازگشت رکود اقتصادی در دههی ،1970
روشنفکران نولیبرال فعاالنه در تارک سرمایهی انحصاری استخدام شدند تا مبانی
ایدئولوژیک را ب رای کارزار شرکتی مداوم در تجدیدساختار اقتصاد سرمایهداری فراهم
کنند که عامدانه کارگران ،دولت و اقتصادهای توسعهنیافتهی جنوب جهان را هدف
قرار داده بود.
دفاع از سرمایهی شرکتی متمرکز و سلسلههای طبقاتی از ابتدا عناصری اساسی
از فلسفهی نولیبرال بودند ،که به عنوان بازنمودی از رقابت و کارآفرینی بازار آزاد به
تصویر کشیده میشدند ]62[.خصومت ضدسوسیالیستی نولیبرال به این معنا بود که
حرکت به سمت بازاری-خصوصیسازی حیات اجتماعی را نمایندگی میکرد .در لندنِ
مارگارت تاچر[ ]liiو واشنگتنِ رونالد ریگان ]liii[،چهرههایی مانند هایک و فریدمن
به نماد عصر نولیبرال بدل شدند ،که گاهی اوقات عصر هایک نامیده میشد.
بهاصطالح جایزهی نوبل جدید در اقتصاد ،یا جایزهی بانک سوئد در علوم اقتصادی به
یاد و خاطرهی آلفرد نوبل ،که توسط بانک سوئد در سال  1969تأسیس شد ،از زمان
آغاز خود تحت کنترل اقتصاددانان نولیبرالِ ابرمحافظهکار بود .هفت عضو انجمن
مون پلرن از جمله هایک ،فریدمن ،استیگلر و بوکانان ،جایزه را در میان سالهای
 1974تا  1992دریافت کردند ،در حالی که حتی اقتصاددانان ذرهای
سوسیالدموکرات نیز از آن محروم شدند]63[.
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نولیبرالیسم بهعنوان قسمی ایدئولوژی اقتصادی عمدتاً از نظر سیاستهای
اقتصادی عادی ناکارآمد بود -که با فقدان موفقیت در ترویج رشد قضاوت میشود-
زیرا مانند خود اقتصاد نوکالسیک در پی انکار (یا عقالنیسازی) واقعیت اقتصاد تحت
سلطهی کسبوکارهای بزرگ و قدرتِ متمرکز بود ]64[.با این حال ،در مقام
استراتژی اقتصادی-سیاسی مؤثری به کسبوکارهای بزرگ و طبقهی میلیاردر
نوظهور خدمت میکرد ،در عصری که سرمایهی انحصاری-مالی به دنبال کنترل تمام
جریانهای پولی در جامعه است ]65[.اگرچه رکود اقتصادهای سرمایهداری و کاهش
نرخ رشد دهههاست که ادامه مییابد ،سرمایهی اضافی در دستان ثروتمندان شرکتی
نهتنها افزایش یافت ،بلکه بهمدد مالیگرایی ،جهانیشدن و انقالب در فناوری
دیجیتال ،اشکال جدیدی از تراکم ثروت ایجاد شد ]66[.مالیگرایی -تغییر نسبی
اقتصاد از تولید به مالیه -راههای جدیدی را برای سفتهبازی و شکلگیری ثروت
نسبتاً جدا از سرمایهگذاری در ظرفیت تولیدی جدید (یعنی انباشت سرمایهی واقعی)
گشود.
جهانیشدن نهتنها به معنای بازارهای جدید ،بلکه مهمتر از همه – از طریق
آربیتراژ نیروی کار جهانی – به معنای تصاحب ارزشهای اضافی هنگفتی از استثمار
بیش از حد نیروی کار ارزان در پیرامون بود ،که به صندوقهای مالی شرکتهای
چندملیتی و افراد ثروتمند در کشورهای ثروتمند سرازیر میشدند ]67[.برای کارگران
در مرکز اقتصاد سرمایهداری ،مزایای امپریالیسم دیگر شامل افزایش اشتغال و درآمد
ناشی از سلطهی جهانی بر تولید نبود ،بلکه در بهترین حالت میتوان گفت که از
طریق برونسپاری تولید توسط شرکتهای چندملیتی ،به قیمتهای ارزانتر کمک
میکند که نماد آن رشد والمارت است .در عین حال ،تکنولوژی دیجیتال موجب
خلق پایه و اساس سرمایهداری نظارتی جهانی جدیدی شد که اطالعات جمعیت را
عمدت ًا به انگیزهی بازاریابی خرید و فروش میکند .این امر به ایجاد انحصارات فناوری
اطالعات عظیم انجامید]68[.
افزایش وسیع در نابرابری و ثروت بهعنوان پاداش نوآوری توجیه میشد ،که
همیشه به شمار اندکی نسبت داده می شد و نه محصول جمعی جامعه .در عصر جدید
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سلب مالکیت ،همه چیز را باید قاپید :آموزش ،نظام بهداشتی ،حملونقل ،مسکن،
زمین ،شهرها ،زندانها ،بیمه ،حقوق بازنشستگی ،خوراک و سرگرمی .تمام مبادالت
در جامعه باید کامالً کاالیی ،شرکتی و مالی گردند ،با وجوهی که به مراکز مالی
سرازیر میشوند و به سفتهبازی بر سود حاصل از سرمایه دامن میزنند؛ سرمایهای که
با بدهی به دست آمده است .خود ارتباطات انسانی باید به کاال تبدیل میشد .همه به
نام یک جامعهی بازار آزاد.
برای قدرتمداران ،این استراتژی فوقالعاده موفق بود .سرمایهداری ،بر خالف
گفتههای آدام اسمیت ،هرگز نه در مورد ثروت ملل ،بلکه درمورد ثروت طبقهی
سرمایهدار بوده است .فرایند مالیگرایی موفق شد تا حدی با گرایشهای رکود
اقتصادی مقابله کند ،اما به بهای بحرانهای مالی دورهای که چرخهی کسبوکار
عادی را قطع می کنند .با این حال تراکم ثروت در باال همچنان شتاب گرفت ،و خود
بحرانهای مالی به تراکم و تمرکز حتی بیشتر مالی منجر شدند .در این وضعیت،
نولیبرالیسم به طور فزایندهای به منطق سلب مالکیت و انباشت مالی متوسل شد.
دولت نیز تحت تابعیت سیاست مالیگرایانه قرار گرفت ،و نقش کلی آن به
حفاظت از ارزش پول تغییر یافت ]69[.در بحران مالی بزرگ سالهای 2009-2007
بانکها و شرکتهای بزرگ بودند که بهتمامی از مخمصه خالص شدند ،نه جمعیت.
بحران مالی بزرگ به جای اینکه نشانگر بحران شدیدی برای خود نولیبرالیسم باشد
تنها به آن انگیزش بیشتری بخشید ،و این واقعیت را بازتاب میدهد که سیاست
نولیبرال به بیان ایدئولوژیک سیستم فراگیری از سلب مالکیت مالی تبدیل شده
است]70[.
یکی از خصوصیات عصر جدید انباشت مالی این است که روزبهروز بیشتر از
واقعیات تولید و ارزش مصرف دور میشود ،که تضاد میان ارزش مبادله (شکل ارزش)
و ارزش مصرف (شکل طبیعی) را درون فرایند کلی انباشت و تولید تشدید
میکند ]71[.نتیجه« ،وضعیت اضطراری اجتماعی و زیستمحیطی سیارهای»
است ]72[.این امر را بیش از همه در تخریب سریع محیطزیست طبیعی شاهد
هستیم .سوختهای فسیلی بهعنوان داراییهای مالی به دفتر شرکتها وارد میشوند،
حتی زمانی که فقط در قالب ذخا یر مدفون در زمین وجود دارند .به این طریق ،آنها
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جزیی جداییناپذیر از کل فرآیند انباشت مالی سرمایهداری انحصاری هستند.
بدینترتیب ،میلیاردها دالر از داراییهای وال استریت به سرمایهی فسیلی وابسته
است ]73[.همین امر باعث شده است که روگردانی از استخراج و استفاده از
سوختهای فسیلی به سمت بدیلهای پایدارتر همچون نیروی خورشیدی و باد
بهغایت دشوار گردد .هیچکس مالک پرتوهای خورشید یا باد نیست .از این رو
سرمایهگذاری در این اشکال از انرژی کمتر مورد توجه قرار میگیرد .در سرمایهداری
امروز ،بیش از هر زمان دیگری ،سودهای جاری و بالقوهی آتی به بهای مردم و سیاره
همه چیز را دیکته می کنند .جمعیت انسانی ظاهراً درمانده کناری میایستد و تخریب
آبوهوا و از دست رفتن گونههای بیشمار را تماشا میکند ،که همگی توسط نیروی
ظاهراً غلبهناپذیر جامعهی مبتنی بر بازار تحمیل میشوند.
نو لیبرالیسم همواره مستقیماً مخالف با لسه فر به معنای اکید آن بوده زیرا
همیشه بر رابطهای قدرتمند ،مداخلهجویانه و ساختگرایانه با دولت در خدمت
مستقیم سرمایهی خصوصی و اقتدارگرایی بازار ،یا آنچه جیمز ک .گالبریت به شکل
انتقادی «دولت غارتگر» نامیده ،تأکید داشته است ]74[.حکومت مطلقهی سرمایهدار
در دیدگاه نولیبرال محصولی خودجوش نیست؛ باید ایجاد شود .نقش دولت صرف ًا
حفاظت از مالکیت نیست ،چنانکه اسمیت ادعا میکرد ،بلکه همانطور که فوکو در
زایش زیست سیاست خود به درخشانی توضیح داد ،به برساخت فعال سلطهی بازار بر
تمام جوانب زندگی بسط مییابد ]75[.این امر به معنای بازسازی دولت و جامعه بر
اساس مدل شرکت یا بازار است.
به بیان فوکو« ،مسئلهی نولیبرالیسم این است… که چهگونه میتوان اعمال کلی
قدرت سیاسی را بر اساس اصول اقتصاد بازار شکل داد» .دولت نباید «تأثیرات مخرب
بازار را اصالح کند» ،جایی که «بر جامعه» خارج از بازار اثر میگذارند ،بلکه در عوض
باید از این آثار مخرب برای تحمیل اقدامات بیشتر که گستره و نفوذ بازار را بسط
میدهند سوءاستفاده کند ]76[.هدف این نیست که یکسره از دولت فراتر برویم،
بلکه باید آن را به غایات انحصارطلبانه-رقابتی سرمایه مقید سازیم ،دیدگاهی که
بوکانان قویاً تبلیغ میکند ]77[.پابندهای تحمیل شده بر دولت نولیبرال تحت
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سلطهی سرمایهی مالی-انحصاری بهویژه برای محدود کردن هر تغییری که تأثیر
منفی بر ارزش پول دارد طراحی شدهاند .از این رو ،هر دو سیاست مالی و پولی بهطور
فزاینده از دسترس خود حکومت خارج میشوند؛ در آن مواردی که تغییرات علیه
منافع سرمایه مورد توجه قرار میگیرد .بانکهای مرکزی به شاخههای بسیار مستقل
دولت تبدیل شدهاند که در واقع توسط بانکها کنترل میشوند .ادارات خزانهداری را
سقف بدهیها محدود میکند .آژانسهای تنظیم مقررات در تصرف سرمایهی
انحصاری-مالی هستند ،و عمدتاً به نفع مستقیم شرکتهای خارج از کنترل حکومت
عمل میکنند]78[.
نتیجهی چنین تالشی برای برساخت یک جامعهی بازار به اصطالح خودتنظیمگر
– در واقع مستلزم مداخالت دولتی مداوم از طرف سرمایه و ایجاد یک دولت غارتگر
– همان گونه که پوالنی قوی ًا نشان داد به معنای تضعیف بنیادهای جامعه و خود
حیات است ]79[.اما از منظر سرمایهداری امروز ،هیچ بازگشتی در کار نیست .رکود،
مالیگرایی ،خصوصیسازی ،جهانی شدن ،بازاریسازی دولت و تقلیل مردم به
«سرمایهی انسانی» و طبیعت به «سرمایهی طبیعی» ،سیاست نولیبرالی را به ویژگی
بازگشتناپذیر سرمایهی مالی – انحصاری بدل کردهاند که فقط سیاست
ضدسرمایهداری میتواند جایگزین آن شود.
بدین ترتیب نولیبرالیسم در سیستم ادغام شده است؛ در زمینهی بحران ساختاری
سرمایهداری در مرحلهی مالی-انحصاری جهانی آن که این بحران ساختاری را به
تمام جامعه بسط میدهد و آن را درون سیستم ،جهانشمول و فائقنیامدنی
میگرداند .بدینترتیب واکنش به تمام شکستهای سرمایهداری ،پیچاندن بیشتر پیچ
است ،که بخش اعظم حرص و طمع اصل بازار را توضیح میدهد زیرا دائماً راهحل
مشکلی قلمداد میشود که خود ایجاد میکند؛ با هر شکست ،نواحی جدیدی از
سودآوری برای عدهی اندک گشوده میشود.
نتیجهی این منطق غیرعقالنی نه صرفاً فاجعهی اقتصادی و زیستمحیطی  ،بلکه
مرگ تدریجی خود دولت لیبرال-دموکراتیک است .بدینترتیب ،نولیبرالیسم ناگزیر به
اقتدارگرایی بازار و حتی نئوفاشیسم منتهی میشود .در این راستا ،دونالد ترامپ به
هیچ وجه کجراهی نیست]80[.
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همانطور که میزس در سال  1927در لیبرالیسم آشکارا اعالم کرد« :نمیتوان
انکار کرد که فاشیسم و جنبشهای مشابه [در جناح راست] با هدف استقرار
دیکتاتوری ،سرشار از بهترین نیات هستند و مداخلهی آنها تا به امروز تمدن اروپا را
نجات داده است .شایستگی که فاشیسم به این ترتیب برای خود به دست آورده است،
تا ابد در تاریخ زنده خواهد ماند» ]81[.هایک همراه با دیگر نولیبرالها همچون
فریدمن و بوکانان ،فعاالنه از کودتای ژنرال آگوستو پینوشه در شیلی در سال ،1973
سرنگونی حکومت سوسیالیستی سالوادور آلنده که با انتخابات دموکراتیک بر روی کار
آمده بود ،و تحمیل دکترین شوک اقتصادی بر جمعیت ،حمایت کرد .در این زمینه،
هایک در سفر خود به شیلی در سال  1978شخصاً به پینوشه علیه رستاخیز
«دموکراسی نامحدود» هشدار داد .او در طی سفر دوم خود در سال  1981اعالم کرد
که «دیکتاتوری… ممکن است در سیاستهای خود ،لیبرالتر از مجمعی دموکراتیک
باشد» ]82[.همانطور که او در سال  1949در فردگرایی و نظم اقتصادی نوشت« ،ما
باید با این واقعیت روبرو شویم که حفظ آزادی فردی با رعایت کامل دیدگاههای ما
درمورد عدالت توزیعی سازگار نیست»]83[.
سخن کوتاه ،نولیبرالیسم صرفاً پارادایمی نیست که بتوان دور انداخت ،بلکه
بازنمود گرایشهای مطلقگرای سیستم در عصر مالیهی انحصاری است .همانطور که
فوکو اشاره کرد« ،بقای سرمایهداری» را فقط میتوان با کاربست منحصربهفرد منطق
اقتصادی آن در همهی موجودات جامعهشناختی تا مدتی تضمین کرد ]84[.با این
حال ،سرمایهداری با تقلیل به اصل ناب میداس ]liv[،فقط میتواند به نابودی تمام
موجوداتی که آن را لمس میکنند ختم شود .اما اگر سرمایهداری اکنون شکست
خورده ،سؤال این است :بعدش چه؟
بعدش چه؟
اریک هابزبام مورخ مارکسیست در اثر معتبر خود به نام عصر نهایتها ،تاریخ
جهان در سالهای  ،1991-1914با نگاهی به رویکرد قرن بیستویکم نشان داد
دالیلی برای نگرانی وجود دارد که قرن جدید ممکن است حتی بیشتر از «عصر
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نهایتها» که پیش از آن آمده بود تهدیدی برای بشریت باشد؛ قرنی که با جنگهای
جهانی ،تعارض های امپریالیستی و رکودهای اقتصادی متمایز شده و بشریت برای
نخستین بار با امکان خودویران گری مواجه شده بود .با این حال او با نظر به آینده
نتیجه گرفت که قرن (و هزاره)ی جدید خطرات حتی بیشتری در مقابل ما قرار
میدهد.
هابزبام در سال  1994اشاره کرد« :جهانی که ما در آن زندگی میکنیم»،
به واسطهی فرایند اقتصادی و تکنو-علمی[ ]lvغولآسای توسعهی سرمایهداری
که در دو یا سه قرن گذشته مستولی بوده ،ریشهکن و دگرگون شده است .ما
میدانیم یا حداقل فرض معقولی است که این وضع نمیتواند تا ابد ادامه یابد .آینده
نمیتواند استمرار گذشته باشد ،و نشانههایی هم خارجی و هم تا حدودی داخلی
وجود دارد که به نقطهی بحران تاریخی رسیدهایم .نیروهای تولید شده توسط اقتصاد
تکنو-علمی در حال حاضر به قدر کافی بزرگ هستند تا محیطزیست یعنی بنیاد
مادی زندگی انسان را نابود کنند .خود ساختارهای جوامع بشری از جمله حتی برخی
از بنیادهای اجتماعی اقتصاد سرمایهداری در نقطهای هستند که با تخریب آنچه از
گذشتهی بشری به ارث بردهایم نابود میشوند .دنیای ما در معرض خطر انفجار هم از
بیرون و هم از درون قرار دارد .این جهان باید تغییر کند.
ما نمیدانیم که به کدام سو میرویم .فقط میدانیم که تاریخ ما را به این نقطه
آورده است و -اگر خوانندگان با بحث این کتاب همدل باشند -میدانیم که چرا .با
این حال ،یک چیز روشن است .اگر بشریت قرار است آیندهی قابل تشخیصی داشته
باشد ،نباید گذشته یا حال را امتداد بخشد .اگر سعی کنیم هزارهی سوم را بر همان
اساس بنا کنیم ،شکست خواهیم خورد .و بهای شکست ،یعنی بدیل برای جامعهای
تحولیافته ،ظلمات است]85[.
هابزبام شک و تردید اندکی در مورد آنچه هماکنون خطر اصلی است باقی
گذاشت ،یعنی «ایمان یزدان شناختی به اقتصادی که در آن ،منابع به تمامی توسط
بازار کامالً بیقید و بند تحت شرایط رقابت نامحدود» تصاحب میشدند؛ فرایندی که
توسط شرکتهای هر چه متمرکزتر انجام میگرفت .خطر اصلی در میان خطرات
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چنین سیستمی ،عبارت بود از احتمال وجود «عواقب بازگشتناپذیر و فاجعهبار برای
محیطزیست طبیعی این سیاره ،از جمله نژاد بشر که بخشی از آن است»]86[.
موضع هابزبام در آن زمان ،حتی از طرف بسیاری در جناح چپ بهعنوان
دیدگاهی شدیداً «بدبینانه» در رابطه با مسیر توسعهی سرمایهداری بهشدت مورد
انتقاد قرار گرفت ]87[.با این حال امروزه پس از گذشت ربع قرن واضح است که او
درست به خال زده بود .نگرانیهایی که در آن زمان ابراز کرد ،امروزه حتی بیشتر
مشهود هستند .با وجود این ،چنین واقعگرایی در رویکرد به شکست سرمایهداری در
زمان ما ،حتی در مواجهه با دههها یورش نولیبرال درآمیخته با رکود اقتصادی،
مالیگرایی ،نابرابری روبهرشد و انحطاط زیستمحیطی ،هنوز در جانب روشنفکران
چپ در کشورهای ثروتمند نادر است .یک پاسخ رایج این است که به انگارهی پوالنی
از جنبش مضاعف اشاره شود .بر این اساس ،اسطورهی همیشگی یک جامعهی بازار
خودتنظیمگر ،ناگزیر به ظهور جنبشهای دفاعی برای محافظت از جامعه و
محیطزیست میانجامد ]88[.آن انگاره به این امید دامن زده است که آونگ دوباره به
عقب نوسان خواهد کرد و به لیبرالیسم در سبکی مثبتتر یا به دموکراسی اجتماعی
منجر میشود .این باور باقی میماند که شکستهای سرمایهداری تنظیمنشده را
میتوان با بازگشت به سرمایهداری تنظیمشده ،عصر جدید کینزی ،جبران کرد .انگار
تاریخ از حرکت بازایستاده باشد.
با این حال ،امید بستن به جنبش مضاعفی از این نوع ،چهار واقعیت مادی را انکار
میکند .نخست ،سوسیالدموکراسی فقط تا زمانی به وجود آمد و پایدار بود که تهدید
جوامع سوسیالیستی واقعاً موجود حضور داشت و قدرت اتحادیهها دوام میآورد ،و
بالفاصله با مرگ هر دو از بین رفت .دوم ،نولیبرالیسم امروز در خود سرمایهداری و در
مرحلهی سرمایهی انحصاری – مالی ریشه دارد .عصر پیشین سلطهی سرمایهی
صنعتی که اقتصاد کینزی بر پایه ی آن قرار داشت ،اکنون رفته است .سوم ،سوسیال
دمکراسی در عمل متکی بر نظامی امپریالیستی بود که در تقابل با منافع اکثریت
عظیم بشریت قرار داشت .چهارم ،دولت لیبرال – دموکراتیک و سلطهی طبقهی
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سرمایهدار -صنعتی ظاهراً روشنفکر که مایل به تعامل در وفاق اجتماعی با کارگران
هستند ،عمدتاً بقایای گذشته است و پایگاههای ساختاری آن تقریباً ناپدید شدهاند.
حتی زمانی که احزاب سوسیال دموکرات در این شرایط به قدرت برسند ،و وعده
بدهند که درون نظام کار کنند و سرمایهداری مهربانتر و مالیمتری بیافرینند ،ناگزیر
طعمهی قوانین حرکت سرمایهداری در این مرحله میشوند .همانطور که مایکل
ییتس[ ]lviدر زمینهی شکست سرمایهداری مینویسد« ،امروزه این باور غیرممکن
است که حتی فروتنانهترین پروژهی سیاسی و اقتصادی ،که اتحادیههای کارگری و
احزاب سیاسی زمانی پذیرفتند و به ثمر رسیدن آن کمک کردند ،بار دیگر احیا
خواهد شد»]89[.
در به اصطالح چپ لیبرال ،برخی از افراد رویکرد تکنولوژیک-مدرنیزاسیون
گستردهای را اتخاذ کردهاند و عمدتاً به روابط اجتماعی بیاعتنا بودهاند .اینجا در
نوعی جبرگرایی تکنولوژیک ضمنی ،انتظار میرود که فناوری دیجیتال ،مهندسی
اجتماعی و مدیریت حکیمانهی لیبرال ،حکمفرمایی کنند .بنا به ادعای چنین
متفکرانی ،درست است که مطلقگرایی کاپیتالیستی نولیبرالیسم به فاجعهی بیپایان
میانجامد .اما سرمایهداری را احتماالً از باال میتوان تغییر داد تا با هر ضرورتی ،حتی
از دور خارج کردن سود و انباشت در انطباق با الزامات تکنولوژیک فعلی ،مطابقت
یابد .آن چه از سیستم در این مفهوم باقی خواهد ماند ،چارچوبهای عریان شرکتها
و بازارهای اکنون عاری از هر رانهی طبقاتی یا اکتسابی و صرفاً موتورهای کارایی
خواهند بود.
همانطور که یورگن راندرز ]lvii[،یکی از نویسندگان اصلی حد و مرزهای رشد،
در  – 2052پیشبینی وی (در سال  )2012از جامعه در چهل سال آینده – اعالم
کرد« ،سرمایهداری اصالحشده» که در اواسط قرن حاضر ظهور خواهد کرد
«سیستمی خواهد بود که در آن ،بهروزی عمومی بر سود فردی اولویت مییابد».
سرمایهداری اصالحشده تحت راهنمایی «حکومت خردمند» و با مدیریت تکنوکراتها
خواهد بود ،در حالی که حاکی از «دموکراسی کمتر و آزادی بازار کمتر» است .راندرز
به جای این که مستقیماً با شکستهای سرمایهداری روبرو شود –گرچه چهل سال
رکود اقتصادی برای قدرتهای بزرگ اقتصادی و تداوم فقر در «باقی جهان» را
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فرافکنی میکند – چنین مسائلی را عمدت ًا به تصویر خود از جهان در سال 2052
نامربوط میداند .پیشبینی او این است که واقعیت غالب ،نسخهی کارآمدتر و پایدارتر
اگرچه به لحاظ فیزیکی محدودتری از دنیای سرمایهداری امروز خواهد بود]90[.
با این حال ،فقط هفت سال از تحریر کتاب او گذشته است ،و از پیش روشن است
که پیشبینی های راندرز از همه لحاظ اشتباه بودند .وضعیت مواجهه با جهان به لحاظ
کبفی جدیتر از سال  2012است ،زمانی که راهحلهای تدریجی و تکنوکراتیک برای
تغییرات آب وهوایی هنوز حتی در میان بسیاری از افراد در جناح چپ میسر به نظر
میرسیدند ،و در شرایطی که دولت لیبرال – دموکراتیک کامالً باثبات به نظر میآمد.
امروزه در زمینهی تسریع تغییرات آبوهوایی ،رکود اقتصادی ممتد ،تحوالت سیاسی
و بی ثباتی رو به رشد ژئوپلیتیک ،واضح است که چالش هایی که جهان با آنها مواجه
میشود هم عظیمتر و هم دورانسازتر از آنچیزی خواهند بود که طرفداران
مدرنیتهی اکولوژیک پیشرو مانند راندرز تصور میکردند .گزینههای پیش روی ما،
اکنون بسیار دشوارتر هستند.
بهراستی تاریخ با تمام چنین تالشهایی برای ارائهی پیشبینیهای دقیق از آینده
نامهربان بوده است ،بهویژه اگر به سادگی روندهای موجود را بسط دهند و بخش
اعظم بشریت و مبارزات آنها را از نظر دور بدارند .به همین دلیل است که دیدگاه
دیالکتیکی به این اندازه مهم است .مسیر واقعی تاریخ را هرگز نمیتوان پیشبینی
کرد .تنها چیز مسلم درمورد تغییرات تاریخی ،وجود مبارزاتی است که آن را به پیش
میرانند و خصلت ناپیوستهی آن را تضمین میکنند .انفجارها هم از درون و هم از
بیرون بهناگزیر محقق میشوند ،و جهان را برای نسلهای جدید متفاوت از نسل قدیم
میسازند .تاریخ به سیستمهای اجتماعی متعددی اشاره دارد که به حدود تواناییشان
برای تطبیق روابط اجتماعی خود به منظور استفادهی عقالنی و پایدار از نیروهای
تولیدی در حال توسعه رسیدهاند .از این رو گذشتهی انسانی مملو از دورههای
پسروی و به دنبال آن ،شتابهای انقالبی است که همه چیز را زیرورو میکنند.
همانطور که یاکوب بورکهارت[ ]lviiiمورخ محافظهکار در قرن نوزدهم اعالم کرد،
«بحران تاریخی» زمانی رخ میدهد که «بحرانی در کل وضعیت امور ایجاد شده است،
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شامل تمام دورهها و همگی یا بسیاری از مردمان همان تمدن… فرآیند تاریخی
ناگهان به صورت وحشتناکی شتاب میگیرد .به نظر میرسد تحوالتی که در غیر این
صورت قرنها طول میکشند ،در عرض چند ماه یا هفته مانند اشباحی بهسرعت برق
و باد میگذرند ،و به انجام میرسند» .او این وضعیت را «شتاب فرآیندهای تاریخی»
نامید]91[.
بورکهارت در اصل انقالبهای اجتماعی را در نظر داشت ،مانند انقالب فرانسه در
سال  .1789همانطور که ژرژ لوفور[ ]lixمورخ مدرن فرانسوی توضیح داد ،این شتاب
تاریخی بهعنوان سلسلهای از انقالبهای گسترده آغاز شد و با سرعت وحشتناکی از
انقالب آریستوکراتیک به انقالب بورژوایی به انقالب مردمی و بعد به انقالب دهقانی
جهش یافت .این انقالب سرانجام خصلت یک «بلوک ،یک چیز واحد» تاریخی و
ظاهراً شکستناپذیر را به خود گرفت ،که بخش اعظم تاریخ جهان را تغییر داد]92[.
آیا چنین شتاب انقالبی تاریخ ،گرچه در مقیاسی بینهایت بزرگتر ،میتواند در
قرن بیست ویکم اتفاق بیفتد؟ اکثر مفسران وضع موجود در کشورهای هژمونیک نظام
جهانی امپریالیستی بر اساس تجربیات محدود خودشان و دیدگاه محدود به تاریخ،
خواهند گفت نه .با این حال انقالبها همچنان در پیرامون نظام جهانی به وقوع
میپیوندند ،و حتی در حال حاضر تنها تحت تأثیر مداخالت اقتصادی ،سیاسی و
نظامی امپریالیستی فرومینشینند .به عالوه امروز شکست سرمایهداری در مقیاس
سیاره ای ،تمام تمدن و حیات را که روی این سیاره میشناسیم تهدید میکند .اگر
تغییرات چشمگیری صورت نگیرد ،دمای جهانی این قرن به میزان  4درجه یا حتی 6
درجهی سانتیگراد از زمان پیشا-صنعتی افزایش خواهد یافت ،که به شرایطی منجر
میشود که بشریت را در کل به مخاطره میاندازد .در ضمن ،سرمایهداری افراطی
امروز تالش میکند تا تمام پایگاههای وجود مادی را خلع ید و محصور کند ،که
تقریباً تمام مازاد خالص اجتماعی را تخلیه مینماید و محیطزیست طبیعی را برای
منفعت مستقیم عدهای انگشتشمار غارت میکند.
در نتیجهی مستقیم روابط اجتماعی سرمایهداری ،چالشهای مادی اینک رویارو
ال دیده شده است ،که به انباشت فاجعه
با بشریت بیشتر از هر چیزی هستند که قب ً
همراه با انباشت سرمایه میانجامد ]93[.صدها میلیون نفر تحت این شرایط به نبرد با
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سیستم کشانده می شوند ،که مبنای جنبش جدیدی را در سراسر جهان به سوی
سوسیالیسم خلق میکند .ییتس در کتاب خود به نام آیا طبقهی کارگر میتواند
جهان را تغییر دهد؟ پاسخ میدهد بله میتواند .اما تنها از طریق نبردی وحدتبخش
توسط کارگران و مردم به هدف سوسیالیسم اصیل میتواند این کار را به انجام
رساند]94[.
ممکن است اعتراض شود که سوسیالیسم مورد آزمایش قرار گرفته و شکست
خورده است و ازاینرو دیگر بهعنوان بدیل وجود ندارد .با این حال ،مانند نخستین
تالشهای سرمایهداری در دولت-شهرهای ایتالیا در اواخر قرون وسطی که به اندازهی
کافی نیرومند نبودند تا در میان جوامع فئودالی دوام آورند که آنها را احاطه کرده
بودند ،شکست نخستین آزمایش ها در سوسیالیسم فقط گواه بر نوزایی نهایی آن در
فرمی جدید ،انقالبیتر و جهانیتر است که شکستها را بررسی میکند و از آنها
درس میگیرد ]95[.حتی در شکست ،سوسیالیسم این مزیت را نسبت به
سرمایهداری دارد :با تقاضا برای «آزادی به طور کلی» برانگیخته میشود ،که در
برابری اساسی و توسعه ی انسانی پایدار ریشه دارد .سوسیالیسم دقیقاً آن روابط
اجتماعی جمعی را منعکس میکند که از ضرورت تاریخی و نبرد بیپایان برای آزادی
انسانی زاده میشوند و برای بقای انسان در دوران ما حیاتی هستند]96[.
جوزف شومپیتر[ ]lxاقتصاددان محافظهکار بزرگ که در مقام وزیر امور اقتصادی
اتریش در وین سرخ برای مدتی با حکومت سوسیالیست دست دوستی داده بود و
متوجه شد که از همه طرف مورد حمله قرار میگیرد ،زمانی نوشت که سرمایهداری
نه به خاطر «وزن شکست اقتصادی» بلکه در عوض به خاطر «موفقیت» خود در
تعقیب غایات اقتصادی تنگنظرانهی خویش نابود خواهد شد ،که بنیادهای
جامعهشناختی وجود آن را تضعیف کرده است .شومپیتر اعالم کرد که سرمایهداری
«بهناگزیر شرایطی را ایجاد میکند که قادر نخواهد بود به زندگی خود ادامه دهد و
این شرایط لزوماً به سوسیالیسم بهعنوان وارث بالفصل آن منجر میشود»]97[.
معلوم می شود که از بسیاری جهات حق با او بود ،گرچه نه تمام ًا به طریقی که او
انتظار داشت .توسعهی جهانی سرمایهداری انحصاری و مالیگرایی با طالیهداری همان
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نولیبرالیسم ضدانفالبی که ابتدا در واکنش به وین سرخ در سالهای بین جنگ ظاهر
شد – در زمانی که خود شومپیتر نقش عمدهای ایفا میکرد – اکنون پایههای مادی
نه چندان خود سرمایهداری بلکه جامعهی جهانی و محیطزیست سیارهای را تضعیف
کرده است .در نتیجه« ،فضای خصومت تقریباً همگانی» نسبت به نظم اجتماعی
حاکم به ظهور رسیده است ،گرچه در زمینهی سردرگم کنونی ،بیشتر مخالفت با
نولیبرالیسم محسوب میشود تا با خود سرمایهداری]98[.
تضعیف پایه و اساس وجود انسان توسط سرمایهداری در نهایت کارگران و مردم
جهان را به طلب راههای جدید رو به جلو وادار میسازد .جنبشی فراگیر و طبقاتی به
سوی سوسیالیسم در این قرن ،امکان تحوالت کیفی جدید را خواهد گشود که
هرجومرج جامعهی بازار سرمایهداری احتماالً نمیتواند با رقابت انحصاری ،نابرابری
شدید و حرص و طمع نهادینهی خود ارائه دهد ]99[.این امکان دربرگیرندهی
توسعه ی تکنولوژی سوسیالیستی است ،که هم اشکال تکنولوژی مورد استفاده و هم
اهدافی که در خدمت آنها قرار میگیرد در جهات سوسیالیستی مخالف با منافع
فردی و طبقاتی هدایت میشوند ]100[.چشمانداز برنامهریزی دموکراتیک درازمدت
در تمام سطوح جامعه را معرفی میکند که اجازه میدهد تصمیمگیری و توزیع خارج
از منطق نقدینگی رخ دهند ]101[.سوسیالیسم ،در رادیکالترین شکل آن ،مربوط به
برابری اساسی ،همبستگی اجتماعی و پایداری زیستمحیطی است .هدف آن ،وحدت
– نه صرفاً تقسیم – کار است.
همین که توسعهی انسانی پایدار با ریشه در ارزشهای مصرفی و انسانی واقعی ،و
نه در نیازهای مبادله ،پیشرفت تاریخی را تعریف کند ،آینده که اکنون بسته به نظر
میرسد در هزاران راه گشوده خواهد شد و اشکال بهتمامی جدید ،کیفیتر و جمعی را
از توسعه میسر خواهد ساخت ]102[.این امر را میتوان در انواع اقدامات عملی
ضروری دید که میتوانستیم اتخاذ کنیم اما تحت شیوهی تولید فعلی بهطور کامل
کنار گذاشته می شوند .عدم امکان فیزیکی یا فقدان مازاد اقتصادی -که اکثر آن در
حال حاضر بر باد میرود – نیستند که بر سر راه کنترل دموکراتیک سرمایهگذاری یا
ارضای نیازهای اساسی – هوا و آب پاک ،خوراک ،پوشاک ،مسکن ،آموزش و پرورش،
مراقبتهای بهداشتی ،حملونقل و کار مفید – برای همگان قرار میگیرند .کمبود
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کاردانی فنی یا وسایل مادی نیست که از تغییر زیستمحیطی ضروری به اشکال
پایدارتر انرژی جلوگیری میکند ]103[.نوعی تقسیم ذاتی انسانیت نیست که مانع از
برساخت یک انترناسیونال جدید از کارگران و مردمان علیه سرمایهداری ،امپریالیسم و
جنگ میشود ]104[.تمام اینها در دسترس ما هستند ،اما پیگیری منطقی را نیاز
دارند که مخالف با منطق سرمایهداری است.
کارل مارکس نوشت که انسانیت «به ناگزیر تنها وظایفی را بر دوش میگیرد که
قادر به حل آنها باشد ،چرا که نگاهی دقیقتر همواره نشان خواهد داد که خود
مسئله تنها وقتی پیش روی ما قرار میگیرد که شرایط مادی برای حل آن از پیش
حاضر هستند یا الاقل در مسیر شکلگیری قرار دارند» ]105[.خود اتالف و افراط
سرمایهی انحصاری-مالی امروز همراه با توسعهی وسایل ارتباطات جدید که
هماهنگی ،برنامه ریزی و کنش دموکراتیک را بیش از همیشه برای انسانها میسر
میسازند ،نشان میدهد که مسیرهای بیشمار به سوی جهانی از برابری اساسی و
پایداری زیستمحیطی وجود دارند همین که دنیا از غل و زنجیر سرمایه رها
شود]106[.
پاسخها به بحرانهای رویاروی ما هم اجتماعی و هم زیستمحیطی هستند .آنها
نیاز به تنظیم عقالنی متابولیسم میان انسانها و طبیعت تحت کنترل انسانیت متحد
–که جریانها ،چرخهها و دیگر فرایندهای حیاتی اکوسیستمهای سالم ،محلی،
منطقهای و جهانی (و زیستگاههای گونهها) را بازسازی و حفظ میکند -در انطباق با
نیازهای کل زنجیرهی نسلهای انسانی دارند .سرچشمههای اصلی کنش انسانی در
سراسر تاریخ ،در سائق برای آزادی انسان و مبارزه برای چیرگی بر روابط ما با جهان
نهفته اند .اولی نهایت ًا خواهان برابری و اجتماع است؛ دومی ،توسعه و پایداری انسانی.
باید نهایتاً بر این مبارزات برای پیشرفت جمعی اتکا کنیم اگر بناست انسانیت اصالً
آیندهای داشته باشد.
پیوند با متن انگلیسی:
?John Bellamy Foster .Capitalism Has Failed—What Next
پینوشتهای مترجم
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نقش دولت در سرمایهداری متأخر:
واکاوی اسطورهها
احمد سیف

احمد سیف

وارسیدن رابطهی بین دولت و بازار در اقتصاد سرمایهداری مقولهی بسیار مهم و
درعینحال پیچیدهای است که متأسفانه با تعدادی «اسطوره» و «افسانه» درآمیخته
است و درنتیجه این که دقیق ًا دولت چه میکند و یا چه باید بکند ،اغلب در پیآمد
وجود این اسطورهها مخدوش میشود و آنگونه که سزاوار است مورد بررسی قرار
نمیگیرد ]1[.ازاینرو در نظر دارم طی یادداشتهایی نخست اسطورههای رایج دربارهی
جایگاه دولت در اقتصاد سرمایهداری را بر رسی کنم و در پرتو آن در نهایت به بررسی
جایگاه بایسته ی این دولت در اقتصاد بپردازم .در یادداشت حاضر ،تالش میکنم
دربارهی این سه اسطوره اندکی توضیح بدهم:
اسطورهی اول ،دولت در یک اقتصاد سرمایهداری سربار است.
اسطورهی دوم « ،بازار آزاد»
اسطورهی سوم :دولتهای نولیبرالی کوچک میشوند و کمتر برسرراه مردم قرار
میگیرند.
اسطورهی سرباربودن دولت
براساس اسطورهی اول ادعا میشود که مصرفکنندگان «تحتستم» درواقع
مالیات دهندگان هستند که ناچارند سرباری دولت را تحمل کنند .و این اقدامات
دولت آزادی آنها را کمتر میکند و بهویژه به خاطر پرداخت مالیات آنها نمیتوانند
پول خود را به هر شکلی که دوست میدارند در بازار هزینه کنند .بخش دولتی هم
که چیزی غیر از یک بوروکراسی غیرکارآمد نیست که در کنار غیرکارآمدی مقررات
دست وپاگیر زیادی هم دارد و درکنار ایرادهای دیگر که اغلب گرفته میشود اینها در
کلیت خود سرباری دولت را توضیح میدهند.
در همین جا اضافه کنم که این اتهام «سرباربودن» دولت به مقدار زیادی بستگی
دارد به این که دولت درآمدهایی را که از طریق مالیات به دست میآورد به چه
صورتی هزینه میکند .اجازه بدهید نمونهای ارائه بدهم.
در انگلیس که نویسنده در آن زندگی میکند چند سال پیشتر مباحثات زیادی
درگرفته بود که آیا بین لندن و بیرمنگام باید نظام راهآهن سریعالسیر ایجاد کرد یا
خیر .در همان زمان ،شماری ادعا میکردند که آیا درست است که هزینهی ایجاد این

404

405

نقش دولت در سرمایهداری متأخر :واکاوی اسطورهها

راهآهن سریعالسیر را «سربار مالیاتدهندگان» بکنیم؟ نظر به این که این راهآهن
ساخته نشد به حدس قریب به یقین میگویم که این داستان باراضافی
برمالیاتدهندگان در بحث و جدلها پیروز شد و احتما ًال به همین دلیل ساخت این
راهآهن انجام نگرفت.
ولی آیا بهراستی ساخت راهآهن سریعالسیر بین لندن و بیرمنگام بار اضافهای بر
دوش مالیات دهندگان بود؟ همین جا اضافه کنم که ممکن است به دالیل دیگر بتوان
با ایجاد این راهآهن مخالفت کرد ولی بهیقین «باراضافی» بودن بر دوش
مالیاتدهندگان یکی از آن دالیل نیست.
همهی پژوهشهایی که انجام گرفت نشان داد که اگر این راهآهن ساخته شود،
پروژه ی سودآوری خواهد بود و به همین خاطر اصل و فرع وامی که برای ساخت آن
گرفته شود را می تواند کارسازی نماید و حتی این امکان واقعی وجود داشت که
احتماالً مازادی هم باقی می ماند که البته دولت اگر چنین کاری را انجام میداد
میتوانست از آن برای کاستن از بار مالیاتی مصرفکنندگان در انگلیس استفاده کند.
در آن صورت ،معلوم نیست که اجرای این پروژهی دولتی چگونه میتوانست
باراضافهای بردوش مالیات دهندگان باشد؟ از سوی دیگر تا زمان روی کارآمدن خانم
تاچر در سال  ،1979گاز ،برق ،مخابرات و سازمان آب در مالکیت دولت بود که از
سوی دولت خانم تاچر به بخش خصوصی واگذار شدند .آیا این خدمات عمومی به این
دلیل به بخش خصوصی واگذار شدند که باراضافهای بردوش مالیاتدهندگان بودند؟
بههیچوجه .اگرچه پس از خصوصیشدن از جمله بهدلیل افزایش قابلتوجه هزینهی
استفاده ازاین خدمات سودشان بسیار بیشتر شده است ولی در زمان واگذاری هم
آنها سودآور بودند .به عبارت دیگر ،میخواهم به این نکته اشاره کنم که تصمیم به
واگذاری آنها به بخش خصوصی نه براساس مبانی پایهای اقتصاد سرمایهداری بلکه
دقیقاً تصمیمی سیاسی بود .البته این واقعیت دارد که در یک جامعهی نمونهوار
سرمایهداری منشاء بخش عمده ای از درآمدهای دولت مالیاتی است که ازساکنان
کشور میگیرد ولی این که این مالیاتها باری بردوش مالیاتدهندگان است یا خیر به
میزان زیادی بستگی دارد که دولت این درآمدها را چهگونه هزینه کند.
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بهطور کلی میتوان این هزینهها را به دو گروه تقسیم کرد:
سرمایهگذاری بخش دولتی
مصرف بخش دولتی
اگر به صورت دیگری همین تقسیمبندی را ارائه کنم میتوانم از دو دسته خدمات
سخن بگویم:
دفاع و جنگ و پلیس
خدمات اجتماعی
خدمات اجتماعی را هم میتوان به حداقل سه گروه تقسیم کرد:
آموزش عمومی
بهداشت عمومی
حقوق تقاعد و بازنشستگی دولتی
حاال که این تقسیمبندیها را مشاهده کردیم توجه را به نمودار زیر که دربارهی
امریکاست جلب میکنم.

بالفاصله باید اضافه کنم که این نمودار بیانگر آمار قطعی نیست بلکه براساس
روند تغییر آن در دورهای که آمارهای قطعی داریم ،شامل پیشنگری برای چند سال
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آینده هم هست .اما نکتهی جالب این که در سال  1962سرمایهگذاری دولت امریکا
در حدود  6درصد تولید ناخالص داخلی بود و مصرفاش هم اندکی بیشتر از 2
درصد تولید ناخالص داخلی ،ولی وقتی به سال  2012میرسیم درحالی که میزان
سرمایهگذاری دولتی به  3درصد کاهش یافته است میزان مصرف ولی به  10درصد
رسیده است .حاال که دارم از اقتصاد امریکا سخن می گویم پس نمونهی دیگری هم
به دست بدهم .پروفسور پولین که در دانشگاه امهرست در بوستون درس میدهد
میزان مشاغل ایجاد شده به ازای یک میلیون دالر هزینههای دولتی را محاسبه کرده
است .نمودار بعدی خالصهای از یافتههای پولین را به دست میدهد.

اگر در تخصیص منابع دولتی مبانی ابتدایی اقتصاد سرمایهداری در نظر گرفته
شود ،دولت باید مشوق سرمایهگذاری در آموزش عمومی و یا انرژی سبز باشد چون
گذشته از منافع درازمدت ،میزان اشتغالی که برای امریکاییها ایجاد خواهد کرد
بهمراتب از هزینه در عرصههای دیگر – هزینههای نظامی و یا منابع انرژی فسیلی
بیشتر است .ولی خبر داریم که دولت کنونی آقای ترامپ در حالی که یارانهی
پرداختی به انرژی سبز را کاهش میدهد و از بودجهی آموزشی میکاهد ولی
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بودجهی نظامی را افزایش داده است .به سخن دیگر دارم به این نکته اشاره میکنم
که سیاست مداران اگرچه درتوجیه سیاستهایی که درپیوند با نقش دولت دراقتصاد در
پیش میگیرند معمو ًال به اقتصاد هم اشاره میکنند ولی در واقع مبانی پایهای اقتصاد
را نادیده گرفته و براساس منافع گروهی و طبقاتی خویش تصمیمگیری خواهند کرد.
پیش از آن که به اسطورهی دوم بپردازم اجازه بدهید نمونهی دیگری به دست
بدهم .چند سال پیشتر دربریتانیا دولت وقت این مباحث را پیش کشید که دیگر
«توان مالی» ارائه ی تحصیالت عالی مجانی و بدون شهریه به شهروندان را ندارد و به
همین دلیل هم بود که برای دانشجویان انگلیسی هم شهریهی دانشگاهی تعیین شد
(البته از مدتها پیشتر برای دانشجویان خارجی – غیرانگلیسی – شهریه تعیین
شده بود ولی در همهی آن سالها دانشجویان انگلیسی بدون شهریه وارد دانشگاه
ال به این کار ندارم که این شهریه در اولین اقدام سالی  1000پوند بود و
میشدند) .فع ً
درحال حاضر ( )2018به بیش از سالی  9000پوند رسیده است .ولی پرسش این
است که به یک تعبیر خصوصیکردن و یا پولیکردن آموزش عالی آیا مشکل عدم
توان مالی در ارائهی آن را درمان کرده است؟
البته که چنین هد فی به دست نیامد و احتماالً قرار هم نبود به دست بیاید .در
این شرایط:
برای خانوارهای ثروتمند ،هزینهی عمومی ارائهی آموزش عالی «خصوصی» شد و
حاال از کیسهی خانوارها پرداخت میشود.
برای خانوارهای کم درآمدتر که دسترسی به این امکانات از همیشه دشوارتر شده
است.
به احتمال زیاد خانوادههای فقیر هم که از آموزش عالی بازماندهاند و این البته
پیآمدهای نامطلوب درازمدت خواهد داشت.
اسطورهی «بازارآزاد»
اما بپردازم به اسطورهی «بازار آزاد» که هم گستردهتر است و هم این که نقش
مخربتری در اغتشاش ذهنی سیاستپردازان داشته است.
استدالل هم به این صورت ارائه میشود که بازار باید بهضرورت «آزاد» باشد یعنی
وقتی دولت در بازار «مداخله» میکند و برای عوامل اقتصادی تعیین تکلیف میکند
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که چه بکنند و یا چه نکنند ،در آن صورت تخصیص منابع دراقتصاد بهینه نخواهد
بود .سرمایهگذاری و نوآوری در اقتصاد لطمه میخورد و البته که در پیآمد این
مداخالت ،میزان رشد اقتصادی ،سطح اشتغال هم دراقتصاد صدمه میخورد .درنتیجه
هرچه که «مداخالت» دولت در بازار کمتر باشد ،به نفع همگان است .این نتیجهگیری
البته بر یک کژفهمی اساسی دیگر استوار است که برآن اساس:
جامعه متشکل از کسانی است که به صورت «انفرادی» زندگی میکنند.
افراد هم به فراخور حال «نهادهای» الزم را ایجاد میکنند.
آنها میتوانند بهدلخواه وارد این «نهادها» شده و یا از آنها خارج شوند.
«بازارها» و «دولت» هم دو حوزهی کامال مجزا هستند که نباید مخلوط شوند .در
نتیجه ،وقتی «دولت» در «بازارها» «مداخله» میکند این به نفع همگان است که این
چنین نکند.
ولی در واقعیت زندگی« ،دولت» چیزی بیشتر از عبارتی برای سازوکاری که به
آن وسیله گروهای مختلف در جوامع بشری وجود و زندگی خود را سامان میدهند،
نیست و با همهی ایرادهایی که میتوان به این نهاد داشت ،نبودن آن بهیقین موجب
رسیدن ما به نیروانا ،و خوشبختی و رفاه همگانی نمیشود .اگر به واقع به برچیدن آن
موفق شویم در بهترین حالت به شرایطی خواهیم رسید که چند سال پیشتر در
سومالی وجود داشت و یا درحال حاضر احتماالً در لیبی وجود دارد .از آن گذشته در
دنیای واقعی ،چیزی به نام «بازار آزاد» وجود ندارد و هرگز هم وجود نداشته است.
درواقع پیششرط وجود بازارها ،وجود دولت است و بهعالوه وجود دولت شرط اساسی
و ضروری تداوم و پایداری بازارها هم هست .بازار عمدت ًا به خاطر مقررات دولتی است
که عمل میکند نه این که این مقررات مانع عملکرد آن باشد .بهترین مثالی که
میتوانم درباره ی نقش دولت در بازار بدهم به نقش داور در یک مسابقهی فوتبال
شبیه است .آیا میتوان بدون داشتن یک داور یک مسابقهی فوتبال داشت؟ آیا
میتوانیم بگوییم که داور در مسابقهی فوتبال « مداخله» میکند و هرچه کمتر
«مداخله» بکند به نفع مسابقهی فوتبال است .نکتهای که باید به آن توجه کنیم این
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است که عمدهترین خصیصهی نظام اقتصادی – سرمایهداری – که در تحت آن
زندگی میکنیم کدام است؟
هر مبادله در بازار – بزرگ ،کوچک ،ساده و پیچیده – براساس «قانون قرارداد»
انجام میگیرد و در پیآمد تکمیلاش ،انتقال «مالکیت» اتفاق میافتد .از دیگر
جنبهها میگذرم ولی برای این که این «قرارداد» به سرانجام برسد ،ساختار مقررات و
تعاریف پذیرفتهشده از «حقوق» و «مالکیت» الزم است .اجازه بدهید با یک مثال
ساده ادامه بدهم.
فرض کنید که به مکدونالد محل می روید و میخواهید یک همبرگر بیگمک
بخرید .قبل از هرچیز باید مطمئن باشید که فروشنده در واقع «مالک» بیگ مکی
است که میخواهد به شما بفروشد و شما بهعنوان خریدار باید اطمینان خاطر داشته
باشید که پس از مصرف آن گرفتار مسمومیت غذایی نمیشوید .فروشنده هم
می پذیردکه وقتی شما قیمت بیگ مک را پرداختید ،مالکیت آن به شما منتقل
می شود .فروشنده هم باید مطمئن باشد که خریدار به وظایف خویش در اجرای
همین «قرارداد» عمل میکند.
پیشتر هم گفتهام در هر مبادلهای هم «حقوق» مطرح است و هم «تعهدات»،
ولی ش کل و صورت این حقوق و این تعهدات برای طرفین تفاوت میکند .بهطور کلی
هر مبادلهای که در بازار صورت میگیرد ،میخواهد خرید یک شیشه شیر باشد یا
خرید چند میلیارد دالری یک بنگاه براساس قراردادی است که اگرچه گاه نوشته و
درمحضر قانونی ثبت میشود ولی اغلب براساس قراردادهای نانوشته استوارند تا
انتقال مالکیت صورت بگیرد .درواقع برای انجام و اتمام همهی این مبادالت باید
مجموعهای از مقررات و تعاریف پذیرفتهشدهی حقوق و مالکیت ازپیش تنظیم شده
باشد.
برای شماری از این مبادالت و شماری از این بازارها این مقررات و تنظیمات
بسیار پیچیده و حتی دستوپاگیرند و برای شماری دیگر مبادله با سهولت بیشتری
انجام می گیرد .ولی واقعیت این است که درجهان امروزین بازاری وجود ندارد که این
مقررات و تنظیمات در آن وجود نداشته باشد و البته که این مقررات آزادی ما را در
انتخاب اندکی محدود میکند.
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اجازه بدهید از انگلیس که نظام اقتصادی اش سرمایهداری پیشرفته است مثال
بزنم.
آیا می توانید هرچه که دوست دارید دراین بازارها خریداری کرده و یا به فروش
برسانید؟
البته که نمیتوانید.
فروش اعضای بدن و یا مواد مخدر در انگلیس غیر قانونی است.
خرید رأی مردم در انتخابات آزاد نیست و مجازات قانونی دارد.
نمیتوان با پرداخت مبلغی به یک قاضی دادگاه رأی او را خرید.
خرید و فروش سالح گرم در انگلیس غیرقانونی است.
درشماری از کشورها – از جمله در ایران و عربستان – خرید و فروش مشروبات
الکلی هم غیرقانونی است.
در شماری دیگر از بازارها ،تایید دولت برای این که بتوانید در این مبادلهها
مشارکت کنید ضروری است.
در همین انگلیس ،آیا هر کسی آزاد است که طبابت کند؟
البته که این گونه نیست .و همین محدودیت دربارهی وکالت و چندین حوزهی
دیگر هم وجود دارد.
آیا هرکسی میتواند در بازار و در این مبادالت مشارکت کند؟
روشن است که این «آزادی» وجود ندارد .بهکارگیری کودکان از یک سن
غیرقانونی است و همانطور که گفتم اطبا و وکال برای این که بتوانند وارد این
مبادالت بشوند باید از دولت «جواز» داشته باشند.
آیا هرکس و یا هر بنگاهی میتواند به تأسیس بانک دست بزند؟
الب ته که نه ،از سوی دولت مقرراتی وجود دارد که باید شخص و یا بنگاه متقاضی
تاسیس بانک آن شرایط را احراز کرده باشد .یا اجازه بدهید نمونهی دست به نقدتری
بدهم .آیا گمان میکنید هر بنگاهی میتواند در بازار سهام به فروش سهام خود دست
بزند؟ پاسخ اینجا هم منفی است .ش رایط و مقرراتی وجود دارد که عمدتاً از سوی
دولت تعیین شدهاند و بدون احراز آن شرایط چنین مبادله ای – یعنی خریدوفروش
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سهام – اتفاق نخواهد افتاد .حتی وقتی وارد این مبادله میشوید ،آیا میتوانید به هر
قیمتی که دوست دارید کاال یا خدمات موردنظر خود را خریداری کنید و یا به فروش
برسانید؟ برخالف آنچه که در نگاه اول به نظر میرسد در اینجا هم پاسخ منفی
است .اگر درانگلیس – و بسیاری از کشورهای دیگر – خریدار نیروی کار هستید ،یک
حداقل مزدی وجود دارد که پرداخت کمتر از آن مجازات قانونی دارد .من هم میدانم
که در کالسهای درسی وقتی از تعیین میزان مزد – بهطور کلی – سخن میگوییم با
استفاده از نمودارهای عرضه و تقاضا به این توهم دامن میزنیم که درنتیجهی برخورد
این دو دربازار ،میزان مزد تعیین میشود .درعمل ولی آنچه اثر تعیینکنندهای
برمیزان مزد در اقتصاد دارد سیاستهای کنترل مهاجرت نیروی کار است که عمدت ًا
از سوی دولت تدوین و اجرا می شود .حتی اجازه بدهید از بازارهای مهمتری نمونه
بدهم .چند سالی است که نرخ بهره – یعنی دواقع «قیمت پول» در اقتصادهای
سرمایهداری غربی بهشدت «ارزان» شده است و حتی اکنون چندین سال است که
نرخ واقعی بهره در این بازارها «منفی» است .یعنی واقعیت این است که نرخ بهره
بهشدت پایین است .آیا فکر میکنید دلیل ارزان بودن وامستانی این است که عرضهی
پول زیاد شده و در نتیجه «بهایاش» پایین آمده است – پاسخی که معتقدین به
بازار آزاد به چنین وضعیتی خواهند داد .از سوی دیگر ،آیا فکر میکنید که دلیل این
امر این است که مردم – یعنی متقاضیان وامستانی کم شدهاند – بهاصطالح تقاضا
برای وام – کمتر شده است و در نتیجه قیمتها سقوط کردهاند .البته که هیچ کدام
از این احتمالها واقعیت ندارند .سیاستپردازان – دولتها -تصمیم گرفتهاند که برای
تشویق تقاضای کل در اقتصاد ،نرخ بهره را به صورت مصنوعی در سطح پایینی نگاه
بدارند .این که آیا سیاست درستی است یا خیر و یا درعمل مؤثر بوده یا خیر ،به
موضوع مورداشارهی من در اینجا ربطی ندارد.
اگر میپذیریم که دو تا از مهمترین قیمتهایی که در نظام سرمایهداری بسیار هم
تعیین کننده اند ،یعنی مزد از سویی و نرخ بهره از سوی دیگر ،نه به وسیلهی «بازار
آزاد» بلکه بهطور عمده از سوی دولت تعیین میشوند درنتیجه میتوان نتیجه گرفت
که تنظیمات دولت در تعیین دیگر قیمتها هم اثرگذار هستند.
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دولت کوچکشوندهی نولیبرالی
سومین اسطوره ای که ارائه میشود این است که دولت نولیبرالی بهطور دائمی در
راستای کوچکترشدن حوزهی اثرگذاریاش فعالیت میکند .چون در این نگرش
«مداخالت دولت» نه بخشی از «راهحل» بلکه بخشی از مشکالت ادارهی کشور است.
واقعیت امر این است که این ادعا سراپا کذب است و سند و شاهدی در دفاع از
آن نداریم .درواقع دولت نولیبرالی همانند هر نوع دولت دیگری در همه جا هست ولی
حوزهی فعالیت و مداخلهاش با مداخالت انواع دیگر دولتها متفاوت است .در همین
انگلیسی که نویسنده در آن زندگی میکند ،دولتهای نولیبرالی بودند که حتی
«جداول شیوهی فعالیت دبستانها» را تنظیم و اجرا کردهاند .به گفتهی سیمور
( 2014ص  )67برخالف ادعاهایی که میشود «دولت درجایی که به دنیا می آیی و
آنجا که تو را به خاک میسپارند ،حضور دارد».
این ادعا که دولت های نولیبرالی مداخالت کمتری در اقتصاد دارند با شواهد
موجود ناهمخوان است .درجدول زیر نسبت هزینههای دولتی به درآمد ملی را در 17
کشور عمدهی سرمایهداری به دست میدهم و مشاهده میکنید که برخالف این ادعا،
سهم دولت در همهی این کشورها از  1960به این سو بهشدت افزایش یافته است.
تنها کشوری که سهم هزینههای دولتی از درآمد ملی در آن در سال  2017از
میزانش در  1960کمتر شده است ایرلند است.
سهم هزینههای دولتی از درآمد ملی به درصد
ایرلند

ایتالیا

ژاپن

هلند

نروژ

سال

28
6.39
8.50
4.41

1.30
2.34
6.45
6.53

3.18
3.19
7.32
3.32

7.33
5.45
5.62
5.57

32
41
4.49
9.54

1960
1970
1980
1990

3.31
7.48

1.46
9.49

39
8.42

2.44
1.50

3.42
8.44

2000
2011

1.26

9.48

05.39

6.42

3.50

2017
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استرالیا

اتریش

بلژیک

کانادا

سال

1.22
5.25
1.34

1.32
2.39
5.48

6.34
1.42
7.58

9.28
7.35
5.41

1960
1970
1980

7.37
2.35
2.35
2.36

4.49
2.52
5.50
1.49

3.55
2.49
4.53
2.52

8.47
1.41
9.42

1990
2000
2011
2017

دانمارک

فنالند

فرانسه

آلمان

سال

6.24

6.26

6.34

32

1960

2.40
2.56
6.58
3.53
9.57
9.51

5.30
4.39
8.46
3.48
1.54
7.53

9.38
2.46
9.49
6.51
1.56
5.56

6.37
9.46
7.45
1.45
7.45
9.43

1970
1980
1990
2000
2011
2017

سوئد

سوییس

بریتانیا

امریکا

سال

1.31

2.17

6.32

2.27

1960

7.43
7.65

3.21
7.29

3.39
6.44

6.31
6.33

1970
1980

8.60
57

9.30
1.35

3.42
6.36

6.36
9.33

1990
2000

3.51
1.49

2011
7.41
1.49
34
2017
8.37
1.41
33
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به چند نکته دربارهی این جدول اشاره میکنم:.
در بلژیک ،دانمارک ،فنالند ،فرانسه و نروژ هزینههای دولتی در 2017بیش از 50
درصد درآمد ملی این کشورهاست یعنی نصف فعالیتهای اقتصادی که در اقتصاد این
کشورها انجام میگیرد از چارسوق «بازار آزاد» نمیگذرد.
درحالی که در  1960سهم هزینههای دولتی از درآمد ملی در هیچ کشوری به
 40درصد نمیرسد در  2017در  12کشور از  17کشوری که دراین جدول آوردهام
سهم هزینههای دولتی از درآمدملی بیش از  40درصد شده است.
تا به همین جا چند نتیجهگیری کلی:
نقش دولت در اقتصاد سرمایهداری بسی پیچیده تر از آن است که از سوی
مخالفان این نقش ادعا میشود.
به جای این که برای مباحث «دولت» در مقابل «بازار» انرژی بگذاریم و وقت خود
و دیگران را تلف کنیم ،مناسبتر است تا بررسی کنیم که بهترین ترکیب این دو کدام
است تا بتوانیم به اهداف زیر برسیم:
منابع موجود در اقتصاد به صورت بهینه مورد بهرهبرداری قرار بگیرند.
ثبات نظام اقتصادی خود را تضمین کنیم.
با استفادهی بهینه از این منابع ،رفاه اجتماعی را به حداکثر برسانیم.

پینوشت
[ ]1آنچه در اینجا نوشتهام بازنوشتهی یکی از درسگفتارهای من در نیو کالج در
درس «اقتصاد سیاسی» است که برای دانشجویان سال سوم ارائه میدهم.

نقد اقتصاد سیاسی

بازبینی نقش دولت
در سرمایهداری متأخر
احمد سیف
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در نخستین بخش این بحث اسطورهها و افسانههایی را که حول نقش دولت در
سرمایه داری معاصر پدید آمده واکاوی و نقد کردم .در این بخش ،قصد دارم با توجه به
تجارب دهههای اخیر نقش دولت در جوامع معاصر را مورد بازبینی قرار دهم.
بهعنوان نقطهی شروع از مباحث آدام اسمیت آغاز میکنم .میدانیم که در ایران
شماری از بدآموزیها و آدرس غلط دادنها با سوءاستفاده از نام آدام اسمیت صورت
میگیرد .اسمیت در کتاب معروفاش «ثروت ملل» میگوید براساس «یک نظام
آزادی طبیعی» ،دولت سه نقش اساسی دارد.
اولین وظیفهی دولت «حفاظت جامعه در مقابل خشونت و اشغال از سوی دیگر
جوامع مستقل است» .وظیفهی دوم هم «تا جایی که ممکن است حفاظت از افراد
جامعه درمقابل بیعدالتی و بهره کشی از سوی دیگر اعضای جامعه است» .و سرانجام
وظیفهی سوم هم «ایجاد کارهای عمومی مشخص و نهادهای مشخص عمومی است
که نمی تواند مورد توجه فرد یا گروه کوچکی از افراد باشد که به ایجادش مبادرت
کنند» .دلیل این امر هم این است که «سود حاصل از آنها هیچگاه نمیتواند هزینهی
ایجادش از سوی افراد یا گروه کوچکی از افراد را جبران کند اگرچه درسطح جامعه
منافعش به مراتب از هزینههایش بیشتر است» ( ثروت ملل ،صص .)533-534
دو وظیفهی اول دولت بهگفتهی اسمیت مشخص و روشن است ،دفاع ملی و یک
سیستم قضایی مؤثر و مستقل از دولت که بتواند حافظ امنیت افراد باشد ،ولی در
مورد وظیفهی سوم اسمیت بهوضوح بین «منافع فردی» و «منافع اجتماعی» تفکیک
قائل میشود .البته در «ثروت ملل» وظیفهی دیگری هم برای دولت مشخص میشود
که ازسوی کسانی که ادعای پیروی از دیدگاههای اقتصادی او را دارند بهدلخواه نادیده
گرفته میشود .وظیفهی چهارم دولت بهنظر آدام اسمیت «حفاظت از عموم در مقابل
کالهبرداریهای مالی و التهابات سوداگرانه است» و نظرش بهوضوح این است که
دولت باید اعتبارات دردسترس وامدهندگان سوداگر را کنترل کند .او بالفاصله اضافه
میکند که این مقررات البته تاحدودی «با آزادی طبیعی ناهمخوانی دارد» ولی
«آزادی چند فرد نباید به گونهای باشد که امنیت کل جامعه را به خطر بیندازد» و
این نوع آزادیها ـ یعنی آزادی به خطر انداختن امنیت جامعه ـ «باید با قوانین
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همهی دولتها محدود شود» .اسمیت در واقع خواهان تنظیم مقررات برای مدیریت
«کار بانکها»ست (ثروت ملل ،ص )252
نقش دیگر دولت تهیه و تدارک «کاالها و خدمات عمومی» است و منظورم از این
کاالها و خدمات هم آن چیزهایی است که اگرچه وجودشان برای این که سیستم
اقتصادی سرمایهداری عمل کند اساسی و ضروری است ولی ماهیتشان بهگونهای
است که بازار قادر به تولیدشان نیست .این ویژگیها هم این است که وقتی از سوی
یک مصرفکننده مصرف شود میزان باقیمانده برای بقیهی مصرفکنندگان احتمالی
تغییر نمیکند ـ بهعنوان مثال دفاع ملی و یا حتی مسائل سادهای چون چراغ
خیابانها در شب ـ و از سوی دیگر ماهیتشان به گونهای است که وقتی از سوی
مصرفکنندهای مصرف میشود نمیتوانید دیگر مصرفکنندگان را از مصرفاش باز
دارید .باز هم همان نمونه ی دفاع ملی مثال خوبی است .اگر از کلیت ایران از سوی
نیروهای نظامی زمینی ،هوایی ،و دریایی دفاع شود حتی مخالفان دولت ایران که در
ایران زندگی میکنند هم شامل همین خدمات ارائه داده شده میشوند و نمیتوان
آنها را از «مصرف» دفاع ملی بازداشت .تهیه و تدارک کاالها و خدمات عمومی با
آنچه که آدام اسمیت هم میگفت همخوانی دارد.
دربارهی نقش دولت ولی یک عملکرد اجتماعی هم درسالهای جدیدتر به آن
اضافه شده است و این عملکرد اجتماعی هم شامل کوشش برای بهبود در توزیع
درآمد و ثروت در جامعه است .البته همین که به مباحث توزیع درآمد نزدیک
میشویم دو مقوله در کنار هم قرار میگیرند ،کارآمدی در مقابل برابری و عدالت .ادعا
می شود که اگر اندکی زیادی برای ایجاد برابری کوشش کنیم انگیزههای الزم برای
کار و کار بیشتر زیر ضرب قرار می گیرد و درنهایت کل اقتصاد از این بابت لطمه
خواهد خورد .درعین حال در  40سال گذشته هم شواهد بیشماری گرد آمده است
که اگربه مقولهی نابرابری کمتوجهی کنیم در آن صورت ،میزان رشد اقتصادی هم
کمتر میشود .به این ترتیب آنچه که اهمیتی اساسی دارد یافتن ترکیب معقولی از
این دو مقوله است که هرکدام به سهم خویش پیآمدهای قابلتوجهی بر عملکرد نظام
اقتصادی دارند.
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عرصه ی دیگری که شاهد مداخالت دولت در اقتصاد هستیم برای تصحیح
کمبودهای نظام بازار است .این کمبودها را درتحت چند عنوان فرعی به اختصار
بررسی خواهم کرد.
پیدایش انحصار و تضعیف رقابت
در یک اقتصاد ایدهآل سرمایهداری که درآن بازارها رقابتی هستند ،برای بیشینه
کردن رفاه اجتماعی باید هزینهی نهایی و قیمت یک محصول و یا یک خدمت با
یکدیگر برابر باشد .هر زمان که بازارها رقابتی نباشند ،قیمتهایی که پرداخت
میشوند از هزینهی نهایی تولید آن کاال و یا خدمت بیشتر است و به این ترتیب،
رفاه اجتماعی بیشینه نشده است.
پیآمدهای جانبی تولید و مصرف
این پیآمدها هم میتوانند منفی باشند و هم مثبت .دربارهی پیآمدهای منفی
مصرف و تولید میتوانم به مقولهی ضایعات و آلودگی هوا و امکانات طبیعی اشاره کنم
و دربارهی پیآمدهای مثبت هم میتوان از دستآوردهای مثبت شبکههای اینترنتی
سخن گفت.
در نگاه سنتی به نقش دولت دراقتصاد میتوان به ابزارهای زیر اشاره کرد که به
آن وسیله دولت میتواند مداخالت خود را سازماندهی کند.
-

مالیاتها و یارانهها

-

درآمدها

-

بهبود نظام تخصیص منابع (می توان به وضع مالیات برای جلوگیری از

ضایعات و آلودگی محیط زیست اشاره کرد).
-

ایجاد مقررات :بهطور کلی منظورم مقرراتی است که موجب بهبود رفتار

عوامل اقتصادی میشود.
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-

تدارک مستقیم بهوسیله دولت -بهعنوان مثال دفاع ملی

حاال که دارم از شکست نظام بازار سخن میگویم باید به شکست دولت هم اشاره
کنم.به عبارت دیگر ،اگر مداخالت دولت با هوشمندی صورت نگیرد بهراحتی میتواند
به صورت شکست دولت درآید.
آن چه در این جا مدنظر من است این که در کشورهایی که نظام پارلمانی
پیشرفته و همین طور احزاب متعدد دارند ،گاه اتفاق میافتد که احزاب نه این که
برای حل مسائل و مشکالت سیاستپردازی کنند بلکه در وهلهی اول هدف
سیاست پردازی توفیق در انتخابات است و به همین نحو اتفاق میافتد که همین که
در انتخابات به پیروزی رسیدند اجرای آن سیاستها یا اتفاق نمیافتد و یا آنطور که
الزم است به اجرا درنمیآید .به این ترتیب ،در عمل نهتنها مشکالت کمتر نمیشود
بلکه بعید نیست حتی بیشتر هم بشود.
دربارهی نقش دولت در اقتصادسرمایهداری ،کینز بر این باور بود که نظام بازار آزاد
نمیتواند اقتصاد را به اشتغال کامل برساند و برخالف باور غالب در آن سالها
وضعیتی پایین تر از اشتغال کامل هم یک حالت گذرا و ناپایدار نیست .به همین خاطر
به نظر کینز ،دولت باید با مداخله در اقتصاد آن را در سمتوسوی رسیدن به اشتغال
کامل سوق بدهد .دراین مقاله من براین باورم که در اقتصادهای سرمایهداری با آن
چنان زنجیره ای از مشکالت گوناگون روبرو هستیم که رسیدن یا نرسیدن به اشتغال
کامل نمیتواند عمده ترین هدف سیاستپردازی باشد .شماری از چالشهایی که با آن
روبرو هستیم به این قرارند.
متوسط رشد اقتصادی از روند تاریخیاش بهمراتب کمتر است و بعالوه رشد
اقتصادی هم فراگیرنده ) (inclusiveنیست.
-

رشد روزافزون نابرابری در توزیع درآمد و ثروت.
رشد ناچیز و نزولی بازدهی.

قطع رابطه بین رشد بازدهی و میزان مزد دریافتی که نهتنها موجب
وخیمتر شدن توزیع نابرابر درآمد میشود بلکه بر رشد بازدهی هم اثرات مخرب
میگذارد.

420

421

بازبینی نقش دولت در سرمایهداری متأخر

عدم توجه به بهداشت محیط زیست که به صورت مخاطرهای بسیار جدی
برای تداوم حیات در کرهی زمین درآمده است.
حتی اگر از خردهگیری من بر مقولهی افسانه بودن «بازار آزاد» چشمپوشی کنیم،
شماری از این چالشها پی آمدهای بالفاصل عملکرد نیروهای بازار در اقتصاد
سرمایهداری هستند و طبیعت ًا نظام بازار نمیتواند راه برونرفت مفید و مؤثری برای
مقابله با این مشکالت ارایه کند.
به این ترتیب ،آیا من در این مقاله مدافع اقتصادی دولتی شبیه به آن چه که در
شوروی سابق داشتیم ،هستیم؟
پاسخ صریح من به این پرسش منفی است.
حتی اگر این پرسش را به صورت دیگری مطرح کنم .آیا در این مقاله من خواهان
مداخلهی بیشتردولت دراقتصاد سرمایهداری هستم؟
پاسخ من به این پرسش هم منفی است .در مقالهی دیگری نشان دادم که در
کشورهای عمدهی سرمایهداری نقش دولت در اقتصاد در چهل سال گذشته رشد
قابلتوجهی داشته است و نهتنها این مشکالت رفع نشدهاند بلکه به جایی رسیدهایم
که اکنون در آن هستیم .به این ترتیب ،من مدافع مداخلهی بیشتر دولت برهمان
روال سابق نیستم.
اگر به ساده کردن دیدگاه خودم مجاز باشم من براین باورم که «کیفیت»
مداخلهی دولت در اقتصاد سرمایهداری باید تغییرکند .همانگونه که پیشتر هم
گفتهام چالش های کنونی ما به حدی چشمگیرند که تنها مداخله برای تصحیح
عملکرد ناصواب بازارها کافی نیست .آن چه که نیاز داریم رشد اقتصادی برمبنای
نوآوری های هوشمند است که بتواند از سویی فراگیربودن رشد اقتصادی را تضمین
کند و از سوی دیگر ،باعث رشد پایدار اقتصادی بشود.
بدنیست نمونهای به دست بدهم .همهی شواهد و آمارها نشان میدهند که در
امریکا و انگلیس شاهد یک روند فراگیر و دامنهدار «صنعتزدایی» هستیم و صنایع
متعدد قدیمی یکی پس از دیگری از دست رفتهاند .به گمان من برخالف ادعاهای
آقای ترامپ با هیچ ترفندی نمی توان این صنایع قدیمی را به امریکا و یا انگلیس
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برگرداند .به این ترتیب ،ابتدابهساکن با این پرسش روبرو هستیم که آیا برای حفظ
ثبات اقتصادی و همین طور کمک به رشد اقتصادی به یک بنیان صنعتی نیازمند
هستیم یا خیر؟ پاسخ من به این پرسش مثبت است و در آن صورت ،بالفاصله باید
اضافه کنم در اینجا «بدعت و نوآوری» مطرح میشوند .به سخن دیگر این بنیان
صنعتی جدید نمیتواند برهمان پایههای قدیمی بلکه باید بربنیانهای تازه استوار
باشد .به این ترتیب ،هم باید برای ایجاد صنایع جدید برنامهریزی کنیم و هم شیوهی
تازهای بکار بگیریم .نیاز به صنایع جدید به این خاطر است که او ًال مشاغل پربازده با
درآمد بالقوه باال ایجاد کنیم که مددکار ثبات مالی و اقتصادی نظام اقتصادی ما باشد.
پیشتر گفتم که یکی از مشکالتی که در چهل سال گذشته داشتهایم این بود که رشد
اقتصادی کشورهای عمدهی سرمایهداری فراگیر نبود و بخش قابلتوجهی از جمعیت
از منافع آن برکنار مانده اند .برای نشان دادن این وضعیت توجه را به چند نمودار زیر
جلب میکنم .نمودار اول توزیع درآمد در هندوستان را نشان میدهد.
در این نمودارکه وضعیت توزیع درآمد را از  1978به بعد نشان میدهد مشاهده
میکنیم که سهم  90درصد جمعیت از درآمد ملی به میزان قابل توجهی کاهش یافته
و از نزدیک به 70درصد تولید ناخالص داخلی به کمتر از  50درصد رسیده است و به
همین نسبت سهم ده درصد غنی ترین بخش جمعیت افزایش داشته است .سهم یک
درصدیها از درآمد در طول این مدت به بیش از دوبرابر افزایش یافته و سهم 40
درصد میانی هم کاهش نشان میدهد .به این ترتیب ،در این که یک درصد و یا ده
درصد غنی ترین بخش جمعیت وضعیت شان بهتر شده است تردیدی نیست ولی
همین ادعا را برای  90درصد پایین جمعیت و یا اندکی مشخص تر 40 ،درصد بخش
میانی و  50درصد پایینی جمعیت هندوستان نمیتوان گفت.
نمودار یک ـ توزیع درآمد در هند
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مورد دیگر که در این سال ها بسیار موردتوجه بوده است اقتصاد چین است که
رشد قابلتوجهی را تجربه کرده است .ولی دراین جا هم مشاهده میکنیم که حتی
رشد چشمگیر اقتصادی با رشد نابرابری در توزیع درآمد همراه شده است.
نمودار دو ـ توزیع درآمد در چین
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در نمودار باال مشاهده میکنیم اگرچه براساس آمارهای رسمی توزیع درآمد در
فاصلهی  1978تا  1995ثابت مانده و تغییر نکرده است ولی از  1995به بعد شاهد
گسترش نابرابری در توزیع درآمد هستیم .سهم 90درصد پایینی جمعیت از نزدیک
به  60درصد به اندکی بیش از  30درصد کاهش یافت درحالی که سهم ده درصد
غنیترین بخش جمعیت هم از  40درصد به نزدیک به  70درصد رسیده است .به
همین نحو شاهد افزایش سهم یک درصد غنیترین بخش جمعیت و کاهش سهم 50
درصد پایینی جمعیت هستیم.
البته بعید نیست دراینجا به منحنی کوزنت اشاره کنید که مدعی شد که
کشورهای در حال توسعه در مراحل اولیه توسعه باچنین وضعیتی روبرو خواهند شد.
یعنی در ابتدا توزیع درآمد نابرابر میشود ولی بعد که اقتصاد ازمراحل اولیه گذشت ،
توزیع درآمد تعدیل خواهد شد .بهعنوان مثال بارو ( )2008مدعی شد که گذر از
اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی و پس آن گاه به اقتصادی براساس خدمات موجب
می شود که توزیع درآمد نابرابرتر شود ولی همین که اقتصاد صنعتی و حتی پس از
آن اقتصاد براساس بخش خدمات جا افتاد منافع ناشی از رشد با نابرابری کمتری
توزیع خواهد شد و توزیع درآمد بهبود مییابد .او حتی مدعی شد که «آمارهای بین
المللی این روند را تأیید میکند» .من با این دیدگاه موافق نیستم .در نمودار بعدی
توجه را به آن چه در اقتصاد امریکا پیش آمده است جلب میکنم .هرچه که نظرمان
دربارهی اقتصاد امریکا باشد به یقین در طبقهبندی کوزنت و یا بارو جا نمیگیرد
یعنی اقتصادی نیست که در مراحل اولیهی توسعه و رشد اقتصادی باشد.
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نمودار سه ـ توزیع درآمد در امریکا

در اینجا مشاهده میکنیم که سهم ده درصد غنیترین بخش جمعیت که در
 1978اندکی بیشتر از  60درصد درآمد ملی بوده در  2014به بیش از  70درصد
افزایش یافته و به همین نحو سهم  90درصد جمعیت هم از نزدیک به  40درصد
درآمد به کمتر از  30درصد رسیده است .ممکن است بگویید اقتصاد امریکا حالت
استثنایی دارد ولی در نمودار بعد با استفاده از ضریب جینی وضعیت در شماری دیگر
از کشورهای توسعهیافتهی سرمایهداری را بررسی خواهم کرد .ضریب جینی که بین
صفر (برابری کامل) و یک (نابرابری کامل) متغیر است مقولهای است که در ادبیات
اقتصادی مورد استفادهی گسترده قرار میگیرد .اگرچه بهرهگیری از آن بیعیب و
نقص نیست ولی احتماالً بهترین ابزاری است که در اختیار داریم.
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نمودار چهار ـ ضریب جینی در کشورهای منتخب

عالوه بر امریکا در اینجا تغییرات ضریب جینی برای درآمد بازار  -پیش از
بررسی پیآمدهای سیاستهای رفاهی  -در بلژیک ،فنالند ،آلمان ،یونان ،ایتالیا ،هلند،
سوئد ،انگلیس و ژاپن را نشان میدهیم .در اینجا ضریب جینی در اواسط دههی
 1980با ضریب جینی در دههی اول قرن کنونی با یکدیگر مقایسه شدهاند .مشاهده
می کنیم به غیر از هلند که شاهد کاهش در ضریب جینی هستیم در دیگر کشورها،
توزیع درآمد نابرابرتر شده است .نکتهی جالب این است که در اینجا عالوه بر امریکا
– که برنامههای گستردهی رفاه اجتماعی ندارد  -سوئد و انگلیس را داریم که دراین
سالها برنامههای گستردهی رفاهی هم داشتهاند ولی با این وصف مشاهده میکنیم
که توزیع درآمد در آنها نابرابرتر شده است .در نمودار بعدی تغییرات ضریب جینی
پس از محاسبهی پرداختهای رفاهی را نشان میدهیم.
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نمودار پنج ـ ضریب جینی در کشورهای منتخب (درآمدهای بازار)

در اینجا هم مشاهده میکنیم که بهغیر از بلژیک و یونان ،حتی با محاسبهی
پیآمدهای پرداخت های رفاهی شاهد افزایش نابرابری در دیگر کشورها از جمله در
هلند هستیم .جالب این که بیشترین میزان افزایش در نابرابری در سوئد اتفاق افتاد
که دست بر قضا گستردهترین برنامههای رفاهی را به اجرا درآورده است.
بد نیست نمونهی دستبهنقدتری ارائه کنم که چرا رشد اقتصادی در این سالها
فراگیرنده نبوده است .هاکر و پیرسون ( 2011ص  )22نشان دادند که متوسط درآمد
در امریکا از  47900دالر در  1979به  71900دالر در  2006افزایش یافته است .به
سخن دیگر در طول  27سال متوسط درآمد در امریکا  50درصد رشد داشته است که
البته رشد قابلتوجهی است ولی وقتی اندکی دقیقتر آمارها را بررسی میکنیم روشن
میشود که تکیه بر میانگین در اینجا بهشدت گمراهکننده است .میدانیم که در
طول این دوره متوسط درآمد  20درصد فقیرترین بخش جمعیت درامریکا از 14900
دالر به  16500دالر افزایش یافت یعنی در طول  27سال تنها ده درصد رشد داشته
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است .متوسط درآمد  20درصد بعدی هم تنها  18درصد بیشتر شده است .ولی
متوسط درآمد یک درصدیها که درابتدای دوره  337100دالر بود با  260درصد
افزایش به بیش از  1.2میلیون دالر رسید .نکته این که شکاف درآمد بین متوسط
درآمد یک درصدیها و  20درصد فقیرترین بخش جمعیت که در ابتدای دوره تنها
 322200دالر بود به  1183500دالر رسید ،یعنی تقریباً  4برابر شد.
پس تا به همین جا خالصه کنم:
نیستم.

با دیدگاهی که مدعی است «بازار همه چیز را میداند» همراه

 با دیدگاه سنتی که نقش دولت را به تصحیح عملکرد بازارهامحدود میکند هم همراهی ندارم.
 به گمان من باید نقش دولت در اقتصاد سرمایهداری را از اساسبازبینی کنیم و بهویژه بر نقش دولت درتعیین جهتگیری کلی اقتصاد،
ارزیابی پیآمدها ،تغییرات سازمانی ،ریسک و توزیع پاداشها تایید میکنم.

جهت گیری کلی اقتصاد
باید برای حل مشکالت ملموسی که وجود دارد فعالیتهایمان را متمرکز کنیم و
دگرسانی کل نظام برای حل آنها و مشارکت و همیاری همهی بازیگران اقتصادی
باید مدنظر باشد.
 تنها حل مشکالت عملکرد بازار به صورت کنونی راهگشا نیستدولت باید در شکلگیری و ایجاد بازارهای تازه دست به اقدام بزند.

 آن چه نیاز داریم این است که باید کل فرایند نوآوری و بدعت دراقتصاد به صورت دائمی ارزیابی شود و این ارزیابی هم باید به صورت پویا
انجام بگیرد.
منظورم از نوآوری و بدعت در اینجا چیست؟
برخالف آنچه به نظر می رسد جواب این پرسش دشوار نیست .به گمان من
نوآوری یعنی این که ما به دگرسانی ساختاری در اقتصاد نیازمندیم .و به همین
خاطر نظر به این که این فرایند تغییر میتواند در ابتدای کار ناروشن باشد باید
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بپذیریم که امکان شکست هم هست و باید برای مقابله با پیآمدهایش برنامهریزی
کنیم .باید بپذیریم که این فرایند برهمفزاینده است و باید با مشارکت بیشتر
بخش های گوناگون بازیگران اقتصادی انجام بگیرد .اگر نوآوری قرار است هوشمند
باشد که به رشد اقتصاد پایدار برسیم ،سیاستپردازان باید بپذیریند که با بودن
عدم اطمینان ،شکست بخشی از این فرایند است و بعالوه به تحمل و ارادهی سیاسی
برای سیاستپردازی درازمدت و سرمایهگذاریهای درازمدت نیاز دارد .باید برای
گسترش همکاری و رشد رفتار و کردار مشترک الزم برای موفقیت در میان بخشهای
مختلف اقتصاد فعالیت کنیم تا رشد اقتصادی فراگیر بشود .در اینجا نهفقط میزان
رشد اقتصادی مهم است بلکه به همان اندازه مهم و اساسی جهتگیری رشد اقتصادی
است.
برنامههای تشویق پژوهشی باید هدفمند باشد و بهویژه بر حلّ مشکالت نهادینه
شده و درازمدت تمرکز کند .این نوع پژوهشها اغلب سرمایهبر و دارای ریسک
به نسبت باال هستند .و اتفاقاً دقیق ًا به همین دالیل بخش خصوصی معموالً به مشارکت
در آنها عالقهمند نیست .در مباحث معمول درباره ی نقش دولت تمام تمرکز بر این
است که دولت باید با تصحیح عملکرد بازار و کاستن از ریسک شرایط را برای فعالیت
بخش خصوصی آماده کند .برخالف این دیدگاه دیرپا حرف من در این مقاله این است
که اگرچه تصحیح عملکرد بازارها مثبت است ولی دولت باید به بازارها شکل داده و
درصورت لزوم آن را از اساس تغییر بدهد .از  2008به این سو با در پیشگیری
سیاست ریاضت اقتصادی ،و کاستن از بودجههای رفاهی دولتها ادعا بر این بود که به
این ترتیب ،میزان بدهی دولتها کمتر خواهد شد.
همهی شواهد موجود نشان میدهد که این سیاست تقریباً در همهی کشورها
شکست خورده و در رسیدن به اهداف ادعایی توفیق نداشته است .لوند ( )2018برای
نمونه نشان داد که کل بدهی دراقتصاد جهان از  97تریلیون دالر در  2007به 169
تریلیون دالر در  2017افزایش یافته است .فعالً به این نکته کار ندارم که اتفاقاً بدهی
دولتها در پیآمد در پیشگیری سیاست «سوسیالیسم برای ثروتمندان» یعنی
درواقع تأمین مالی زیانهای مالی بخش خصوصی بیشتر شده بود ولی تأسف در این
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است که درکاستن از بودجههای دولت ،در بسیاری از کشورها از بودجهی تحقیقاتی
دولتها هم کاستهاند .در امریکا این بودجه حدوداً یکسوم کمتر شده است .میزان
کاهش بودجهی پژوهشی در انگلیس  15درصد است و اسپانیا هم میزان آن را 40
درصد کاهش داده است .درعین حال کشورهایی که در این سالها رشد قابلقبولی
داشته اند از این سیاست تبعیت نکرده و برعکس بر میزان بودجهی پژوهشی خود
افزودهاند .در این جا میتوانم به آلمان اشاره کنم که بودجهی پژوهشی را به  10صد
تولید ناخالص داخلی افزایش داده و در چین هم سرمایهگذاری بخش دولتی 170
درصد بیشتر شده است.
در مباحث تاکنونی کسانی که بهاصطالح موافق «مداخله»ی دولت در اقتصاد
هستند همه تأکیدشان براین بود که این مداخله درواقع حوزهی فعالیت را برای بخش
خصوصی تسهیل میکند ،از ریسکی که بخش خصوصی با آن مواجه است میکاهد ،و
درنهایت ،حوزههای شکست نیروهای بازار را تصحیح میکند .این نگاه به گمان من
نگاهی ایستاست که با تکیه بر «بررسی هزینه و فایده» و «پیآمدها قبل و بعد از
مداخله» تمرکز میکند و نتیجهگیریاش این است که دولت باید شرایط را برای
تولیدکن ندگان ثروت در بخش خصوصی تسهیل کند .پژوهشگرانی چون پیکتی و
استیگلتز هم درراستای بهبود توزیع ثروت خواهان وضع مالیات بر ثروت هستند.
همانطور که در جای دیگر گفتهام اگرچه دراصول با وضع مالیات برثروت موافقم ولی
باید پیش از آن برای «کشف» ثروتهای پنهانشده دست به اقدام جدی زد تا وضع
این مالیات مؤثر باشد .اما به نظر من این نگاه سنتی به نقش دولت موجب میشود تا
امکانات بخش دولتی برای تولید ثروت در اقتصاد به اندازهی کافی به کار گرفته نشود
و در نتیجه مشکالتی که به آنها اشاره کردم تداوم یابند.
در این نگاه به نقش دولت ،شکست بازار اگرچه شرط ضروری مداخلهی دولت در
اقتصاد است ولی از نگاه این جماعت شرط کافی نیست .به عبارت دیگر ،مدافعان این
نگرش مدعیاند که منافع ناشی از مداخلهی دولت در مقابل زیانهای ناشی از
شکست دولت قابلتوجه نیست .فامیلبازی ،رفاقتی بودن ،فساد ،و رانتجویی باعث
می شود تا تخصیص منابع بهینه نباشد و از طرف دیگر شاهد رقابت بخش دولتی با
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بخش خصوصی هستیم که موجب پس زدن بخش خصوصی خواهد شد .به سخن
دیگر در این نگاه به اقتصاد ما دو تا نظام غیرکارآمد داریم.
-

یکی نظام بازار بدون مداخلهی دولت که با شکست بازارها غیر کارآمد است.

نظام بازار با مداخلهی دولت که با شکست دولت در مداخالتی که انجام
میدهد غیرکارآمد است.
در عمل دو راهحل احتمالی مطرح میشود.
یک راه براساس الگوی «انتخاب عمومی» است که در نهایت تخصیص منابع
را دراختیار نیروهای بازار قرار میدهد.

نگاه کینزگراها که خواهان مداخلهی دولت برای تصحیح عدمموفقیت
بازارهاست .مداخلهی دولت در حوزههایی چون «کاالهای عمومی» دانش ،هوای پاک،
تحقیقات پایه ای ،عوارض جانبی منفی (آلودگی محیط زیست) ،وجود اطالعات
نامتقارن ،و رقابت ناقص انجام میگیرد.
من بر این اعتقادم که بهمراتب بهتر از این میتوان از نهاد دولت بهره گرفت.
حتی براساس تجربیات  50سال گذشته ،معتقدم دولت باید در ایجاد و
شکل گیری بازارهای تازه نقش مستقیم داشته باشد .همان گونه که در پیوند با
اینترنت ،بیوتکنولوزی ،و تکنولوژی پاک داشت .جهتگیری تغییرات اساسی را باید
دولت تعیین کند.
دولت باید برای تصمیمگیریهای عظیم آماده باشد و این کاریست که در  40سال
گذشته به آن قادر نبوده است .گذشته از محدودیتهای عملی ،حتی در عرصهی
اندیشهپردازی هم محدودیت های زیادی وجود داشت که دولت تنها باید وضع را
«اداره» کند و بعالوه باید از «اندازه»ی دولت کاست تا بخش خصوصی بتواند با آزادی
عمل بیشتری اقتصاد را به سامان برساند.
در موارد مکرر به این ادعا پاسخ گفتهام که درعمل متأسفانه این چنین نشده
است ،نهتنها اقتصاد به سامان نرسید بلکه دقیق ًا درنتیجهی شکست بخش خصوصی
عمالً در بحران  2008-2007دیگر نه از تاک نشانی باقی مانده بود و نه از تاکنشان.
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وقتی میگویم دولت باید برای تصمیمگیریهای عظیم آماده باشد اصالً و ابداً
منظورم این نیست که باید برای حل هر مشکلی از کیسهی مالیاتپردازان
خاصه خرجی کند .بلکه منظورم این است که باید یک چارچوب اقتصادی نوین را
به کار بگیرد تا در آن دولت بتواند بر جهت تغییرات تأثیر بگذارد .البته که خیلی کارها
باید اتفاق بیفتد ولی یکی از مهمترینها احتماالً ایجاد ساختار نهادی الزم برای
مدیریت این تغییرات است و آن چه که باید اتفاق بیفتد ،همان گونه است که کینز
( )1926نوشت« :وظیفه ی مهم دولت این نیست که همان کارهایی را بکند که افراد
در حال انجام آن ها هستند و احتماالً همان کارها را اندکی بهتر و یا اندکی بدتر انجام
بدهد .درواقع وظیفهی دولت انجام آن چیزهایی است که درحال حاضر انجام
نمیگیرد» و من اضافه میکنم که یا به اندازهی کافی انجام نمیگیرد (برای نمونه
تکنولوژی سبز که باعث بهبود محیط زیست میشود).
فعالیت دولت در این عرصهها نهتنها بر نرخ نوآوری اثر میگذارد بلکه جهتگیری
آن هم تغییر می کند .برای این که این چنین شود باید نگرش نوینی به سازماندهی
فعالیتهای دولتی در پیش بگیریم .توزیع ریسک و پاداشها باید بازنگری شود.
مداخلهی دولت در بازار برای تصحیح شکستهای بازار تنها میتواند سبب پیدایش
راهحلهای بازارگرا بشود .اما پرسش عمدهای که پیش میآید این است که آیا این
پیآمدها از نظر اجتماعی بهینه هستند یا خیر؟
با توجه به وظیفهی عظیمی که در مقابل مداخالت دولت وجود دارد به یک
پارادایم فناورانه و تکنولوژیک نیاز داریم و منظورم از این پارادایم تازه هم درواقع
توافقی است که باید بین هم عوامل درگیر اتفاق بیفتد .منظورم از این توافق سراسری
هم دربرگیرندهی مسائلی است که در زیر به آن اشاره میکنم:
-

جهتگیری درست و منطقی پژوهشی کدام است؟

چه پیآمدی را نشانهی بهبود میدانیم؟
به سخن دیگر منظورم از پارادایم در اینجا درواقع دربرگیرندهی منطق مشترک و
پذیرفته شده و نزدیک شدن هدفمند عوامل مختلف اقتصادی به یکدیگر است که
درمقابل امکانات بالقوهی تکنولوژیک ،هزینههای نسبی ،پذیرش احتمالی در بازار و
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پی آمدهای اجتماعی توافق دارند .درشرایط مختلف اجزای این پارادایم میتواند
گوناگون باشد .به ذکر چند نمونه میپردازم.
در زمینهی ریزتراشهها برسر آنچه که مورد توافق همه بود ،یعنی این که سریعتر
عمل کند ،کوچکتر و پرقدرتتر و بادوامتر شود .
در زمینهی هواپیما در دهههای  1950و  1960آنچه مورد توافق همگان قرار
گرفته بود این بود که این هواپیماها بزرگتر و سریعترشوند.
تعیین پارادایم به این دلیل مهم است که در عین حال مسیر رشد را تعیین
میکند.
واقعیت دارد که نوآوری اولیه اثر و بازتاب گستردهای بر سرمایهگذاری و بر رشد
خواهد داشت ولی این هم واقعیت دارد که این پیآمدهای بالقوه تنها در زنجیرهی
نوآوریهای بعدی تحقق مییابند .آنچه باید برآن تأکید کنم این است که باید
بپذیریم که نوآوری پیآمد یک فعالیت تصادفی نیست بلکه نتیجهی روندی
برهمفزاینده است ،یعنی در مراحل مختلف دائما بر آن افزوده میشود و یا حتی
چیزی کم میشود و واقعیت این است که همهی عوامل اقتصادی خواهان تغییر در آن
مشارکت دارند:
-

عرضهکنندگان
توزیعکنندگان

مصرفکنندگان
اگر به سادهسازی شرایط مجاز باشم بخش خصوصی و بخش دولتی – در واقع
یعنی همگان .شومپیتر این روند را «خوشه» مینامید که در یک چارچوب پیچیده
ولی پویا شکل میگیرد.
اجازه بدهید یک نمونه را بیشتر بررسی کنم.
مقوله ی تلویزیون را در نظر بگیریم .تردیدی نیست که در همهی سطوح آنچه
بهعنوان تلویزیون داریم شاهد بروز نوآوری هستیم.
-

در پیوند با دریافت کنندگان تصاویر و صدا
ابزارهای ارسال برنامهها

احمد سیف

-

تولید برنامهها و بازاریابی
فیلمهای سینمایی

موزیک و آوازخوانی
بالفاصله اشاره کنم که حوزههای دیگری هم هست ولی من تنها به این موارد
اشاره کردم .به همین خاطر شماری از پژوهشگران معتقدند که در وارسیدن این
مقولهها ما درواقع با یک «نظام تکنولوژیک» سروکار داریم .ولی بد نیست اشاره کنم
که اشتباه خواهد بود اگر پیآمدها را تنها در حوزههای اقتصاد و بازرگانی محدود
کنیم.
وقتی از پیآمد نوآوریها سخن میگوییم ،میتوانیم از پیآمدهای فرهنگی حرف
بزنیم .برای مثال بنگرید به پیآمدهای فرهنگی اینترنت ،یوتیوب و فیسبوک.
-

پیآمدهای نهادی

پیآمدهای سیاسی ،تلفن دستی ،فیلمها و دامنگستری جهانی این فناوری.
هرچه دامنه و حوزهی تأثیرگذاریها باشد بدون تردید دیر یا زود این روند به
پایان خواهد رس ید ،به سخن دیگر ،برای جلوگیری از توقف ،پویایی الزم است چون
واقعیت این است که تکنولوژی هم «بالغ» و حتی«پیر» میشود و به همین دلیل برای
اجتناب از زودمرگی باید که نوآوری هم پدیدهای «دائمی» باشد یا حداقل باید در راه
دائمیکردن آن کوشید .درنبود این نوآوری دائمی تردیدی نیست که زمانی خواهد
رسید که بهبود تدریجی ولی ناچیز دیگر ارزش بیشتری تولید نمیکند .مثالی که
می توانم همین طور سردستی ارایه کنم نوارهای ویدئویی است که نه فقط بهعنوان
پیآمد یک نوآوری چندسال پیش تر فاقد ارزش شده است که حتی تمام شده است و
از میان رفته است.
زنجیرهای از نظامهای تکنولوژیک وقتی در کنار هم قرار میگیرند به صورت یک
انقالب تکنولوژیک درمیآیند .به دو نمونه اشاره میکنم:
-

انقالب صنعتی

انقالب عصر اطالعات
به این ترتیب ،پرسش این است که منظور من از انقالب تکنولوژیک چیست؟
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دستهای از نوآوریهای رادیکال که با یکدیگر مربوطاند و دستهای از
تکنولوژیهای بههم مرتبط را شکل میدهند .همین جا اضافه کنم که یک انقالب
تکنولوژیک تنها جمع جبری تعدادی نظام تکنولوژیک نیست بلکه حداقل دو شرط
باید وجود داشته باشد.
-

این نظامها باید به یکدیگر مربوط و مرتبط باشند.

باید دارای این امکان بالقوه باشند که بقیهی اقتصاد را هم دگرسان نمایند.
بهعنوان مثال ،به اینترنت بنگرید و به نقشی که در این دگرسانی داشته است .نگاه
سنتی به این گونه مسائل تنها وجه اول را «انقالب» میداند در حالی که وجه دوم -
قابلیت دگرسانی بقیهی اقتصاد  -از وجه اول مهمتر است .به این ترتیب ،یک انقالب
تکنولوژیک ،یعنی یک دگرسانی چشمگیر در توانایی بالقوهی یک اقتصاد در تولید
ارزش و ثروت که بهخاطر پویایی میتواند بازدهی و کارآمدی همهی صنایع و همهی
فعالیتها را بهبود بخشد و بیشتر کند .به گمان من در اینجاست که نقش دولت در
یک اقتصاد نمونهوار سرمایهداری برجسته میشود .یک انقالب تکنولوژیک به یک
پارادایم تکنو ـ اقتصادی نیاز دارد تا پیآمدهایش در کل اقتصاد تکثیر شود و سرانجام
به تعدیل و همخوانسازی ساختار نهادی  -اجتماعی منجر شود.
ارزیابی
من دراین مقاله مخالف مداخلهی دولت برای تصحیح شکستهای نظام بازار
نیستم .به گمان من تصحیح این شکستها مهم است ولی حرف اصلی این است که
دولت میتواند و باید نقش بهمراتب تعیینکنندهتری در ادارهی اقتصاد داشته باشد.
ولی درعین حال براین باورم که آن چه دولت میکند باید با واقعبینی ارزیابی و
ارزشگذاری شود تا ببینیم و بدانیم که آیا آنچه دولت به نیابت از سوی مردم هزینه
میکند ،به درستی و با بازگشت کافی هزینه شده است یا خیر .در نگاه سنتی به نقش
دولت سعی می کنیم این ارزیابی را با استفاده از بررسی هزینه ـ فایده انجام بدهیم .به
این ترتیب ،در اینجا بررسی میکنیم که آیا منافع سرمایهگذاری دولتی و کوشش
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دولت بری تصحیح شکست نظام بازار به اندازهای هست که هزینهی شکست بازارها را
جبران کند و یا درمقابل احتمال شکست بالقوهی مداخلهی دولتی قابلپذیرش باشد.
در اینجاست که به گمان من با یک مشکل روبهرو میشویم.
ابزاری که از آن استفاده میشود ،بررسی هزینه ـ فایده ،ابزاری ایستاست در حالی
که فرایندی که قرار است ارزیابی شود فرایندی پویاست .این نگاه به ارزیابی مداخلهی
دولت نمیتواند این امکان را بررسی کند که مداخلهی دولت درواقع دورنمای تازهای
ا یجاد کرده است که در گذشته وجود نداشت .مثالی که به نظرم میرسد
سرمایهگذاریهای بخش دولتی برای ایجاد و گسترش اینترنت است .این مشکل
ارزیابی موجب میشود تا پیآمدهای مثبت مداخلهی دولت بهمراتب کمتر از آنچه
که واقعاً هست ارزیابی و ارزشگذاری شود .در مباحثی که دربارهی مداخلهی دولت
میشود «شلوغ کردن بازار» و یا «تنگتر کردن فضا برای دیگران» نقش قابلتوجهی
دارد .بهعنوان نمونه ادعا میشود که اگر بخش دولتی از پساندازهای موجود استفاده
کند دیگر پساندازی باقی نمیماند تا بخش خصوصی برای تأمین مالی
سرمایهگذاریهای خود از آن بهره برداری کند .اقتصاددانان کینزگرا منطق این نگاه را
می پذیرند ولی معتقدند که این مشکل تنها زمانی پیش میآید که همهی منابع
موجود بهطور کامل مورد بهرهبرداری قرار میگیرند و در اقتصاد منابع عاطل نداریم.
پاسخ من به این خردهگیری مدافعان بازار آزاد ولی سادهتر است .همانطور که پیشتر
هم گفتم به گمان من دولت باید در حوزههایی سرمایهگذاری کند که بخش خصوصی
درآن مشارکت نمیکند و چون اینگونه است دیگر مقولهی تنگتر کردن جا برای
دیگران پیش نخواهد آمد .آنچه که احتمال بیشتری دارد این است که به خاطر
فعالیتهای دولت  -با شروطی که برایش برشمردم  -هم اندازهی کیک ملی بزرگتر
میشود و هم حوزههای تازهای باز میشود و درنتیجه نه فقط حیطهی عمل بخش
خصوصی تنگتر نمیشود که احتماالً بیشتر گسترش مییابد.
تغییرات سازمانی
اگرقرار است دولت برای حل مشکالت بزرگ دست به کارهای بزرگ بزند باید
نگاهش به سیاستپردازی هدفمند باشد و برای این کار ضروری است که همکاریهای
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شبکهای بین بازیگران گوناگون اقتصادی ،بخشهای مختلف دولت و همچنین بخش
خصوصی در کلیت اش نه فقط ایجاد که گسترش یابد .برای این منظور باید
ساختارهای سازمانی مناسب که مشوق این شیوهی سیاستپردازی باشد ایجاد شود.
در امریکا نهادها و مؤسسات زیادی داریم که درواقع سیاستپردازی هدفمند را
دنبال میکنند.
آن چه در میان این واحدها ،آژانس پروژههای پیشرفتهی دفاعی ،مؤسسهی اورفن
دراگ ،انستیتو ملی تکنولوژی نانو ،انستیتو بهداشت ملی ،بنیاد ملی علوم ،مشترک
است این است که دولت از طریق اینها نقش فعال و هدفمندی در پژوهشها و
نوآوریها دارد .اگر به مجموعه نوآوریهایی که در صنعت تلفن دستی و بهخصوص
آیفون بهکار گرفته شد نگاه کنیم نقش این نهادها را در پیشبرد این تکنولوژی
مشاهده خواهیم کرد.
ریسک و پاداش
در شیوه ی بررسی سنتی از نقش دولت ،درخصوص مواردی که دولت سرمایهگذار
اصلی و در نتیجه عمدهترین بازیگری است که ریسکپذیری میکند مسائل زیادی
مطرح نمیشود و اغلب هم نادیده گرفته میشود .ولی اگر یادآوری کینز را به خاطر
داشته باشیم ،روش ن است که درکنار موفقیت امکان شکست هم هست .برای نمونه،
دولت امریکا در زمان ریاست آقای اوباما به دو کمپانی درگیر تکنولوژی سبز 500
میلیون دالر وام ترجیحی داد که یکی از این شرکتها ،شرکت تسال ،با موفقیت به
کارش ادامه میدهد در حالی که دیگر دریافتکنندهی این وام ترجیحی ،سولیندرا،
ورشکست شد .آن چه که باید در وارسیدن نقش دولت موردتوجه قرار بگیرد این است
که چارچوب نظری الزم را تدوین کنیم که در کنار اجتماعیکردن زیانها و ریسک،
بتوان پاداش ها را هم اجتماعی کرد .دلیل اساسی این که این کار ضروری است این
است که باید تداوم این نوع سیاستها را تضمین کنیم.
پرسش اساسی این است که آیا دولت باید در سودی که با فعالیتهای پژوهشی
خود ایجاد میکند شریک باشد یا خیر؟ درجواب این پرسش شماری ادعا میکنند که
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وقتی سود بیشتری تولید میشود دولت هم مالیات بیشتری میگیرد درنتیجه
همین کافیست .ولی باید در این جا به دو نکته اشاره کنم.
برای این که دولت بتواند پروژههای با ریسک باال را که بخش خصوصی
مایل به سرمایهگذاری در آنها نیست بهعهده بگیرد آیا تنها پرداخت مالیات
کافیست؟
از آن مهمتر ،بهوضوح میدانیم که بنگاههایی چون اپل ،گوگل ،و آمازون که
از پروژههای پژوهشی که دولت تأمین مالی کرده بیشترین بهرهها را برده و برای خود
سود ساخته اند ،از پرداخت مالیاتی که باید براساس قوانین موجود بپردازند شانهخالی
میکنند و سهم خود را نمیپردازند .در کنار فرار مالیاتی گسترده ،مالیات بر مزایای
سرمایهای «برای تشویق تولیدکنندگان ثروت در بخش خصوصی» روند نزولی داشته و
بهشدت کاهش یافته است.
به گمان من برای این که دولت بتواند به مشارکت فعال خود دراین عرصه ـ
پژوهشهای دوران ساز و هدفمند ـ ادامه دهد باید این مسائل مورد بازبینی قرار گرفته
و شیوهی مناسبتری برای تداوم آن ایجاد شود.
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«تجاریسازیِ بیکاری»؛ 1ریشهها
و پیامدهای توافقیسازی دستمزد
فروزان افشار

« .1طرح [جرمی] بنتام به این میمانست که چرخهی تجاری را با تجاریسازی بیکاری در مقیاسی وسیع برطرف
کند ».کارل پوالنی ،دگرگونی بزرگ ،،ترجمهی محمد مالجو ،پردیس دانش ،1۳۹1 ،صص.۲1۴-۲1۵ .
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فروزان افشار

ما برای این که بتوانیم که اهداف خیریه را بیشتر پیش ببریم آمدیم با
ادارات دولتی لینک شدیم .یعنی که رفتیم وارد زندان [شدیم و] از
امکانات زندان استفاده کردیم .اهداف خیریه را آنجا پیاده کردیم .وارد
استانداری شدیم ،وارد بهزیستی ،وارد شهرداری . ...اینها را یکییکی
وارد شدیم تا بتوانیم اهداف خیریه را با کمک آنها خیلی با سرعت
بیشتر ادامه بدهیم .االن وارد اتاق بازرگانی داریم میشویم .یعنی من
کاندیدای اتاق بازرگانی هستم برای این دوره که انتخاب بشود .فقط به
این خاطر که بتوانیم از امکانات اتاق بازرگانی که امکانات بسیار زیادی
هم هست در جهت اشتغال استفاده کنیم.
اکبر اخوان مقدم ،مدیرعامل خیریهی نذر اشتغال امام حسین (ع)

1

 ...درست یک سده بعدتر بود که جرمی بنتام ،پرکارترینِ همهی
طراحان اجتماعی ،برنامهای ریخت برای استفاده از بینوایان در مقیاسی
وسیع تا ماشین بهرهبرداری از چوب و فلز را که برادرِ حتی مبتکرترش،
ساموئل بنتام ،ساخته بود راه بیاندازد .به نوشتهی سر لسلی استفان،
« بنتام به برادرش پیوسته بود و این دو دنبال موتور بخار بودند .اکنون
به ذهن شان رسیده بود که محکومان را به جای موتور بخار به کار
ببندند ».این در سال  1۷۹۴بود .طرح سراسربین جرمی بنتام که به
کمک آن زندانها را میشد به نحوی طراحی کرد که ارزان و کارا زیر
نظارت قرار گیرند چند سال پیشتر به وجود آمده بود و او اکنون
تصمیم گرفت که برای کارخانهی خودش که با نیروی محکومان
می چرخید به کارش ببندد .مقدر بود که جای محکومان را تهیدستان
بگیرند .کسبوکار خصوصی برادران بنتام خیلی زود با طرحی عام برای
حلوفصل کلیت این معضل اجتماعی درآمیخت.
کارل پوالنی ،دگرگونی بزرگ

 .۲لینک سخنرانیhttps://www.aparat.com/v/iQwec :
 .۳پوالنی ،پیشین ،ص.۲1۶ .

2

441

تجاریسازی بیکاری

در جریان همایش «کارآفرینانِ خیّر و خیّرینِ کارآفرین» که آبانماه  1۳۹۶از سوی
دفتر فرهنگی وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد علی ربیعی ،وزیر وقت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی گفت« :کارآفرین با خیر جمعی چند رابطهی مستقل دارد .یک
سری کارآفرینان هستند که فقط افرادی که از اعتیاد رهایی جستهاند را استخدام
میکنند ،برخی هستند که فقط معلولین را استخدام میکنند ،برخی هستند که زنان
سرپرست خانوار را استخدام میکنند .ما از این نوع کارآفرینها هم در کشور بسیار
داریم که باید برای اشاعه ی فرهنگ کارآفرینی به همراه عمل خیر این موضوع را در
کشور باب کنیم 1».به فاصلهی یک سال بعد ،یکی از پرسروصداترین "خیریههای
کارآفرینِ" کشور ،مستقر در اصفهان ،طرحی را بهواسطهی چند نماینده به مجلس
شورای اسالمی برد که میکوشید کارگران شاغل در کارگاههای دارای کمتر از ده نفر
کارکن در روستاها را از شمول قانون حداقل دستمزد مستثنی سازد .اقدام این مؤسسه
در ارائهی طرح به مجلس ،در ادامهی چندین سال البیگری در نهادهای دولتی و
همین طور فعالیت فرهنگی مستمر صورت گرفته است ،عمدتاً با یک هدف آشکار :لغو
قانون حداقل دستمزد برای گروههای اجتماعی کممزیت.
در مقالهی حاضر ،استدالل خواهم کرد طرح «دستمزد توافقی» ،در صورت تصویب،
به اُفت قابل توجه توان چانهزنی کارگران در ایران منجر خواهد شد .در گام بعد ،تالش
میکنم پیشبرد این طرح را در بافتار رویکرد دولت به خیریههای اشتغالزا بنشانم.
نشان خواهم داد چگونه گونهی نوظهوری از خیریهها در ایران ،که در زمینهی خلق
فرصتهای شغلی فعالاند ،با حمایت و همراهی فعاالنهی دولت مواجه شدهاند.
مزد توافقی در چشمانداز
جمعی از نمایندگان مجلس در تالشاند تا با الحاق تبصرهای به مادهی  ۴1قانون
کار ،الزام قانونی پرداخت حداقل دستمزد از دوش کارفرمایان کارگاههای دارای کمتر
از ده نفر کارکن در مناطق روستایی برداشته شود .در صورت تصویب این طرح ،دستمزد،
 1نگاه کنید به خبرگزاری ایلنا ،انجام کارِ خِیر به پایان نرسیده است /کارآفرینان برای ریشهکنکردن بیکاری کمک
کنند ،کد خبر.1۳۹۶/۰۸/۳۰ ،۵۶1۲۴۳ :
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حق بیمه و سایر مزایای متعلقه ی کارگران در مناطق روستایی مطابق با توافق میان
کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.
اگرچه دستمزد توافقی منطقاً میتواند باالتر از ،برابر با ،یا پایینتر از حداقل دستمزد
قانونی تعیین شود ،اما جدوجهدها برای تغییر مبنای تعیین دستمزد از الزام قانونی به
توافق عرفی تنها در صورتی میتواند معنیدار باشد که با هدف اعمال فشار روبهپایین
بر مزد نیروهای کار دنبال شود .طرفداران این طرح تصریحاً سیاست کاهش مزد
روستاییان شاغل در کارگاههای کوچک را دنبال میکنند ،بنا بر ادعا با هدف کاهش
هزینههای تولید و به تبع آن ایجاد اشتغال.
موضوع دستمزد توافقی ذیل مبحث کلیتر دستمزد منطقهای مطرح میشود که
ناظر بر حداقل دستمزدهای متفاوت برای مناطق شهری و روستایی است .به تصریح
مادهی  ۴1قانون کار ایران « ،شورای عالی کار همه ساله موظف است ،میزان حداقل
مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل
تعیین نماید  )1:-حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران اعالم میشود.
 ) ۲حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار
محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده ،که
تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم میشود را تأمین نماید ».عبارتِ «برای
نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف» بهدفعات با هدف فشار برای حرکت به سوی
نظام حداقل دستمزدهای چندگانه ،مرجع استناد طرفداران برقراری دستمزد منطقهای
قرار گرفته است .اگرچه سیستمهای حداقل دستمزد چندگانه ممکن است به واسطهی
لحاظ شرایط ویژهی مناطق و مشاغل گوناگون ،کاراتر و عادالنهتر باشند ،اما اینکه
دستگاه اداری کشور واجد ظرفیت نهادی ،اجرایی و آماری الزم برای برقراری چنین
سازوکارهایی باشد عمیقاً مورد تردید است 1.به این جهت ،موضوع دستمزد منطقهای
در مقاطعی که طرح شده عمدت ًا مستظهر به حمایت گروههای کارفرمایی بوده و آماج
نقد نمایندگان کارگری .در نوبت اخیر ،حامیان دستمزد متفاوت برای مناطق شهری و
 1برای یک مقایسه میان مزایا و معایب نظامهای حداقل دستمزد ساده و پیچیده ،نگاه کنید بهMinimum :
Wage Policy Guide; A Summary, ILO.
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روستایی طرحشان را یک گام پیشتر بردهاند :از تعیین حداقل دستمزدهای متفاوت به
لغو کامل حداقل دستمزد در روستاها .این طرح با مخالفت جدی نمایندگان کارگری
مواجه شده است .کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان تهران به همراه شوراهای
اسالمی کار مختلف واحدهای استان تهران ،در اعتراض به تالشها برای توافقی کردن
دستمزد ،طوماری امضا کردهاند علیه آنچه «بردهداری نوین» میخوانند1.
حامیان توافقیسازی دستمزد بدواً کوشیدند طرحشان را از طریق شورای عالی کار
پیش ببرند ،مشخص ًا با تمسک به مادهی  1۹1قانون کار .مادهی پیشگفته،
مستثنیسازی «کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر» را «بر حسب مصلحت موقتاً» از
شمول «بعضی از مقررات» این قانون مجاز میشمارد و «تشخیص مصلحت و موارد
استثنا» را به آییننامهای محول میکند که «با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید» .با ناکام ماندن این پروژه در شورای عالی کار ،تالشها برای
توافقیسازی از طریق مجلس شورای اسالمی پی گرفته شده است.
در ماههای اخیر جهش شدید نرخ ارز در پی تشدید نااطمینانی در عرصهی سیاست
بینالملل که موجی از تورم بیمهار را به همراه آورد نمایندگان کارگری را واداشت برای
افزایش مجدد حداقل دستمزد وارد مذاکره شوند  -تالشی که البته تا به امروز
بیسرانجام مانده است .حال در شرایطی که بهگفتهی فعاالن کارگری ،حداقل دستمزد
قانونی ،معادل یک میلیون و  11۴هزار و  1۴۰تومان ،فقط چیزی حدود  ۳۳درصد
هزینههای خانوار را پوشش میدهد ۲بحث دستمزد پایینتر برای مناطق روستایی
مجدداً باال گرفته است ،این بار در قوهی مقننه ،در میانهی تالش نمایندگان کارگری
برای ترمیم دستمزد ،با البیگری مؤسسهای خیریه.

 1نگاه کنید به خبرگزاری ایلنا ،طومار شوراهای اسالمی کار استان تهران علیه تبلیغات یک موسسه برای مقابله با
قانون کار ،کد خبر.1۳۹۷/1۰/11 ،۷۰۹۹1۹ :
 ۲نگاه کنید به خبرگزاری تسنیم ،پس انداز کارگران آب رفت /حقوقی که جوابگوی۳۳درصد هزینه هاست،
.1۳۹۷/۸/۴
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کارکردها
بنا بر یک برآورد ،در سال  1۳۹۰چهار میلیون نفر ،برابر با بیست درصد جمعیت
شاغل کشور ،در بخش غیررسمی فعالیت داشتهاند 1.علی ربیعی ،وزیر سابق تعاون،کار
و رفاه اجتماعی ،خردادماه  1۳۹۴با حضور در چهارمین همایش ملی «مهارتآموزی و
اشتغال» تعداد شاغالن در بخش غیررسمی را هفت میلیون نفر اعالم کرد ۲.اقتصاد
غیررسمی ،شامل کلیهی فعالیت های اقتصادی است که به دالیل پولی ،نظیر گریز از
مالیات یا بیمهپردازی ،دالیل مقرراتی ،همچون اجتناب از بوروکراسی دولتی ،و دالیل
نهادی نظیر ضعف حاکمیت قانون و کیفیت نهادهای سیاسی از چشم مقامات رسمی
پنهان میمانند ۳.شاغالن این بخش عمدت ًا از پوشش بیمه و حمایت قانون کار
محروماند .به بیان دیگر ،در بخش غیررسمی ،حقوق و مزایای کارگران بهطور توافقی
تعیین میشود ،آنهم عمدتاً پایین تر از حداقل دستمزد قانونی .بر طبق آمار سال ،۹۴
یک سوم نیروی کار شاغل در ایران ،چنین وضعیتی دارند .در چنین چارچوبی ،تقالها
برای کشیدن چارپایهی حداقل دستمزد از زیر پای گروههای کممزیت ،در شرایطی که
بیکاری گسترده و فقدان امنیت شغلی ،دسترسی به نیروی کار ارزان و مطیع را تا حد
زیادی برای کارفرمایان تضمین کرده است در خدمت تحقق چه کارکردهایی میتواند
باشد؟ به بیان روشنتر ،در شرایطی که توافق بر سر دستمزد ،آنهم دستمزدی عمدت ًا
پایینتر از حداقل دستمزد قانونی ،به رویهای رایج در بازار کار تبدیل شده ،بی آنکه
جریمه یا مجازاتی کیفری در انتظار عامالن آن باشد ،در صورت قانونی شدن این رویه،
چه امتیازات بیشتری برای گروههای کارفرمایی میتوان متصور بود و روی دیگر سکه،
چه عقبنشینیهای دیگری برای نیروهای کار؟

 1تعامل بخش غیررسمی و سازمان تأمین اجتماعی ،مؤسسهی عالی پژوهش تأمین اجتماعی ،تاریخ انتشار
گزارش.1۳۹۵/۷/1۷:
 ۲نگاه کنید به خبرگزاری تسنیم ،ربیعی ۷ :میلیون شاغل غیررسمی داریم.1۳۹۴/۳/1۷ ،
۳ Leandro Medina and Friedrich Schneider, Shadow Economies Around the World:
What Did We Learn Over the Last 20 Years?, IMF Working Papers, January 2018.
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.1

اجتناب از دادرسی در مراجع شبهقضایی :قرارداد کار از جمله

عقود رضایی است و مقنن در انعقاد آن ،رعایت تشریفات خاصی را شرط نکرده و
به صرف توافق کارگر و کارفرما صورت میپذیرد .به این معنا که انعقاد به هیچ
گونه تشریفات خاص – نظیر تنظیم سند یا به کار بردن لفظ مخصوص  -نیاز
1

ندارد .بنا بر ماده ی هفتم قانون کار جمهوری اسالمی ایران ،قرارداد کار اعم از
هرگونه قرارداد کتبی یا شفاهی است که «به موجب آن کارگر در قبال دریافت
حق السعی ،کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام
میدهد» .ازاینرو ،بخشِ احتماالً گستردهای از شاغالن غیررسمی که فاقد قرارداد
۲

کتبی با کارفرما هستند نیز مشمول قانون کار به شمار میآیند .بنابراین
بهره مندی از حقوق و مزایای مصرح در قانون کار صرف ًا منوط به احراز رابطهی
کاری با کارفرماست ،خواه از طریق ارائهی قرارداد کتبی ،خواه به شیوههای دیگر،
۳

نظیر ارائه ی فیش واریز حقوق و درخواست بازرسی از محل کار .تا جایی که به
پرداخت حقوق کمتر از حداقل دستمزد مربوط میشود تبصرهی ماده  ۴1قانون
کار ،بهصراحت حکم میکند که در صورت تخلف ،کارفرما ملزم به تأدیهی
مابهالتفاوت دستمزد فرد و حداقل دستمزد قانونی خواهد بود.
همچنین ،به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ،به شماره دادنامهی
 ۳۹۲مورخ « ،1۳۸۲/1۰/۷دعاوی و مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار»
مشمول مرور زمان نمیشوند .چنانچه کارفرما دستمزد و مزایایی کمتر از حداقل
دستمزد و مزایای قانونی مصرح در قانون کار به کارگر پرداخت کند ،کارگر حتی پس
از انحالل قرارداد کار یعنی قطع رابطهی کاری بین کارگر و کارفرما نیز میتواند حقوق
معوقهاش را مطالبه کند .ازاینرو ،حتی چنانچه ناامنی شغلی و مشخصاً نگرانی از اخراج
 1رفیعی ،احمد« ،معیارهای احراز رابطهی کارگری و کارفرمایی» ،دوفصلنامهی رویهی قضایی ،1۳۹۲ ،صص.
.۳۹-۸۴
 ۲به استثنای گروههایی که آشکارا از شمول قانون کار برکنار دانسته شدهاند ،نظیر کارگران شاغل در مناطق آزاد و
ویژهی اقتصادی ،زندانیان ،و کارگران خارجی فاقد مجوز.
 ۳به موجب مادهی  ۸۹آیین دادرسی کار« ،مرجع رسیدگیکننده میتواند به تشخیص خود یا به درخواست هر یک
از طرفین دعوا ،قرار تحقیق محلی صادر نماید».
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مانع از این شود که فرد در طول دورهی کاری دست به شکایت بزند در زمان خاتمهی
قرارداد میتواند کلیهی معوقات مزدی و مزایایش را طلب کند.
از سوی دیگر ،حداقل مزد جزو قواعد آمره به شمار میآید .به استناد مادهی 11
آیین دادرسی کار ،قواعد آمره ،شامل هر قانون یا قاعدهای است که طرفین یک قرارداد
یا تعهد نمیتوانند برخالف آن تراضی کنند ،مانند رعایت حداقل مزد (موضوع مادهی
 ۴1قانون کار) و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصرهی یکمِ مادهی ۵1
قانون کار) .مادهی هشتمِ قانون کار ایران مصوب  1۳۶۹صراحتاً اعالم میدارد «شروط
مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر
مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید» .این به آن معناست که
حقوق پایینتر از حداقل دستمزد و مزایایی کمتر از آنچه در قانون مصرح است به
لحاظ قانونی فاقد اعتبار خواهد بود ولو که با موافقت شخص کارگر توأم بوده باشد.
بنابراین ،کارگر در هر زمان ،حتی پس از اعالم صریح توافق خود با شرایط قرارداد،
میتواند خواستار حقوق قانونی خود شود .دور زدن این اصل حقوقی یکی از کارکردهای
توافقیسازی مزد را تشکیل می دهد .حق محفوظ کارگر برای اقامهی دعوا حتی در
صورتی که هرگز از آن استفاده نکند به شکل محدودیتی نیمبند بر کارفرما عمل میکند
و توان چانهزنی کارگران را در محل کار در برابر کارفرما ارتقا میبخشد .اگرچه کارفرما
ممکن است در صورت اقدام کارگر به دادخواهی ،با سر باز زدن از انعقاد قرارداد جدید
با وی ،مقابلهبهمثل کند اما باید در نظر داشت که این گزینه ضرورتاً و در همهی موارد
برای کارفرما کامالً بیهزینه نیست ،عمدتاً به علت هزینههای جایگزینسازی نیروهای
1

کار در مشاغلی که به درجهای از آموزش و مهارت نیاز دارند.
مراجعی که در قانون کار ایران برای پیگیری این حقوق قانونی پیشبینی شده
عبارتاند از هیأتهای تشخیص و هیأتهای حل اختالف دعاوی کار .هیأت تشخیص،
 1این دغدغهی حامیان توافقیسازی دستمزد ،خصوصاً در استفتائاتی بازتاب یافته که خیریهی نذر اشتغال امام
حسین از برخی مراجع تقلید به عمل آورده است .به عنوان مثال ،در نامهای به آیتاهلل ناصر مکارم شیرازی پرسیدهاند:
« اگر در قرارداد بین کارگر و کارفرما ،کارفرما اذعان کند که حقوق ماهیانه کارگر کمتر از قوانین مصوب اداره کار
هست و کارگر نیز آن را قبول نماید ولی پس از اشتغال بکار به مراجع قانونی شکایت کند و مابهالتفاوت حقوق خود
را برخالف توافق اولیه دریافت نماید ،حکم چیست؟» .نگاه کنید به اخوان مقدم ،اکبر ،نقش من در بیکاری ،شمیم
معرفت ،چاپ پنجم.1۳۹۵ ،
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مرجع بدوی رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار به شمار
میآیند که مشتملاند بر یک نفر نمایندهی دولت ،یک نفر نمایندهی کارفرمایان ،و یک
نفر نمایندهی کارگران مشمول قا نون کار و مستقرند در ادارات کار محلی .هیأتهای
حل اختالف در واقع مرجع تجدیدنظر رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی مشمول
قانون کارند ،شامل سه نفر نمایندهی دولت ،سه نفر نمایندهی کارفرمایان و سه نفر
نمایندهی کارگران .کارگر یا کارفرما میتوانند ظرف  1۵روز از ابالغ رأی هیأتهای
تشخیص ،اعتراض خود را به هیأتهای حل اختالف تقدیم کنند .همچنین ،طبق بند
دومِ مادهی  1۰قانون تشکیالت و آیین دادرسی ،آرای قطعی صادره از مراجع حل
اختالف دعاوی کار در دیوان عدالت اداری قابل فرجامخواهیاند .به بیان روشنتر ،پس
از صدور رأی هیأت های حل اختالف ،طرفین از حق اعتراض نسبت به رأی صادره به
دیوان عدالت اداری برخوردارند.
جدول  -1تعداد موارد خواستهها در هیأتهای تشخیص دعاوی کار برحسب نوع خواستهها ()1۳۹۶-1۳۸۸

سال

حق بیمه

حقوق معوقه

تفاوت مزد

1۳۸۸

۶۷1۸۴

۹۴۴۵۷

۴۳۳۳۲

1۳۸۹

۷۸۵۴۹

1۰۷۶۶۳

۵۲۳۸۶

1۳۹۰

۸۴۳۷۶

1۰۳۶۶۰

۶1۸۶۵

1۳۹1

۸۵۲1۸

1۲۲11۴

۵۵۰11

1۳۹۲

۷۹1۶1

1۰1۴1۲

۴۸۸۸۹

1۳۹۳

۹۳۸۶۰

11۴۰۳۸

۴۹۷۳۹

1۳۹۴

11۳۲۳۷

1۳۰۴۰1

۴۵۸11

1۳۹۵

1۰۵۶۶۲

1۲1۸۷۲

۲۸۹۲۹

1۳۹۶

۸۹۴۴۸

1۰۸۸۹۰

۲1۹۷۲

میانگین

۸۸۵22

111۶12
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۴۵۳2۶
1

 1تعداد خواستههای مربوط به حقوق معوقه در سال  1۳۹۶با یک رقم افتادگی در آمارنامهی سال  1۳۹۶درج شده
است .به جای رقم جاافتاده از صفر استفاده کردهام.

فروزان افشار

در جدول باال ،فراوانی شکایات صورتگرفته در خصوص سه خواستهی تفاوت
دستمزد ،حقوق معوقه و حق بیمه در کل کشور در حدفاصل سالهای  1۳۸۸الی
 1۳۹۶ثبت شده است .تفاوت مزد عبارت است از «اختالف مزد دریافتی کارگر مشمول
قانون کار با حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار در همان سال» .حقوق
معوقه نیز به این قرار تعریف شده است« :حقالسعی کارگر مشمول قانون کار که به
تعویق افتاده است» .بر اساس دادههای مندرج در این جدول ،در بازهی نهسالهی مورد
بررسی ساالنه به طور متوسط  ۴۵هزار و  ۳۲۶مورد شکایت دربارهی تفاوت دستمزد،
 111هزار و  ۶1۲مورد شکایت دربارهی حقوق معوقه و  ۸۸هزار و  ۵۲۲مورد شکایت
دربارهی حق بیمه تقدیم هیأتهای تشخیص دعاوی کار شده است .بیشترین شکایات
دربارهی تفاوت دستمزد مربوط است به سال  1۳۹۰با  ۶1هزار و  ۸۶۵مورد .تعداد
شکایات در خصوص تفاوت دستمزد از سال  1۳۸۸یعنی اولین سالی که دادههای مربوط
به دادخواستهای کارگری را به تفکیک دعاوی در اختیار داریم ،تا سال  1۳۹۴سیری
کموبیش افزایشی داشته است ،پیش از آنکه در دو سال آخر یعنی سالهای  1۳۹۵و
 1۳۹۶به یکباره به کمتر از یکدوم تقلیل یابد؛ چیزی که با توجه به شرایط اقتصادی
رکودی در این سالها که انتظار داریم کارفرمایان را در اجرای تعهداتشان از حالت
معمول ناتوانتر سازد ،دادهی سازگاری به نظر نمیرسد .این ناسازگاری را شاید بتوان
به شیوهی نه چندان منتظم و غیرمتمرکزِ تدوین آمارنامههای وزارت کار که اطالعات
فوق از آنها اخذ شدهاند نسبت داد .دو خواستهی دیگر کموبیش در طی این سالها
رو به افزایش داشتهاند .این دادهها گرچه تصویری کلی از دامنهی شکایات کارگری در
بازهی زمانی مورد بررسی به دست میدهد اما ناسازگاری پیشگفته نتیجهگیری نهایی
در خصوص روند مراجعهی کارگران به مراجع حل اختالف کار را دشوار میسازد .برای
قضاوت در این خصوص میتوان از شاخص دیگری استفاده کرد که ماهیت ًا از دقت
بیشتری برخوردار است :تعداد هیأتهای تشخیص و هیأتهای حل اختالف .از آنجا
که شعب جدید تشخیص و حل اختالف در پاسخ به رشد تقاضای رسیدگی از سوی
کارگران و کارفرمایان تأسیس میشوند و با توجه به اینکه فقط درصد ناچیزی از
شکایات از سوی کارفرمایان طرح میشوند افزایش تعداد این شعب را میتوان به معنای
رشد تقاضای دادرسی از سوی کارگران در نظر گرفت .تعداد هیأتهای تشخیص و حل
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اختالف در بازهی زمانی مورد بررسی در جدول زیر درج شده است .همانطور که از
اطالعات ثبتشده در جدول زیر برمیآید تعداد هیأتهای تشخیص در کشور از ۴۸۲
در سال  1۳۸۸به  ۶۴۰در سال  1۳۹۶افزایش یافته است .تعداد هیأتهای حل اختالف
نیز رشدی  ۴۴.۳درصدی را نشان میدهد؛ از  ۲۳۰هیأت در سال  1۳۸۸به  ۳۳۲هیأت
در سال  .1۳۹۶بر مبنای این شاخص ،میزان مراجعات کارگران به مراجع حل اختالف
کار طی یکدههی گذشته افزایش قابل توجهی یافته است.
جدول  -2تعداد هیأتهای تشخیص و حل اختالف دعاوی کار
()1۳۹۶-1۳۸۸
سال

تعداد هیأتهای حل اختالف

تعداد هیأتهای تشخیص

1۳۸۸

۲۳۰

۴۸2

1۳۸۹

۲۳۹

۴۸۵

1۳۹۰

۲۲1

۴۵۸

1۳۹1

۲۲1

۴۵۸

1۳۹۲

۲۵۳

۵1۰

1۳۹۳

۲۶۰

۵1۹

1۳۹۴

۲۶۰

۵1۹

1۳۹۵

۲۹۲

۵۶2

1۳۹۶

۳۳۲

۶۴۰
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به گواه دادههای فوق ،ساالنه کسری از نارضایتیهای کارگران به مراجع حل اختالف
کار راه مییابد .برای نمونه ،از سال  1۳۹1تا سال  1۳۹۶ساالنه به طور متوسط دستکم
 ۷۹۷هزار و  1۴1خواستهی کارگری در هیأتهای تشخیص دعاوی کار طرح شدهاند1.
اگر در نظر داشته باشیم بسیاری از این دعاوی ناظر بر انباشت چندسالهی مطالبات
 1منبع :محاسبات نگارنده براساس آمارنامههای وزارت ،کار و رفاه اجتماعی.
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کارگران هستند اهمیت مسئله برای کارفرمایان روشنتر میشود .درعینحال،
درگیرشدن در فرایند دادرسی حتی چنانچه رأی نهایی به نفع کارگر صادر نشود ،برای
ال بیهزینه نیست .اجتناب از نظام دادرسی کار یکی از کارکردهای اصلی
کارفرما کام ً
توافقیسازی دستمزد را شکل میدهد که ،در طرف مقابل ،تأثیر مخربی بر توان چانهزنی
نیروهای کار بر جای خواهد گذاشت.
 .۲کاهش حق بیمهی سهم کارفرما :بر طبق مادهی  1۴۸قانون کار« ،کارفرمایان
کارگاههای مشمول قانون کار مکلفاند بر اساس قانون تأمین اجتماعی ،نسبت به بیمه
نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند» .امتناع از پرداخت حق بیمهی کارگران ،به
موجب مادهی  1۸۳همین قانون ،عالوه بر «تأدیهی کلیهی حقوق متعلق به کارگر
(سهم کارفرما)» ،بسته به «شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم» ،میتواند «جریمهی
نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه» را نیز در پی داشته باشد .عالوه بر بازرسیهایی
که سازمان تأمین اجتماعی رأساً به عمل میآورد سازوکاری تعبیه شده که در آن
1

کارگران می توانند به طور ناشناس درخواست بازرسی از محل کارشان را بدهند.
همچنین ،در صورتی که کارفرما از ارسال صورت حقوق و دستمزد خودداری کند
سازمان می تواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند (مادهی ۴۰
قانون تأمین اجتماعی) .از آنجا که حداقل دستمزد پایینترین سطح دستمزد قانونی
است دستمزدهای کمتر از آن نمیتوانند مبنای محاسبهی حق بیمه قرار گیرند.
بنابراین ،چنانچه کارفرما ناگزیر به پرداخت حق بیمه باشد (یا به شکایت کارگران یا بنا
به خواست کارفرماها) حق بیمهی پرداختی او معادل با  ۳۰درصد حداقل دستمزد
تعیین می شود (که سه درصد آن سهم دولت ،هفت درصد سهم کارگر و  ۲۰درصد
سهم کارفرماست) .در صورت رسمیت یافتن مزدهای توافقی زیر حداقل دستمزد ،حق
بیمهای که کارفرما موظف به پرداخت آن است کاهش خواهد یافت.
 .۳ارزانسازی نیروی کار :حداقل دستمزد ماهیت ًا باید باالتر از دستمزد تعادلی
بازار تعریف شود تا مؤثر و معنیدار باشد ،با این هدف که مزد نیروهای کار به پایینتر
 1نگاه کنید به خبرگزاری خبرآنالین ،سازمان تأمین اجتماعی حق بازرسی از کارگاهی که بیمه نمیکند را دارد،
 ،1۳۹۶/۷/۲۵کد خبر.۴۶۲۳۲ :
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از سطح معینی سقوط نکند .نکتهای که کمتر مورد توجه قرار میگیرد از این قرار است
که قانون حداقل دستمزد صرفاً باالتر از دستمزد تعادلی تعیین نمیشود؛ بلکه خود یکی
از عواملی است که بر دستمزد تعادلی بازار یا همان دستمزد توافقی اثر میگذارد .نخست
اینکه حداقل دستمزد در بازار کار بهمثابه نوعی معیار عرفی مزد نیز نقشآفرینی
میکند .به بیان دیگر ،حداقل دستمزد هم سطوح باالتر مزدی را تحت تأثیر قرار میدهد
و هم سطوح پایین تر مزدی را .دستمزد در مشاغل غیررسمی نیز به طور ضمنی به
عنوان درصدی از حداقل دستمزد تعیین میشود .در غیاب این معیار ،بازار کار در
دستمزد پایینتری به تعادل میرسد .دوم اینکه ،برخورداری از پشتوانهی حمایت قانون
و دادرسی قضایی حتی در صورتی که هرگز مورد استفاده قرار نگیرند به واسطهی
تقویت توان چانهزنی کارگر در مقابل کارفرما دستمزد تعادلی را در قیاس با حالت
فقدان قانون حداقل دستمزد به سطح باالتری میکشاند .از این منظر ،لغو حداقل
دستمزد ،فشاری رو به پایین بر سطوح مختلف دستمزد در مناطق روستایی اعمال
خواهد کرد  -حتی بر مزد کارگرانی که دستمزدشان پیشاپیش بر اساس توافق با کارفرما
تعیین میشده است.
در حالت کلی ،کاهش دستمزد کارگران در روستاها ممکن است با ایجاد نوعی
گرایش به جایگزین سازی نیروی کار ،سطح دستمزد در شهرها را نیز متأثر سازد .اگرچه
وقوع این سازوکار به عوامل فراوانی وابسته است.
به طور خالصه ،توافقیسازی دستمزد دست کم سه کارکرد را برای کارفرمایان
محقق می سازد :یکم ،اجتناب از دادرسی شبهقضایی در زمینهی تفاوت دستمزد؛ دوم،
کاهش حق بیمهی پرداختی؛ سوم ،ارزانسازی نیروی کار .مجموعهی این موارد به طور
مستقیم به کاهش توان چانهزنی نیروهای کار منجر خواهد شد .برخالف آنچه حامیان
این طرح ادعا میکنند ،رسمیتبخشی به مزد توافقی زیر حداقل دستمزد قانونی ،صرف ًا
بهرسمیتشناسی وضعیتی ازپیشموجود نیست ،بلکه به سهم خود به تنزل بیشازپیش
توان چانهزنی کارگران و وخامت بیشتر وضعیت معیشتیشان دامن خواهد زد.
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1

اِنجیاوییسازیِ اشتغال
در نخستین گردهمایی خیریهها و سازمانهای مردمنهاد که مردادماه  1۳۹۵در
محل نهاد ریاستجمهوری برگزار شد محمد نهاوندیان ،رئیس وقت دفتر رئیسجمهور
گفت « :برای کمک به مددجویان باید یک مثلث ایجاد شود که یک ضلع آن خیِّرین و
سازمانهای مردمنهاد ،ضلع دیگر آن نهادهایی مانند کمیتهی امداد و بهزیستی ،و ضلع
۲

سوم آن دولت در قالب صندوق کارآفرینی امید باشد ».در این قسمت تالش میکنم
نشان دهم ایران ،در دههی اخیر ،شاهد تکوین چنین مثلثی بوده است.
گونهی نوپدیدی از خیریهها در سالهای اخیر در ایران تکثیر شدهاند که به
خیریههای اشتغالزا یا کارآفرین معروفاند .برخالف اشکال سنتیترِ خیریهها که بهطور
معمول پول نقد یا برخی اجناس را در اختیار نیازمندان قرار میدهند ،این خیریهها
مدعیاند برای جامعهی هدفشان اشتغال ایجاد میکنند .امروز  1۵۰۰خیریهی
۳

اینچنینی در ایران فعالاند« .نذر اشتغال امام حسین» یکی از آنهاست.
این دسته از خیریهها با اقبال گستردهی دولت مواجه و از حمایت گستردهی دولتی
برخوردار شدهاند .از این هم بیش ،به نظر میرسد دولت فعاالنه سیاست تشویق و
هدایت خیریههای موجود به سوی ایجاد اشتغال را دنبال کرده است .آنگونه که در
کالم علیرضا همتی ،مدیر توانمندسازی صندوق کارآفرینی امید ،بازتاب یافته ،دولت
کوشیده مؤسسات خیریه را «از حالت فعلی پرداخت اعانه به جامعهی هدف» به سمت
۴

«کارآفرینی و اشتغالزایی» سوق دهد .این روند از خالل مجموعهای از گزارشهای
خبری ،نقلقولها ،دستورالعمل و تصویبنامهها قابل ردیابی است.
به لحاظ نهادی این مؤسسات در نوعی رابطهی همکاری با نهادهای حامی
کارآفرینی خُرد نظیر صندوق کارآفرینی امید از یک سو و نهادهای حمایتی دولتی و
1 NGOization
 ۲نگاه کنید به خبرگزاری صداوسیما ،برگزاری سومین گردهمایی خیریههای اشتغالزا ،کد خبر،1۲۵۵۴۵۰ :
.1۳۹۵/۵/۲۶
 ۳نگاه کنید به خبرگزاری تسنیم ،طرح پرداخت وام اشتغال  1۰۰میلیونی به  1۵۰۰مؤسسهی خیریه.1۳۹۴/۶/۶ ،
 ۴نگاه کنید به وبسایت مدیراینفو ،به مؤسسات خیریهی کارآفرین تسهیالت ارزانقیمت پرداخت میشود،
 ،1۳۹۵/۶/۵کد مطلب.11۳۷۶ :
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شبهدولتی نظیر بهزیستی و کمیتهی امداد امام خمینی از سوی دیگر قرار دارند.
نهادهای پیشگفته اصلیترین متولیان حمایت از خیریههای کارآفرین به شمار میروند.
صندوق کارآفرینی امید یک مؤسسهی عمومی غیردولتی است با سرمایهای به مبلغ
هجده هزار و نهصد و سی میلیارد و پانصد و پنج میلیون و چهارصد و شصت هزار و
1

دویست و هفتاد و نه ریال که در زمینهی تأمین مالی کسبوکارهای خانگی ،خرد و
کوچک فعالیت میکند .این مؤسسه که بدو ًا در سال  1۳۸۵از ادغام صندوق
قرضالحسنهی توسعهی اشتغال روستایی و صندوق ازدواج جوانان در صندوق حمایت
از فرصت های شغلی ذیل عنوان صندوق مهر امام رضا ایجاد شده بود در اسفندماه
۲

 1۳۹۳به صندوق کارآفرینی امید تغییر نام داد .این مؤسسه «همکاری و همافزایی
مؤسسات خیریهی فعال در حوزهی اشتغال» را یکی از استراتژیهای اصلی خود اعالم
۳

کرده است .اصغر نورالهزاده ،مدیرعامل این صندوق در سومین همایش ملی روز روستا
و عشایر در آبانماه « 1۳۹۵استفاده از ظرفیت خیرین اشتغال» را از جمله برنامههای
۴

این نهاد برشمرد.
مطابق با دستورالعمل «حمایت مالی صندوق کارآفرینی امید از مؤسسات خیریه و
سازمانهای مردمنهاد فعال در امر اشتغال (خیریههای اشتغالزا)» که در چهارم مرداد
 1۳۹۴به تصویب رسید ،صندوق کارآفرینی امید متعهد شد خدمات زیر را به
مؤسسههای خیریهی اشتغالزا ارائه کند:
 -1چنانچه مؤسسهی خیریه و مردمنهاد در کنار فعالیتهای
عامالمنفعه یا با ایجاد یا توسعهی کسبوکار موجود و یا برای ایجاد دفاتر
فروش یا شبکهی توزیع محصوالت تولیدی فعلی اقدام نماید میتواند از
 1اساسنامهی صندوق کارآفرینی امید.
 ۲نگاه کنید به وبسایت صندوق کارآفرینی امید ،تاریخچه.
 ۳نگاه کنید به وبسایت صندوق کارآفرینی امید ،تأمین مالی خرد برای کسبوکارهای کوچک ،بهدلیل دو شاخص
هزینهی کم و زمان کوتاه در راهاندازی ،مناسب شرایط بازار کار جامعهی کنونی ایران است.1۳۹۴/۶/۳1 ،
 ۴نگاه کنید به وبسایت صندوق کارآفرینی امید ،کاهش رونق زندگی و اشتغال در روستاها از مهمترین عوامل
مهاجرت روستائیان به شهرها میباشد.1۳۹۵/۸/۲ ،
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تسهیالت صندوق تا سقف یک میلیارد ریال متناسب با نوع فعالیت کسبوکار
مربوط و در چارچوب دستورالعملهای مربوطه به طرحهای کارفرمایی پس
از تصویب در کمیتهی تصویب طرحها استفاده نماید.
 -۲مؤسساتی که در حوزهی توانمندسازی و مهارتآموزی افراد تحت
پوشش خود فعالیت مینمایند میتوانند برای حمایت مالی افراد تحت پوشش
خود از تسهیالت صندوق تحت عنوان پشتیبان و با انعقاد تفاهمنامه و تصویب
کمیتهی تصویب طرحها بهرهمند گردند.
 -۳مؤسساتی که قادر به شناسایی و راهاندازی زنجیرههای تولید در
شهرستان حوزهی فعالیت برای افراد تحت پوشش باشند و یا موفق به
شناسایی حلقههای مفقوده از یک زنجیره یا خوشه باشند به شرطی که خود
پشتیبان یا مجری طرح باشند و منافع حاصل از آن به خیریه برسد ،میتوانند
از حمایت مالی صندوق در چارچوب دستورالعملهای مربوطه به طرحهای
کارفرمایی یا پشتیبان پس از تصویب در کمیتهی تصویب طرحها برخوردار
گردند.
 -۴صندوق بر اساس منابعی که توسط مؤسسات خیریه و اعضای آن
در سرفصل ایجادشده تجمیع میگردد ،در دورههای زمانی هر سه ماه یکبار
معدلگیری نموده و معادل  ۲۰درصد منابع تجمیعشده از منابع
قرضالحسنهی خود را در اختیار مؤسسه قرار میدهد تا با نظر معاونت تجهیز
و تخصص منابع مالی و معرفی خیریه در قالب تسهیالت در اختیار افراد قرار
بگیرد.
 -۵چنانچه مؤسسه مبلغ مشخصی را در دورهی زمانی معین (حسب
توافق با صندوق) نزد صندوق تودیع نماید ،امکان اعطای تسهیالت به
معرفیشدگان از سوی مؤسسه با کارمزد صفر درصد با تأیید معاونت تجهیز
و تخصیص منابع مالی وجود خواهد داشت.
عالوه بر اعطای تسهیالت به خیریههای اشتغالزا از محل منابع دولتی ،صندوق
کارآفرینی امید در قالب طرح نذر اشتغال «به جمعآوری نذورات ،کمکهای مردم و
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خیرین و هدایت این منابع به کارآفرینی و توسعهی کسب وکارهای اجتماعی» نیز
1

میپردازد.
در تاریخ سوم آذر 1۳۹۳شورای عالی اشتغال به استناد آییننامهی اجرایی بندهای
الف ،ب و ج مادهی  ۸۰قانون برنامهی پنجم توسعه و قانون ساماندهی و حمایت از
مشاغل خانگی «آییننامهی اجرایی ساماندهی و حمایت از بنگاههای پشتیبان
کسبوکارهای خانگی ،خرد و کوچک» را به تصویب رساند .به موجب این آییننامه،
مجریان بنگاههای پشتیبان و وابسته از مجموعهای از حمایتها برخوردار میشوند .بنا
بر تعاریف ارائهشده در این آییننامه ،بنگاه پشتیبان شامل کلیهی بنگاههای خصوصی
و تعاونی ،اصناف ،اتحادیهها ،سمنها ،انجمنهای خیریه و علمی ،شرکتهای مادر
تخصصی دارای مجوز فعالیت از دستگاه اجرایی ذیربط و کارآفرینان برتر است که
مسئولیت حمایت و هدایت تعدادی از کسبوکارهای خانگی ،خرد و کوچک را بهصورت
شبکهای و زنجیرهی تأمین و تولید و توزیع در زمینههایی مانند آموزش ،فرایند تولید،
مشاوره ،طراحی و نوآوری ،بستهبندی ،برندسازی ،بازارسازی ،بازاریابی و فروش را بر
عهده داشته و صالحیت آنها برای انجام فعالیت پشتیبانی به تأیید دستگاه اجرایی
مربوطه رسیده است .بنگاه وابسته نیز «به کسبوکارهای خانگی ،خرد و کوچک اطالق
می شود که براساس قرارداد پشتیبانی از خدمات بنگاه پشتیبان بهرهمند میگردد».
حمایتهای پیشگفته از این قرارند:
 .1اولویت و تسهیل در استفاده از امکانات (فضای آموزشی ،مربی) سازمان
آموزش فنی و حرفهای کشور و نهادهای آموزشی دستگاههای مرتبط؛
 .۲تخفیف هزینههای دورههای آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
و نهادهای آموزشی دستگاههای اجرایی مرتبط؛
 .۳اولویت دریافت تسهیالت از صندوق و بانک؛
 .۴بهرهمندی از یارانهی سود و کارمزد تسهیالت بانکی (در صورت تأمین منابع)؛

 1نگاه کنید به وبسایت صندوق کارآفرینی امید ،مصاحبهی خبرنگار خبرگزاری تسنیم با مدیرعامل صندوق
کارآفرینی امید.1۳۹۶/1۰/۳ ،
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 .۵اولویت استفاده از تضمینهای صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون و صندوق
ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک؛
 .۶اولویت و تخفیف در استفاده از بازار محلی شهرداریها جهت عرضهی
محصوالت؛
 .۷حمایتهای ویژهی تعاونیها؛
 .۸تخفیف هزینهی حضور در نمایشگاههای تخصصی داخلی و خارجی؛
 .۹تخفیف حق پخش تبلیغات رسانههای ارتباط جمعی دولتی؛
 .1۰اولویت پرداخت جوایز صادراتی.
یکی دیگر از مصوبات شورای عالی اشتغال با نام «سیاستهای شورای عالی اشتغال
در خصوص نحوهی استفاده از اعتبارات اشتغالزایی در اختیار نهادها و سازمانهای
حمایتی موضوع مادهی  ۵۵قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت» تسهیالت اشتغال قابل پرداخت از محل اعتبارات موضوع این مصوبه در قبال
ایجاد هر فرصت شغلی برای افراد تحت پوشش هر یک از سازمانها و نهادهای حمایتی
را تا سقف دویست میلیون ریال در نظر گرفته است.
دریافت حمایتهای نهادهای حمایتی نظیر بهزیستی و کمیتهی امداد بعض ًا با تعهد
برای استخدام مددجویان جویای کار این نهادها همراه بوده است .به تعبیری دیگر،
برخی نهادهای خیریهی عمومی بهنوعی به برونسپاری وظیفهشان در فراهم آوردن
اشتغال برای مددجویان جویای کار اقدام کردهاند .برای نمونه ،بنا به اظهارات علی اصغر
شاهزیدی ،معاون مشارکتهای مردمی ادارهی کل بهزیستی استان اصفهان در خصوص
تفاهمنامهی همکاری ادارهی کل بهزیستی استان اصفهان و خیریهی نذر اشتغال امام
حسین « ،مقرر شد سازمان بهزیستی برای معرفی افراد واجد شرایط به منظور بازتوانی
و خودکفایی اقدام کند ...خیریهی نذر اشتغال نیز موظف شد افراد معرفیشده از طرف
ادارهی کل بهزیستی را در کارگاههای زیرمجموعهی این خیریه بهکارگیری کند و یا
برای اشتغال آنان بهویژه زنان سرپرست خانوار در بخشهای خصوصی اقدام کند»1.
 1نگاه کنید به وبسایت صداوسیمای مرکز اصفهان ،تفاهم نامه بهزیستی استان و خیریه نذر اشتغال امام حسین
اصفهان.1۳۹۵/۳/1۳ ،
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در شرایطی که شکلگیری هویتهای جمعی مردمی در ایران با انواع موانع روبرو
بوده گونهی سیاستزدودهای از "سازمانهای مردمنهاد" در سایهی پشتیبانی فعاالنهی
نهادهای دولتی رشد کردهاند ،بیآنکه فعالیت این دسته از خیریهها از حیث همسویی
با مقررات بیمهای و قانون کار تحت نظارتهای سفتوسختی قرار بگیرند .بهعنوان
مثال ،مؤسسهی «نذر اشتغال» عالوه بر فعالیت در جهت تغییر قانون کار ،کارگاههایی
نیز تأسیس کرده که در آن کارگران زن سرپرست خانوار را با چیزی حدود یکسوم
1

حداقل دستمزد قانونی و بدون پوشش بیمه استخدام کرده است .بشنویم از شخص
مدیرعامل این مؤسسه که در یک برنامهی تلویزیونی فعالیتهای اقتصادی مؤسسهاش
را چنین تشریح میکند:
«فعالیت خیریه ی نذر اشتغال در بیرون از زندان بیشتر برای خانوادههای زندانیان
بهخصوص همسرانشان است .حدود  ۲۰۰نفر ما االن خانم داریم که توی پنج شش تا
از کارگاههای ما مشغول به کار هستند و در صنایع مختلف ،بیشتر صنایع دستی،
مشغول هستند .در داخل زندان حدود  ۲۵۰نفر در پنج شش صنعت مختلف ،هم آقایان
و هم خانمها مشغولاند ،ولی بیرون از زندان متأسفانه بهواسطهی منع قانونی فقط برای
خانمهاست .خانمها هم به خاطر خوبیشان ...چون شکایت نمیکنند میتوانیم برایشان
اشتغال ایجاد کنیم .اگر اینها هم مثل ما آقایان شکایت میکردند که بقیهی کارگاههای
خیریه همهاش تعطیل میشد ۲».به نظر میرسد که فقدان نظارت و حساسیت دولتی
از یک سو ،و سروکار داشتن با آسیبپذیرترین الیههای کارگران از سوی دیگر این
خیریهها را واجد ظرفیت باالیی برای بهرهکشی و سوءاستفادهی مشدّد از نیروهای کار
ساخته است.

 1برای نمونه ،نگاه کنید به خبرگزاری مهر ،پشت پردهی طرح «حذف حداقل مزد برای کارگران روستایی»،
 ،1۳۹۷/1۰/1کد خبر :کد خبر .۴۴۹1۴۷۵
 ۲لینک برنامه.https://www.aparat.com/v/gjwqk :
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چشماندازها
حامیان توافقیسازی دستمزد استدالل میکنند کسبوکارهای واقع در مناطق
روستایی عمدت ًا صنایع کوچکی هستند که تاب رقابت با واردات ارزان و باکیفیت را
ندارند .راهکار پیشنهادی آنها چیزی نیست جز کاهش هزینهی نیروی کار بههوای
کاستن از بهای تمامشدهی کاال وازاینرو تقویب رقابتپذیری آن .دشواریهای تولید و
خصوصاً کسبوکارهای کوچک در ایران البته مسئلهای واقعی و جدی است .اما تالشها
برای سرکوب دستمزد با ادعای رفع دشواریهای تولید ،نه تالشی صرف برای افزایش
حاشیهی سود ،بلکه همچنین برآمده از رویکردی است که میکوشد با اجتناب از
رویارویی با دولت ،کارگران را به میراثدار کژکارکردیهای اقتصاد رکودزدهای بدل
سازد که در شکلگیری آن کمترین نقش را داشتهاند .از این زاویه ،تالشها برای
توافقیسازی دستمزد نمونهی گویایی را به نمایش میگذارد که در آن محافظهکاری
سیاسی با لیبرالیسم اقتصادی پیوند خورده است.
نخستین بار نیست تالشها برای مستثنیسازی بخشی از کارگران از شمول قانون
کار و بهطور کلی تر از میان برداشتن مواد حمایتی قانون کار با هدف ادعایی افزایش
تولید و اشتغال توجیه میشود .در گذشته ،پیشبرد و اصوالً حمایت از سیاستهایی از
این دست فشار اجتماعی فزاینده ای را به دولت تحمیل کرده و در مواردی دولت را به
عقبنشینی واداشته است .همان استداللها این بار با لفّاضی بهمراتب بیپرواتر از زبان
خیریهای شنیده میشود که خود را یک مؤسسهی «غیردولتی غیرسیاسی» معرفی
1

میکند.
اگرچه اکبر اخوان مقدم ،مدیرعامل خیریهی نذر اشتغال ،در چند نوبت مدعی
۲

همسویی بخشهایی از وزارت کار با مجموعهی تحت مدیریت خود شده ،حاتم
شاکرمی ،معاون روابط کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در واکنشی تازه طرح
 1نگاه کنید به وبسایت خیریهی نذر اشتغال ،معرفی خیریهی نذر اشتغال امام حسین (ع).
 ۳۲برای نمونه ،در مناظره با علی خدایی ،نمایندهی کارگران در شورای عالی کار ،در برنامهی رادیویی «رهیافت

اقتصاد» .فایل صوتی مناظره در کانال تلگرامی علی خدایی به آدرس  @alikhodaei_irقابل دسترسی است.
همچنین ،از میان مسئوالن وزارت کار ،زهرا ممتاز قمشهای ،مشاور معاونت امور تعاون تصریحاً از این طرح حمایت
کرده است .نگاه کنید به خبرگزاری تسنیم ،پیشنهاد جدید برای تغییر در دستمزدها  /دستمزد روستاها متفاوت از
شهرها تعیین شود.1۳۹۷/۸/1۸ ،
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1

دستمزد توافقی را طرحی «مغایر با قانون کار» دانست .به نظر میرسد که گرایش
دولت و بهویژه وزارت کار برای نزدیکی به تشکلهای رسمی کارگری و به طور اخص
شورای عالی کار در شرایطی که چیزی به مذاکرات مزدی پایان سال نمانده از یک سو،
و چشم انداز برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی در سال آتی از سوی دیگر،
احتماالً در قالب اهرمی در دست نمایندگان رسمی کارگری ،کفهی ترازو را در مقطع
فعلی به نفع کارگران سنگینتر خواهد کرد ،اما نه ضرورتاً در درازمدت.
در چند سال گذشته ،مؤسسهی نذر اشتغال امام حسین در نبرد بیامانش علیه
قانون کار ،به طیف بسیار گستردهای از فعالیتهای فرهنگی و تبلیغاتی مبادرت کرده،
از چاپ کتاب و جزوه و برگزاری گردهمایی و مسابقه گرفته تا سفارش انیمیشنهای
۲

طنز و مستند و ساخت ویدیوهای آموزشی و تبلیغی ،جملگی عمدتاً با لفاظیهای
بیپرده ،زمخت و ناشیانه .تکاپوهای این خیریه البته به عرصهی فرهنگی محدود نمانده
است .مدیریت این م ؤسسه صراحتاً تالش برای نزدیکی به ،و ارتباطگیری با ،نهادهای
دولتی مختلف را به عنوان استراتژی این مؤسسه در مبارزه با آنچه خود «نواقص
قانونی» می خواند اعالم کرده است .در یک سخنرانی ،اخوان مقدم ،مدیرعامل این
مجموعه ،میگوید« :با نمایندههای مجلس ،با نمایندههای دولت ،با وزارت کار ارتباطات
نزدیکی داریم .هماندیشیهای خوبی انجام دادیم .برای مثال ،من دیروز مجلس بودم و
حداقل با  1۵نماینده صحبت کردم .دو نفر دیگر از کارمندان خیریه هم آنجا بودند
صحبت کردیم .دیشب جلسه ای داشتیم در مدیریت صنعتی ،برای اشتغال دانشجوها
صحبت کردیم .دیروز صبح اتاق بازرگانی تهران بودیم با نمایندهی آنها صحبت کردیم.
۳

فعالیتهایی از این دست [برای] اصالح قوانین هم داریم انجام میدهیم ».مسئوالن
ردهباالی این خیریه بهدفعات به صداوسیما دعوت شده و در مقام کارآفرین تجلیل
شدهاند .در برنامهی تلویزیونی «حرف حساب» محصول همکاری روابط عمومی صندوق
 1نگاه کنید به خبرگزاری تسنیم ،تعیین توافقی دستمزد مغایر با قانون کار است.1۳۹۷/۹/۷ ،
۲غالب این محتواها در آرشیو وبسایت این مؤسسه به آدرس  www.nazreeshteghal.comقابل دسترس
است.
 ۳لینک سخنرانیhttps://www.aparat.com/v/sD5aL :
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کارآفرینی امید و گروه اقتصادی شبکهی یک سیما ،اخوان مقدم در پاسخ به مجری
برنامه که از اشارات پیشین وی به «موانع قانونی بر سر راه اشتغال» نتیجه گرفته بود
که «یعنی شما االن میتوانستید برای تعداد بیشتری هم کار درست بکنید در
خیریه تان ،ولی به خاطر این مشکالت االن دست و پاتان بسته است» چنین اظهار
۲

میدارد« :ما چون داریم غیرقانونی کار میکنیم دستمان بسته است ».کمشمارند
افرادی که حاضر باشند در مقابل دوربین تلویزیون ملی به تخلفاتشان اقرار کنند .افرا ِد
حتی کمتری از آثار منفی پیامدهای چنین اعترافی برکنار میمانند.
به هر تقدیر ،این نشانهها حتی اگر شاهدی متقن بر دامنهی نفوذ و تأثیرگذاری
چنین نهادی به شمار نروند ،یقیناً از ارادهای پیگیر و استوار خبر میدهند که بعید به
نظر میرسد با یک بار شکست در مجلس ،صحنه را ترک کند ،و با همین منطق ،با یک
بار پیروزی .پس از اخراج روستاییان از زیر چتر حمایتی قانون کار ،احتماالً نوبت به
سایر گروههای اجتماعی کممزیت ،نظیر زنان سرپرست خانوار ،معلوالن و کمتوانان
جسمی ،معتادان ترککرده و افراد دارای سوءپیشینه خواهد رسید .این که نیروهای کار
در غیاب تشکلهای قدرتمند چگونه قادر به دفع چنین هجمههایی خواهند بود روشن
نیست ،آنهم در شرایطی که نوک پیکان حمله ،بیدفاعترین و آسیبپذیرترین الیههای
کارگران را نشانه رفته است.
سخن آخر
ائتالفی از نیروها ،بهسردمداری یک مؤسسهی خیریه ،در تالشاند قانون حداقل
دستمزد را در مناطق روستایی با سازوکار دیگری جایگزین سازند که در آن ،توافقِ
طرفینِ کارگری و کارفرمایی ،مبنای تعیین مزد را شکل میدهد .این تالشها پس از
چندین سال مذاکراتِ پشتپرده و البیگری و تبلیغات ،اکنون به مجلس شورای اسالمی
راه یافته ،آنهم در غیاب توجه و حساسیتی درخور از سوی افکار عمومی.
 1نگاه کنید به وبسایت رسمی صندوق کارآفرینی امید ،انعکاس فعالیت های صندوق کارآفرینی امید در برنامه
های زنده حرف حساب از گروه اقتصادی شبکه یک سیما.1۳۹۷/1۰/۲۰ ،
 ۲لینک برنامهhttps://www.aparat.com/v/AXk5e :
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در نوشتار حاضر ،کوشیدم این طرح را از یک سو در دورنمای تاریخیاش بنشانم و
از سوی دیگر ،تبعاتش برای توان چانهزنی کارگران را مورد بررسی قرار دهم .استدالل
کردم طرح دستمزد توافقی ،در صورت تصویب ،به اُفت شدید توان چانهزنی کارگران و
تنزل بیشازپیش شرایط زیستی و معیشتیشان راه خواهد برد .سپس کوشیدم نشان
دهم چگونه گونهی نوپدیدی از خیریهها که در زمینهی خلق فرصتهای اشتغال
فعالاند در سایهی حمایت فعاالنهی دولت رشد کردهاند ،آنهم در شرایطی که
شکلگیری انواع هویتهای جمعی مستقل با موانع بیشماری روبروست.

ن قد ا قتصاا

سی سی

بهی
اریک اُلین رایت
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اریک اُلین رایت ،جامعه شناس مارکسیست و رئیس پیشین انجمن جامعه شناسی
امریکا در پی ابتال به سرطان خون پی شرفته در تاریخ  23ژانویهی  2019در سن 72
سالگی درگذشت.
جنبش  1968بر شکک گیری اندیشکههای رادیکال و گرایش به مارکسکیسکن ن د
رایت ،مانند ب سیاری دیگر از رو شنفکران هنع صرش ،تأثیر فراوانی دا شت .وی فعالیت
پژوهشکککی خود را با معالعهی زندانها در ایاالت متحده آغاز کرد .از آن مقعع او آثار
متعددی دربارهی طبقه و سککرمایهداری نوشککت .مجموعهی آثار رایت بسککیار گسککترده
است .از هنگام سمینار «اتوپیا و انقالب» در دانشگاه کالیفرنیا ک برکلی که وی در مقام
دانشجوی فارغالتحصی مبتکر و مدیر آن بود تا بهپایانرساندنِ کتابی که وی در واحد
مراقبتهای ویژهی بیمار ستانی که در آن ب ستری بود ،یکی از پایاترین دریافتها را از
طبقه و سککرمایهداری از زمان مارکس توسککعه بیشککید .در زبان فارسککی نی رارروب
نظری کتاب طبقه و کار در ایران نوشکککتهی فرهاد نعمانی و سکککبراب ببداد عمدتا در
توافق با رارروب نظری رایت در زمینهی تحلی طبقاتی است.
اریک اُلین رایت همچون ن یای فکری خود به انگی هی اخالقی برای م بارزه عل یه
سرمایهداری و ترسین بدی ها در برابر نظام سرمایهداری اعتقاد داشت.
این بیش از فعالیت فکری او رند دهه بعد ،در شککاهکارش با عنوان تصککور کردن
اتوپیاهای واقعی به اوج رسکککید .ن د رایت «اتوپیاهای واقعی بدی های [دموکراتیک و
مساواتطلبانهی] جبان واقعیاند که میتوان در این جبان بنا کرد رنان که پیشاپیش
تصککویری از جبان ترسککین میکنند که جبان میتوانسککت رنین باشککد و به ما یاری
میکنند تا در جبت آنها حرکت کنین ».رنین نبادهایی شککام طیفی از ویکیپدیا
تا فدرا سیون تعاونیهای کارگری موندارگون در ا سپانیا ا ست .ت رایت بهاخت صار آن
است که رپ در عین حال که سرمایهداری را در سپبر سیاسی مبار میکند ،میتواند
با این نبادها سرمایهداری را بهتدریج نابود کند ،نتیجهی درازمدت سوسیالیسن است.
به نظر رایت ،ضککدیت با سککرمایهداری در طول تاریخ بهمدد ربار منعقِ مقاومت
جان یافته است :نابود کردن سرمایهداری ،مبارکردن سرمایهداری ،گری از سرمایهداری
و زوال بیشکککیدن به سکککرمایهداری .این منعق ها اغلب هم یسکککتی دارند و درهن
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آمییتهاند اما هریک شیوهای متمای برای واکنش به آ سیبهای سرمایهداریاند .این
ربار شککک ِ ضککدیت با سککرمایهداری اغلب هم مان و درهنتنیدهاند اما هر یک راهی
متمای در واکنش به آسککیبهای سککرمایهداری هسککتند .این ربار شککک ضککدیت با
سرمایهداری را میتوان در امتداد دو بُعد تغییر داد.
یک بُعد درگیر هدف اسککتراتژیهای ضککدسککرمایهداری ککککک تفو بر سککاختارهای
سرمایهداری یا صرفا خنثاکردن بدترین آسیبهای سرمایهداری کککک است در حالی که
بُعد دیگر درگیر هدف اولیهی ا ستراتژیها ست ککککک خواه این هدف دولت یا نبادهای
سعح کالن سیستن باشد ،خواه فعالیتهای اقتصادی افراد و سازمانها و اجتماعات در
سعح خرد.

وی همچنان که نظریهی دگرگونی خود را میپروراند ک در تقاب با دایالن رایلی و
سکککایر متفکرانی که درگیر بحا با آنان بود کککککک تردید داشکککت که بتوان به گونهای
سرمایهداری را درهن کوبید که رهایی کام ایجاد کند .او منتقد اتحاد شوروی و دیگر
دولتهایی بود که برآمده از انقالب بودند .ن د رایت ،دولت سوسیالیستی زمانی تحقق
مییابد که بر قدرت اجتماعی ککککک نه قدرت اقت صادی ا سرمایهداری) یا قدرت دولتی
ادولتگرایی) ککک ریرگی به دست آید .مثال یک شرکت نمیتواند کارخانهی شیمیایی
خود را در یک محله بسکککازد ،مگر این که مردمی که آنجا زندگی میکنند رضکککایت
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دا شته با شند .نی دولت نمیتواند منافع رأیدهندگانش را تابع سیا ستمداران سازد.
بها صعالح دولتهای سو سیالی ستی قرن بی ستن ،مانند همتایان سرمایهداری شان،
هیچگاه به این شک از عدالت سیاسی دست نیافتند.
رایت همچنین اعتقاد دا شت که سو سیالی سن باید دربرگیرندهی عدالت اجتماعی
باشککد .برخالف جامعهی سککرمایهداری که در آن همگان بهظاهر «فرصککت برابر» برای
شکوفایی دارند ،عدالت اجتماعی مستل م «دسترسی برابر» به منابعی است که امکان
شککککوفایی را برای مردم پدید میآورد .عدالت اجتماعی همچنین به معنای آزادی از
تبعیض اجتماعی ا ست .بچهها نباید به دلی آن که والدین شان پولدارترند در مدارس
ببتری حضور یابند و الزم است بر نژادپرستی ،سکسیسن و دیگر اشکال سرکوب غلبه
یافت.
رایت باور دا شت که سو سیالی سن با بازار سازگار ا ست اما نه آن نوع بازاری که
عدالت سککیاسککی و اجتماعی را تیریب میکند .بازارها برای آن که با سککوسککیالیسککن
هماهنگ باشند ،باید مقیاس کورکتری داشته باشند و مشارکتکنندگان در آنها را
باید محدود سکاخت .به عبارت دیگر ،باید کنتر شکبیه بازارهای آزاد و بیشتر همچون
میادین محلی فروش باشکند .این اندیشکهها علیه رابین هان و دیگر متفکران اتوپیایی
بود و رایت را در معرض انتقاد مارکسکککیسکککت های ارتدوکس قرار داد .وانگبی رایت
هیچگاه مو ضعی را به دلی این که مد روز نی ست کنار نگذا شت .اما فراتر از آن حا ضر
به تغییر عقیده بود .رایت وقتی احسکککاس کرد که عقاید قبلیاش دیگر اعتباری ندارد
آنها را مورد بازنگری قرار داد یا کنار گذاشت.
قب از انتشکککار کتاب اتوپیاهای واقعی رایت ایده های خود را در بیش از پنجاه
سینرانی در هجده کشور معرح کرد .عقاید وی به بحا گذاشته شد و در فورومهایی
آزاد و مشککورتی که پشککتیبانش بودند مورد گفتوگو قرار گرفت .وی بعد از انتشککار
کتاب در مقام رئیس انجمن جامعهشککناسککی امریکا به این کار ادامه داد .تحت هدایت
وی ،کنفرانس بینالمللی این انجمن صدها جامعه شناس را از سرتا سر جبان برمبنای
کار رایت گرد آورد.
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را یت همچنین مرک ای ای هیون  A. E. Havensبرای عدا لت اجت ماعی در
مدیسککون را اداره کرد که پژوهشککگران و کنشککگران را گردآورد تا وقد ایجاد آیندهای
عادالنهتر و دموکراتیکتر شکککوند .مایک دیویس ،باربارا ارنریش ،نانسکککی فری ر ،آرلی
راسککک هاچ شکککایلد ،طار علی ،دیوید هاروی ،تدا اسککککارپ  ،نوام رامسککککی ،و
سازمان دهندگان محلی از شماری از ک شورها در آن م شارکت دا شتند .تحت هدایت
رایت بسککیاری از پروژههای رهاییبیش در مرک هیون به بحا گذاشککته شککد و در
مجموعهی پروژهی اتوپیاهای واقعی انتشارات ورسو منتشر شد.
وی در دوران کاری م شاور صدها دان شجو بود .ب سیاری از ا ستادان برج سته در
دانشکککگاههای امریکا دانشکککجویان دورهی دکتری اُلین رایت بودند و نفوذ وی در آثار
ویوِک ریبر ،پیتر فری و دیگر نویسکککندگانی اسکککت که نشکککریات پرنفوذ ژاکوبن و
کاتالیست را بنا کردند .این موج جدید روشنفکران سوسیالیست آثاری خلق کردند که
ویژگی گروه «مارک سی سن غیرعوامانه» ا ست .رایت به همراه ساموئ بول و رابرت برنر
بر ضرورت نگارش رو شن و بیتکلد تأکید کرد که برای گ ستردهترین میاطبان قاب
درک باشد.
اریک اُلین رایت اخیرا اعالم کرده بود که پ شککککانش به او گفتهاند که تنبا رند
هف ته بیشتر زنده نیواهد ماند .ه مانطور که خودش پیشبینی کرده بود شکککا هد
فوریهی  2019نیواهد بود و در تاریخ  23ژانویه با میراث نظری پرباری جبان را وداع
گفت.
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در نگاه نخست ،کتاب سرمایه در قرن بیستویکم توماس پیکتی ،بازگشت به
مارکس است .قبل از هر چیز ،عنوان کتاب آگاهانه سرمایه مارکس را تداعی میکند و
بخش زیادی از این کتاب در مورد «سرمایه» و «کار» بهعنوان دو عنصر اساسی نظام
سرمایهداری است .اما بهرغم تمام این گرهبندیها به مارکسیسم ،تحلیل پیکتی یک
واقعیت حیاتی دربارهی طبقه را نادیده میگیرد و از آن غفلت میکند :تاریخ طوالنی
استثمار و سلطهی سرمایه بر کار.
مسئله این نیس ت که پیکتی از این تاریخ ناآگاه است :وی فصل اول کتاب خود را
با بازگویی داستان منازعهی خونین طبقاتی بین کارگران و مالکان معدن پالتین
ماریکانا در اوت  2012شروع میکند ،که در آن  34معدنچی به دست پلیس کشته
شدند .او از این منازعه استفاده میکند تا یک پرسش کلیدی را مطرح کند:
این رویداد به ما یادآوری می کند ،اگر نیازی به یادآوری باشد ،که
چه سهمی از تولید باید به دستمزدها برسد و چه سهمی از آن نصیب
سود شود ،به عبارت دیگر ،چهگونه درآمد حاصل از تولید را باید بین
نیروی کار و سرمایه تقسیم کرد؟ این پرسش همیشه در کانون
منازعات توزیعی بوده است.
وی در ادامه نتیجه میگیرد:
برای کسانی که چیزی جز نیروی کار خود ندارند و اغلب در
شرایط فرودستانه زندگی می کنند (بدون اینکه دربارهی شرایط
دوزخی دهقانان قرن هجدهم یا معدنکاران ماریکانا چیزی بگوییم)،
پذیرش این موضوع دشوار است که صاحبان سرمایه ـ که برخی از
آنها دستکم بخشی از ثروت خود را به ارث بردهاند ـ قادرند که
ثروت تولید شده توسط کار آنها را به خود تخصیص دهند.
این تحلیل طبقاتی مستحکمی است :درآمدی که در تولید خلق شده بین طبقات
متخاصم ،سرمایه و کار ،تقسیم میشود ،و بخشی که به سرمایه میرسد در واقع
تصاحب ثروتی است که معدنکاران تولید کردهاند .طبقات در روابط فیمابین درک
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میشوند و این روابط دربرگیرنده ی سلطه و استثمار است که در ارتباط نظاممند با
تولید است.
1

2

اما این درک رابطهای از طبقه ،بعد از آغاز فصل اول کتاب ناپدید میشود.
هنگامی هم که از اصطالح طبقه اصالً استفاده میشود ،صرفاً بهعنوان روشی سرراست
برای صحبت در مورد قلمروهای توزیع درآمد یا ثروت – خیلی باال ،باال ،میانی و
پایین  -با آن برخورد می شود .صاحبان سرمایه «بازده سرمایه» را دریافت میکنند؛
آنان بهعنوان بهرهکشانِ کار کارگران توصیف نمیشوند .توزیع درآمد بازتاب تقسیم
کیک درآمد ملی بین «سهمبران» است؛ انتقال واقعی از یک طبقه به طبقهی دیگر در
کار نیست.
در پژوهش تجربی پیکتی و استدالل های نظری وی در مورد خطسیر درازمدت
نابرابری درآمد و ثروت ارزش زیادی هست که البته به تحلیل رابطهای طبقه بستگی
ندارد .اما فقدان یک تحلیل طبقاتی پایدار از فرآیندهای اجتماعی که در آن درآمد
تولید و تصاحب میشود ،همان چیزی که با اصطالحِ «تحلیل رابطهای طبقه» منظور
من است ،برخی مکانیسمهای اجتماعیِ انتقادی در جریان را مبهم میکند .اجازه
دهید این نکته را با دو مثال ،تحلیل نابرابری درآمدی و تحلیل بازدهی سرمایه،
توضیح دهم.
نابرابری درآمدی
یکی از استدالل های مهم پیکتی این است که افزایش سریع نابرابری درآمدی در
آمریکا از اوایل دههی « 1980عمدتاً پیآمد افزایش بیسابقهی نابرابری دستمزدها و

1. relational understanding
 .2گاه در کتاب سایهای از تحلیل طبقاتی رابطهای پدیدار میشود .مثالً در جایی پیکتی ایـدهی انتقـال درآمـد را
مطرح میکند وقتی می نویسد :الزم است توجه کنیم که انتقال هنگفت درآمد ملی ایاالت متحده ـ تقریبـاً معـادل
 15درصد ـ از  90درصد فقیرتر جامعه بـه  10درصـد ثروتمنـد از دهـهی  ...1980انتقـال درونـی بـین گـروهای
اجتماعی ...تقریباً چهاربرابر بزرگتر از کسری تجاری هنگفت ایاالت متحده در دههی  2000اسـت .امـا حتـی در
اینجا نیز «انتقال» اشاره به جابهجایی درآمد از تودهی مردم به باال دارد نه بـین مقولـههای اجتمـاعی در ارتبـاط
متقابل .در اینجا «انتقال» صرفاً اشاره به تقسیم کیکی دارد که بیشتر به نفع رأس توزیع است ،نه تصاحب درآمـد
از یک طبقه به طبقهی دیگر
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بهطور خاص ظهور پاداشهای بهشدت باال در قلهی هر ِم سلسلهمراتب دستمزد ،به
ویژه در میان مدیران ارشد شرکتهای بزرگ بود ».این استنتاج تا اندازهای به این
مسأله بستگی دارد که دقیقاً چه چیزی بهعنوان «دستمزد» در نظر گرفته میشود و
«درآمد سرمایه» چیست .پیکتی طبقهبندی متعارفی که اقتصاددانان از آن بهره
میبرند را میپذیرد و تمامی درآمد مدیران ارشد را «درآمد حاصل از کار» در نظر می
گیرد؛ صرف نظر از شکل بهدست آوردن درآمدها  -حقوق عادی ،پاداشها یا
اختیارات مربوط به خرید و فروش سهام  -یا مکانیسمهای خاصی که از طریق آن
سطح درآمدها تعیین میشود.
این کامالً باب طبعِ اهداف قانون مالیاتی و نظریههای اقتصاد متعارف است که در
آن ها مدیران عامل صرفاً کارمندانی با درآمد باال هستند .اما هنگامی که موقعیت
مدیران عامل (و دیگر مدیران ارشد) را برحسب فرآیندهای رابطهای طبقاتی تحلیل
کنیم ،این شیوهی برخورد با درآمدهای مدیران اجرایی ،کمتر معنادار است .همانطور
که پیکتی خاطرنشان می کند« :مدیران ارشد سرجمع قدرت این را دارند که پاداش
خود را ،در بعضی موارد بدون محدودیت و در بسیاری از موارد بدون هیچ ونه ارتباط
دقیق با بهره وری فردی ،تعیین کنند ».این موضوع بهویژه در مورد مدیران ارشد
اجرایی صادق است:
حقوق در باالترین سطوح توسط خود مدیران اجرایی یا کمیتههای
تعیین دستمزد شرکت که اعضای آن معموالً حقوق باال میگیرند،
تعیین میشود  ...شاید متهم کردن مدیران که «دستشان در دخل
شرکت است» ،زیادهروی باشد ،اما این استعاره احتماالً از استعارهی
«دست نامرئی» بازار نزد آدام اسمیت مناسبتر است.
حال ،برحسب درک رابطه ای از طبقه ،معنای دقیق این تشخیص از حقوق مدیر
عامل و دیگر مدیران ارشد چیست؟ روابط طبقاتی اساس ًا روابط قدرت است .این گفته
که سرمایهداران «مالک» وسایل تولیدند را دارند و کارگران نیروی کار خود را درازای
دستمزد میفروشند ،مجموعهای از روابط قدرت را توصیف میکند فعالیتهای
سرمایهداران و کارگران را به هم متصل میکند.
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ازجمله قدرتهای سرمایهداران در این روابط [قدرت] ،باید به مواردی چون
عرضهی کار در سطح معین دستمزد  ،دستور کار به کارکنان درمورد کارهایی که باید
انجام دهند ،و صرفنظر کردن از سود سرمایهگذاریهای بدیل اشاره کرد .این
فهرست را میتوان ادامه داد ،اما پیشاپیش باید مشخص کرد که آنچه ما رابطهی
سرمایه/کار میخوانیم ،در واقع یک بستهی پیچیدهی چندبعدی از روابط قدرت است.
در شرکت مدرن ،بسیاری از قدرتهای سرمایه در اختیار مدیران ارشد است .این
بدان معنی است که نقش آنها را نباید منطق ًا بهعنوان « کار» درون بنگاه ،صرفاً با
پرداختی بهتر ،توصیف کرد .این مدیران آنچه را من جایگاههای متناقض درون
روابط طبقاتی نامیدهام اشغال میکنند ،به این معنی که به لحاظ رابطهای آنها
1

بخشی از قدرت سرمایهداران ،نه همهی آن را ،در اختیار دارند .این امر پیآمدهای
مستقیمی روی نحوهی تفکر ما دربارهی حقوق کالن مدیران عامل دارد :بخش بزرگی
از درآمد مدیران ارشد و اجرایی را باید بهعنوان تخصیص سود بنگاه به حساب
شخصی خود مدیران لحاظ کرد ،نه بهعنوان دستمزد به معنای مرسوم کلمه .آنها
قدرتشان را که برآمده از سرمایهداری است درون روابط طبقاتی بنگاه اعمال
می کنند تا بخشی از سود شرکت را به حساب های شخصی خود تخصیص دهند .اگر
این امر درست باشد ،آنگاه بخش هنگفتی از درآمد آنها را باید بازدهی سرمایه
دانست ،ولو آنکه شکلی متفاوت از سود سهام ناشی از مالکیت سهام داشته باشند.
کاربرد تحلیل کلی پیکتی از خط سیر نابرابری درآمدی این است که بخش مهمی
از افزایش پاداش به «ابر-مدیران» را باید به سهم سرمایه از درآمد کل نسبت داد ،نه
سهم کار از آن .این بدان معنی است کهنمیتوانید سهم سرمایه و سهم نیروی کار را
صرفاً با در نظر گرفتن ارزش اسمی مقولههای حسابهای درآمد ملی برآورد کنید .و
این ادعا ،اگر پذیرفته شود ،یکی از نتیجهگیریهای کلیدی پیکتی را نیز به پرسش
میگیرد« :این افزایش چشمگیر نابرابری عمدتاً بازتاب انفجار بیسابقهی از درآمد
ی واقعی مدیران ارشد بنگاههای بزرگ از بقیهی جمعیت
بسیار باالی کار ،جدای ِ
است ».تردیدی نیست که انفجار نابرابری نمایانگر انفجار درآمدهای بسیار باالی
1 Wright, Class Counts: Comparative Studies in Class Analysis (1997).
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مدیران ارشد است ،و این امر «جداییِ مدیران ارشد بنگاههای بزرگ از بقیهی
جمعیت» را ایجاد می کند ،اما نباید آن را افزایش نابرابری در درآمدهای حاصل از
کار دانست.
بازدهی سرمایه
در روش پیکتی برای ترکیب انواع متفاوت داراییها درون مقولهی «سرمایه» و
سپس صحبت از «بازدهیهای» این جمع ناهمگن نیز غیاب تحلیل رابطهای طبقاتی
بازتاب یافته است .بهطور خاص ،او مستغالت مسکونی در اشغال مالکان (مالکیت
خانه) و امالک سرمایهداری را در مقولهی کلی «سرمایه» ترکیب می کند .این
مسئله ی بسیار مهمی است ،زیرا در کشورهایی که پیکتی این روش را در آنها بهکار
برده است ،مالکیت خانه تقریباً بین  40تا  60درصد ارزش کل سرمایه را تشکیل
میدهد .ترکیب همهی داراییهای درآمدزا در یک مقولهی واحد از دیدگاه نظریهی
اقتصادی متعارف کامالً منطقی است ،چراکه این موارد صرفاً سرمایهگذاریهای بدیلی
است که فرد بازدهی آن را دریافت میکند .اما اگر بخواهیم سازوکارهای اجتماعی را
که از طریق آن این بازدهی تولید میشود شناسایی کنیم ،ترکیب این دو فرایند
اقتصادی در یک مقولهی واحد معنای چندانی ندارد.
مالکیت خانه ،را به دو روش برای مالک خود بازدهی ایجاد میکند :بهعنوان
«خدمات مسکن» ،که سپس در شکل اجارهی غیرپولی ارزشگذاری می شود؛ و در
صورتی که ارزش مستغالت با گذشت زمان افزایش یابد ،بهعنوان مزایای سرمایهای.
در آمریکا در سال  ،2012حدود دوسوم جمعیت مالک خانه هستند .تقریباً  30درصد
از اینها مالک «تمام و کمال» خانه های خود هستند؛  51درصد دیگر به صورت رهنی
مالکاند اما هنوز وام های خود را پرداخت میکنند.

1

”1 Cory Hopkins, “More Homeowners Are Mortgage-Free Than Underwater.
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باید استثمار و سلطهی طبقاتی را در کانون بحث قرار دهیم،
نه در حاشیهی آن.

روابط اجتماعی که در آن بازدهیهای اقتصادی به این الگوهای مالکیت خانه
پیوند مییابند کامالً متفاوت از الگوهای درون روابط تولید سرمایهدارانه است .البته،
مسائل اجتماعی و اخالقی مهمی در پیوند با مالکیت خانه و دسترسی به مسکن
ارزانقیمت وجود دارد ،و بنابراین نابرابریهای همراه با این شکل از «سرمایه» مهم
هستند .اما به همان دالیلی مهم نیستند که نابرابریها در دارایی سرمایهدارانه وجود
دارد ،و از طریق همان فرایندهای علّی عمل نمیکنند .در نتیجه ،مبارزات اجتماعی
ناشی از نابرابری در مالکیت خانه ،از یک طرف و نابرابری در مالکیت سرمایه از سوی
دیگر ،اساساً متفاوت هستند .مهمتر از همه ،سیاست های عمومی که میتوانند به
صدمات ناشی از این انواع متفاوت «بازدهی سرمایه» را تعدیل کنند نیز متفاوت
خواهد بود :برای مثال ،حذف کسور مالیاتی برای پرداخت بهره بر روی وام رهنی بر
روی خانههای گرانقیمت ،یا کاهش کسور مالیاتی به صورت تصاعدی برای مالکان
خانه که درآمد باال دارند ،بر پیآمدهایناعادالنهی «بازدهی سرمایه» در بخش مسکن
تأثیری چشمگیر دارد .مالیات جهانی عنصر رضایتبخشی در سیاستگذاری است که
در واکنش به نابرابریهای مرتبط با تحرک جهانی سرمایه پیکتی پیشنهاد کرده است
اما به نظر می رسد ارتباط چندانی با صدمات ناشی از نابرابری در بازدهی مالکیت
نداشته باشد.
در مجموع ،توماس پیکتی و همکارانش مجموعهی گرانقدری از دادهها را
دربارهی نابرابری درآمد و ثروت ایجاد کردهاند که شامل دادههای ثروتمندترینِ
ثروتمندان میشود .و با ساخت این دادههای در دسترس و کاربرپسند ،خدمات باالیی
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به طبقه پایبند باش

به جامعهی دانشگاهی رساندهاند 1.آنچه هنوز موردنیاز است ،تحلیل نظاممند رابطهای
طبقاتی این دادهها به منظور شناسایی مکانیزمهای متنوع ایجاد نابرابری اقتصادی
است .اگر بخواهیم میراثهای تاریخی و مداوم نابرابری سرمایهداری را بفهمیم  -یا
حتی از تعمیق بیشتر آن جلوگیری کنیم  -باید استثمار و سلطهی طبقاتی را در
کانون بحث قرار دهیم ،نه در حاشیهی آن.
پیوند با منبع اصلی:
Erik Olin Wright, Stay Class, Piketty

 .1بخش اعظم این بانک اطالعاتی در پیوند زیر در دسترس است:
The World Top Incomes Database.

نقد اقتصاد سیاسی
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مقدمه
نظریهی سیاسی مارکس را بهعنوان دموکراسی مستقیمِ تمامعیار ،دموکراسی
نمایندگی و حتی با تمامیتگرایی تفسیر کردهاند .نیمی از دو مدعای نخست و تمام
ادعای سوم برداشت نادرستی از نظر مارکس محسوب میشوند .به نظر من ،نظریه
مارکس یک شکل ویژه و بیهمتا از دموکراسی است ،شامل نمایندگی وکالتی* و
مشابهت با دموکراسی نمایندگی و مستقیم .در این مقاله ،میکوشم یک نظریهی
مارکسی از دموکراسی را صورتبندی کنم که عمدتاً بر بنیاد نظریهی مارکس از
دوره ی گذار یعنی دیکتاتوری پرولتاریا استوار است .نشان خواهم داد که این
دیکتاتوری در واقع ،نوعی دموکراسی است که از مدل کمون پاریس 1871الهام
)(1
میگیرد.
تفسیرهای متعدد از نظرات مارکس بر این امر تأکید دارند که آثار او یک نظام
سیاسی منسجم و بدیل ارائه نمیکنند .برخی پا را از این فراتر میگذارند که او از
بنیاد ،فاقد نظریهای در باب علم سیاست است (2).این تفسیر بیش از اندازه افراطی
است .فکر میکنم که مارکس بیشتر مالحظاتی پراکنده در باب علم سیاست ارائه
میکند که خود از منطقی منسجم برخوردار است .و اگر این مالحظههای پراکنده را
در پیوند با یکدیگر قرار دهیم ،به مدلی متمایز از دموکراسی تبدیل میشوند ،که در
واقع مکمل ارزیابی او از کمون پاریس همچون «شکل سیاسی درنهایت کشفشده»
است که نهتنها طبقه ی کارگر را از استثمار بورژوازی ،بلکه جامعه را از سلطهی دولت
)(3
رها میسازد.
من در بنای یک نظریهی سیاسی گذار نشان خواهم داد که استنتاج مارکس از
تجربه ی کمون ،در تداوم با سایر آثار او نظیر نقد نظریهی دولت هگل ،دربارهی
مسألهی یهود ،هیجده برومر لویی بناپارت و نقد برنامهی گوتا قرار دارد ،اگر نگوییم
که با آنها همسان است .حتی بیانیهیکمونیست که اثری «دولتگرا»« ،اقتدارگرا»
محسوب میشود (با شعار تمرکز وسایل تولید در دستان «دولت») مخالف دموکراسی
نیست ،چون «دولت» را بهعنوان «کل ملت» تعریف میکند که بعد از فتح «نبرد
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دموکراسی» به وسیلهی پرولتاریا پایهگزاری میشود (4).تابعیت اقتصاد از تمرکز
دموکراتیک ،تنظیم و برنامه ریزی تنها در راستای گسترش دموکراسی قرار دارد ،نه
)(5
برخالف آن.
من برای تکمیل این مالحظهها ،از روش «وارونهسازی» ( method of
 **)inversionبهره میگیرم .این روش همانگونه که شلومو آوینری توضیح
میدهد غالباً از سوی مارکس نیز به کار گرفته شده است« :روش دیالکتیکی مقوالت
مارکس ...بر این امر مبتنی است که خداانگاری انتقادی را میتوان بهسادگی به
پیشفرضی سازنده تبدیل کرد .چون دولت مدرن هگلی بهمثابهی واقعیتی وارونه
تعریف شده است ،باید بار دیگر واقعیت را با روش تغییرشکلدهنده
( ***)transformative methodبر سر جای خود نشاند .انسان باید دوباره به
سوژه بدل شود (6) ».به نظر من روش وارونهسازی در اینجا به این معنا است که
میتوانیم از نقد مارکس به دولت مدرن -یعنی خاستگاه آزادی مجرد و بیگانه شده-
بهعنوان مبنایی برای درک نهادهای مدرن بهره بگیریم.
این روش با درک مارکس از آزادی همچون «خودتعیینی» و ناهمخوانی دولت
دیوانساالر با این شکل از آزادی پیوندی وثیق دارد (7).دولت مدرن یعنی دولت
نمایندگی و «آزاد» از آنجا که جلوهای مجرد از خودتعیینی جمعی از باال به پایین
است ،نمیتواند بیانگر آزادی واقعی باشد .آزادی واقعی تنها زمانی ممکن است که
خودتعیینی مستقیماً از فعالیت مشارکتی مجموعهی شهروندان نتیجه شود .از این
رهگذر ،فهر ،هلر و مارکوس در این اظهارنظر حق دارند ،که در «تصور مارکس،
جامعهی رهاشده ،محصول ارادهی همبستهی افراد بالقوه آزاد» است (8).مفهوم آزادی
همچون خودتعیینی نهتنها شکل نهادینهی دیکتاتوری پرولتاریا را همچون شکل
دموکراسی مستقیم در اختیار ما میگذارد ،بلکه توجیه اخالقی برای دموکراسی نیز
بهشمار می رود .اگر آزادی یک خیر اخالقی و وجدانی است ،مشارکت دموکراتیک
)(9
همچون خودتعیینی نیز ،امری الزم و عادالنه محسوب میشود.
)(10

بهرغم ادبیات غنی در باب نظر مارکس پیرامون علم سیاست و دموکراسی،

غالب محققان معاصر در نظرات او جز اقتدارگرایی یا آنچنان که در باال اشاره شد
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بیتوجهی به نهادهای سیاسی را نمیبیند .اما دیدگاه من ،با این حکم پوالنزانس
)(11

همخوانی دارد که «سوسیالیسم یا دموکراتیک است ،یا اصالً سوسیالیسم نیست».
هدف من در اینجا تفسیر دوبارهی مسایل اساسی در باب نمایندگی ،مشارکت،
مفهوم مشارکت «تولیدکنندگان آزاد و همبسته» ،نهادها ،کارکردها و حقوق
دموکراتیک است .رویکرد مارکس بهویژه به حقوق دموکراتیک به شکل گستردهای
دچار بدفهمی شده است .من برخالف تفسیرهای رایج نشان خواهم داد که مارکس
آنچه را که ما حقوق دموکراتیک مینامیم ،میپذیرد ،و مورد حمایت قرار میدهد،
بهرغم اشارههایی که «حقوق» را «گزافههای شفاهی منسوخ» قلمداد میکند (12).این
بحثها حتی در ادبیاتی که سرشت دموکراتیک فرایند گذار در نزد مارکس را
میپذیرند ،نادیده گرفته شده است .بهعالوه ،بر این باورم که رابطهی دموکراسی و
کمونیسم خاستگاه اغتشاش نظری بوده است .من میکوشم این بحثها را در پرتو
روشنی قرار دهم.
کمونیسم و سیاستهای دموکراتیک
رابطهی بین دورهی گذار دموکراتیک و کمونیسم («قلمروی آزادی») نهتنها در
آثار مارکس  ،بلکه در بازسازی من از دموکراسی مارکسی نیز جنبهی بنیادی دارد.
اما دستکم ،در برخی تفسیرها از رویکرد مارکس به سیاست و کمونیسم بهعنوان
دیدگاهی مخالف با سیاستهای دموکراتیک یاد شده است .گاه حتی در بین
مارکسیستها نیز چنین نگاهی دیده میشود ،و پاسخ به آن امری است ،حایز اهمیت.
یک رویکرد ،بر این نظر است که مشخص کردن هدف نهایی سیاست« -قلمروی
آزادی» یا کمونیسم در نزد مارکس -خودبهخود مانع مشارکت سیاسی هدفمند است.
دیوید هلد در حالیکه همخوانی نظریه سیاسی مارکس با دموکراسی مستقیم را
میپذیرد ،ادعا میکند که مشخص کردن پیشاپیش جامعهی ایدهآل کمونیستی،
برخالف مشارکت سیاسی است:
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«پس از انقالب ،این خطر جدی وجود دارد که فقط یک شکل از"سیاست اصیل"
امکانپذیر خواهد بود ،زیرا بههیچوجه زمینهی موجهی برای مخالفتهای بنیادین
وجود ندارد ...بهدشواری میتوان در برابر این نظر مقاومت کرد که چنین موضعی در
راستای سیاستی اقتدارگرایانه گام برمیدارد .دیگر جایی برای تشویق و تحمل
)(13
مخالفت دربارهی موضوعات عمومی وجود نخواهد داشت».
از یکسو ،باید به هلد یادآوری کرد که هیچ نظام سیاسی بیهدف نیست ،و
برخورداری از هدفهای عمومی ضرورتاً امکان دموکراسی را منتفی نمیکند ،چون
میتوان این اهداف را از طریق روشهای دموکراتیک صورتبندی و پیگیری کرد.
وانگهی هیچ نظام سیاسیای نمیتواند مخالفت با خود را تشویق کند .برعکس ،همواره
هدف تمامی حکومتها چه دموکرات چه غیردموکرات موافقت و همرأیی بوده است.
به نظر میرسد که هلد این حقیقت را نادیده میگیرد که تحمل موافقت و
دیدگاههای گوناگون هیچگاه بهمعنای ترجمان تمام ایدهها به قانون و سیاست نیست.
دموکراسیهای لیبرال به هر میزان که ایدههای مخالفت با مالکیت خصوصی را تحمل
کنند ،اما مصرانه و بهطور پیوسته از پذیرش ایدههاییکه خواهان الغای مالکیت
خصوصیاند سرباز میزنند .هنگامیکه مالکیت خصوصی در عمل مورد چالش قرار
میگیرد ،مدارا به عدم مدارا تبدیل میشود .بههمین علت ،مارکس هر شکل از
سیاست را بهمثابهی دیکتاتوری قلمداد میکند ،و هیچگاه دموکراسی و دیکتاتوری را
بهعنوان شکلهایی که یکدیگر را متقابالً نفی میکنند ،در نظر نمیگیرد .یعنی درست
همان گونه که دموکراسی بورژوایی شکلی از دیکتاتوری بورژوایی است ،دموکراسی
پرولتری نیز همهنگام تلفیقی از دموکراسی و دیکتاتوری است .در همین زمینه
مارکس در جنگ داخلی در فرانسه ضرورت «شمشیر» علیه «قیام» را نفی نمیکند،
ال دموکراتیک قرار بگیرد.
حتی اگر این شمشیر در کف کمونِ کام ً
بوبیو به ما یادآوری میکند که «آزادی مخالفت با محدودیتهایی روبهرو است
که هیچ رژیمی قادر نیست آن را نادیده بگیرد ».در دموکراسیهای سرمایهداری حق
مخالفت «تنها در چارچوب قلمروی بسیار محدود میتواند عمل کند :در محدودهی
نظام اقتصادی مسلط ،هیچگاه امکانی برای بدیلهای رادیکال باقی نمیگذارد (14)».به
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سخن دیگر ،شیوهی دموکراتیک آنگونه که در جوامع سرمایهداری اجرا میشود،
فرصت نمیدهد که گذار از سرمایهداری به سوسیالیسم رخ دهد .همینگونه
دموکراسیهای پرولتری نیز بازگشت به سرمایهداری را بدون زیرپا گذاشتن چارچوب
دموکراتیک این جامعه به امری دشوار و پُرهزینه بدل میکند .اما محدودیت در برابر
دموکراسی ،همواره به معنای حذف دموکراسی نیست .آنچه که یک سیاست را به
سیاستی دموکراتیک بدل میکند قواعد ،نهادها و فرایندهای تصمیمگیری جمعی
است ،تا آن جا که سیاست به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از مشارکت عمومی
شهروندان نتیجه میشود.
اما پرسش ا ین است چرا دموکراسی؟ چرا صرفاً خطوط راهنمایی برای دستیابی
دستیابی به اهداف کمونیسم ترسیم نکنیم؟ میتوانم چند دلیل را مشخص کنم:
الف) درک مارکس از آزادی ،همانگونه که در سطرهای بعدی مشاهده خواهیم کرد
به شرایط آزادی ناشی از مشارکت و مداخلهی مستقیم جامعه نیاز دارد .ازاینرو،
نهتنها هدف سیاست آزادی است ،بلکه وسایل دستیابی به این هدف نیز باید
محصول فعالیت آزادِ خودِ افراد باشد .ب) دموکراسی باید به نظارتی علیه تصرف
قدرت سیاسی از سوی حکومت بدل شود .ج) از آنجا که هدف نهایی خودمدیریتی
است ،دموکراسی میتواند تجربهی پیشین الزم برای آن را ارائه دهد .د) دموکراسی
میتواند هم چون خاستگاه مشروعیت عمل کند ،و مشارکت عمومی در ارائهی
سیاستها و بسیج برای اجرای برنامه را تقویت کند.
تفسیر دیگر در باب نظریهی سیاسی مارکس بر این پایه استوار است که دیدگاه
او یا به شکل اعتراض علیه «استبداد» سرمایهداری یا برعکس ،به قلمروی کمونیسم
مربوط می شود ،که در آن قرار است سیاست به پایان خود برسد .از باب نمونه،
کریستوفر پیرسون میگوید« :مارکس بهشکل منظم و پیوسته از مطالبی که
مربوط به عرصهی مورد مشاجرهی استراتژی و فعالیت سیاسی سوسیالیستی میشود
طفره میرود ».نگاه مارکس به سیاست و دموکراسی تنها در «جایی کاربرد دارد که
شرایط برای "پایان سیاست" پیشتر محقق شده باشد ».وجود یک استراتژی
سوسیالیستی متمایز و موردبحث ،امری است قابلقبول «برای شرایط گذار که دولت
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و دموکراسی هنوز پشت سر گذاشته نشدهاند (15)».اما پیرسون نظیر بسیاری از دیگر
مفسران  -شاید اغلب آنها  -دو حوزهی مختلف را در آثار مارکس از هم تمیز
نمیدهد :دیکتاتوری پرولتاریا و کمونیسم.
آنچه که در کمونیسم از بین میرود یا نابود میشود سیاست به معنای قدرت
طبقاتی و مبارزهی طبقاتی است .این نکتهای است که مارکس در بیانیهی کمونیست
در نظر دارد « ،زمانی که در جریان تحول تمایزهای طبقاتی ناپدید میشوند ...قدرت
عمومی خصلت سیاسی خود را از دست میدهد .قدرت سیاسی به معنای خاص کلمه
صرفاً قدرت سازمانیافتهی یک طبقه برای سرکوب طبقهی دیگر است (16)».این فراز،
نشان میدهد که «پایان سیاست» به قدرت سیاسی همچون سلطهی طبقاتی مربوط
میشود ،نه تنظیم یا خودتنظیمی امور اجتماعی .مارکس خود چنین نتیجه میگیرد.
او در اثر «انشعاب اعالم شده در بینالملل» میگوید که در کمونیسم« ،کارکردهای
ال به کارکردهای اداری تبدیل میشود (17)».اما در دیکتاتوری پرولتاریا که
دولتی کام ً
امور اداری و قدرت سیاسی به حیات خود ادامه میدهند مسایل کامالً متفاوت است.
نتیجهگیری پیرسون هرچند که بهصراحت گفته نمیشود از اشارهی مارکس به
«اتحاد آزاد تولیدکنندگان» الهام میگیرد که صرف ًا به مرحلهی کمونیسم مربوط
میشود ،که «پایان سیاست» تحقق یافته است .اما اعالم این نکته بهعنوان «نگاه
مارکس به سیاست و دموکراسی» نادرست است ،چون چنین اتحادی نه سیاسی است
و نه نوعی دموکراسی.
سخن کوتاه ،اشارهی مارکس به دموکراسی دستکم در متن کمون پاریس از
یکسو ،به شیوهی مشارکت و نمایندگی اشاره دارد؛ و از سوی دیگر ،به قدرت سیاسی
پرولتاریا .همان گونه که در سطرهای بعدی نشان خواهم داد حمایت اولیه برای
«دموکراسی واقعی» بر درک او از آزادی همچون خودتعیینی استوار بود که تنها
نتیجهی مشارکت فعال جامعه در سیاست است .به این معنا ،دموکراسی مارکس
شبیه مدل روسو از خودحکومتی با مشارکت مستقیم است ،هرچند مارکس
دربارهی مشارکت مستقیم باابهام سخن میگوید .در حالی که درک مارکس از
دموکراسی در مورد اشکال مشارکت و نمایندگی با تجربهی کمون وضوح یافت و
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دامنهی وسیعتری نیز پیدا کرد ،که هم خودحکومتی روسو و هم قدرت طبقاتی
پرولتاریا را دربر می گرفت .به این معنا ،این درک از دموکراسی ،یادآور تعریف ارسطو
از دموکراسی هم چون حکومت فقرا است (در این مورد پرولتاریا) که اکنون به اکثریت
تبدیل شدهاند (18).این درک اخیر به مرحلهای از سیاست طبقاتی مربوط میشود نه
«پایان سیاست».
دموکراسی در چارچوب مبارزهی طبقاتی و قدرت طبقاتی ،همچون خودحکومتی
همگان توسط همگان معنایی ندارد .این امر برای مارکس ،نه بهمعنای ترک حمایت
از خودحکومتی همگان ،بلکه بیشتر تبدیل خودحکومتی به هدف سلطهی طبقاتی
پرولتاریا است .اکنون آزادی کامل و خودتعیینی میتواند از طریق قدرت سیاسی
پرولتاریا تحقق یابد ،به معنای قدرتی که با الغای تمامی طبقات بهعنوان پیششرط
اتحاد آزاد مورد استفاده قرار می گیرد .به این معنا ،دموکراسی ارسطویی صحنه را
برای خودحکومتی روسو آماده میکند .در ادامه میکوشم این ادعاها را ثابت کنم ،و
پیوند آنها را با شکلهای نهادی ایجابی نشان دهم.
افکار اولیه در باب دموکراسی :پیشبینی کمون
کاوش مارکس از دموکراسی با نقد او از هگل اغاز میشود .نقد مارکس به هگل
در باب توجیه حکومت پادشاهی با تبدیل حاکمیت به ایدهی مجرد امری شناخته
شده است ،ایدهای که در دولت سلطنتی پیکر مییابد .هگل بر این نظر بود
که«حاکمیت مردم در مقابل حاکمیت موجود در پادشاه است» و آن را «ایدهی
وحشی مردم» مینامید .مارکس مدعی بود که این «ایدهی وحشی» بازتاب اندیشه
های روسو به زبان خاص هگل است .به این معنا که اگر حاکمیت از آن پادشاه
است ،پس سخن گفتن از حاکمیت متضاد مردم احمقانه است .چون در مفهوم
حاکمیت این نکته نهفته است که «حاکمیت نمیتواند هستی دوگانه داشته باشد»...
بنابراین پرسش واقعی برای مارکس «حاکمیت پادشاه یا حاکمیت مردم است».
برای هگل حاکمیت مردمی باید در پادشاه و در تجلی نهادی آن یعنی دولت
دیوانساالر بازنمایی شود .دموکراسی بهمعنای «حاکمیت مردم» ،یعنی اِعمال این
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قدرت بهوسیلهی خود مردم (دموس) ،پس «در برابر ایدهی انکشافیافته ،بحث
بیشتری از این مفهوم» نمیتواند مطرح باشد .مارکس این مفهوم هگلی از دولت
همچون «ایدهی انکشافیافته» را بهعنوان یک شکل بیمحتوا (که محتوا را ابطال
میکند) در برابر دموکراسی قرار میداد ،دموکراسی که بهشکلی ابطالنشده «هم
محتوا و هم شکل» را دربر میگیرد .مارکس استدالل میکرد در سلطنت مشروطهی
هگلی «مردم تحت تابعیت یکی از روشهای خاص هستی خود یعنی قانون اساسی
سیاسی» یعنی (شکل) قرار دارند .اما در دموکراسی «قانون اساسی خود صرف ًا
همچون یک تعین از خودتعیینی مردم جلوهگر میشود ».با این قانون اساسی
همچون خودتعیینی مردم« ،قانون اساسی ،پیوسته به پایهی واقعی خود باز میگردد،
یعنی هستی انسانی ،مردم واقعی و برقرارشده از طریق عمل مردم (19)».این فرازها،
در بنیاد خود به ما میگوید که آزادی سیاسی اگر قرار است بیان یا جلوهی
خودتعیینی باشد ،باید هم چون عمل واقعی خودِ مردم نمودار شود .این چیزی نیست
جز «دموکراسی واقعی» مردم .این جا ،ما شاهد بهکارگیری مارکس از آزادی همچون
خودتعیینی چارچوب سپهر سیاسی هستیم .همین مفهوم بعدها به سپهر اقتصادی
نیز فرامیروید.
همانگونه که آوینری اشاره میکند آنچه را که مارکس تحت عنوان
«دموکراسی واقعی» در نظر دارد ،بازتاب نقد او از مفهوم جامعهی کمونیستی است
که در آن فرد ،دیگر در برابر جامعه قرار ندارد .اما نتیجهگیری آوینری بهمعنای فراتر
رفتن از دولت سیاسی نیاز به توضیح دارد .آوینری برای تأکید در نتیجهگیری خود،
از مارکس نقل میکند «در دموکراسی ،دولت بهعنوان عنصری مجزا چیز دیگری
نیست ،به جز امر عام ،یعنی عا م واقعی ،یا به عبارتی نه تمایزی که محتوای دیگر آن
را تعیین کند .فرانسویهای دوران جدید ،این را بهعنوان دموکراسی واقعی میپندارند
که در آن دولت سیاسی از بین میرود (20)».توضیح الزم از مارکس بعد از نقلقول
آوینری میآید ،جایی که میگوید فرانسویها درست میگویند «تا آنجا که دولت
سیاسی ،همچون دولت سیاسی یعنی قانون اساسی دیگر کل محسوب نمیشود ».در
دموکراسی« ،قانون اساسی ،قانون ،دولت خود تا آنجا که یک قانون اساسی سیاسی
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محسوب میشود ،تنها خودتعیینی مردم و محتوایی خاص از مردم است (21)».به
سخن دیگر ،آنچه ناپدید میشود دولتی است ،که محصول عمل و خودتعیینی مردم
نیست ،اما ادعای «کل بودن را دارد ».این فراز ،نه بهعنوان ناپدید شدن کامل
نهادهای سیاسی ،بلکه باید بهمثابهی تحول این نهادها برای بیان روابط و ارادهی
واقعی در جامعهی مدنی تفسیر شود .آنچه که در «دموکراسی واقعی» از بین
میرود ،دولت هگلی است که نزد مارکس هرچه بیشتر در نقش هیأت اجرایی
بوروکراتیک ظاهر میشود ،و نه نهادهای سیاسی خودتعیینیافتهی مردم (قانون
اساسی ،قانون ،و سازماندهی قدرت و حکومت سیاسی).
به بیان کوتاه ،کوشش اولیهی مارکس برای توضیح سیاست« ،دموکراسی واقعی»
را بهعنوان تنها شکل سیاسی آزاد پیش مینهد .نه سلطنت مشروطه و دولت
دیوانساالر ،بلکه تنها دموکراسی میتواند شرایط آزادی همچون خودتعیینی را
برآورده کند .در این فرازها ،چون هنوز محتوای طبقاتی «جامعه» یا «مردم» به نقد
کشیده نشده است ،این اصطالحات بهعنوان یک خودجمعی تمایزنیافته تعریف
میشود که در لحظههای جدایی و تقابل در برابر دولت ظهور میکند .ادعاهای
هنجاری نظریهی لیبرال این جدایی را مورد تأیید قرار میدهد ،اما برای هگل دولت
و جامعه از یکدیگر جداییناپذیرند (22).نظریهی لیبرال به دنبال آزادی از دولت است،
در حالی که برای هگل ،دولت پیششرط آزادی است .مارکس در توافق با هگل
میپذیرد که نهادهای سیاسی میتوانند و باید قلمروی آزادی باشند .اما بهنظر او
صورتبندی هگل و عملکرد مدرن کنونی با محروم کردن جامعه از مداخلهی واقعی
در دولت به جدایی دولت از جامعه پایان میدهد .بازنمایی یا تجلی آزادی در دولت به
امری صرفاً صوری و مجرد (یکجانبه) بدل میشود ،در حالی که آزادی  -اگر آزادی
واقعی باشد  -باید مستقیماً از جامعه سرچشمه بگیرد .این مسألهی انتزاعی بودن و
صوری بودن آزادی تنها از طریق «دموکراسی واقعی» برطرف میشود .اما گفتن این
که دموکراسی الزم است چیز زیادی در باب شکل نهادی واقعی آن ارائه نمیکند ،به
جز آنکه قانون اساسی و قوانین – بهوسیلهی مردم ایجاد میشود .در بخش بعدی،

محمت تاباک  /ترجمهی حسن آزاد

میکوشم درک مارکس از آزادی سیاسی در متن مشارکت ،نمایندگی و قانونگذاری
را به تصویر بکشم.
نمایندگی و مشارکت
مارکس مشارکت و نمایندگی در سیاست را در دو سناریو معرفی میکند .در
اولی «دولت سیاسی و جامعهی مدنی جدا از یکدیگرند» .در اینجا« ،مشارکت
تمامی افراد در قوهی مقننه ممکن نیست ».و مشارکت «از طریق نمایندگان دقیق ًا
بیان جدایی و اتحادی صرفاً دوگانه است (23)».این وحدت دوگانه امری است مدرن،
سرمایهدارانه و برای مارکس نامطلوب .مشهور است که در سناریوی نخستین عضویت
ال «مجرد» در میآید که بیانگر «خطای فکری هگل و شرایط
در دولت ،بهشکلی کام ً
مدرن کنونی است که جدایی زندگی واقعی از زندگی سیاسی را پیشفرض قرار
میدهد ،و کیفیت دولت را به «تعریفی مجرد از مشارکت سیاسی واقعی بدل میکند.
در این مورد به "عنصر دموکراتیک" که به مشارکت جامعهی مدنی در سیاست اشاره
دارد ،صرفاً همچون عنصری "صوری" ظاهر میشود ،در حالی که "باید عنصری
واقعی باشد که در درون ارگانیسم دولتی همچون یک کلیت شکلی عقالنی" خود را
)(25
بیابد (24)».پس ،در این سناریوی نخستین ،مشارکت صرفاً صوری و مجرد است.
بدینسان ،مشارکت با مفهوم آزادی همچون خودتعیینی همخوانی ندارد.
مارکس در «دربارهی مسألهی یهود» به سرشت محدود رهایی سیاسی از طریق
«دولت آزاد» دقت میبخشد ،که خود بر جدایی حیات سیاسی از حیات اجتماعی
استوار است (26).از یک سو ،فقدان واقعی و عملی آزادی در جامعه در یک آزادی
«انتزاعی» در سپهر سیاسی بازتاب مییابد ،و از سوی دیگر ،آزادی عام با توجه به
شرایط کنونی در جامعهی مدنی بورژوایی صرفاً میتواند به یک شهروندی انتزاعی در
شرایط واقعی بینجامد که در آن افراد ،زندگی روزمرهی خود را بدین نحو مشاهده
میکنند .پل توماس پیچیدگی این وضعیت انتزاعی را بهخوبی جمعبندی میکند:
«دولت مدرن با نادیده گرفتن و بیاهمیت پنداشتن تفاوتهای فردی ،در واقع از
آنها "فراتر" میرود .اما سرشت "انتزاعی" آن در این نقطه به پایان نمیرسد.
میتوان گفت که دولت به یک معنای دیگر انتزاعی محسوب میشود .آنچه مارکس
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تالشهای "عامیت فریبنده" می نامد برای جبران خطاهایی است که در جامعهی
مدنی برای مردم رخ میدهد .دولت را میتوان به علت "عامیتاش" ،امری "انتزاعی"
نامید ،ولی به علت خصلت "فریبنده"اش میتواند در برابر خطاهای جامعهی مدنی
نقش جبرانی ایفا کند .این بدان معنا نیست که دولت دیگر وجود ندارد ...اما آنچه را
که نمایندگی می کند ،یعنی جماعت و سپهر عمومی در آن به شکل بیگانه تجلی
)(27
مییابد.
راهحل همانگونه که فراز باال از نقد فلسفهی دولت هگل نشان میدهد بازتاب
واقعی روابط اجتماعی در سپهر سیاست به جای مشارکت صرفاً «پدیداری صوری» در
امور سیاسی است .مارکس در اثر خود به نتیجهی مشابهی میرسد« :تنها زمانی که
فردِ انسان ،انسان واقعی ،شهروند انتزاعی را دوباره در خود جذب کند ،و انسان
بهعنوان یک فرد در زندگی روزانهاش ،و کار فردیاش و روابط فردیاش به موجودی
نوعی تبدیل شود ،تنها زمانیکه او "تواناییهای خاص خود" را چون نیروهای
اجتماعی بشناسد و سازمان دهد ،و ازاینرو دیگر نیروهای اجتماعی به شکل قدرت
های سیاسی از او جدا نگردد ،تنها در آن هنگام است که آزادی انسان کامل خواهد
شد (28)».شهروند با ایجاد فرصت برای تجلی نیروهای اجتماعی همچون قدرت
سیاسی چهگونه به وسیلهی فرد واقعی جذب میشود؟ شهروندی در حیات و روابط
اجتماعی فرد واقعی تداوم مییابد .جهان فعالیت سیاسی دیگر جهان بیگانه نیست.
این نتیجهگیری ما را به دومین سناریو در نقد فلسفهی دولت هگل هدایت
میکند .در اینجا «جامعهی مدنی ،جامعهی سیاسی واقعی است (29)».جایی که
مشارکت فرد همچون همگان) (30صوری بودن دولت سیاسی را ملغا میکند .در این
سناریو ،اهمیت قوهی مقننه بهعنوان قدرت نمایندگی بهطور کلی از بین میرود .در
اینجا ،نمایندگی در قوهی مقننه به معنایی است که تمامی کارکردها «هنگام
برآوردن نیازهای اجتماعی» بیان میشوند (31).از این رهگذر ،جامعهی مدنی به
«جامعهی سیاسی واقعی» بدل میشود .چهگونه؟
«جامعه ی مدنی در واقع ،تنها با یک حق رأی نامحدود ،به انتزاعی از خود ،به
وجود سیاسی همچون وجود عام و ذات حقیقی خود بدل میشود .اما تحقق این
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انتزاع ،نیز در گروی فراتر رفتن از انتزاع است .جامعهی مدنی با تبدیل وجود سیاسی
خود به واقعیت همچون وجود حقیقی ،وجود مدنی خود را در برابر وجود سیاسیاش
)(32
به امری غیراساسی بدل میکند».
تا اینجا به این نتیجه رسیدهایم که دشواری جدایی با تبدیل جامعهی مدنی به
جامعهی سیاسی واقعی از طریق مشارکت افراد "چون همگان" از بین میرود .این
مشارکت ،جنبهی نمایندگی قوهی مقننه را ملغا میکند .افراد در تصمیمگیری و
)(33
رایزنی درباره مسایل سیاسی مورد عالقه عمومی مشارکت میکنند.»...
اما مشارکت افراد چون همگان در این بستر در رایزنی ،تصمیمگیری و رایدهی به
چه معناست؟ مارکس بین «افراد همچون همگان» و «همگان چون افراد» تمایز قایل
میشو د .این عبارت اخیر ،به معنای مشارکت تمامی افراد است .اما به نظر من مورد
نخست یعنی افراد هم چون همگان برای امکان نمایندگی فضا ایجاد کرده ،و به نظر
مارکس دشواری «کمیت» را حل می کند .دشواری کمیت به دشواری دموکراسی
مستقیم در جامعهی بزرگ اشاره دارد .به این دلیل نمایندگی جای مشارکت را
میگیرد .اما نظری که در ادامه میآید موضوع را پیچیده میکند:
«هجوم تودهوار جامعهی مدنی یا در صورت امکان بهطور همگانی به قوهی مقننه
و اراده به جایگزینی خود همچون قوهی مقننه واقعی به جای قوهی مقننه مجازی -
این چیزی نیست به جز ارادهی جامعهی مدنی برای تبدیل هستی سیاسی یا تبدیل
خود به هستی سیاسی واقعی .تمایل جامعهی مدنی برای تبدیل به جامعهی مدنی یا
تبدیل به جامعهی سیاسی واقعی ،در گرایش به تبدیل مشارکت در قوهی مقننه به
)(34
مشارکتی هرچه عمومیتر نمودار میشود».
به تفسیر من ،این فراز به این معنا است که قوهی مقننه تا حدی که شرایط اجازه
میدهد به مشارکتی عمومی و مستقیم بدل میشود .افزون براین ،قانونگذاری
غیرمستقیم از طریق نمایندگی را نیز دربر میگیرد .مارکس چنین میگوید« :پرسش
این نیست که جامعهی مدنی باید قوهی قانونگذاری خود را از طریق نمایندگان یا
همگان همچون افراد اِعمال کند ،بلکه پرسش میزان و وسیعترین عمومیت ممکن
حق رأیگیری است ،حق رأی فعال و غیرفعال» (36).افراد از هر دو طریق بهعنوان

488

489

نظریهی مارکسی دموکراسی

همگان در قانونگذاری شرکت میکنند ،چه از طریق نمایندگان و چه همچون فرد
یعنی بهطور مستقیم.
اگر قوهی مقننه بر کنش سیاسی جامعهی مدنی بهشکل تودهوار از طریق حق
رأی عمومی استوار است ،و اگر همگان همچون افراد مشارکت میکنند ،این چیزی
نیست جز دموکراسی مستقیم که در آن روش رأی دادن ،قانونگذاری را تعیین
میکند .از سوی دیگر ،مسألهی «نمایندگان» هنوز روش نیست .اگر قرار است
جامعهی مدنی از طریق نمایندگانش به قوهی مقننه هجومآور شود پس کنش رأی
دادن شامل انتخاب نمایندگان نیز میشود ،گرچه رأی دادن ممکن است محدود به
انتخاب نمایندگان نباشد .پرسش حلنشده این است :اگر نمایندگان انتخاب میشوند،
آنها همچون قیم عمل میکنند یا وکیل؟ هر چند مارکس در این جا بهصراحت
سخن نمیگوید ،اما به نظر میرسد که مدل قیمومیت در دموکراسیهای نمایندگی
کنونی موردنظر مارکس نیست ،چون ضرورتاً بهمعنای جدایی دولت سیاسی از
جامعه ی مدنی و بنابراین ،شکلی از ازخودبیگانگی محسوب میشود .اینجا دو امکان
باقی میماند :نظر سیاسی مارکس جوان بر هر دو شکل داللت دارد ،دموکراسی
مستقیم ناب یا نمایندگی وکالتی .در مورد اخیر نمایندگان بیانگر تداوم ارادهی
مستقیم جامعهی مدنیاند ،یا ارادهی افراد همچون همگان ،این رویکردی است که
مارکس بعداً برمیگزیند .بدون در نظرگرفتن این نکته ،که صورتبندی آغازین
مارکس مشابه خودحکومتی روسو است (یعنی دموکراسی مستقیم) .آنها همچنین
به اتحاد آزاد کمونیستی خودِ مارکس شباهت دارند ،که من در ادامه بیشتر دربارهی
آن سخن خواهم گفت ،هیچیک از این دو برداشت بر دیدگاه بعدی مارکس در باب
دموکراسی همچون قدرت سیاسی پرولتاریا داللت نمیکنند.
زمانی که عامل طبقه وارد میدان میشود مبنای دموکراسی تغییر میکند،
هرچند نه به طور کامل .دموکراسی با حفظ عملکردهای مشارکت و نمایندگی به
حکومت طبقاتی نیز تبدیل میشود .من بار دیگر در بستر نهادهای دموکراتیک
آنچنانکه در آثار مارکس از  1848به بعد بهویژه در جنگ داخلی در فرانسه
صورتبندی شدهاند ،به این مسایل میپردازم.
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کمون :پیش به سوی یک مدل دموکراتیک مشخص
الف-مشارکت و نمایندگی :در نقد نظریهی دولت هگل یک برداشت قوی ناظر
بر این نکته وجود دارد که حق رأی عمومی در شکل دادن قوهی مقننه بهعنوان عمل
مستقیم جامعه نقش مهمی ایفا میکند .مارکس در  1852تا آنجا پیش میرود که
میگوید« :حق رأی عمومی معادل قدرت سیاسی برای طبقهی کارگر انگلستان است،
جایی که پرولتاریا اکثریت وسیع جمعیت را تشکیل میدهد .»...حق رأی عمومی در
ال پیشرفته که پرولتاریا «آگاهی روشنی از موقعیت خود همچون
یک کشور کام ً
طبقه به دست آورده است» معنایی ندارد بهجز یک «معیار سوسیالیستی» که
)(36
«ضرورتاً» به «سلطهی سیاسی» پرولتاریا میانجامد.
در اینجا ما با مباحث استراتژیک تحول قدرت سروکار داریم .باور قدری مبهم و
ال غیرنمونهوار مارکس در مورد حق رأی عمومی در اینجا منشاء بحثهای
کام ً
گسترده ای در بین پیروان او شده است که به دو گروه تقسیم میشوند :کسانی که به
انقالب قهرآمیز باور دارند ،و گروه دیگری که خواهان تحول سرمایهداری از طریق حق
رأی هستند .هدف من در اینجا حل این معضل نیست ،و صرفاً به درک سیاست
دیکتاتوری پرولتاریا توجه دارم که به شکل سلطهی سیاسی طبقهی کارگر جلوهگر
میشود .از این رو ،بحث من به بررسی نقش و جایگاه حق رأی در دوران دیکتاتوری
پرولتاریا محدود میشود.
مارکس با تجربهی کمون به این نتیجه میرسد که «به جای اینکه هر سه سال
یکبار تصمیمگیری شود که کدام عضو طبقهی حاکم به نمایندهی کاذب مردم در
پارلمان انتخاب شود ،حق رأی عمومی باید به مردمی که در کمون متشکل شدهاند
خدمت کند ،همانگونه که حق رأی فردی به هر کارفرمایی در انتخاب کارگران و یا
مدیر برای کسبوکارش خدمت میکند» این امر به شهروندان فرصت میدهد که
« آدم مناسب را در جای مناسب قرار دهند ،و اگر کسی یکبار کار اشتباهی کرد ،فورا
او را برکنار کنند .از سوی دیگر ،هیچچیز نمیتواند از جایگزین کردن مناصب
سلسلهمراتبی به جای حق رأی عمومی با روح کمون بیشتر بیگانه باشد (37)».پس
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شهروندان از طریق حق رأی عمومی در تصمیمگیری شرکت میکنند و این مشارکت
بر سیاست تأثیر بیواسطه خواهد گذاشت.
ما در فراز باال ،نخستین سرنخ در مسألهی نمایندگی را مشاهده میکنیم:
نمایندگان شبیه عامالنیاند که به کار گماشته شدهاند ،نظیر مدیران و کارگران .در
این معنا ،آنها از کیفیت الزم برای انجام وظیفهی خود برخوردارند ،و زمانی که در
میدان عمل ،در تأمین منافع انتخابکنندگان خود دچار اشتباه شده باشند ،نمایندگی
آنها میتواند فوراً فراخوانده شوند .فراخوانی مستقیم ،نتیجهی امکان انتخابات دایمی
است که امکان کنترل مؤثر علیه سوءاستفاده از نمایندگی را فراهم میکند  -حداقل
مؤثرتر از انتخابات دورهای که هر چند سال یکبار برگزار میشود .مشارکت در
تصمیمگیری غیرمستقیم باقی میماند ،اما در عین حال به شهروندان امکان میدهد
بهطور مؤثر بر تمامی اعمال نمایندگان خود نظارت داشته باشند.
مارکس میگوید« :این نمایندگان "وکیل"اند ،بدین معنا که آنها در هر زمان
قابل فراخواندن و محدود و مقید به وکالت دستوری (راهنمای صوری)
انتخابکنندگان خود هستند (38)».میتوان تصور کرد که این دستورالمعلهای صوری
با تأکید کامل صادر میشوند ،و جایی برای مداخلهی خود وکیل باقی نمیگذارند .اما
بهسادگی میتوان تصور کرد که چهگونه شرایط واقعی به انعطافپذیری نیاز دارند که
در آن مورد ،مداخلهی وکیل ضروری میشود .گرچه مارکس بهطور مشخص این را
بیان نمیکند ،اما دستورالعملهای صوری ،به دلیل مالحظات عملی باید خصلت عام
داشته باشند ،و برای مداخلهی مستقیم وکیل جایی باقی بگذارند .به نظر من این با
درخواست مارکس برای انتخاب افراد «مناسب» برای وظیفهی مشخص همخوانی
)(39

دارد ،وگرنه نیاز به انتخاب وکالی «مناسب» طرح نمیشد.

مارکس همچنین بین کارکردهای وکال و «کارکردهایی که هنوز برای یک
حکومت مرکزی» الزم است ،تمایز قایل میشود .کارکردهای حکومت مرکزی باید
اکیداً «بهوسیلهی عامالن مسئول» انجام گیرد (40).فکر میکنم که در سطح مرکزی،
کارگزاران صرفاً نه براساس وکالت دستوری ،بلکه بر بنیاد فراخوانی عمل میکند که
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به عقیدهی مارکس همچون پیششرط «مسئولیت» کارگزاران است .این مسأله ما را
به شکل نهادهای حکومتی رهنمون میشود.
ب-سانترالیسم دموکراتیک :رویکرد مارکس به دموکراسی در آثار اولیه ،شکل
نهادی را تااندازهای حلنشده و بیجواب باقی میگذارد و ترجیح روشنی برای مدل
های نمایندگی (پارلمانی) و مستقیم قایل نمیشود .هنگام نگارش  18برومر لویی
بناپارت در 1852یک نگاه انتقادی نسبت به پارلمانتاریسم در مارکس در حال
شکلگیری بود ،او نوشت:
«منظور بیماری کمعقلی پارلمانی است که هرکس دچارش شود اسیر عالم پندار
میگردد و هرگونه هوش ،هرگونه خاطره ،و هرگونه درکی از جهان سرسخت واقعی را
از دست میدهد (41)».در اینجا نقد پارلمانتاریسم بهموازات ارزیابی او از رهایی
سیاسی در اثر «در باب مسألهی یهود» قرار دارد .همانگونه که پیشتر مشاهده
کردیم در هر دو مورد فریب رهایی سیاسی پوششی برای پنهانکردن جهان خارجی
بیرحم است که نابرابری و فقدان آزادی بر آن چیره شدهاند.
اما ،دشواریهای پارلمانتاریسم برای مارکس عمیقتر از کشف بیگانگی در آزادی
است .جدایی پارلمان از قوهی مجریه امکان انتقال قدرت به دست قوهی مجریه را
فراهم میکند ،که شیوه ای بسیار غیردموکراتیک برای اعمال قدرت سیاسی است .به
نظر مارکس پارلمان با حضور یک هیأت اجرایی قوی صرفاً یک «باشگاه چانهزنی»
محسوب میشود (42).قوهی مجریه «دارای یک سازماندهی وسیع «بوروکراتیک و
نظامی» است که عملکرد آن «بهوسیلهی مرکزیت و تقسیم کار مشخص میشود ،که
یادآور یک کارخانه است».

)(43

هرچند مارکس در اینجا به دولت فرانسه در قرن

نوزدهم اشاره میکند ،اما این توصیف بهخوبی با درک عمومی او از دولت همخوانی
دارد .در واقع ،قدرت اجرایی که در اینجا توصیف میشود برای مارکس دولت به
معنی واقعی کلمه است  -دولت همچون دولت  -که او در جای دیگر از آن بهعنوان
«ماشین حکومتی یا دولت تا آنجا که در اثر تقسیم کار به شکل یک ارگانیسم
ویژهی جدا از جامعه» یاد میکند (44).این تعریف از دولت ،پارلمان را مستثنا میکند،
چون پارلمان بهجای جدایی از جامعه ،مکانی است که «تمام منافع و نهادهای
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اجتماعی در آن به نظرات عمومی بدل میشوند ،و مورد بحث قرار میگیرند (45)».اما،
عالوه بر این ،بحثهای درون پارلمان به قدرت سیاسی ترجمه نمیشوند.
بهنظر من ،مارکس بهغیر از پارلمان ،دولت را بهعنوان تجسم یک قدرت اجرایی
متمرکز و بوروکراتیک نیز (غیردموکراتیک) رد میکرد .این نکته را میتوان در
مطالبات مطلوب او در صفحات پایانی  18برومر مشاهده کرد ،مبتنی بر این نکته که
«تمرکز سیاسیای که جامعهی مدرن بدان نیاز دارد ،صرفاً میتواند بر بقایای ماشین
حکومتی دیوانساالر و نظامی سر بر آورد »...در اولین چاپ  18برومر مارکس
)(46

میگوید که برای تحقق این «تمرکز سیاسی» جدید،
دولتی » ...را پیشنهاد میکند.

«درهمشکستن ماشین

خالصه کنیم ،مارکس در حالی که امکان نمایندگی کاذب را در شکل پارلمانی
درک میکرد ،اما دغدغهی مرکزیاش قدرت اجرایی بوروکراتیک بود که بهنظر او باید
پیش از برقراری تمرکز سیاسی معنادار درهم شکسته میشد .کمون راهحلی را که از
مدتها پیش انتظار میرفت  ،با تحکیم جمهوری بر «بنیاد نهادهای واقع ًا
)(47
دموکراتیک» ،برای این دشواری ارائه داد.
همانگونه که مشاهده شد به نظر مارکس پارلمان صرف ًا یک «باشگاه بحث و
جدل» بود ،نه یک ارگان اجرایی .از سوی دیگر کمون «یک ارگان اجرایی بود نه یک
ارگان پارلمانی ،مجریه و مقننه در یک زمان» (48).به سخن دیگر ،مدل کمون
نهادهای سیاسی دموکراتیک و بوروکراتیک را با قرار دادن نهادهای بوروکراتیک تحت
نظارت مستقیم نهادهای دموکراتیک وحدت میبخشید  -کنترلی که با نمایندگی
دستوری و امکان فراخواندن دایمی تحقق مییافت.
مارکس بهجز راهحلی برای دشواریهای پارلمانتاریسم که موجب جدایی یک
قدرت اجرایی فراگیر میشود ،در باب تمرکز نیز به پاسخهایی دست یافت .حمایت
مارکس از تمرکز تا سال  1871در تنش دشواری با ناخوشنودی او از سانترالیسم
بوروکراتیک قرار داشت .با تجربهی کمون او درک کرد که درهمشکستن ماشین
دولتی متمرکز نمیتواند به معنی درهمشکستن تمرکز بهطور کلی باشد ،چون
عدمتمرکز فراگیر «وحدت ملیتهای بزرگ» را که میتواند «عامل قدرتمندی برای
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تولید اجتماعی محسوب شود» درهم میشکند .ازاینرو ،قانون اساسی کمونی را نباید
با «فدراسیون دولتهای کوچک آنچنانکه منتسکیو و ژیرندونها تصور میکردند»
اشتباه گرفت .چون این عدم تمرکز «آزادی محلی در سطح شهرداریها» را حفظ می
کرد ،این آزادی مکمل یا سنگبنای حکومت مرکزی بود و نه «نظارتی بر قدرت
دولتی جایگزینشدهی کنونی (49)».اما به چه شکل؟
مارکس با تجربهی کمون از سه سطحِ نهادِ دموکراتیک سخن میگوید ،که
هریک از آنها بهنوبهی خود بر شبکهای از سازمانهای از پایین به باال تکیه میکند.
در مرکزی ترین سطح ،هیأتی از وکالی ملی مستقر در پایتخت قرار دارند .این مجلس
از نمایندگانی (وکال) تشکیل میشود که از «مجلسهای منطقهای» فرستاده
میشوند .مجلسهای منطقهای در «شهرهای مرکزی» قرار داشتند و از کمونهای
روستایی میآمدند .مهم است به این نکته توجه کنیم هر منطقه امور مشترک خود را
اداره میکرد و مسایل بینمنطقهای را به مجلس مرکزی واگذار میکرد .مجلسهای
منطقهای نظیر شهرهای بزرگ از سازمانهای کمونی خود برخوردار بودند ،و از
)(50
نمایندگانی تشکیل میشد که در مناطق همجوار انتخاب میشدند.
در آثار مارکس هیججا نمیتوان نشانی از درخواست «گردش» در کارکردهای
عمومی یافت .موضوعی که بوخارین و پراپرژنسکی از آن حمایت میکردند (51).این
ایده و عملکرد آن در واقع به یونان قدیم تعلق داشت .درخواستی غیرعملی،
درخواستی که در جامعهی پیچیده و بهسرعت در حال تغییر کامالً غیرعملی است ،و
موجب آشفتگی و بینظمی میشود .راهحل مارکس که پیشتر به آن اشاره شد،
تسخیر مواضع نمایندگی از طرف افرادی مسئول و قابل فراخوانی بود که «از طریق
حق رأی عمومی انتخاب میشدند ».در واقع ،مارکس فکر میکرد که این کارکردها
میتوانند از سوی کارگران و نمایندگان رسمی آنها به اجرا در آید (52).آنها باید
«افراد مناسب در جایگاه مناسب» میبودند که متضمن شایستگی و جایگزینی
)(53
غیرتصادفی بود.
نهاد پلیس نیز میبایست دموکراتیزه میشد .نخستین وظیفه نفی «خصلت
سیاسی» این نهاد ،و قرار دادن آن تحت نظارت مستقیم خود کمون بود .بوخارین در
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سال  1918این مسأله را بدین شکل صورتبندی کرد :دیکتاتوری پرولتاریا طبق مدل
کمون «بدون نیروی پلیس (54)».این صورتبندی غیرعملی و با صورتبندی خودِ
مارکس همخوانی ندارد .مارکس از الغای نهاد پلیس از سوی کمون سخنی
نمیگوید ،اما به پلیس همچون «عناصر قهر فیزیکی حکومت پیشین» اشاره میکند،
و نه کسانیکه کمون آنها را «مسئول و همواره قابل فراخوانی» میداند .قضات نیز
باید انتخاب و قابل فراخوانی باشند که بهمعنای یک نظام قضایی دموکراتیک است.
همین نکته در مورد «تمام شاخههای اداری») (55صادق است .باید اشاره کنیم این
مدل ،به همانسان که روسو می خواست دولت را تحت تابعیت ارگان حاکم قرار دهد،
شاخههای اداری را تابع نظام قضایی/حقوقی میکند.
ازاینرو ،مدل دموکراسی که مارکس ارائه میدهد از نظر شکل نمایندگی/
دموکراسی مستقیم ،منحصربهفرد است .چون براساس نمایندگی وکالتی است که
قابل فراخوانی است و به نمایندگی دستوری محدود میشود .این مدل همچنین برای
مسألهی «کمّی»-مشکل گردآوردن تعداد زیادی از افراد برای دستیابی به منافع
دموکراسی مستقیم – راهحلی ارائه میکند که منتقدان دموکراسی مستقیم غالباً به
آن اشاره میکنند.
باکونین همین انتقاد را علیه مدل کمون مارکس در اثر خود «دولتگرایی و
آنارشی» مطرح میکند .در این اثر باکونین میپرسد «چهل میلیون آلمانی وجود
دارد .آیا واقعاً تمام چهل میلیون اعضای حکومت بهشمار میروند؟» مارکس پاسخ
میدهد «بهطور قطع» .این بدان معنا نیست که میلیونها آدم با یکدیگر حکومت را
اداره میکنند آنگونه که باکونین تصور میکرد .استفادهی مارکس از عبارت «بهطور
قطع» همراه با توضیحی آموزنده است...« :چون موضوع با خودحکومتی ساکنان شهر
آغاز میشود» (56).پاسخِ مارکس به اثر باکونین به شکل یادداشتهای حاشیهای بود،
و نه یک استدالل کامالً بسطیافته به قصد توضیح آگاهی عمومی ،ما در اینجا صرفاً
اشارهای میبینیم دال بر مشارکت مردم در سطح محلی .جان الستر میگوید که
مارکس در اینجا با نگفتن این مطلب به ما که «چهگونه فعالیت کمونهای مختلف
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هماهنگ میشوند از پرسش اساسی شانهخالی میکند (57)».اما ،برای درک موضوع
هماهنگی و مشارکت محلی باید این جمله را در متن جنگ داخلی در فرانسه قرار
داد ،کاری که الستر انجام نمیدهد .بر اساس تحلیل باال «موضوع» در سطح محلی
به معنای توانایی شهروندان در انتخاب ،فراخوانی و دستورالعمل راهنما برای وکالیی
است که آنها را در حکومت نمایندگی میکنند .ازاینرو ،میلیونها انسان از طریق
وکالی خود  -که در سطح محلی انتخاب میشوند  -در حکومت شرکت میکنند،
البته نه یکباره و به شکل فیزیکی .افزونبراین ،جنگ داخلی در فرانسه همانگونه که
پیشتر مشاهده کردیم به ما میگوید هماهنگی کمونها باید از طریق شکل
دموکراتیکی از سانترالیسم تحقق بیابد.
قابلتوجه است که مارکس هنگام صورتبندی نظریهاش در باب کمون ،به
دموکراسی در سطح کارخانه اشاره نمیکند .طبق یادآوری او به باکونین «موضوع» از
سطح ساکنان شهر آغاز میشود .تولید و اقتصاد بهطور کلی از طریق دموکراسی
کمونی تحت نظارت قرار میگیرد .بدین معنا ،کنترل دموکراتیک و تنظیم اقتصاد در
سطح عمومی سازمان مییابد .بیانیهی کمونیست بهروشنی این نکته را تأیید میکند،
هنگامی که پرولتاریا در «نبرد دموکراسی» به پیروزی نایل میشود« ،تمامی تولید»
باید به شکل واقعی در کل ملت «متمرکز شود (58).»...این یادآوریها بر مدیریت کالن
اقتصاد داللت میکند ،نه شوراهای کارخانه!
اما ،مارکس شکایت میکند که تولید سرمایهداری کارگران را تحت فرماندهی
سلسلهمراتب کاملی از «افسران و گروهبانان»« ،نظارتکنندگان» و «کارخانهداران
بورژوا» قرار میدهد (59).او در جای دیگر ،کنترل سرمایهدارانه بر کارگران را «قدرت
خودکامه» مینامد که به سرمایهداران اجازه میدهد نظیر «قانونگذاران خصوصی»
عمل کنند ،بدون احترام برای «تقسیم مسئولیتها» و «نظام نمایندگی» (60).این
بندها نشان می دهد که محل کار باید به شکل خودمدیریتی دموکراتیزه شود.
خودمدیریتی با مفهوم آزادی مارکس همخوانی دارد .اما ما با مشکلی روبهرو میشویم
که نیاز به توضیح دارد .اگر دموکراسی پرولتری شامل خودمدیریتی شوراهای کارگری
است ،پس این امر ضرورتاً بدین معنا است که بورژوازی دیگر وجود ندارد .و اگر
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بورژوازی وجود ندارد پس دیکتاتوری پرولتاریا و سیاست همچون «قدرت طبقاتی»
معنای خود را از دست میدهد .اما مارکس میگوید که بورژوازی بعد از انقالب وجود
خواهد داشت و این دلیل اصلی برای وجود دیکتاتوری پرولتاریا است .اگر این مسأله
واقعیت دارد پس میزان معینی از کنترل بورژوایی بر تولید دستکم در سطح خُرد
وجود خواهد داشت که بهنوبهیخود بدین معناست که فعالیت تولیدی هنوز مستقیماً
توسط کارگران کنترل و مدیریت نمیشود.
این موضوع برای درک دموکراسی مارکسی حایز اهمیت است .من معتقدم که
مفهوم «اتحاد آزاد تولیدکنندگان» به این موضوع روشنایی میاندازد .تولید کنندگان
آزاد  -چه در سطح جامعه چه در سطح کارخانه  -منطقاً بر پیششرط وجود
جامعهای بی طبقه و آزاد یعنی کمونیسم داللت دارد .بدان معنا که خودمدیریتی
کارگران بر تولید صرفاً در کمونیسم امکانپذیر میشود .من منطقاً بر این باورم که
مارکس نیز دربارهی «اتحاد آزادِ تولیدکنندگان» همچون پروژهای که در دموکراسی
پرولتری تحقق مییابد چنین میاندیشید .به سخن دیگر ،این «اتحاد» مرحلهای است
که در پی سلطهی طبقاتی پرولتاریا فرامیرسد؛ یعنی به دنبال دموکراسی بهمعنای
ارسطویی آن.
کمون « شکل سیاسی بود که درنهایت برای تحقق رهایی اقتصادی کار کشف
شد» (61).بنابراین ،این شکل سیاسی باید همچون «اهرمی برای ریشهکن کردن بنیاد
اقتصادی وجود طبقات و بنابراین سلطهی طبقاتی بهکار گرفته شود ».صرفاً پس از
ریشهکن شدن این بنیاد اقتصادی میتوانیم بهطور واقعی از اتحاد آزاد تولیدکنندگان
سخن بگوییم .این بیان از آنچه که مارکس بهصراحت دربارهی مرحلهی طوالنی
«کار آزاد و متحد» پس از «شکل کمونی سازماندهی سیاسی») (62میگوید بیشتر
است .برای تأیید ادعای من میتوان به فقر فلسفه رجوع کرد که «اتحاد» در آن
همچون مرحلهای فراسوی «سلطهی طبقاتی» و «قدرت طبقاتی» توصیف میشود که
به بیان خود مارکس طبقات و تضاد آشتیناپذیر آنها را ملغا میکند.
«طبقه ی کارگر در سیر تکامل خود ،سازمانی را جانشین جامعهی کهن بورژوایی
خواهد ساخت که فاقد طبقات و تضاد طبقاتی خواهد بود .در واقع ،دیگر قدرت
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سیاسی وجود نخواهد داشت ،زیرا درست همین قهر سیاسی است که مظهر رسمی
)(63
اختالف طبقاتی در درون جامعهی طبقاتی است».
مارکس در اینجا نه بهطور تصادفی بین جامعهی بورژوایی «متکی بر طبقه و
قدرت سیاسی» و اتحاد (بیطبقه ،بدون قدرت سیاسی اما خودتنظیمگر) تمایز قایل
میشود .این اتحاد به روشنی ،نه با مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا ،و نه با کمون یعنی
شکل سیاسی مشخص این دیکتاتوری نیز خوانایی دارد.
نظر مارکس دربارهی حقوق دموکراتیک
ارنست مندل بر این نظر است که برخی قوانین کنترل دموکراتیک بر تولید،
مبادله ،و توزیع منابع را تضمین میکنند ،تضمینی که در قانون اساسی «باید نوشته
شود و تنها با  75یا  80درصد آرای مردم تغییر کند .اگر قدرت سیاسی محکم در
دست کارگران باشد شرایط سیاسی برای این تغییر ،به امری غیرممکن یا تقریب ًا
غیرممکن بدل میشود (64)».این امر بهروشنی با پیشنهادهای سانترالیسم دموکراتیک
مارکس در بیانیهی کمونیست همخوانی دارد .گرچه من پیشتر مالحظات خود را
درباره ی کنترل مستقیم توسط کارگران در محل تولید بیان کردم ،در اینجا قصد
ندارم بگویم که قانون اساسی کمونیستی گذار به کمونیسم را تضمین میکند .بقا و
مؤثر بودن خود قانون اساسی همانگونه که مندل میگوید به قدرت سیاسی طبقهی
کارگر بستگی دارد ،با این پیشفرض که طبقهی کارگر همچنان به دفاع از این قانون
اساسی متعهد باقی بماند .معهذا چنین قانونی میتواند خطوط راهنمایی برای دوران
گذار باشد.
گرچه فکر میکنم فراخوان مندل برای قانون اساسی ارزشمند است ،اما تدوین
نظریه ی مارکسیستی قانون اساسی باید از آثار خود مارکس فراتر برود .چنین تالشی
خارج از محدودهی چشمانداز کنونی این بحث قرار دارد که بهطور عمده درصدد
بازسازی نظریهی دموکراتیک بر اساس نوشتههای مارکس است .مندل همچنین
پیشنهاد میکند که دموکراسی سوسیالیستی باید با «گسترش حداکثر تمامی
آزادی های سیاسی و حقوق بشر (آزادی تجمع و تشکیالت ،آزادی تظاهرات ،آزادی
انتشار ،مذهب ،خالقیتهای علمی و فرهنگی ،تفکر و تحقیق و غیره) همراه
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باشد».

گرچه این پیشنهاد بر نقلقولهایی از مارکس مبتنی نیست ،اما فکر

میکنم می توان نشان داد که چنین حقوقی با درک مارکس از آزادی همخوانی دارد و
او بهطور جدی از آنها حمایت میکرد.
حقیقت دارد که مارکس حقوق و آزادیهای لیبرالی را محدود میدانست .در
جامعهی بورژوایی« ،آزادی همچون یک حق انسانی بر رابطهی بین انسان و انسان
دیگر قرار ندارد ،بلکه بر جدایی انسان از انسان استوار است» که فرد را «همچون
جوهر منفردی منزوی با بیتوته کردن در درون خود» در نظر میگیرد .این حقوق
موجب میشود «هر انسانی در انسان دیگر نه تحقق آزادی خود ،بلکه محدودیت آن
)(66
را مشاهده کند».
بهعنوان نمونه ،کلود لوفور معتقد است که تمامی حقها برای مارکس یک اثر
جداکننده دارد« .مارکس در آزادی عمل و آزادی عقیدهای که به هرکس داده
میشود و در ضمانتهای امنیت فردی چیزی نمیبیند جز برقراری یک مدل جدید
که بر "جدایی انسان از انسان" ،یا در سطح بنیادیتر "خودخواهی بورژوایی" استوار
است (67)».استفان لوکس ادعای لوفور را تکرار میکند« :تفکر دربارهی حقوق صرفاً
همچون تجلی خودخواهی جامعهی مدنی و تضاد بین جامعهی مدنی و دولت دقیق ًا
ناتوانی در جدی گرفتن آنهاست ».اینگونه ناتوانی قادر نیست جدی بودن مطالبهی
« شکل معینی از حیات اجتماعی را مشاهده کند که در آن مناسبات اجتماعی بدون
)(68
خودکامگی قدرت سیاسی شکوفا میشود».
فوقالعاده دشوار است که در آثار مارکس حتا اشارهای به «قدرت سیاسی
خودسرانه» بیابیم ،اما این موضوعی جانبی است .فکر میکنم که تفسیر رایج از
رویکرد مارکس به حقوق در مسألهی یهود ،هدف اصلی مارکس را در این اثر جدلی
مورد غفلت قرار میدهد .مارکس بیش از هرچیز میکوشید ناپیگیری استداللهای
برونو باوئر را به معرض نمایش بگذارد .او ادعای باوئر را در مورد «حقوق بشر» به
چالش کشید .بهنظر باوئر این حقوق صرفاً در مورد سرشت غیرخصوصی انسان بهکار
میرود ،و برپایهی اتحاد «انسان با انسان» بنا شده است .ازاینرو ،مطالبات خاص
یهودی ها در برخورداری از حق ویژه با خصلت عمومی حقوق ناسازگار است .مارکس
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بر مخالفت باوئر بر این نظر بود که حق مالکیت خصوصی ،حق آزادی (اینجا صرف ًا
براساس اصل آسیب  Harmprincipleبه آزادی اشاره میشود) و حق امنیت نه بر
روابط بین انسان و انسان ،بلکه بر جدایی انسان از انسان بنا شده است (69).باید اشاره
کرد که مارکس در اینجا با آموزهی ویژهای از حقوق سروکار دارد که اساساً در
«حقوق بشر» تجلی مییابد ،و آشکارا بر جدایی انسان از انسان تکیه میکند.
اما ،دربارهی رویکرد مارکس به حقوق نکات بیشتری برای گفتن وجود دارد.
چون مارکس به جای جامعه ی قدیم بورژوایی خواهان جایگزینی اتحادی بود که در
آن « رشد آزاد هرکس شرط رشد آزاد همگان است» (70).بیمعنا است که فکر کنیم
«رشد آزاد هرکس» بدون دستیابی به حقوق و آزادیها میسر است .در واقع،
همانگونه که جرمی والدرون اشاره میکند ،مارکس «حقوق شهروندی» را همچون
حقوق جوهر (موناد) منزوی در نظر نمیگیرد.

)(71

مارکس در سراسر زندگی خود

همواره از چنین حقوقی حمایت و دفاع میکرد .حمالت او نه بر علیه حقوق
شهروندی ،بلکه بیشتر علیه ظاهرفریبی مدافعان بورژوای آن بود:
«در حالی که "آزادی نامحدود مطبوعات" (قانون اساسی  ،1793مادهی ،)122
بهعنوان نتیجه ی ضروری حق برخورداری بشر از آزادی فردی تضمین شده است،
آزادی مطبوعات کامالً زیرپا گذاشته میشود ،چون "آزادی مطبوعات هنگامی که
آزادی عمومی را به خطر بیندازد نباید مجاز شمرده شود ".معادل اینستکه بگوییم:
حق آزادی دیگر حق نیست هنگامی که در تضاد با حیات سیاسی قرار بگیرد ،در
حالی که از حیث نظری حیات سیاسی چیزی نیست جز ضمانت حقوق انسان -حقوق
فردی انسان -و ازاین رو ،باید به محض در تضاد قرار گرفتن با هدف خود یعنی این
)(72
حقوق انسانی معلق شود».
مارکس در مورد «آزادی وجدان» از این حکم دفاع میکند که «هرکس باید قادر
باشد بدون دخالت پلیس نیازهای مادی و مذهبی خود را برآورده کند ».اما ،مارکس
خواهان فراتر رفتن از «آزادی وجدان بود» که محدود به «آزادی مذهبی وجدان»
میشد (73).بهطور خالصه ،او این آزادی را مورد انتقاد قرار میداد .نه به این دلیل که
فکر میکرد که این آزادی باید ملغا شود ،بلکه ازآنرو که آن را محدود میدانست.
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نکته این نیست که مارکس در محدود دانستن این آزادی حق داشت ،بلکه افزون بر
آن ،باید حمایت او از این حق را با نگاهی انتقادی به تأکید «بورژوایی» بر وجدان
مذهبی به رسمیت شناخت .مارکس در جای دیگر بهشکل مثبتی از آزادی فکر
سخن میگوید«.الک پدر این آزادی بود ،و در شافتسبوری و بولینگبروک به ظرفیت
و دقت فکری رسید و بعدتر در فرانسه بهشکل درخشانی تکوین پیدا کرد (74).مارکس
همچنین قوانینی را که آزادی فکر را محدود میکرد «تروریستی» و «بیقانونی»
مینامید .به سخن خود او« ،قانونی که طرزتلقی شخص کنشگر را شکل میدهد
چیزی نیست جز طرد مثبت بیقانونی .معیار اساسی این است ،نه کنش برای
)(75
کنش».
شایسته است به این نکته اشاره کنیم که مارکس خود بهنحو فعال از آزادی
مطبوعات در برابر سانسور دفاع میکرد .او در مقالهای در راینیشه تسایتونگ بر آزادی
مطبوعات تأکید میکرد« :عنصر سومی که بدون رسمی بودن و بوروکراتیک بودن
امری سیاسی است ،عنصری که درعینحال شهروندان را بدون دخالت مستقیم در
منافع خصوصی خود نشان میدهد .این عنصر تعیینکننده که فکر سیاسی و قلب
مدنی را با هم ترکیب میکند همان مطبوعات آزاد است (76)».و در مقالهی دیگر
دربارهی هندوستان به اهمیت آزادی مطبوعات همچون «عامل نیرومندی» برای
بازسازی جامعه در راستای خودرهانی اشاره میکند (77).دلیلی ندارد که تصور کنیم
آزادی مطبوعات در دیکتاتوری پرولتاریا که هدفش چیزی جز رهایی انسان نیست،
امری ناپسند تلقی شود.
نخستین مقالهی انتشاریافتهی مارکس با محدودیتهای دولت در قبال
)(78

جنبشهای سیاسی به مخالفت میپردازد ،و خواهان «لغو سانسور» است.

او

میگوید در «دولت اخالقی» (که باید آن را دولت مطلوب مارکس فهمید) «نظر
دولت تابع اعضای آن است ،حتی اگر آنها مخالف یک ارگان از دولت یا حکومت
باشند ».دولت نباید «مالک انحصاری خرد و اخالق باشد (79)».در واقع ،اخالق
هنگامی که با «عوامل خارجی همچون احترام و آبروی دستساختهی پلیس و رفتار
خوب سنتی تحمیل میشود ،دیگر اخالق نیست ».اخالق به نظر مارکس به پیروی از
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«کانت ،فیشته و اسپینوزا» بر «خودآیینی» فردی استوار است.

در این زمینه

همانگونه که خوِد مارکس اشاره میکند آزادی مطبوعات یک خیر اخالقی است،
)(81

چون با آزادی خودتعیینی که خود به استقالل نیاز دارد منطبق است.

پیشتر اشاره کردیم که مارکس از حق رأی عمومی در آثار اولیهاش و بعدتر در
صورتبندیهای مربوط به دموکراسی حمایت میکرد .او حتی فکر میکرد که
انتخابات در کمونیسم نیز ادامه پیدا خواهد کرد ،حتی هنگامی که خصلت سیاسی -
بهعنوان سلطهی طبقاتی  -خود را از دست بدهد (82).میتوانیم حقوق دموکراتیک
فراخوانی و نمایندگی دستوری را اضافه کنیم ،هرچند مارکس آنها را «حقوق»
نمینامید .شاید شلومو آوینری در این مورد حق داشته باشد که نظر مارکس
دربارهی حقوق لیبرال دیالکتیکی است« :سوسیالیسم بدون تحقق و در عین حال
)(83
الغای لیبرالیسم ممکن نیست».
میتوان پذیرفت که رویکرد مارکس به حقوق ابهامآمیز است .در موارد متعدد او
حقوق را «نقیصه»« ،لفاظی بیمعنی» و «نوحهسرایی دموکراتیک» نامید که باید از
آن فراتر رفت .او همچنین میگوید که این «نقایص در فاز اول کمونیستی
اجتنابناپذیرند ،همچون دشواریهای که بعد از دردهای زایمان طوالنی از جامعهی
سرمایهداری پدید آمده باشند (84)».اما ،به نظر میرسد که نقد او غالباً مربوط به نوع
خاصی از حقوق باشد نظیر برابری توزیعی ،حق مالکیت ،آزادی وجدان بورژوایی  -به
علت محدود بودن به آزادی مذهبی  -و غیره .پس ،همانگونه که مشاهده کردیم ،در
آثار مارکس گرایش مشهودی وجود دارد به آنچه که ما امروزه حقوق دموکراتیک
مینامیم .او هیچجا نمی گوید که این حقوق باید در دیکتاتوری پرولتاریا ملغا شود ،و
در عینحال آنها را بهطور پیوسته و منظم تأیید نیز نمیکند .اما ،اگر دیکتاتوری
پرولتاریا شکلی از دموکراسی باشد ،و اگر میپذیریم که مفهوم آزادی در کل آثار
مارکس جنبهی مرکزی دارد  -این دو ادعا را میتوان بهقدر کفایت ثابت کرد  -پس
حمایت غیرتصادفی او را از این حقوق باید پذیرفت ،و در مدل دموکراسی مارکسی
ادغام کرد.
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این بدان معنا نیست که دموکراسی مارکسی را نمیتوان از دموکراسی بورژوایی
متمایز کرد .دموکراسی مارکسی بهوضوح گستردهتر است ،چون کنترل دموکراتیک را
به اقتصاد نیز تسری می دهد ،و امکانی برای مشارکت با معناتر سیاسی از طریق نظام
نمایندگی وکالتی فراهم میکند .افزونبراین ،مدل مارکسی میکوشد مالکیت
خصوصی بر وسایل تولید و کار مزدی را بهتدریج ملغا کند .همانگونه که مارکس
میگوید این دموکراسی بیانگر «رهایی کار» است (85).به سخن دیگر ،دموکراسی
مارکسی دستکم از حق مالکیت خصوصی همانند دموکراسی بورژوایی دفاع نمیکند،
بلکه خواهان الغای آن است.
نتیجهگیری
مدل دموکراسی تشریح شده در آثار مارکس مدلی است یگانه .از یکسو
نمایندگی وکالتی را دربرمیگیرد که ،بر حق فراخوانی و نمایندگی دستوری استوار
است .این امر موجب میشود که انتخاب و گفتمان سیاسی ـ اجتماعی بهطور جمعی
تأثیر مستقیمی بر قانونگذاری و اداره داشته باشد .شکل نهادی این مدل کامالً
دموکراتیک و متمرکز است ،و سیاست را از محلیترین سطح در پایین آغاز و در مرکز
تصمیمگیری و اداره ،متمرکز و اجرایی میکند.
بدینسان ،جامعهی آینده به دو طریق متمایز و بههمپیوسته سیاسی میشود:
الف -سازمانهای سیاسی درون جامعه به عملکرد مستقل خود ادامه میدهند .ب-
تالش سیاسی جامعه برای تأثیر مستقیم بر فرایند اداره و قانونگذاری با قدرت
انتخاب کنندگان در فراخوانی و دادن دستورالعمل به وکال به امری بامعنا تبدیل
میشود ،انتخابکنندگانی که مجریان ،پلیس ،و قضات (که انتخاب میشوند) را تحت
نظارت قرار میدهند.
از سوی دیگر ،دموکراسی مارکسی را به شکل درستتری ،میتوان دموکراسی
اقتصادی نامید ،چ ون امکان کنترل دموکراتیک تولید ،مدیریت مازاد و توزیع منابع را
فراهم میسازد .این کنترل دموکراتیک آنچنانکه در دیکتاتوری پرولتاریا به اجرا
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درمیآید در چارچوب ساختارهای حکومت کمونی عمل میکند ،و بهتدریج از
خودمدیریتی به حوزههای تولیدی گسترش مییابد.
ترکیب نهادهای دموکراتیک با هدف اعالمشدهی دستیابی به کمونیسم ،مدل
مارکسی را از سایر مدلهای دموکراسی متمایز میکند .ضمانت اجرایی و موفقیت این
ترکیب به چند شرط ضروری نیاز دارد :نخست ،پرولتاریا باید قدرتمندترین نیروی
جامعه باشد ،یا جامعه دارای آگاهی و آرزوهای سوسیالیستی ریشهدار باشد .دوم ،این
نیرو باید از طریق نهادهای دموکراتیک به قدرت سیاسی عمومی بدل شود .سوم،
باید به کمک وسایل دموکراتیک و قهری برای دستیابی به اهداف عمومی دیکتاتوری
تالش کند.
تأیید مارکسی برای این مدل از دموکراسی را میتوان در جملهی غالباً نقل شده
از مارکس پیدا کرد« :شکل سیاسی در نهایت کشفشده» برای رهایی طبقهی کارگر
و آنگاه تمامی جامعه .در این جمله مشروعیت دموکراسی بهعنوان وسیلهای برای
دستیابی به اهداف سوسیالیستی را میتوان مشاهده کرد .اگر ما این واقعیت را در
نظر بگیریم که برای مارکس آزادی همچون استقالل و خودتعیینی یک خیر اخالقی
شمرده میشود ،دموکراسی نیز میتواند در چارچوب نظریهی مارکسی مشروعیت
اخالقی پیدا کند .بههرحال ،مشروعیت اخالقی و ابزاری  -مشروعیت وسایل و اهداف
 باید در همخوانی با نظریهی مارکسی بهطور عام و درک او از آزادی بهطور خاصباشد .این مدل ،برتریهای دموکراسیهای مستقیم و نمایندگی را با هم ترکیب
میکند ،بدون آنکه در برابر کاستیهای آنها آسیبپذیر باشد  -غیرعملی بودن
دموکراسی مستقیم و خطر فداشدن منافع عمومی به نفع منافع خصوصی که در
سرشت دموکراسی نمایندگی نهفته است .یکی از وظایف عمدهی دیکتاتوری پرولتاریا
گسترش آزادیهای فردی در حد امکان است .این امر به توسعهی رادیکال حقوق
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی نیاز دارد .چون جامعه در مرحلهی اول گذار هنوز با
تضادهایی روبهرو است و ازاینرو ،ضمانتهای حقوقی به امری الزم بدل میشود .آثار
مارکس در حمایت از حقوق دموکراتیک دالیل مجابکنندهای فراهم میکند.
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این مقاله از منبع زیر به فارسی برگردانده شده است:
Mehmet Tabak (2000) A Marxian theory of democracy,
Socialism and Democracy, 14:2, 87-113.

یادداشت مترجم:
*منظور نمایندهی پاسخگو ،قابل فراخواندن و قابلعزل است.
**«وارونهسازی» ( :)method of inversionالزم به یادآوری است که این
روش به نام فوئرباخ سکه خورده است و تبار آن به نقد او بر آرای هگل بر میگردد.
فوئرباخ بر این باور بود که نظرات هگل رازآمیز است ،برای اینکه آن را از رازآمیزی
در آورد ،باید جای محمول با موضوع را عوض کرد .به سخن تمثیلی ،فوئرباخ میگفت
این خدا نیست که انسان را آفریده است ،این انسان است که خدا را خلق کرده است؛
یا این دولت نیست که جامعه مدنی را بهوجود آورده ،بلکه این جامعه مدنی است که
دولت را شکل بخشیده است.
***اصطالح تغییرشکلدهنده ( )transformative methodدر همان بار
معنایی اصطالح وارونهسازی و به جای آن به کار میرود ،و تفاوتی با آن ندارد.

یادداشتها و منابع
-1برای رابطه ی بین کمون و دیکتاتوری پرولتاریا به نوشتاری از همین قلم مراجعه
کنید:
"Marx's Theory of Proletarian Dictatorship Revisited," in Science
and Society, V. 64, No. 3.
-2جان کوهن مینویسد «بیشتر ادبیات نو و پسامارکسیستهای اخیر به فقدان یک
تئوری بسنده از دولت یا سیاست در آثار مارکس اشاره کردهاند»...
Jean Cohen (1982), Class and Civil Society: The Limits of
Marxian Critical Theory. Amherst, Mass.: University of
Massachusetts Press, p. 103.
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هال دریپر میگوید که مارکس «دربارهی اشکالی که باید برای مجهز کردن دولت
».کارگری یافت چیزی نگفته است
Hal Draper (1987), The "Dictatorship of the Proletariat" from
Marx to Lenin. New York: Monthly Review Press, p. 127.
 سیاست انقالبی،آلن ژیلبرت نتیجهگیری کوهن و دریپر را تکرار میکند «آثار مارکس
 اما،برعلیه استثمار و استبداد را با همدلی برای عمل دموکراتیک مردم عادی ترکیب میکند
، به وجود آمد1871 بهشکل متناقض نهادهای پیشنهادی را که بهطور مثال در کمون پاریس
».نظریهپردازی نمیکند
"Political Philosophy: Marx and Radical Democracy," in Terrell
Carver (ed.) The Cambridge Companion to Marx. Cambridge, UK:
Cambridge University Press, p. 169.
4. Marx and Engels (1985), The Communist Manifesto. London:
Penguin Books, pp. 104-5.
5. See Samuel Bowles and Herbert Gintis (1986), Democracy
and Capitalism. New York: Basic Books.
6. Shlomo Avineri (1996), The Social and Political Thought of
Karl Marx. Cambridge, UK: Cambridge University Press, p. 32.
) در متن1978(  مارکس، همان طور که در سطرهای بعدی مشاهده خواهیم کرد-7
.دموکراسی به فعالیت آزاد همچون «خودتعیینی مردم» یا «عمل خود مردم» اشاره میکند
Robert C. Tucker (ed.), The Marx-Engels Reader (henceforth
MER), 2nd ed. New York: W.W. Norton, pp. 19-20.
.در این جا من از کلمهی «مشارکت» و «خودتعیینی» به جای هم استفاده میکنم
 اما.مشارکت را در این متن باید بهعنوان مداخله در تصمیمگیری یا تعیین یک نتیجه فهمید
.»باید اشاره کرد که فعالیت آزاد بهنظر مارکس همچنین بهمعنای «فعالیت آگاهانه است
(Economic and Philosophical Manuscripts of 1844, MER, p. 76)
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به استثنای نویسندگانی همچون ویلیام موریس یا ارنست بلوخ جوان (آن هم به
دلیل آنکه هر دوی این نویسندگان بیش از آنکه در معنای سنتی کلمه مارکسیست
باشند ،متمایل به مارکسیسم بودند) ،آنچه موضع مارکسیسم در قبال جهانبینی
رمانتیک را مشخص و متمایز میسازد 1،وجود یک جور دوگانگی ویژه است :حتا آن
دسته از اندیشمندانی که بسیار به مضامین رمانتیک گرایش دارند همواره نوعی
فاصلهی انتقادی را با آن حفظ میکنند که این خود برآمده از میراث
پیشرفتخواهانهی سنت روشنگری است.
برای تصریح این دوگانگی ،این رابطهی عشق و نفرت با رمانتیسیسم ،میبایست
رویکرد خود مارکس [در قبال رمانتیسیسم]  ...را مورد بررسی قرار دهیم...
ظاهراً مارکس هیچ وجه اشتراکی با رمانتیسیسم ندارد .اما بیتردید ،او در ایام
جوانیاش تحت تأثیر رنگولعابهای فریبندهی فرهنگ رمانتیک قرار داشت .به
2

گفتهی آگوست کورنو ،زندگینامهنویس مارکس ،بارون وستفالی ــ پدرزن آتی
فیلسوفِ ما ــ «مارکس را به مکتب رمانتیک بسیار عالقهمند کرد ،و در حالی که پدر
مارکس با او ولتر و راسین میخواند ،بارون برایش هومر و شکسپیر میخواند ،و اینها
همان کسانی بودند که در سراسر زندگی مارکس نویسندگان محبوب او باقی ماندند».
با این وصف ،تعجبی ندارد که مارکس در سالهای تحصیلش در دانشگاه بن ،شرکت
در دورههای آموزشیِ هومر را برگزید که مدرسش آن رمانتیک کهنهکار ،فردریک
شلگل بود .نوشتههای آغازین مارکس ــ شعرها ،درامها ،و نمایشهایش (که کیفیت
ادبیشان چنگی به دل نمیزند و نباید وقت چندانی هم صرف آنها کرد) ــ نشان
آشکار ادبیات رمانتیک را بر پیشانی دارند (آنها قرابت ویژهای با نوشتههای ای .تی.
اِی هوفمان دا رند) ،و گواهی هستند بر یک شورش و اعتراضِ نوع ًا رمانتیک .بهعالوه
 . 1این متن ترجمهای است از بخش «کارل مارکس» از فصل « Excursus: Marxism and
 »Romanticismاز کتاب:
Löwy Michael and Sayre Robert (2001). Romanticism Against the Tide of
Modernity, translated by Catherine Porter Durham. London: Duke University Press.
آقای حسن مرتضوی در سال  1۳۷۶کتابی را از میشل لووی تحت عنوان دربارهی تغییر جهان (مقاالتی
دربارهی فلسفهی سیاسی ،از کارل مارکس تا والتر بنیامین) منتشر کردند .بخشهایی از مقالهی
«مارکسیسم و رمانتیسم انقالبیِ» مندرج در این اثر ،با متن حاضر اشتراک محتوایی دارد.
2. Auguste Cornu
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(نکتهی جالب توجه اینکه) ،نخستین تالش مارکس در نقد هگل بهشدت متأثر از
1

فلسفهی طبیعت شلینگ بود.
مارکس پس از گرویدن به دیالکتیک هگلی ،ماتریالیسم ،و فلسفهی پراکسیس
( ،)1۸۴۵-1۸۴۰رمانتیسیسم ابتدایی دوران جوانیاش را کنار گذاشت :به نظر
میرسد در فلسفه ی تاریخ جدیدِ او جایی برای نوستالژی وجود ندارد .مارکس و
انگلس در مانیفست حزب کمونیست ( )1۸۴۸هر شکلی از خیالپردازی در خصوص
بازگشت به استادکاری یا سایر شیوههای تولید پیشاسرمایهدارانه را بهمثابه کنشی
واپسگرایانه رد میکنند .مارکس از نقش تاریخاً پیشروندهی سرمایهداری صنعتی
تجلیل میکند ،که نهتنها نیروهای تولیدی را در مقیاسی وسیع و بیسابقه بسط و
گسترش داده ،بلکه همچنین اقتصاد جهانی را متحد کرده است ــ یک شرط
مقدماتیِ ضروری برای بشریتِ سوسیالیستی آینده .او همچنین سرمایهداری را برای
ازهمدریدن پرده های حائلی که استثمار موجود در جوامع پیشاسرمایهدارانه را از
نظرها پنهان میساختند ،می ستاید ،البته این نوع ستایش حاوی اشاراتی آیرونیک هم
هست :شیوهی تولید سرمایهداری از سوی دیگر و در مقابل ،با ترویج شیوههای
منفعتطلبانهتر ،گستردهتر و بیرحمانهترِ استثمار ،به بسط آگاهی و نزاع طبقاتی
یاری میرساند .رویکرد ضدسرمایهدارانهی مارکس درصدد نفی انتزاعیِ تمدن صنعتیِ
مدرن (بورژوایی) نیست ،بلکه درمقابل ،در پی فراروی (آفهبونگ) از آن است:
برانداختن آن بهرغم حفظ بزرگترین دستاوردهایش؛ برگذشتن از آن بهوسیلهی یک
شیوهی تولید برتر.
با این همه ،مارکس از روی دیگرِ سکهی متمدنشدن نیز آگاه بود؛ او از منظر یک
رویکرد نوعاً دیالکتیکی ،سرمایهداری را نظامی میدید که هر مرحله از رشد اقتصادی
را به یک مصیبت بدل میسازد .بهواسطهی تحلیل همین مصایب اجتماعیِ برآمده از
تمدن سرمایهدارانه ــ و نیز از خالل عالقهاش به اجتماعات پیشاسرمایهدارانه ــ است
که مارکس دستکم تا حدودی با سنت رمانتیک پیوند میخورد.
1. Naturphilosophie
* تمامی پانویسها از مترجم فارسی است.
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هم مارکس و هم انگلس احترام فراوانی برای منتقدان رمانتیکِ سرمایهداریِ
صنعتی قائل بودند و به وامداریِ خویش به این پیشگامان نیز اذعان میکردند .کار
این دو نه تنها به طرز چشمگیری تحت تأثیر اقتصاددانانی همچون سیسموندی و آن
1

پوپولیستِ روسویی یعنی نیکال دنیلسون ــ که آنها طی یک دورهی بیستساله با او
مکاتبه داشتند ــ قرار داشت ،که از نویسندگانی مانند چارلز دیکنز و اونوره دو
بالزاک ،فیلسوفان اجتماعیای همچون توماس کارالیل ،مورخان اجتماعات کهن از
۳

2

جمله گئورگ لودویگ ون مائورر ،بارتولد گئورگ نیبور ،و لوییز مورگان نیز متأثر
۴

بود؛ بگذریم از سوسیالیستهای رمانتیکی همچون شارل فوریه ،پیر لورو ،و موزس
هس .در واقع رمانتیسیسم یکی از منابع مغفولمانده [در بررسی آرای] مارکس و
انگلس است؛ منبعی که شاید از حیث اهمیتش برای کار آنها ،چیزی کم از اهمیت
نوهگلگرایی آلمانی یا ماتریالیسم فرانسوی نداشته باشد.
از میان منتقدان رمانتیکِ جامعهی سرمایهداری ،احتماالً توماس کارالیل یکی از
اثرگذارترین چهرهها بر صورتبندی فکری مارکس و انگلس بوده است .انگلس در
۵

 1۸۴۴خوانشی پرشور از کتاب گذشته و حال ( )1۸۴۳کارالیل به دست داد .او
۶

نطقهای آتشین کارالیل بر ضد «مامونیسم» ــ دین خدای مامون که در انگلستان
حکمفرما بود ــ را به نشانِ تأییدِ آنها نقل کرد .انگلس حتا آن هنگام که مواضع
محافظهکارانهی کارالیل را نقد میکرد ،به پیوند قاطع میان این مواضع و منفعت
اجتماعی این اثر واقف بود« :توماس کارالیل در اصل یک توری بود ...اما در این
نمیتوان تردید داشت که یک ویگ هرگز نتوانسته کتابی بنویسد که حتا به اندازهی
۷

نصف کتاب گذشته و حال او بشردوستانه باشد» .فلسفهی کارالیل ملهم است از
1. Nikolai Danielson
2. Georg Ludwig von Maurer
۳. Barthold Georg Niebuhr
۴. Pierre Leroux
۵. Past and Present
۶. mammonism
۷. Past and Present
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«بازماندههای رمانتیسیسم توری» ،اما با اینهمه ،او تنها فرد انگلیسی متعلق به
طبقهی «محترم» است که «چشمانش را دستکم بر واقعیتهای موجود گشوده نگاه
داشته» و «زمانِ حال بیواسطه را بهدرستی درک کرده است» .مارکس هم در سال
 1۸۴۵کتاب کوچک کارالیل در مورد چارتیسم را خواند و از بسیاری از قطعاتش
یادداشتبرداری کرد .در یکی از این متنها تصویر رمانتیک حیرتانگیزی از
سرمایهداری صنعتی وجود دارد« :اگر انسانها ایمانشان را به خدا از دست دادهاند،
تنها راه گریزشان از درافتادن به بیـخداییِ کورِ ضرورت و مکانیسم که آنها را
همچون یک ماشین بخارِ جهانیِ هولناک در خود نگه میدارد ،مثل یک گاو فاالریس
دهشتناک که آنها را درون شکم آهنینش محبوس میکند ،شورش خواهد بود ــ
امید]۴[ ».

چه با امید به کامیابی و چه بدون این
انگلس در مقالهای به سال  1۸۵۰به کارالیل بازمیگردد ،هرچند این بار قاطعانه
آخرین نوشتههای او را رد می کند .او تحلیلی از کار کارالیل در دههی  1۸۴۰به
دست میدهد که در نوع خود بسیار روشنگرانه است:

 .1پیشینه ی احزاب سیاسی انگلستان به قرن هفدهم و سالهای پس از جنگ داخلی این کشور بازمیگردد که
«حزب سلطنت» و «حزب میهن» شکل گرفت .حزب میهن که چندی بعد به «توری» معروف شد ،جوانهی
اولیهی حزب محافظهکار انگلیس بهشمار میرود و هنوز هم حزب محافظهکار را با نام «توری» میشناسند .گروه
دیگری که در مقابل توریها شکل گرفت «ویگ»ها یا آزادیخواهان بودند .تا نیمهی قرن نوزدهم ،عرصهی
سیاسی انگلستان در اختیار این دو گروه بود .آنها احزاب سیاسی به معنای مدرن نبودند ،بلکه بیشتر ائتالفهایی
ناپایدار قلمداد میشدند که بر اساس منافع برخی افراد و گروههای خاص شکل میگرفتند .ویگها به طبقهی
نوظهور ثروتمندان صنعتی شهری و تاجران ،و توری ها به اشراف زمیندار و کلیسای انگلیس و اسکاتلند نزدیک
بودند .از نیمهی دوم قرن نوزدهم توریها به حزب محافظهکار تبدیل شدند و ویگها هم حزب لیبرال را تشکیل
دادند.
 ،Chartism .2مَنشورگرایی :جنبشی سیاسی و اجتماعی برای اصالح در پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند
شمالی در اواسط سدهی نوزدهم بود .اسم این جنبش از «منشور مردم» در  1۸۳۸گرفته شده بود که اهداف
جنبش را در خود داشت.
 .۳گاو برنزی ،گاو برنجی یا گاو سیسیلیایی ،وسیلهای طراحیشده در یونان باستان برای شکنجه و اعدام
محکومان بود .طراح این وسیله فلزکاری به نام پریلوس آتنی بود که آن را بهعنوان وسیلهای تازه برای اعدام
مجرمان برای فاالریس ،جبار آکراگاس در سیسیل ساخت .این گاو توخالی و تماماً از برنز ساخته شده بود و دری
در پهلویش داشت .محکوم را در داخل این گاو میانداختند و در زیر آن آتش میافروختند تا فلز آن کامالً داغ و
گداخته شود .در نتیجهی این کار محکوم در داخل این وسیله برشته شده و میمرد.
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اعتبار توماس کارالیل به این است که در آثارش به شیوهای حتا بعضاً
انقالبی ،بر ضد بورژوازی موضع گرفت ،آن هم در ایامی که رویکردها،
ذائقهها و ایده های بورژوازی سرتاسر ادبیات رسمی انگلستان را بهتمامی به
زیر یوغ بندگی خود کشیده بود؛ محض نمونه ،در تاریخ انقالب فرانسهاش،

در دفاعیهاش از کرامول ،در رسالهاش در باب چارتیسم ،و در گذشته و
حال .اما در تمام این نوشتهها نقد زمان حال پیوند تنگاتنگی دارد با تجلیلِ
ی معمولِ سایر
به طرز عجیبی غیرتاریخیِ او از قرون وسطا ،که این ،ویژگ ِ
هست]۵[.

انقالبیون از جمله کابت و چارتیستها هم
این اظهارات توجه ما را به دو گزارهی اساسیِ تلقی مارکسیستی از رمانتیسیسم
جلب میکند :نخست آنکه نقد رمانتیکِ اکنونیتِ سرمایهدارانه «پیوند تنگاتنگی دارد
با» نوستالژی برای گذشته ،و دوم آنکه ،در موارد خاصی ممکن است این نقد حائز
یک بُعد حقیقتاً انقالبی باشد.
بالزاک ،که شاید بتوان او را یکی از گزندهترین منتقدان رمانتیک تمدن بورژوایی
نامید ،تأثیری به همین اندازه مهم بر مارکس و انگلس نهاد ،به طوری که انگلس
اذعان کرده است که از آثار بالزاک «بیش از تمام مورخان ،اقتصاددانان و آماردانانِ
مدعی عصر حاضر» درس گرفته است ]۶[.این عبارت تقریباً عین به عینِ نقل قولی از
مارکس است که او چند دهه پیشتر در مورد نویسندگان انگلیسیای همچون دیکنز،
شارلوت برونته و خانم گاسکل گفته بود« :اخوت تحسینبرانگیزی بین رماننویسان
انگلیسی وجود دارد ،همانان که نوشتههای گویا و فصیحشان در قیاس با تمام
سیاستمداران حرفهای ،تبلیغاتچیها و اخالقگرایان ،حقایق اجتماعی و سیاسی
بیشتری را در جهان برمال کرده است]۷[».

1۷۶۳( William Cobbettـ .)1۸۳۵روزنامه نگار ،کشاورز و یکی از اعضای پارلمان انگلیس که برای بهبود
حال کشاورزان تالش میکرد.
 .)1۸۶۵-1۸1۰( ،Elizabeth Gaskellرماننویس و نویسندهی داستان کوتاه انگلیسی عصر ویکتوریا بود.
رمانهای او بهخوبی وضعیت اجتماعی طبقات مختلف مردم ،بهویژه فقرا ،را نشان میدهد؛ که همین مسئله دلیل
اصلی شهرت کتابهای او نیز هست.
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آشکار است که خوانش مارکس و انگلس از کارالیل و بالزاک تا حد زیادی
گزینشی است :هم مارکس و هم انگلس صراحتاً توهمات واپسنگرانهی این دو
نویسنده را رد میکنند .اما آنها بدون آنکه تردیدی به دل راه دهند نقد مدرنیتهی
صنعتیـبورژوایی بالزاک را به عاریت میگیرند ،هرچند نقد بالزاک عمیقاً به ارزشهای
فرهنگیـاجتماعی و اخالقیِ پیشاسرمایهدارانه آغشته است.
این بهعاریتگیری ،در متنِ ظاهراً «مدرنیستی» (یعنی موافق با پیشرفت
سرمایهدارانهای) همچون مانیفست حزب کمونیست آشکار است .هرچند مارکس و
انگلس جریانات رمانتیک را «واپسگرایانه» میدانند ،اما آنها بهآشکارگیِ تمام ،بر
ارزش نقد اجتماعی این جریانات واقف بودند .حتا «سوسیالیسم فئودالی» ،ترکیبی
منحصر به فرد از «پژواک گذشته» با «بیم آینده» ،بهرغم «ناتوانی تامّ آن در فهم
پیشروی تاریخ مدرن» این شایستگی انکارناپذیر را دارد که «گهگاه با نقد تلخ،
طنزآمیز و گزنده ،درست به قلب سرمایهداری یورش میبرد» .همچنین مارکس و
انگلس در مورد «سوسیالیسم خردهبورژوایی» سیسموندی و پیروانش ،بهرغم
محدودیتهای آن ،اذعان میکنند که این مکتب
تناقض های ذاتی شرایط تولید مدرن را با تیزبینی موشکافانهای تجزیه
و تحلیل کرد .توجیهات ریاکارانهی اقتصاددانان را برمال ساخت .به
طریقی انکارناپذیر پیامدهای فاجعهبار ماشینیسم و تقسیم کار ،تمرکز
سرمایه و زمین در دستان عدهای انگشتشمار ،اضافه تولید و بحرانها را
به اثبات رساند .فالکت گریزناپذیر خردهبورژوازی و دهقانان ،سیهروزی
پرولتاریا ،هرجومرج در تولید ،نابرابریهای فاحش در توزیع ثروت و ...را
یادآور شد]۸[.
این بند اقراری نسبتاً چشمگیر به یک دِینِ فکری است! در واقع ،مارکس و انگلس
ی برآمده از
کل تحلیل این جریان رمانتیکِ خردهبورژوایی از فجایع اجتماع ِ
سرمایهداری را با رویکرد خودشان به جامعهی بورژوایی ادغام کردند ،هرچند
بهصراحت راهحلهای ایجابیِ پیشنهادشده از سوی این جریان را رد کردند .با این
همه ،آنها در تحسین نقش بهغایت انقالبی بورژوازیِ فاتح و دستاوردهای اقتصادی
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آن سخاوتمندانه عمل میکنند ،دستاوردهایی که از دید آنها مافوق اهرام مصر و
قناتهای رومی قرار دارند و راه را برای شرایط مادی انقالب کارگری هموار
میسازند.
2

با این وصف ،نکتهای که پل برینز در مورد مانیفست بیان میکند ،بسیار بهجا به
نظر میرسد:
در مانیفست و نوشتههای قبلت ِر مارکس ،انقالب صنعتیِ سرمایهداری و
کل جهانِ مناسباتِ ابژهگشتهای که خلق میکند ،همزمان بهمثابه چیزی
هم رهاییبخش و هم سرکوبگر فهمیده میشوند ... ،روشنگری و فرزند
خلفش فایدهگرایی بر وجه رهاییبخش این تصویر ،و جریان رمانتیک بر
وجه سرکوبگرانهی آن انگشت گذاشتهاند .مارکس تنها کسی بود که هر
دوی این رویکردها را [با ادغامشان] درون یک بینش انتقادی واحد تغییر
داد]۹[.
به رغم اینهمه ،ما نمیتوانیم با برینز همدل باشیم آنجایی که تأکید میکند در
نوشتههای مارکس و انگلس در نیمهی دوم سدهی نوزدهم ،این فقط ریشهی
فایدهگرایی است که میبالد و رشد میکند ،حال آنکه جنبهی رمانتیکِ آنها رو به
زوال میرود و تباه میشود .این مدعا به هیچ وجه بدیهی نیست ،چراکه از دههی
ی رو به تزایدی را نسبت به فرماسیونهای
 ، 1۸۶۰مارکس و انگلس عالقه و همدل ِ
اجتماعیِ پیشاسرمایهدارانهی خاصی ــ ِتمِ خصلتنمای رویکرد رمانتیک به تاریخ ــ
۳

ابراز داشتند .شیفتگی آنها به اجتماعات روستایی آغازین ــ از جنز یونانی (ساختار
۴

کالنی مربوط به دوران باستانی پیشاتاریخی) تا آبشچینا ی روسی (کمونتهی
روستایی سنتی) ــ از این باور آنها ناشی میشد که این فرمهای کهن واجد همان

 ،Roman aqueductسبکی در سازههای رومی در ساخت قنات بوده است .این قناتها جهت انتقال آب از
منابع آب به مراکزی همچون حمامهای عمومی و توالتهای رومی تعبیه شده بودند.
2. Paul Breines
۳ . gens
۴. obschtchina
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ویژگیهای اجتماعیای هستند که تمدنهای مدرنْ آنها را از کف دادهاند؛
ویژگیهایی که ابعاد خاصی از یک جامعهی کمونیستیِ آتی را تجسم میبخشند.
کشف آثار مائورر ،مورخ اجتماعات ژرمنی باستانی ،و بعدها لوییز مورگان ،سبب
شد مارکس و انگلس ارزش جدیدی برای گذشته قائل شوند .به لطف این نویسندگان،
آنها توانستند از نوعی فرماسیون پیشاسرمایهدارانهی مثالی ــ کمونتهی ابتدایی ــ
سخن برانند که با نظام فئودالیِ مورد تمجید رمانتیکهای سنتی متفاوت بود .مارکس
در نامهای به انگلس به تاریخ  2۵مارس  ،1۸۶۸که در آن از کتاب مائورر بحث
میکند ،آشکارا از گزینش سیاسی یک گذشتهی بدیل سخن به میان میآورد:
نخستین واکنش به انقالب فرانسه و روشنگریِ وابسته بدان ،طبیعتاً از
منظر قرون وسطایی و رمانتیک بود و حتی کسانی همچون برادران گریم
هم از این قاعده مستثنا نبودند .دومین واکنش به آن ،غرقشدن در آن سوی
ش دوم با گرایش
قرون وسطا تا دوران آغازین هر ملتی است ــ و این واکن ِ
سوسیالیستی متناظر است ،هرچند این انسانهای فاضل هیچ ندانند که با آن
همسویی دارند .بهعالوه ،اینان از کشف جدیدترین چیزها در دل کهنترین
اعصار متعجب میشوند ،حتا کشفی چنان مساواتطلبانه که میتوانست لرزه
بیندازد]1۰[.

بر اندامِ پرودون
انگلس هم تحت تأثیر پژوهش مائورر قرار داشت ،پژوهشی که در کنار سایر
مباحثش جستار کوتاهی دربارهی مارک آلمانیِ کهن داشت .انگلس با اتکا بر این
جستار« ،رواج دوبارهی این مارک» بهمثابه یک برنامهی سوسیالیستی برای نواحی

1۷۹۰( Georg Ludwig Maurerـ .)1۸۷2دولتمرد و مورخ آلمانی که مارکس و انگلس از کتابش با
عنوان Constitution of the German Mark, Villages, etcتأثیر پذیرفته بودند .در این باره میتوانید به
نامهی مارکس به انگلس در تاریخ  1۴مارس  1۸۶۸نیز رجوع کنید .لینک اینترنتی این نامه:
https://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1868/letters/68_03_14.htm
 ،Grimmاشاره دارد به یاکوب گریم ( )1۸۶۳-1۷۸۵و ویلهلم گریم ( .)1۸۵۹-1۷۸۶آنها دانشوران آلمانی
اهل هاناو بودند که به علت انتشار داستانهای فولکلور پریان شهرتی به هم زدند.
1۸۰۹( Proudhonـ .)1۸۶۵سوسیالیست و نظریهپرداز فرانسوی.
 ،the old Germanic markاشاره دارد به قلمرویی از تیرههای گوناگون که در همکاری تولیدی با یکدیگر
بودهاند.
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روستایی را مطرح کرد ]11[.او حتا از مائورر نیز فراتر رفت ،چراکه به باور انگلس مائورر
هنوز هم بهشدت تحت تأثیر تکاملگرایی عصر روشنگری قرار داشت :انگلس در
ض
نامهای به مارکس به تاریخ  1۵دسامبر  1۸۸2از پافشاری مائورر بر «این مفرو ِ
روشنگرانه که از قرون وسطا به بعد چیزها میبایست بیوقفه در جهت بهترشدن
تغییر کرده باشند» گله و شکایت میکند و میافزاید« :این باور سبب میشود که
مائورر نه تنها ماهیت آنتاگونیستیک پیشرفت واقعی را درنیابد ،بلکه همچنین متوجه
پسرفتهای فردی آن هم نشود ]12[».این بند به سنتز بسیار دقیقی از موضعگیری
بنیادین انگلس و مارکس در قبال این مسئله اشاره میکند :نخست ،رد پیشرفتباوری
خطی و خاماندیشانه ــ هر چند نگوییم توجیهکننده ــ که عموماً جامعهی بورژوایی
را برتر از شکلهای اجتماعیِ قبلی میداند؛ دوم ،تأکید بر ماهیت تناقضآمیز
پیشرفتی که بیتردید سرمایهداری مسبب آن بوده است؛ سوم ،این حکمِ انتقادی که
تمدن سرمایهدارانهـصنعتی ،از منظر انسانی ،نسبت به اجتماعات گذشته ،از برخی
لحاظ یک گام عقب نشسته است.
این گزارهی پایانی همچنین یکی از موضوعات اصلی کتاب منشأ خانواده است.
انگلس این کتاب را با مطالعات مورگان دربارهی تبار میآغازد و ،تا حدودی ،با نظر به
جوامع ابتدایی ،بر پسرفتی تأکید میورزد که تمدن بِدان دامن زده است:
ت
و چه ساختار شگفتآوری است ،این ساختار جامعهی بدوی ،در نهای ِ
ی بی آالیشش! دریغ از یک سرباز ،ژاندارم یا پلیس ،دریغ از یک
سادگ ِ
نجیبزاده ،پادشاه ،نایبالسلطنه ،قاضی یا رییسپلیس ،دریغ از یک زندان یا
دادخواهی ــ و با این حال ،همه چیز روال قاعدهمند خود را طی میکند...
همگان آزاد و برابرند ــ از جمله زنان ...و زمانی که جایگاه آنان را با جایگاه
اکثریت قاطع انسانهای متمدن امروزی مقایسه میکنیم ،درمییابیم که
شکاف و تمایزی عظیم وجود دارد میان پرولتاریا و خردهدهقانان امروزی با
اعضای آزاد جامعهی بدوی گذشته.
مالکهایی که انگلس با اتکا بر آنها ،در مورد پسروی جامعهی سرمایهداری داد
سخن میدهد بیش از هر چیز مالکهای اجتماعی (آزادی ،برابری) و البته همچنین
مالکهای اخالقی هستند :درست است که زوال تبارها بهوسیلهی مالکیت خصوصی
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ی
امری است اجتنابناپذیر ،اما با این همه ،این زوال با «انحطاط و تنزل عظمت اخالق ِ
بیتکلفِ جامعهی بدوی کهن»[ ]1۳همراه بوده است.
در اواخر قرن نوزدهم و در مخالفت با پوپولیسم روسی (خاصه با نوشتههای
گئورگی والنتینوویچ پلخانف) نوعی مارکسیسم شدید ًا غیررمانتیک سر برآورد:
گرایشی تکاملگرا و مدرنشونده که پیشرفت صنعتیـسرمایهدارانه را با نگاهی سراسر
تحسین می نگریست .درست است که این رویکرد ریشه در برخی متون مارکس و
انگلس داشت ،اما هیچ چیز بیش از کار خود مارکس بر روی کمونتههای روستایی
روسی ،تفاوت میان این نوع از مارکسیسمِ رمانتیسیسمزدوده با اندیشهی مارکس را
آشکار نمیسازد .مارکس بدون اینکه مفروضات نارودنیکها را بهتمامی بپذیرد،
همانند آنها به نقش سوسیالیستیِ کمونتهی سنتیِ روسی در آینده باور داشت .به
نظر مارکس ،چنانچه صراحتاً در نامهای به تاریخ  ۸مارس  1۸۸1به ورا زاسولیچ نیز
میگوید« ،این کمونته تکیهگاهی است برای بازسازی اجتماعی در روسیه ،اما برای
آن که بتواند به معنای دقیق کلمه چنین کارکردی را ایفا کند ،در گام نخست ضروری
است اثرات زیانباری را که از هر سو بدان یورش میبرند از پیش رویش برداشت ،و
سپس شرایط عادیِ توسعهی خودانگیخته را برایش فراهم کرد ]1۴[».البته که مارکس
بر نیاز کمونته ی روستاییِ روسی برای تصاحب دستاوردهای تکنیکیِ تمدن صنعتی
نارودنیکها جنبشی اجتماعی در طبقهی متوسط روسیه در دهههای  1۸۶۰و  1۸۷۰بود که برخی از اعضای
آن به تبلیغات انقالبی علیه حکومت تزاری پرداختند .ایدئولوژی آنها به نارودنیچستوو موسوم بود .این واژه از
واژهی روسی نارود ( )народبه معنی مردم گرفته شده که اغلب به «پوپولیسم» نیز ترجمه میشود .شعار معروف
نارودنیکها «به راه مردم میرویم» بود .اگرچه این جنبش در زمان خود دستاوردهای اندکی داشت ،اما
نارودنیکها اجداد سیاسی و روشنفکری سوسیالیستهای انقالبی بودند که تاریخ روسیه را در سدهی بیستم عمیقاً
تحت تأثیر قرار دادند.
1۸۴۹( Vera Zasulichـ .)1۹1۹مبارز ،نویسنده و انقالبی کمونیست روسی بود .او از بنیانگذاران «گروه
رهایی کارگر» (به همراه پلخانف) بود .این گروه در  1۸۸۳میالدی در سوئیس تأسیس شد .به سفارش همین گروه
بود که او بسیاری از آثار مارکس از جمله کتاب مانیفست حزب کمونیست را به زبان روسی ترجمه کرد .انتشار
این کتابها در روسیه به تأسیس حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه انجامید .زاسولیچ از نسل قدیمی
رهبران کمونیست روسیه بهشمار میآمد که به جوانترهایی چون والدیمیر لنین پیوست و نشریهی ایسکرا را با
هم بنیان گذاشتند .او به دلیل شرکت در ترور یکی از مأموران حکومت تزار ،در بین سوسیالیستها معروف و
محبوب بود .کارل مارکس و فردریک انگلس در مقدمهی ترجمهی روسی کتاب مانیفست حزب کمونیست ،از او
بهعنوان «ورا زاسولیچ قهرمان» یاد کردهاند .در تنشهای داخلی حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه زاسولیچ
به منشویکها پیوست و از رهبران منشویکها شد.
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اروپایی پای میفشارد ،لیکن بهرغم این همه ،تحلیل او تا حد زیادی به شرطبندی
نارودنیکها روی امکانِ معافشدن روسیه از تمام دهشتهای تمدن سرمایهدارانه
نزدیک می شود .آینده خصلت موهومِ این امید را برمال ساخت ،با این حال ،وعدهی
مارکس شامل یک هستهی عقالنی بسیار زایا بود.
در پیش نویسِ نامه به ورا زاسولیچ همچنین اشاراتی وجود دارد به کمونتههای
روستاییِ پیشاسرمایهدارانه در هندوستان؛ اشاراتی که آشکارا تکامل رویکرد مارکس از
دههی  1۸۵۰به بعد را نشان میدهد .مارکس در  1۸۵۳نقش استعمار انگلیس در
هندوستان را ،هم به طرز هولناکی ویرانگر و هم پیشرو (مثالً به دلیلِ آوردنِ راهآهن)
میدانست؛ پیشرفتی که شکل و شمایل «آن بت کریهالمنظر بتپرستان [را داشت]،
که فقط از جمجمهی مقتوالنْ شراب الهی مینوشد» ]1۵[.با این حال ،او در نامهی
 1۸۸1چنین نوشت« :مثالً در مورد هند شرقی همه ،بهاستثنای سِر هنری مِین و
دیگرانی از قماش او ،تشخیص میدهند که سرکوب زمیندارانِ اشتراکی نمونهای از
ویرانگریهای انگلستان در آنجا بود ،به طوری که این عمل نهتنها به پیشرفت
مردمان بومی منتهی نشد ،بلکه به عقبگرد آنها نیز انجامید ]1۶[».این قضاوتِ
مارکس تعارضی با قضاوت او در  1۸۵۳ندارد ،بلکه بر وجه واپسگرایانهی مدرنسازی
سرمایهدارانه از حیث انسانیِ قضیه تأکید میکند.
2

در کنار نوستالژی برای یک بهشت اشتراکی ،بُعد اصلی دیگرِ اندیشهی
مارکسیستی ــ که از حیث الهامبخشیاش بیتردید رمانتیک است ــ عبارت است از
نقد جنبههای بنیادین خاصی از مدرنیتهی سرمایهداریـصنعتی .خالفآمد آنچه
عموماً پنداشته میشود ،این نقد به پرسش از مالکیت خصوصیِ ابزارهای تولید محدود
نمیشود ،بلکه نقدی است وسیعتر ،عمیقتر و رادیکالتر که در آن کل شیوهی فعلی

 .) 1۸۸۸ -1۸22( Sir Henry Maineاو یک ویگِ حقوقدان و مورخ بود .شهرت مین به دلیل ایدهای بود که
در کتابش ،قانون باستان ،عرضه دا شت .به باور او ،مسیر پیشرفت قانون و جامعه ،از پایگاه به قرارداد بوده است .به
این معنا که در جوامع کهن افراد بهشدت به پایگاههایشان در گروههای سنتی وابسته بودهاند .این در حالی است
که در جوامع مدرن ،افراد در مقام عامالنی مستقل میتوانند آزادانه با یکدیگر قرارداد ببندند .مین را میتوان از
پدران انسانشناسی حقوقی ،تاریخ حقوقی ،و جامعهشناسی قانون برشمرد.
2. communitarian paradise
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تولید صنعتی و کل جامعهی بورژوایی مدرن زیر سؤال میروند ــ آن هم با اتکا بر
مباحث و رویکردهایی که اغلب به مباحث و رویکردهای رمانتیکها شباهت دارند.
کارل مانهایم از نخستین اندیشمندانی بود که در جستاری با عنوان «اندیشهی
1

محافظهکارانه» ( )1۹2۷به تناظر یا قرابت شیوههای مارکسیستی و رمانتیکِ مقابله
با فرهنگ عقالنیشده ی بورژوازی پی برد .مانهایم نشان داد که شماری از تضادهای
موجود ــ انضمامی در برابر انتزاعی ،پویا یا دیالکتیکی در برابر ایستا ،تمامیت در برابر
تجزیه ،فهم تمامیتسازانه از تاریخ در برابر رویکرد تفردگرایانه ــ ویژگیهایی هستند
که هم جناح راست و هم جناح چپ در نقدشان از «اندیشهی بورژوایی درباب قانون
طبیعی» ( )burgerlich-naturrechtlicheDenkenدر آن سهیماند .با این
ب مثالهایی که او دربارهی موضع مارکسیستی میزند ،از کتاب تاریخ و
همه ،اغل ِ
آگاهی طبقاتی لوکاچ برگرفته شدهاند؛ اثری که خودش ترکیبی است از مارکسیسم با
ی ملهم از رمانتیسیسم .بهعالوه ،مانهایم بیشتر به تشابهات
جامعهشناسیِ آلمان ِ
و
مارکسیستیـانقالبی
اندیشیدن
شیوههای
میان
روششناختی
رمانتیکـمحافظهکارانه عالقه داشت تا همگرایی احتمالی برخی نقدهایشان بر
جامعهی بورژواییـصنعتی .به پیروی از مانهایم ،شماری از جامعهشناسان یا مورخان
2

ادبیات نیز به پیوند میان مارکسیسم و رمانتیسیسم اشاره کردند .آلوین گلدنر بر
وجود «مؤلفههای مهم رمانتیسیسم» در اندیشهی مارکس پای میفشارد؛ ارنست
۳

فیشر نیز تأکید میکند که مارکس «شورش رمانتیک بر ضد جهانی که در آن همه
چیز به کاال بدل شده و انسان به مرتبهی یک ابژه فروکاسته شده» را با رویکرد
سوسیالیستیاش ادغام کرده است .بیتردید مفهوم بیگانگی نزد مارکس قوی ًا آمیخته
۴

به رمانتیسیسم است؛ همان طور که ایشتوان مساروش نشان داده ،یکی از منابع
ی خود ( )selfبهمثابه «فروش آزادی
اصلیِ اندیشهی مارکس نقد روسوییِ بیگانگ ِ
1. Das konservative Denken
(2. Alvin Goldner )1۹2۰-1۹۸۰
۳. Ernst Fischer
۴. Istvan Meszaros
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1

2

فرد» است .هم فیشر و هم گلدنر ــ به همراه ام .هـ .آبرامز ــ رشتهی پیوند اصلی
مارکس و میراث رمانتیک را رؤیای جامعهی یکپارچه ،به دور از تکهپارگی ،تفرقه ،و
بیگانگی میدانند .متأخرتر از اینها ،هابرماس است که اندیشهی مارکس جوان را با
عبارت «سوسیالیسم رمانتیک» خصلتنمایی میکند ،به طوری که ایدهی «تجمع
آزادِ تولیدکنندگانْ همواره آکنده از تصاویر نوستالژیکِ انواع اجتماعاتی ــ از جمله
خانواده ،همسایه و اصناف ــ بوده است که باید سراغشان را در جهان دهقانان و
استادکاران گرفت ،این تجمع با یورش خشونتبار یک جامعهی رقابتیْ رو به فروپاشی
گذاشت ،و نابودیاش چونان یک فقدان به تجربه درآمد» .به باور هابرماس ،همین
ایدهی جامعهای که در آن افراد به بیگانگیشان از محصول کار ،سایر افراد انسانی ،و
خودشان خاتمه میدهند ،ریشه در رمانتیسیسم دارد]1۸[.
این نویسندگان به هیچ شکل مستقیمتری ،به شباهتهای میان انتقادهای
رمانتیک و مارکسیستی از تمدن سرمایهداری مدرن نمیپردازند ]1۹[.با این همه،
چنان که شاهد هستیم ،این شباهتها را خاصه میتوان در حمالت هر دو گروه به
مسئلهی حیاتیِ کمّیسازی پی گرفت.
انتقاد از کمّیسازی زندگی در جامعهی صنعتی (بورژوایی) نقشی محوری در
نوشتههای نخستینِ مارکس ،بهویژه دستنوشتههای اقتصادی و فلسفی  ،1۸۴۴دارد.
بنا به گفتۀ این متن ،قدرت پولْ در سرمایهداری چنان است که به سرمایهداری اجازه
میدهد تمام کیفیات انسانی و طبیعی را با قراردادنشان در معرض مقیاس بهتمامی
کمّیِ خودش نابود و منهدم سازد« .کمیت پول به گونهای روزافزون به تنها خاصیت
مهم آن بدل می شود .به همان اندازه که پول همه چیز را به فرم انتزاع خودش تقلیل
می دهد ،خودش را نیز در مسیر حرکتش به چیزی کمّی فرومیکاهد» .مبادلهی
ی انضمامی با یکدیگر
انتزاعیِ پول با کاالهای تجاری ،جایگزین مبادلهی کیفیات انسان ِ
ــ عشق با عشق ،اعتماد با اعتماد ــ میشود .کارگر به مرتبهی کاالیی تجاری،
انسانـکاال ( ،)Menschenwareتقلیل مییابد و به مخلوقی ملعون بدل میشود که
1. selling one’s freedom
2. M.H. Abrams
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از حیث جسمانی و روحانی انسانیتش را از کف داده است (.)entmenschtes
« انسان بار دیگر به غارنشینی بازگشته ،اما غا ِر او این بار به بوی متعفن و آزارندهی
تمدن آلوده شده است ».درست همان طور که یک تاجرِ سنگهای قیمتی صرفاً به
ارزش بازاری آنها نظر دارد و نه به زیبایی یا ماهیت ویژهی آن سنگها ،افراد نیز در
جامعهی سرمایهداری حساسیتهای مادی و روحانیشان را از دست میدهند و
احساس صِرفِ مالکیت را بهجای آن مینشانند .در یک کالم :بودن ،یا همان بیان
آزادانهی غنای زندگی از خالل فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی ،بیش از پیش قربانیِ
داشتن ،یا همان انباشت پول ،کاالها و سرمایه ،میشود]2۰[.
این قبیل موضوعاتِ نوشتههای ابتداییِ مارکس ،در سرمایه با صراحت کمتری
مطرح شدهاند ،اما با این حال ،کماکان حضور دارند ،بهویژه در پارهی مشهوری که در
1

آن مارکس خویگان تمدن سرمایهداری جدید را ،که منحصراً بر تولید روزافزون
2

کاالها و انباشت سرمایه (یعنی بر «کمیت و ارزش مبادله») متمرکز است ،با روح
دوران باستان کالسیک ،که منحصراً با کیفیت و ارزش مصرف سروکار دارد ،مقایسه
میکند]21[ .
موضوع اصلیای که در سرمایه بدان پرداخته شده استثمار کار است ،یعنی
بهدستآوردن ارزش اضافی توسط مالکان سرمایهدارِ ابزار تولید .با این حال ،سرمایه
شامل انتقادی رادیکال از خودِ ماهیت کار صنعتی مدرن نیز میشود .سرمایه در
یورشش به خصلت انسانزدایانهی کار صنعتیـسرمایهدارانه ،کماکان نسبت به
دستنوشتههای اقتصادی و فلسفی  1۸۴۴از صراحت لهجهی بیشتری برخوردار است،
بهعالوه ،به احتمال فراوان میان نقدی که سرمایه مطرح میکند و انتقادات
رمانتیکها پیوندی وجود دارد.

1. ethos
2. spirit
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آشکار است که مارکس رؤیای بازسازی نظام استادکاری قرون وسطایی را در سر
نمیپروراند ــ آنچنان که جان راسکین چنین سودایی داشت ــ اما  ،او کار صنعتی
را ،در قیاس با کیفیات انسانیِ کار پیشاسرمایهداری ،یک فرمِ به لحاظ اجتماعی و
فرهنگی تنزلیافته میانگاشت« :دانش ،داوری ،و ارادهای[ ...که] به دست دهقان یا
صنعتگرِ مستقل به کار گرفته میشدند» ،بهواسطهی کارگران مقاطعهکارِ صنعت
مدرن از میان رفتهاند .برای تحلیل این تنزلیافتگی ،مارکس اول از همه به تقسیم
کار میپردازد که «با چپاول مهارت کارگر در انجام کارهای ظریف به بهای حجم
عظیمی از غرایز و توانمندیهای تولیدی ،او را به هیوالیی زمینگیر بدل ساخته
است»؛ در همین زمینه است که او شاهد مثالی از دیوید ارکارتِ رمانتیک ،از
محافظهکاران وابسته به حزب توری ،میآورد« :تکهتکهکردن یک انسان اعدام اوست،
چنانچه مستحق این مجازات باشد؛ ترور اوست ،چنانچه مستحق این مجازات
نباشد ...تقسیم کار همان اعدام انسانها است ».ماشینها ،این عناصرِ فینفسهی
پیشرفت ،در شیوهی تولید معاصر به اسباب بدبختی کارگران بدل شدهاند؛ آنها کار
را از هر شکلی از عالقمندی تهی میسازند و «ذره ذرهی آزادی را هم در فعالیتهای
بدنی و هم در فعالیتهای فکری» مصادره میکنند .با ماشینآالت مورد استفادهی
سرمایهداری ،کار «به نوعی شکنجه بدل میشود» ،زیرا ــ و مارکس در اینجا از
کتاب انگلس ،وضعیت طبقهی کارگر در انگلستانِ  ،1۸۴۴نقلقول میآورَد ــ کارگر
از میان کسانی که به «ارزش اضافی» فکر کردهاند و نگاهی دیگرگون به آن داشتهاند ،منتقد سرآمد هنر و
معماری دورهی ویکتوریایی ،حامی هنری ،نقاش آبرنگکار ،متفکر برجستهی اقتصاد سوسیالیستی (متکی بر
سازمانهای خیریه ،تعاونیها و سایر ان .جی .او .ها و شالودهی دولت رفاه) و انساندوست بزرگ جان راسکین
انگلیسی ( )1۹۰۰-1۸1۹است که در یکی از موضوعات مورد عالقهاش با مارکس مشترک بوده« :اقتصاد سیاسی».
مارکس در  1۸۶۷جلد نخست سرمایه را نوشت و راسکین در  ،1۸۶2یعنی پنج سال پیشتر ،کتاب تا این آخرین
را .موضوع اصلی این اثرِ راسکین هم ،شناساییِ حقوق نیروی کار است ،اما به شیوهی خودش .او برخالف مارکس،
مبارزه ای ذاتی میان صاحبان نیروی کار (مزدبگیران) و سرمایه (یا کارفرمایان) نمیبیند ،اما بیعدالتی و بیانصافیِ
آشکاری را در مبادالت سرمایهداری به معنای خاص تاریخیِ معاصر و همینطور به معنای عام آن (قانون جاری و
ساریِ باستانیِ عرضه و تقاضا) مشاهده میکند و برای رفع آن ،راهحلهایی را نیز ارائه میدهد .در نهایت ،کتاب تا
این آخرین مشکل را برخالف مارکس ،به صورت برد و باخت یک طبقه مطرح نمیکند و تالش دارد تا با استفاده
از مداخلهدادنِ اخالق در فرضیات بدیهی اقتصاد متعارف بازار ،راهحلی به شکل بردـبرد ارائه دهد.
 .)1۸۷۷-1۸۰۵(David Urquhartدیپلمات ،نویسنده و سیاستمدار اسکاتلندی که از سال  1۸۴۷تا 1۸۵2
عضو پارلمان بود.
 ،Toryنیای حزب محافظهکار در انگلستان.
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به «روال فالکتباری از مشقت و کار شاقی بیپایان [فروکاهیده میشود؛ روالی] که
در آن ،یک فراین ِد مکانیکیِ تکراری ،بهمانند کاری سیزیفوار ،بارها و بارها از سر
گذرانده میشود .بارِ گرانِ کار همچون تختهسنگی ،هماره بر پشت کارگ ِر فرسوده
ی فرایند کار سبب
سنگینی میکند» .در نظام صنعتی مدرن ،تمامت سازمانده ِ
درهمشکستن استقالل ،آزادی و سرزندگی کارگر میشود .مارکس به این تصویرِ
تیرهوتارِ ازپیشموجود ،توصیف شرایط مادیای را میافزاید که تحت آن ،کار جریان
دارد :فضا ،نور ،و اکسیژن ناکافی؛ اصوات گوشخراش؛ هوایی پر از گردوخاک؛ خطر
مرگ یا قطع عضو بهدست ماشین؛ و «بیماریهای فراوانِ ناشی از ملزومات زیانآور و
ی تولیدِ
خطرناک فرایند تولید» ]22[.مخلص کالم آنکه ،سرمایه با هدف صرف ًا کمّ ِ
هرچه بیشتر کاالها و دستیابی به سود هرچه بیشتر ،کیفیتهای فرهنگی و طبیعی
کارگران بهمثابه ابنای بشر را به صالبه میکِشد.
برداشت مارکسیستی از سوسیالیسم عمیقاً با این نقد رادیکالِ تمدن بورژوایی
مدرن پیوند خورده است .این نقد متضمن یک تغییر کیفی یعنی نوع متفاوتی از
متمدنسازی است که نقش «کیفیات طبیعی و انسانیِ» زندگی و نیز نقش ارزش
مصرف در فرایند تولید را احیا میکند .بهعالوه ،این نقد مستلزم رهایی از کار است،
نهفقط بهوسیلهی «سلب مالکیت از سلبمالکیتکنندگان» و کنترل فرایند تولید از
طریق روندهای کاریِ مرتبطبههم ،بلکه همچنین بهوسیلهی تغییر تاموتمام خودِ
ماهیت کار.
چگونه میتوان این هدف را محقق ساخت؟ این مسئلهای است که مارکس
خصوصاً در گروندریسه (۵۸ـ )1۸۵۷بدان پرداخته بود :از دید او ،در جامعهی
1

سوسیالیستی ،مکانیزهسازی و پیشرفتِ تکنولوژیکْ زمان الزم برای «کار ضروری» ــ
یعنی زمان مورد نیاز برای رفع نیازهای اساسی اجتماع ــ را بهشدت کاهش میدهد.
بنابراین ،بیشتر ساعات یک روز ،برای آن فعالیتی آزاد میماند که مارکس ،به پیروی

1. necessary labour
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2

از فوریه ،آن را کار جذاب نام مینهد :یعنی کا ِر حقیقتاً آزاد ،کاری که باعث
۳

خودـتحققبخشیِ فرد میشود .چنین کاری ،چنین تولیدی (که هم میتواند مادی
باشد و هم معنوی) صرفاً نوعی بازی نیست ــ و مارکس در اینجا از فوریه فاصله
میگیرد ــ بلکه میتواند تالش و جدیتی حداکثری را بطلبد :مارکس ساختن یک
قطعهی موسیقایی را نمونهی چنین جد و جهدی میداند]2۳[.
کامالً در اشتباه خواهیم بود اگر که با اتکا بر مالحظات برشمردهشده در باال،
چنین استدالل کنیم که مارکس یک رمانتیک بوده است :او بیشتر وامدار فلسفهی
روشنگری و اقتصاد سیاسی کالسیک است تا وامدار منتقدان رمانتیک تمدن صنعتی.
با این همه ،منتقدان رمانتیک باعث شدند تا او به محدودیتها و تناقضهای فلسفهی
روشنگری و اقتصاد سیاسی کالسیک پی ببرد .مارکس در یکی از متنهای بسیار
روشنگرانهی کتاب دستنوشتههای سیاسی و اقتصادی  1۸۴۴به تعارض میان
زمینداران قدیم و سرمایهداران جدید اشاره میکند ،تعارضی که در قالب یک جدل
۴

میان نویسندگان رمانتیک (از آن جمله یوستوس موزر ) و اقتصادسیاسیدانان (مانند
دیوید ریکاردو و جان استوارت میل) نمایان میشود« :این تعارضی است بهغایت
ناگوار ،و هر یک از طرفین در مورد طرفِ دیگر حقیقت را میگوید ]2۴[».همچنین
یکی از موضوعات تکرارشوندهی واپسین نوشتههای اقتصادی او این بوده است که
۵

سیسموندی میتواند محدودیت های ریکاردو را ببیند ،همچنان که عکس این موضوع
نیز صادق است.

 .)1۸۳۷ -1۷۷2( Charles Fourierاقتصاددان سوسیالیست اهل فرانسه ،از مخالفان اقتصاد کالسیک و از
طرفداران راهاندازی تشکلهای تعاونی در اقتصاد.
2. attractive labor
۳. self-realization
۴. Justus Möser
 .)1۸۴2 -1۷۷۳( Leonard Simon Sismondi .۵سوسیالیست فرانسوی بود که هدف اقتصاد کالسیک
یعنی حداکثرکردن سود را مورد انتقاد قرار داد و اقتصاد رقابتی را مخصوصاً در زمینهی توزیع نامناسب دانست،
زیرا سیستم توزیع در این اقتصاد موجب فقر عمومی و مازاد تولید میشود .او معتقد بود ریشهی بحرانها در
استثمار کارگران و پیشرفت تکنولوژی است و وسیعترین قشر جامعه ،یعنی کارگران ،از قدرت خرید اندکی
برخوردارند.
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ایده های مارکس نه رمانتیک بودند و نه در پی مدرنسازی ،بلکه در حکم تالشی
بودند برای قِسمی فراروی [آفهبونگ] دیالکتیکیِ هر دوی اینها درون یک جهانبینی
انقالبی و انتقادی .مارکس فارغ از هر دفاعی از تمدن بورژوایی و یا نادیدهانگاریِ
دستاوردهای آن ،در جستجوی شکل واالتری از سازمان اجتماعی است؛ شکلی که
پیشرفتهای صنعتی جامعهی مدرن را با برخی از کیفیات انسانیِ اجتماعات
پیشاسرمایهداری در هم میآمیزد ــ و از همه مهمتر ،شکلی که برای پیشرفت و
غنای زندگی انسانی بستری بیکران فراهم میآوَرَد.
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مارکسیسم غالباً به شتهابام مهابم به بهدیبس نش سهافا ش ها انم شز محیطزیسهت نر
ن ایابس ب رتد شقاصانیا مورن یاز برشی رفع فقر و یاز مابم مستون .بها شیهف لها
هیچ چیز مس توش د ببار شز لقیقت باتد .بر ش اس آثار مارکس و ش گلهس و ترربه ی
1

2

ا های خستا ش قالب رو ی پارآک و ارلو د (لزب و یالیست هودد -کمیاه
3

بیفشلملل کارگرشنا ودد ) خوش ش نر اس شز وشقعیت رش شرشد نشن که سهخ ی شصهلس
4

آن نر و یالیسم شمروز مرل ی یا سا لزب و یالیست (لزب خوشهرخوش هدمی
«بدیل و یالیساس» نر ش گلساان و ولز) تمارم (194ن امبر  /2015ژش وی )2016
مناشر تد.

نو شتبام مادشو علی ا مارکسیسم شز طرف رش تگرشها برخس شز فعاالن محیطزیست و
یز بخشس شز چپ نربارمی محیطزیست وجون نشرن .خست شیف ک کار مارکس
نیدگام بیش شز لد مثباس نر مورن صنعاستدن و ببرمکشس شز طبیعت ب عنوشن
منبعس امحدون نشتا ش ت .نوم شیفک مارکسیسم مسئو برخس شز بدتریف
فاجع های شکولوژیکس نر شتحان جماهیر توروی ش ت.
برخالف شیف شنعاها آگاهس نربارمی محیطزیست و مبارزم برشی آن شمری جدید
برشی مارکسیستها ب تمار مس رون .نر وشقع مارکس نر تحلیل و ش اقان شز شثر مخربا
صنعاستدنا رمای نشرش نر طبیعت -همچون جامع  -پیشگام بون .مارکس و
ش گلس ویسندگان ما ی ست کمو یست نر ا  1848تمامس رتا های علمس رش
ب نقت ن با و مطالع کرن د.
تولید صنعاس رمای نشرش طبق ی کارگر(پرولااریا) و کار طاقتفر ای آنها
ک موجونیت خون رش فقط نر نه های گذتا شان نشنم بون د بالفاصل تو ط

1 . Per-Åke Westerlund
2 . Rättvisepartiet Socialisterna
3 . CWI Sweden
 .4شلزشبس ک شز لحاظ شیددولوژی همبساگس نشر د (مارجم)
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تأکید بر

مارکس ب عنوشن عناصر کلیدی تو ع ی جامع تنا ایس تد د .با شیف لا
شهمیت طبق ی کارگر ب معنای انیدم گرفاف محیطزیست بون.
جالب شیفجا ت ک مارکس کار طاقتفر ا رش ب عنوشن «فرآیندی ک ش سان و
1

طبیعت نر آن مشارکت مسکنند» نر ظر مسگرفت .نر قد مارکس شز بر ام ی گوتا
بر ام شی ک کنگرمی شولی لزب و یا نموکرشت آلمان ( )SPDنر ا 1875
شتخاذ کرنم بون بر شیف موضوع تأکید تدم ش ت .مارکس پیام شیف بر ام رش «کار
طاقتفر ا منبع تمامس ثروت و فرهنگ ش ت» نر ظر گرفت و وتت« :کار
طاقتفر ا منبع تمام ثروت یست .طبیعت یز همچون کار طاقتفر ا منبع
شرزشهای مصرفس ش ت (و مطمئناً چیزی ش ت ک شز ثروت مانی تشکیل تدم ش ت!)
ک شیف خون ترلس یروی طبیعت و توشن کار ش سا س ش ت» .شیدمی غلطا کار
طاقتفر ا ب عنوشن تنبا منبع ماعلق ب فرنینا د ال ا ش ت و مارکس.
مارکس نر مورن شثرشت قطع رشبط ی بشریت با طبیعت هشدشر نشنم بون .بنابرشیف
شو تاهد شز خونبیگا گس کارگرشن نر تولید رمای نشرش ب عنوشن بخشس شز فرآیند
مشاب ا شز خونبیگا گس بشریت شز طبیعت بون .نر زمان شو شیف شمر ب ویژم نر
صنعاس ازی کشاورزی مشبون بون.
طبق ی کارگر نر خطمقد ام شثرشت رمای نشری بر محیطزیست قرشر نشتا و
نشرن .مثالً ترکتهای ش رژی -ت زغا نگ و ش رژی هسا شی -تبدیدی مساقیم
برشی کارگرشنا شیف صنایع مرنم و محیط طبیعس نر تمامس مناطق و کشورها هساند.
کارگرشن شیف صنایع شغلب آگامتریف شفرشن سبت ب شیف خطرشت هساند .مبارزم برشی
بببون محیط کار بخش مبمس شز مبارزشت زیستمحیطس ش ت.
ب عالوم فلس ی مارکسیسم (ماتریالیسم نیالکایکس) رشم و روشهایس برشی
تحلیل و توضیح بحرشن شقلیمس شمروز شرشد مسنهد .مارکس و ش گلس نر شوش ط قرن
وزنهم شان نشن د ک چ گو جامع و طبیعت شز طریق ترمعا تضانها نچار جبش
کی س مستو د .شمروزم محققان شقلیمس شیف روش رش نر هشدشر ب قط ی شوجس بازگو
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مسکنند ک محیطزیست شز مرلل شی ب صورت برگشت اپذیر وشرن مرلل ی نیگر
مستون.
بسیاری شز کسا س ک مارکس رش ب خاطر غ لت شز محیط زیست رز ش
مسکنند و خون رش «پیروشن» و یا نموکرش س یا ش االینیسم مسش گار د لاس آثار شو
رش مطالع کرنمش د .جوشمعس ک آنها تحت عنوشن و یالیسم اخا ش د نر رشبط با
نموکرش س کارگری قش نولت و همچنیف نر برخورن با محیطزیست کامالً با
مارکس نر تضان ش ت .شما برعکس مارکس پیشبینس کرنم بون ک «علما طبیعس ب
پای و ش اس علوم شجاماعس تبدیل خوشهد تد همانطور ک نر لا لاضر ش اسا
ز دگس وشقعس ش سان ش ت( ».ن ت وتا های شقاصانی -فلس س )1844
طبیعت از منظر مارکس
برشی فبم مارکسیسم و محیطزیست باید نرک کنیم ک مارکس همیش ب جبان و
تمامیتا تاریخ آن ب عنوشن قط ی آغازی برشی ترزی و تحلیل و بر ام ی خون
مسنید .شیف وشقعیت ک مارکس رمای نشری رش ب عنوشن یک ظام مارقسا تاریخس تلقس
کرنم ش ت بسیاری تحریف کرنم و شز آن ب شتابام برنشتت تدم ش ت .مثالً میشل
لووی  1شز نبیرخا ی ش ار ا یو ا چبارم وتت ک مارکس «رفااری سبااً
غیرش اقانی ب تمدن صنعاس ب خصوص رشبط ی مخرب آن با طبیعت نشتت» .لووی
همچنیف شنعا کرن ک «مارکس چشمش دشزا یکپارچ ی شکولوژیکس دشتا ش ت( ».برشی
مارکسیسم بحرش س علی جریان وشمبر -ن امبر )1997
شوالً شز گام مارکس جنب ی مارقسا رمای نشری نر مقایس با فئونشلیسم بون.
نر ایر شیف ترقس موقاس بون .شصلستریف ن ااور ان رمای نشری شیران جامع شی بون
ک بر مبنای آن خونا شیف ظام ب همرشما جامع ی طبقاتس شز بیف مسرون .طبق ی
ن فقیر قدرت رش ب چنگ آورن د ک شیف ب معنای لاکمیت
کارگر با لمایت نهقا ا ا
س ا
شکثریت و ترو اع جامع شی کامالً ما اوت بون .پیش شز شیف نر کمون پاری ا
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 1871زما س ک کارگرشن قدرت رش برشی نو مام نر ن ت نشتاند نیدگام مارکس
ب نر اس ثابت تد.
نرکا قش رمای نشری ب مثاب ا نفاع شز شیف یسام یست .مارکس پیشتر و
بیش شز هرکس نیگری رمای نشری رش ب عنوشن یک یساما تولید ون شز کارا مازشن
فبمیدم بون .یروهای علمس و طبیعس برشی ر یدن ب شیف هدف ازگار و ش اثمار
مستو د .المت کارگرشن و تأثیرشت رمای نشری بر روی طبیعت انیدم گرفا
مستون .مارکس ب وضوح تاهد مرشلل تغییر طبیعت ب خوش تا رمای نشری بون و
هشدشر مسنشن .برخس مناقدشن شنعا مسکنند ک مارکس طبیعت رش رشیگان و امحدون
مسنید .شما کا شیفجا ت ک شز ظر شو طبیعت تحت رمای نشری هیچ شرزتس
دشرن .شو ایر گرفت ک [شز نید رمای نشری] لاس طبیعاس ما ند :هوش جنگلها و
ماهسها ک مورن ببرم برنشری قرشر گرفا ش ت یز شرزش مصرفس نشرن.
مارکس ب طور خاص ماتریالیسم غیرمکا یکس شاپیکور( 341-270قبل شز میالن
مسیح) و نیالکایک هگل( )1831-1770رش مطالع کرن و فلس ی خون ب ام
ماتریالیسم نیالکایکس رش گسارش نشن .شیف گاهس نرخشان ب جبان بون ک ب طور
بس قصس مانا ب با آن نورم بون .مبمتریف رویدشن شیف عصر تاریخس یعنس ش قالب
فرش س نر ایر ی نو شصل مانی (شقاصان رمای نشری و گذر جامع شز فئونشلیسم) و
شقدشم آگاها ی تونمهای ش قالبس بون.
شیدمهای مارکس نر میان تمام فلس هایس ک پیشتر نر تقابل با مذهب
تکست خورنم بون د بسطیافا تریف [شیدم] بون .ب جای شیفک زمیف هرگز تغییر
مس کند و زمیف مرکز هم چیز و بشریت مرکزیت زمیف ش ت مارکسیسم نر شمادشن
ماتریالیس ام کال یک جبا س لاس مرگومیر رش همیش نر تغییر پندشتا ش ت.
ز دگس محصولس شز زمیف (طبیعت) بونم ش ت و شز خدش .بشریت با طبیعت یکس
بونم ش ت و خارج آن .همچنیف مارکس تاریخ رش ب نو قسمت شجاماعس و طبیعس
تقسیم کرنم ش ت بلک آنها رش یکس مسپندشتت .قوش یفا نیالکایکس نر جامع و
طبیعت شجرش مستون و همچنیف پیشرفت آنها نر لا تبان و تأثیرگذشری بر
یکنیگر ش ت .مارکس برشی بیان ز ریرمشی شز فرآیندهای مرتبط ب هم نر یک کالبد
شز شصطالح «ماابولیسم» ش ا انم کرنم ش ت.
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مارکس شان نشن ک شخاالف روب رتدا بیف تبر و کشور قص شیف ماابولیسم
تمرنم مستون ک جان بالمس فا ار ویسندمی کاابا م ید «بومتنا سا مارکس»
آن رش نر «گسست ماابولیکس» خالص کرنم ش ت .مارکس نر ومیف جلد رمای
ک نر ا  1894پس شز مرگش ( )1883مناشر تد رمای نشری رش ب منزل ی
گسساس شز قوش یف طبیعس ز دگس توصیف مس کند« :شز وی نیگر مالکیت گسارنمی
شرشضس جمعیت کشاورزی رش مدشم کاهش مسنهد و آن رش نر تقابل با جمعیت صنعاس
هموشرم نر لا رتد نر تبرهای بزرگ قرشر مسنهد .بدیف ترتیب ترشیطس شیران
مستون ک یک گسستا جبرشن اپذیر نر ش سراما تبان شجاماعس ک تو ط قوش یف
طبیعس ز دگس مقرر تدم ب وجون مسآید».
مارکس برش اس بحثس نر مورن تخریبا بلندمدت خاک اتس شز کونهای
تیمیایس نر کشاورزی وتت« :تمام پیشرفتهای کشاورزیا رمای نشرش پیشرفت
نر مبارت ش ت؛ تنبا غارتا کارگر بلک رقت خاک ش ت .تمام پیشرفتها نر
شفزشیش باروریا خاک نر یک نورمی زما س مشخص پیشرفاس برشی شز بیف برنن منابع
پایدشر همان باروری ش ت».
شو توضیح نشن« :تولید رمای نشرش با مارشکم کرنن جمعیت نر مرشکز بزرگ
...گرنش مانم بیف ش سان و خاک رش مخال مسکند یعنس با ش ا انم شز عناصر [خاک]
ب خورشک و پوتاک تو ط ش سان شز بازگشت آنها ب خاک جلوگیری مسکند.
نر قال ا
شز شیف رو ترشیط الزم برشی تدشوما باروری خاک رش شز بیف مسبرن» .و شضاف کرن:
« بنابرشیف تنبا با تضعیفا منابع شصلس ثروت یعنس خاک و کارگر ش ت ک تولید
رمای نشرش باعث پیشرفتا تکنولوژی و فرآیندهای ترکیب تدمیا مخالف ب تکل
ل شجاماعس مستون ( ».رمای جلد شو  )1867مارکس نر یک پیشبینس
یک ک ا
نورش دیشا هشدشر نشن ک و ازیا مدشوم رمای نشری «شیف فرآیند ابونی» رش
شفزشیش مسنهد.
ش گلس وشبساگس و یاز ب یانگیری شز طبیعت رش شیفطور خالص کرن:
« بنابرشیف نر هر مقطعس باید ب ما یانآوری تون ک ب هیچوج باید ما ند فاتحس بر
مرن م بیگا و کسس ک بیرون شز طبیعت شیساانم بر آن مسلط تویم .نر لالسک ما
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با گوتت خون و مغز خون ماعلق ب طبیعت و نر قلب آن هسایم .تمام مزیت ما نر
شیف لقیقت ش ت ک ما نشرشی شمایازشت تمام موجونشت نیگر برشی یانگیری قا ونهای
طبیعت و ب کارگیری صحیح آنها هسایم ( ».قش کار نر گذشر شز میمون ب ش سان
)1876
سوسیالیسم از منظر مارکس
برخس نیگر مارکس رش ب عدم شرشد ی طرح نقیقتری برشی جامع ی و یالیساسا
آیندم مابم مسکنند .شیف مناقدشن معاقد د ک و یالیسما شو ب شیف معنا ش ت ک
قدرت شز آنا کارگرشن باتد نرلالسک شقاصان تولید و وع برخورن با محیطزیست
ش ا اً هما ند نورشن رمای نشری باقس ما دم ش ت .نر ت ش ت ک مارکس و ش گلس با
و یالیستهای شیدم آلیست ک طرح های نقیقس شرشد نشنم بون د ت اوت نشر د .با
شیف لا شیف بدیف معنا یست ک توصیف ت اوت بیف و یالیسم و رمای نشری نر
وتا های آنها وجون دشرن.
مارکس و ش گلس هزین های هنگ تا تولید رمای نشرش رش ک تو ط کارگرشن
نهقا ان طبیعت و جامع پرنشخت مستون ثبت کرن د .آنها ب لمایت شز یک تغییر
ش ا س نر تولید و جایگزینس آن با آنچ ک مارکس تولی اد شتارشکس مس امید
برخا اند .مالکیت شجاماعس بر تولید و توزیع جایگزیف ظا ام آ ارتیساسا رمای نشری
خوشهد تد .و شیف [فرآیند] نر قالب یک طرحا شجاماعس ازماننهس خوشهد تد.
پیشبینسهای مارکس نر مورن و یالیسم ب عنوشن یک جامع با تولید
مضاعف و ش بوما منابع چیست؟ آیا شیف ب معنای فرایع بیشتر برشی محیط زیست
خوشهد بون؟ شوالً شمروز هما ند نورشن مارکس یازی فوری برشی تأمیف یک ز دگس
تایسا برشی همگان وجون نشرن .شیف شمر ب شفزشیش تولید غذش تأمیف مسکف ببدشتت
و نرمان آموزش و پرورش و لاس گسارشا بیشار تکنیکهای مدرن یاز نشرن .نر
قرن  19تولید چنیف ضرورت هایس ب وش ط ی تولید تسلیحات ترمالت وغیرم
شمکانپذیر بون .شمروز یز لاس بیشتر منابع عظیمس برشی هزین های ظامس و
مصرف ترمالت تو ط یک نرصد [جمعیت] ب هدر مسرون.
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مارکس نر « قد بر ام ی گوتا» و « رمای » نر مورنا یاز برشی ماعان ازی
منابع نر مصارف فرنی شفزشیش لزوم مصارف شجاماعس ترمیعا منابع برشی
رمای گذشری و همچنیف ب عنوشن ذخیرمی شجاماعس بحث کرن .شیف شمر همچنیف
تامل شیران تعان بیفا زمان کار (ک باید کوتام تون) و وقت آزشن ش ت .نر چنیف
جامع شی هم کار خوشهند کرن مبارتها و نرک خون رش تو ع خوشهند نشن و برشی
ترکت نر شنشرمی جامع زمان خوشهند نشتت.
یک جامع ی و یالیساس شز خون بیگا گس رش شز بیف مسبرن و ب هم شجازم
مسنهد بدون محدونیتهای ن امزن و رمای پیشرفت کنند .شیف جامع ب معنس
«ولدتا کامل بیف ش سان و طبیعت (شلیای لقیقس طبیعت) طبیعتگرشیس پایدشرا
س پایدشر طبیعت ش ت( ».مارکس ن ت وتا های فلس س-
ش سان و ش سانگرشی ا
شقاصانی  )1844ش قالب و یالیساس تنبا کارگرشن و بشریت بلک طبیعت رش یز
آزشن خوشهدکرن .با نشتافا مالکیت شتارشکس زمیف طبیعت نیگر کاالیس برشی
ونآوری خوشهد بون.
نر بر ام شی ک نر ما ی ست کمو یست طرح تدم ش ت برخس شز مطالب های
کلیدی شمروزم یز با توج ب محیط زیست مبم هساند .مطالب ی شو ب شیف ترح
ش ت« :لغو مالکیت بر زمیف و ش ا انم شز تمامس رش تهای زمیف برشی شهدشف عمومس».
شیف شمر ب عنوشن مثا نر مورن شعارشضات سبت ب معانن خطر اک و مخازن اس ب
کار مس رون .بخش نوم شیف مطالب بر ش ا انم شز نرآمدا اتس شز زمیف نر بخش
عمومس تأکید نشرن .مطالب ی تشم یاز ب ر یدگس ب لملو قل رش پیش مسکشد؛
«مامرکز کرنن و ایل شرتباطس و لملو قل نر ن ت مرنم».
مطالب ی ه ام رشبط ی بسیار مبمس با محیط زیست نشرن؛ «گسارش
کارخا ها و شبزشرتولید ماعلق ب مرنم ب ازی زمیفهای بایر و بببونا خاک و طبقا
یک طرح مشارک ب طورکلس» :یک بر ام ی مشارک بر ش اس مالکیت شتارشکس ب
جایا ببرمکشس خصوصس ب منظور مرشقبت و بببون زمیف .ب طور خالص تغییر
خطمشسا جامع شز جمل وع برخورن با طبیعت [مبانس بر] مسئل ی مالکیت قدرت
و کنار ش ت.
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بلشویکهای پیشگام
نر شکابر ا  1917طبق ی کارگرا رو ی و کشورهای تحت اما تزشری ب قدرت
ر ید د .برخالفا تبمت های شمروز علی نولت بلشویکس شیف نولت نر یا تهای
تمامسا عرص های جامع ش قالبس ب پا کرن .خسایف کشوری ک ژشنپر اس و
یبون ایزی رش ممنوع شعالم کرن و قط جنیف طالق و همرنسگرشیس رش قا و س کرن.
بر همیف ش اس بلشویکها ب رهبری لنیف و تروتسکس پیشگام یا تهایا رشنیکا
نر زمین ی محیط زیست بون د.
پیش شز ش قالب رو ی ما ند بسیاری شز کشور های نیگر یک کشور
عقبما دمی شقاصانی بون .نش شمندشن تحت لط ی خا دشن روما وف موفق ب
ماقاعد کرننا مقامات نولاس بازرگا ان و لاس همکارشن خون برشی شتخاذا تکنیکهای
مدیر یاسا علمس مدرن برشی ل اظت شز منابع و شطمینان شز نر ن ارس بونن آ با برشی
سلهای لا و آیندم (ل اظت و گبدشری منابع طبیعس) شد د .شکثر پروژمها مربور
بون د تا بعد شز ش قالب رو ی مناظر بما ند چون شز ظر نولت تزشری آنها بیششزلد
گرشن و یا تاید غیرضروری بون د( .تاریخچ ی زیستمحیطس رو ی ]مرموع [
ش اشارشت نش شگام کمبریج )2013
طبق ی کارگر ب رهبری بلشویکها نر یک کشور ویرشنتدم نر جنگجبا س
شو ب قدرت ر ید و خون رش تحت تباجم ظامس شرتشهای شتغالگر و ژ زش های ابق
تزشر یافت .با شیف لا نولت جدید بالفاصل نر مورن مسادل زیستمحیطس شقدشم
1

کرن .نو روز بعد شز قدرت گرفاف بر ش اس مصوب ی «نربارمی زمیف» تمام
جنگل ها معانن و آب ملس شعالم تد .پس شز تش مام نر مام مس  1918لکم
2

نیگری یعنس «نربارمی جنگل» کنار مرکزی بر جنگلزشیس و محافظت شز آن رش
برآورنم اخت .جنگلها ب نو ن ا تقسیم تد د ک یکس شز آنها شز ببرمبرنشری
محافظت مستد .شیف مسئل ی مبمس بون چرشک بسیاری شز جنگلها تحت تزشریسم شز
1 On Land
2 On Forests
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بیف رفا بون د .همچنیف برشی تکار مقررشت وضع تد و تنبا نر فصو خاصس مراز
شعالم تد .ش قالب رو ی ب طرز تگ تش گیزی شجازمی ش رام پژوهشهای مدرن
شقیا وستنا س و ماهسگیری رش نر نشخل کشور نشن( .همان)
شیف تصمیمها نر زمان بسیار آت ا شی گرفا تد .نولت بلشویکس نر زمان
آت ا ی جنگ نشخلس و کمو یسم جنگس شز نش شمندشن شز جمل کسا س ک روی
مسادل زیستمحیطس کار مس کرن د لمایت کرن .نش شمندشن با شتکا ب شیف لمایت
گسارمی فعالیتهای زیستمحیطس خون رش گسارش نشن د .نر ا  1920لنیف
1

مشغو ا شیران «شیلمنسکس» شولیف منطق ی ل اظتتدمی نولاسا طبیعت نر جبان
بون ک صرفاً ش ا انمی علمس نشتت .تا ا  1924چبار منطق ی ل اظتتدم
2

(زشپوون یک) وجون نشتت .مؤ سات تحقیقاتس بسیاری تأ یس تد د نش شمندشن
رو س ب عنوشن بومتنا ان برجسا تناخا تد د و نورمهای بومتنا س نر نش شگام
3

4

س با خلقا م بوما « و ر یعنس
مسکو آغاز تد .نش شمندی ب ام والنمیر و ان ک ا
5

لالت جدیدی شز زیست پبر ک نر آن ش سانها بر پای ی تناخت مرن و زن و پیو د
آنها با طبیعت قش مبمس نر تغییر نشر د» تبرت جبا س پیدش کرن( .همان)
ش قالب موجب تکوفایسا ازمانهای زیستمحیطس تد .پیشرفاس ک شز طرف
6

بلشویکها پذیرفا و لمایت مستد« .شنشرمی مرکزی مطالعات روشیتهای محلس»
 70هزشر عضو نر  2270تعب نشتت؛ همانگو ک «جمعیت رو س برشی ل اظت شز
7

طبیعت» یز مبم بون .نش شمندشن و کنشگرشن مرالتس ما ند مشکالت زیستبومس

1 . Il’menskii
2 .Zapovedniks
3 .Vladimir Vernadsky
4 .Noosphere
 .5یک یسام شکولوژیکس بسا ش ت ک برشی تبی ازی زیستبوم کرم زمیف طرشلس و اخا تدم ش ت.
(مارجم)
)6 TsBK(Central Bureau for Study of Local Lore
)7 VOOP(All-Russian Society for the Protection of Nature
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1

و زیست جامع تنا س رش شرشد کرن د .آنها همچنیف نر مناطق رو اایس شست
برگزشر کرن د و گرومهایس رش با هدفا باالبرنن شتایاق ب علم ازمان نشن د .رهبرشن
بلشویک شز جمل انژنش کروپسکایا نربارمی حومی بببون محیط زیست نر تبرهای
بزرگ و کوچک بحث کرن د ک نر ایر ی آن مد ا تبر بز با پارکها و مناطق
بز بیشتر شرشد تد.
با شیف لا شیف شیدمهای ش قالبس پایا س اگبا س نشتت .ش االینیسم و یا ت
شجاماعس ضدش قالبسا آن تامل فعالیتهای ضدش قالبسا زیستمحیطس یز مستد.
«پس شز ش قالب رو ی نر طس تحو شجاماعس و تررب ی یا س نه ی 1920علم
بومتنا سا وظبور ب رعت گسارش یافت .مقامات نش شمندشن و مبند ان بر ام ی
بلندپروشزش ی برق ر ا س ملس خون رش ش رام نشن د .شما زما س ک ش االیف قدرت رش ب
ن ت گرفت جساروی خون رش برشی ب شصطالح «تخریبگرشن» تامل برخس شز
توش اتریف زیستتنا ان جنگلبا ان ماخصصان ماهسگیری ماخصصان کشاورزی و
بومتنا ان تروع کرن( ».همان)
استالینیسم درمقابل طبیعت
برخس شز بدتریف فرایع زیستمحیطس نر جبان نر زمان لاکمیت ش االینیساس
رخ نشن .شز جمل  :تخریب نریای آرش بیف قزشقساان و شزبکساان فاجع ی هسا شی
چر وبیل نر شوکرشیف و شز بیف رفاف چندیف تبر ب نلیلا آلونگس .شیف شمر چ گو
ممکف بون؟ آیا شرتباطس با بلشویکها و و یالیسم نر شیف مورن وجون نشرن؟
شرتباط نر شیف بون ک رهبرشن ش قالب  1917یعنس لزب بلشویک تو ط رژیم
ش االیف کشا و ابون تد د .شیف شمر بر ش اس ش قالبهای تکستخورنم نر تمام
کشورهای نیگر و وضعیت وشقعس رو ی ممکف تدم بون :عقبما دگس شقاصانی و
فرهنگسشی ک ب ببا ویرش سهای بعد شز جنگجبا س شو و جنگ رن عمیقتر
تدم بون.

 .1زیست جامع تنا س تاخ ی شز زیست بوم تنا س ش ت ک مرتبط با تمام وجوم شجاماع های طبیعس و روشبط
بیف شعضای آن جوشمع ش ت( .مارجم)
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زما س ک رژیم ش االینیساس مساقر تد هیچ شیددولوژیا نیگری ب جز
باقس ما دن نر قدرت دشتت .ش االیف برشی ش رام شیف کار مربور بون یکس شز
ن ااورنهای ش ا سا ش قالب یعنس شقاصان ملس رش ک تمام بوروکرش س ش االینیساس بر
آن ماکس بون ل ظ کند .نیکااتوری بسرلم شو مستوش ست ب نروغ شنعا کند ک وشرث
و یالیساس بون و کمو یساس .ش االیف نر
ش قالب ش ت .با شیف لا شیف رژیم
مورن مسادل زیستمحیطس -هما ند نیگر مسادل -چرخشس  180نرج نشتت .رژیم
شو شز زور برشی شتارشکسکرنن کشاورزی پایان نشنن ب قا ونا ل اظت شز زشپون یکها و
تروع نوبارمی شز بیف برنن جنگلها ش ا انم کرن.
مشس ش االینیساس نر مقابل با هر مخال اس شز طرف مرنم شتحان جماهیر
توروی بسیار ولشیا بون« :ن اگیری بازجویس و تکنر ب منظور گرفاف
شعارشف ها و تبانتا نروغیف و زننا شتبام جا و س خرشبکاری و تبمت» ب شفرشنی -شز
جمل نش شمندشن -ک ب ظر مسر ید با بر ام های ش االینس مخالف هساند .جمعیت
رو سا ل اظت شز طبیعت و شنشرم مرکزی مطالعات روشیتهای محلس ابون تد د .شیف
نیکااتوری «فعالیتهای مساقل و مساد رش تقریبا غیر ممکف اخت»( .همان)
فعالیت تمام ازمان های مساقل کارگرشن و فعاالن ممنوع تد ک رشم برشی
تخریب محیطزیست باز کرن .قوش یف و مقررشت عالس هیچگام ر ماً و ب طور کامل شجرش
شد د .ضایعات و وء مدیریت هم جا رش فرش گرفت .تروتسکس نر نه ی  1930شیف
کا رش مطرح کرن ک شقاصا ان بر ام ریزیتدم هما ند یاز بدن ب شکسیژن ب
نموکرش س کارگری یاز نشرن؛ نر غیر شیف صورت نچار ش حطاط تدم شز بیف مس رون.
شپوزیسیونا مخالفا ش االیف ب رهبری تروتسکس و لمایت شو شز ش قالب یا س علی
رژیم نیدگام مارکسیسم نر رشبط با ش االینیسم -شز جمل محیطزیست -رش شان مس
نهد.
رژیم ش گلوشرا ش االیف برشی تو ع ی ریعا صنعاس شز شرنوگامهای کار شجباریا
1

مملو شز ز دش یان یا س ش ا انم مسکرن .شرنوگام وُرکوتا ک نر آن بسیاری شز

1 .Vorkuta
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تروتسکیستها گبدشری مستد د نر ا  1932برشی ش اخرشج زغا نگ نر
لوزمی قطب تما تأ یس تد .میلیونها ز دش س تحت ظارت پلیس مخ س
( )NKVDب عنوشن کارگ ار بَرنم نر اختو از ش اخرشج شز معانن و چوببریها ب
کار گرفا تد د .شکثر پروژمهای عظیم زیر ظرا ش االینیسم بدون نر لحاظ کرننا
ترشیط جغرشفیایس تنبا شز ن اورشت مرکزیت پیروی مس کرن د.
غرور ش االیف پس شز جنگجبا س نوم ب جای تمرکز بر روی ویرش سهای عظیم
ق «بر ام ریزی برشی
و لاس قحطس نر رو ی شو رش ب رشمش دشزی پروژم پرزرقوبر ا
نگرگو س طبیعت» وق نشن .شیف شمر تامل تغییر مسیر رونخا ها و اماننهس
جنگلها برشی تبدیل ب مناطق صنعاس مستد .شیددولوژیست شیف طرح یعنس تروفیم
لیسنکو 1یک تارالتان بون ک تظاهر مسکرن تکنیکهای کشت و زرع جدیدی شبدشع
کرنم ش ت شما نر بایت باعث مرگ جنگلها تد .تحت تسلط ش االینیسم و
2

لیسنکودیسم طبیعت ب خونیخون هیچ شرزتس دشتت.
لاس پس شز مرگ ش االیف نر ا  1953ش االینیسم ب عنوشن یک یسام
3

شنشم پیدش کرن .چند ا بعد فاجع ی هسا شی کیشایم نر کومهای شورش تو ط
رژیم و بعدها تو ط یکیاا خروتچف مخ س گ نشتا تد .آلونگس پروژمهای عظیم
و ممنوعیت کامل فعالیتهای زیستمحیطس همچنان شنشم پیدش کرن.
با شیف لا مناقدشن رمای نشریا ش االینیسم ک همیش ش االینیسم و
و یالیسم رش ب منظور بس شعابار اخافا و یالیسم باهم شنغام مس کنند
ن ااورنا کمس برشی شفاخار کرنن نشر د« .نر بسیاری شز موشرن نموکرش سهای غربس
یز همان مسیر تو ع ی فوقشلعانم خطر اک و پرخرجا ش ا انم شز منابع طبیعس
تخریب شکو یسامها و شتخاذ قوش یف و مقررشت نیرهنگام برشی مقابل و کاهش
مشکالت آیندم ببرمگرفاند .بسیاری شز تاهدشن نر نه ی  1990ش ادال مسکرن د
با برچیدم تدن شقاصان تحتکنار ا مرکزی محیطزیست ب طور خونکار بببون خوشهد

1. Trofim Lysenko
2. Lysenkoism
3. Kyshtym
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1

یافت .شما وشقعیت ب طور چشمگیری ما اوت بون .تبدیدشت جدیدی برشی پایدشری
تامل لرشج منابع طبیعس و کاهش منابع محافظت شز محیطزیست نر ایر ی تغییر
اخااری شقاصان ب وجون آمد .نر بایت نر ا  2000ب تصمیما ردیس جمبور
2

پوتیف «آژش س ل اظت شز محیطزیست رو ی » منحل تد( .همان)
مارکسیسمِ امروز
شمروزم آب و هوش و محیطزیست تمار رو ب رتدی شز کنشگرشن رش ب عرص
آورنم ش ت .مبارزمهای بسیاری نر رش ر جبان نر برشبر ترکتهای بزرگ اس
ش اخرشج ت ضایعات صنعاس پروژمهای پرریسکا معانن و بزرگرشمها و همچنیف
وعدم های توخالس یا تمدشرشن وجون نشرن .شعارشضات علی ل اری کوی اس تال
نر یاتل توقف تو ل ترق ب غرب ملبورن جنبشهای تونمشی محلسا علی معانن
طال نر یو ان و ش اخرشج ت نر شیرلند بخشس شز مبارزشت مارکسیستها ش ت.
گرشیشهای ضد رمای نشری نر میان کنشگرشن شقلیم رو ب شفزشیش ش ت.
3

ادومس کالیف نر کااب «شیف هم چیز رش تغییر مسنهد» عنوشن مسکند ک چ گو
4

کنشگرشنا رش تگرشی طرفدشرا تسپارتس ش ادال مسکنند ک شیف کمو یستها
هساند ک «تغییرشت شقلیمس» رش برشی شجرشی شقاصانا تحتکنار شبدشع کرنم ش د .نر
شیف رشما اهموشرتدم آنها اتوش س رمای نشری برشی لل چنیف بحرشن بزرگس رش
مسنش ند .ب گ ا ی کالیف شیف یسام [ رمای نشری] با لیات بر روی کرمی زمیف و
ز دگس بشری ر جنگ نشرن.
شلبا ک جبان شز نورشن مارکس و ش گلس تاکنون تغییر کرنم ش ت .بدون ترنید
مارکس مشااقا گزشرشهای نش شمندشن محیطزیست و آب و هوش رش ن با مسکرن.
تکافس ک شو نر عملکرن هایا وشبسا ب زمیف یافا بون با تااب و نر مقیاس بزرگس
 .1شقدشماتس ک با شنشم ی رو د لیات و شکو یسامها نر تضان باتد( .مارجم)
2. Russian Federation’s Environmental Protection Agency
3. This Changes Everything
4. Tea party
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بسط نشنم تد .مبمتر شز هم شمروز شیف مارکسیستها هساند ک مستوش ند رشم ترقس
رش شرشد نهند .بحرشنهای شجاماعس و زیستمحیطسا فزشیندم ایر ی ظام رمای نشری
بونم و تقابل بیف شیف نو با هم رشبط نشر د.
ترکتهای اس و ماحدشن آنها هرگز ب طور نشوطلبا تسلیم خوشهند تد.
تنبا یرویا لل بحرشن محیطزیست قدرتمندتریفا یروی تونمها یعنس طبق ی
ش محیطزیست ک بیشتر آ با بومیان
کارگر ش ت؛ نر کنارا مبارزشنا رو ب شفزشی ا
نهقا ان و رو ااییان هساند .بحرشنها و مبارزشت نر لا برپایسا یک ش قالب شجاماعس
نر جبت ابونی رمای نشری ش ت.
بحرشن شقلیمس و زیستمحیطس با چنان تدتس گسارش پیدش کرنم ش ت ک ب
ل وشقعس بر ام ریزیا نموکرشتیک و پایدشر منابع نر
شقدشمس فوری یاز نشرن .تنبا بدی ا
مقیاس جبا س ش ت .چنیف جامع ی و یا نموکرشتس ش اا دشرنهای ز دگس رش برشی
شکثریت مرنم باال مسبرن و ب طبیعت و بشریت ب عنوشن نو روح نر یک بدن مس گرن.
منبع:
MARXISM AND THE ENVIRONMENT
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اکنون  200سال از زمانی که کارل مارکس زاده شد گذشته است .و درست بیش از
صد سال از زمانی میگذرد که جان مینارد کینز ،اقتصاددان بزرگ قرن بیستم در
مورد جایگاه مارکس نوشت .کینز آن زمان نوشت« :چهگونه میتوانم این آموزهی
(کمونیستی) را بپذیرم که کتاب مقدس خود را برتر و فراسوی نقد جای میدهد؛
کتاب منسوخی که میدانم نهتنها به لحاظ علمی پرخطاست ،بلکه هیچ توجهای به
دنیای مدرن و یا کاربردی در آن ندارد ».فکر میکنم میتوانیم ببینیم که کینز نیز
نظر چندان خوبی دربارهی اندیشههای مارکس نداشت.
میتوانیم چرایی این موضوع را در این اظهارنظر کینز ببینیم« .چهطور میتوانم
اعتقادی را بپذیرم که گلوالی را به ماهی ترجیح میدهد ،و پرولتاریای بینزاکت را
باالتر از بورژوازی و روشنفکرانی میداند که با تمام خطاهایشان ،گُل سرسبد زندگی
هستند و بهیقین حامالن جوانههای تمامی دستاوردهای بشری بودهاند».
کینز پای حفظ سلطهی سرمایهداری و طبقهی حاکماش ،بهرغم همهی
خطاهایشان ،در برابر «پرولتاریای بینزاکت» ایستاد .این بحث ،آغاز سخنرانی من در
کنفرانس مارکس  200در برلین بود ،که مؤسسهی رزا لوکزامبورگ برگزار کرد.
سخنرانی من ،در ادامه دربارهی تفاوتهای مارکس و کینز بود و اینکه چرا ایدههای
مارکس در تحلیل سرمایهداری و بهعنوان مبنایی برای کنش سیاسی ارجحیت دارد.
به باور من ضروری است که بر این تفاوتها تأکید کنیم؛ چرا که تحلیل غالب
سرمایهداری که در جنبشهای کارگری اقتصادهای عمدهی سرمایهداری ،بهویژه
توسط رهبران آن جنبشها ،پذیرفته شده ،نظریه و سیاست کینزی است ،نه مارکس.
در کل ،مارکس یا نادیده گرفته شده یا انکار شده است.
با این حال ،پروفسور رادیکا دسای در آن جلسه با من موافق نبود .به نظر وی،
شباهتها (توافقها)ی بین کینز و مارکس بیش از تفاوتها بود .این بحثی است که
میتوانستیم در مورد آن صحبت کنیم ،چرا که به نظر من از میان برداشتن نفوذ کینز
(طرفدار طبقهی حاکم) از نفوذ چیرهی وی در جنبش کارگری ،یک وظیفهی مبرم

1. Radhika Desai
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است .تردیدی نیست که کینز مصمم بود تا نفوذ مارکس بر جنبش کارگری و نیز بر
دانشجویان اقتصادش را از میان بردارد ـ چنانکه نقلقولهای باال نشان میدهد.
اما اجازه دهید شباهتها و تفاوتهای بین این دو اقتصادسیاسیدان بزرگ 200
سال گذشته را بهاختصار مرور کنیم .ابتدا توافقاتی را بیان میکنیم که معموالً کسانی
که آنها را میبینند ،ارائه میکنند .هم مارکس و هم کینز فکر میکنند که
سرمایهداری یک نقص اساسی دارد .هر دو دارای نظریهی گرایش نزولی نرخ سودند.
مارکس و کینز هر دو خواستار «اجتماعیشدن سرمایهگذاری» هستند .هم مارکس و
هم کینز خواستار «مرگ آسان (اوتانازیا) رانتگیران» (به زبان کینز) بودند و انتظار
این مرگ  ،یعنی ناپدید شدن سرمایهی مالی ،را داشتند.
ازاینرو ،به نظر میرسد که بهرغم انکار ناپختهی مارکس توسط کینز ،وی
اشتراکات بسیار با تحلیلهای مارکس دارد .اما به باور من ،چنین نگرشی بسیار
سطحی به نظر میرسد .در مقالهای که برای جلسهی کنفرانس آماده کرده بودم ،در
مورد اینکه چهگونه کینز نظریهی ارزش کار (کالسیکها و مارکس ،هردو) را رد
کرده و در کنار مارژینالیستها و نظریهی مطلوبیت ایستاده نکات بسیاری را طرح
کردم .در نزد کینز ،نظریهی استثمار نیروی کار که ناشی از سود از محلِ کار بدون
مزد طبقهی کارگر است ،محلی از اعراب ندارد .سود ،ناشی از سرمایهگذاریِ
«سرمایه» بود .کارگران درازای کار دستمزد میگرفتند؛ بانکداران بهرهی وام را و
سرمایهداران نیز از سرمایهگذاری سود میبردند؛ هر کدام برحسب آوردهی خودشان.
این همان نظریهی جریان غالب دربارهی «عوامل تولید» است .بنابراین ،کینز از همان
ابتدا انکار میکند که در شیوهی تولید سرمایهداری ،چیزی بهنام استثمار وجود دارد؛
بازار تصمیمگیرنده است و مبادلهی آزاد و عادالنه وجود دارد :سود برای سرمایه،
دستمزد برای کارگران.
البته اگر مقاالت من را دنبال کرده باشید و ایدههای مارکس را بخوانید ،میدانید
که این حرف کامالً بیمعنی و صرفاً توجیهی برای حکمرانی سرمایه است .در نظریهی
1. euthanasia of the rentier
2. labour theory of value
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جریان غالب سود از کجا میآید؟ هیچ تبیینی وجود ندارد .کسی باید این سود را
پرداخت کند و درعینحال مبادلهی آزاد و عادالنهی کاالها در بازار وجود دارد -
بنابراین هیچ سودی در بازار نمیتواند وجود داشته باشد ،بلکه صرفاً نوعی مبادلهی
ارزش (پول) هست .کینز و رویکرد جریان غالب ،از طریق انکار این واقعیت که گروهی
کوچکْ وسایل تولید را کنترل میکنند و باقیِ ما را ناگزیر میکنند برای تأمین معاش
کار کنیم ،در حقیقت حکمرانی سرمایه و به همین ترتیب نابرابری درآمد و ثروت را
توجیه میکنند .در واقع ،کینز گفت« :به سهم خودم ،اعتقاد دارم که دلیل اجتماعی و
روانشناختی برای نابرابریهای بزرگ درآمد و ثروت وجود دارد ،البته نه چنین
نابرابریهای عظیمی که امروز وجود دارد .فعالیتهای انسانی ارزشمندی وجود دارد
که بارآوری کامل آن ،نیازمند انگیزهی پولسازی و محیط مالکیت خصوصی ثروت
است».
در ادامه ،نظریهی نرخ سود مطرح میشود .کسانی که مارکس و کینز را در انتقاد
از سرمایهداری همپیمان میدانند ،مایلاند تأکید کنند که کینز نیز همچون مارکس
دارای نظریهی نرخ نزولی سود است .در واقع ،هردو نظریهی نرخ نزولی سود دارند .اما
نظریهی کینز ربط چندانی به نظریهی مارکس ندارد .کینز نوسانات نرخ سود  -یا به
بیان خودش کارایی نهایی سرمایه ( -)MECرا عامل اصلی تعیینکنندهی تغییرات
در مراحل چرخهی صنعتی میدید« :اکنون ما در تبیین "بحران" به تأکید بر گرایش
فزایندهی نرخ بهره تحت تأثیر تقاضای فزاینده برای پول ،هم با هدف معامالتی و هم
سوداگرانه ،عادت کردهایم .گاهی این عامل قطعاً میتواند نقش وخیمکننده داشته و
گاه شاید بخش آغازین باشد .اما به باور من تبیین نمونهوارتر و اغلب شایع بحران،
اساساً نه افزایش نرخ بهره ،بلکه سقوط ناگهانی کارایی نهایی سرمایه است».
اما نظریهی کارایی نهایی سرمایه در نزد کینز مبتنی بر کاهش «بهرهوری
نهایی» است که به سبب رشد «فراوانی سرمایه» و براساس انتظارات روانشناختی
1. marginal efficiency of capital
2. marginal productivity
3. abundance of capital
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سرمایهداران از آینده به وجود میآید .همچنانکه تکنولوژی بیشتر ارتقا مییابد ،نرخ
سود بهتدریج کاهش خواهد یافت؛ هر چه سرمایه بیشتر شود ،کمتر درخواست
میشود و ازاینرو ارزش نهایی آن کاهش مییابد .این نظریهی مارکس نیست.
نظریهی وی به گرایش مداوم سرمایه برای جایگزینی نیروی کار در تولید با
ماشینآالت وابسته است .سرمایهداران منفرد با یکدیگر رقابت میکنند تا هزینههای
خود را کاهش دهند و با این کار ،ترکیب ارگانیک سرمایه را با بیرون ریختن نیروی
کار افزایش میدهند .از آنجایی که نیروی کار ،تنها منبع سود است ،نه سرمایه
(مانند نظریهی کینز) ،نرخ سود گرایش به کاهش دارد .و این یک گرایش است.
با این حال ،برای کینز ،کارایی نهایی سرمایه به این دلیل سقوط نمیکند که
ارزش کافی از نیروی کار استخراج نمیشود ،بلکه ازآنرو سقوط میکند که
سرمایهداران «بهطور ناگهانی» میل خود برای سرمایهگذاری را از دست میدهند:
«این کارایی نهایی سرمایه نهتنها به فراوانی یا کمبود کاالهای سرمایهای و هزینهی
جاری تولید کاالهای سرمایهای ،بلکه به انتظارات فعلی نسبت به بازده آتی کاالهای
سرمایهای نیز بستگی دارد .بنابراین در مورد داراییهای بادوام ،طبیعی و منطقی است
که انتظارات از آینده باید در تعیین مقیاسی که سرمایهگذاری جدید معقول به نظر
بیاید ،نقش مهمی داشته باشد .اما ،همانطور که مشاهده کردهایم ،مبنای چنین
انتظاراتی بسیار متزلزل است .آنها بر مبنای شواهد متغیر و غیرقابلاتکا ،در معرض
تغییرات ناگهانی و تند قرار دارند».
بنابراین کاهش نرخ سود در نزد کینز به دلیل دیدگاههای ذهنی سرمایهداران
منفرد در مورد آینده (اعتماد) است ،نه به دلیل یک تغییر عینی در شرایط انباشت
سرمایه و تولید (دیدگاه مارکس) .همانطور که پل ماتیکِ پدر  50سال پیش اظهار
کرد« :چرا باید یک نظریهی اقتصادی بسازیم که از همه مهمتر ادعا کند که برخی
مسایل بنیادی سرمایهداری قرن بیستم را تبیین میکند ،که بتواند تصریح کند که:
بنابراین در برآورد چشماندازهای سرمایهگذاری ،باید به وضعیت روانی و هیستری و
حتی گوارش و واکنشها ،توجه کنیم ،و این که فعالیت خودجوش آنها تا حدود
زیادی منوط به چنین عواملی است؟»
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«سقوط ناگهانیِ» کارایی نهایی سرمایه  MECموجب رکود شده است (چرا که
اکنون نرخ بهره در مقایسه با نرخ سودآوری خیلی باالست و مردم به جای
سرمایهگذاری یا مصرف ،پول را «احتکار» میکنند) .اما به محض اینکه بتوان بر این
مشکل فائق شد ،میتوانیم به حالت «عادی» شیوهی تولید سرمایهداری بازگردیم.
« رفاه اقتصادی ...به آن فضای سیاسی و اجتماعی وابسته است که با وضعیت میانگین
تجار در تجانس باشد» .باید تکرار کنم ،که بیکاری از این رو وجود دارد که کارفرمایان
از سود محروم شده اند .از دست دادن سود ممکن است به علل مختلف روی دهد .اما،
بدون رفتن به سوی کمونیسم ،هیچ راه ممکنی برای درمان بیکاری وجود ندارد ،مگر
اینکه حاشیهی سود مناسب را برای کارفرمایان اعاده کنیم».
سپس «اجتماعی شدن سرمایهگذاری» مطرح میشود .کینز این (عبارت مبهم) را
بهعنوان راه حل نهایی برای مشکل رکود در یک اقتصاد سرمایهداری مطرح میکند.
اگر تسهیل پولی (کاهش نرخ بهره و تزریق پول توسط بانکهای مرکزی) یا
محرکهای مالی (کاهش مالیات و افزایش مخارج دولتی) در احیای اقتصاد
سرمایهداری و تحریک سرمایهداران برای سرمایهگذاری بیشتر کارگر نبود ،آنگاه
شاید الزم باشد دولت مستقیماً پا پیش بگذارد و صحنه را در دست بگیرد .با این حال
روشن نیست که منظور کینز ،هرگونه سلب مالکیت از صنعت و شرکتهای
سرمایهداری باشد  -چیزی که از آن نفرت داشت .منظور او احتماالً این بود که
عملیات دولتی و حتی طرحهایی باید معرفی شوند  -چیزی شبیه به پروژهی نیودیل
روزولت در دههی  1930در ایاالت متحده .و در هر صورت ،واضح است که کینز
«اجتماعیسازی سرمایهگذاری» را صرفاً سنجهای موقت برای به حرکت درآوردن
مجدد سرمایهداری میدید (شاید همچون کاری که در نهایت اقتصاد جنگی -45
 1940به انجام رسانید) .به محض اینکه بر «نقص فنی» (فقدان تقاضا) در شیوهی
تولید سرمایهداری غلبه شد ،آنگاه میتوانیم به بازارهای آزاد و سرمایهگذاری برای
کسب سود بازگردیم و به «سرمایهگذاری اجتماعیشده» پایان دهیم.
 – New Deal .1برنامهی اقتصادی و اجتماعی فرانکلین روزولت ،رئیسجمهور ایاالت متحده آمریکا بعد از بروز
رکود بزرگ.

552

553

مارکس و کینز در برلین

کینز در یکی از آخرین مقاالت خود در مورد اقتصاد سرمایهداری ،هنگامی که
رکود بزرگ پایان یافت و جنگ جهانی دوم شروع شد ،اظهار میکند که «انتقاد ما از
نظریهی پذیرفتهشده کالسیک اقتصادی ،بیش از آن که در پی یافتن نقایص منطقی
تحلیل آن باشد ،بر مفروضات تلویحی آن تأکید دارد که بهندرت تأمین میشود یا
اصالً تأمین نمیشود ،و ازاینرو نمیتواند مشکالت اقتصادی دنیای واقعی را حل کند.
اما اگر کنترلهای مرکزی ما در ایجاد حجم کل تولید که معادل اشتغال کامل است
تا حد ممکن موفق باشد ،تئوری کالسیک از این نقطه به بعد دوباره وجههی خود را
به دست خواهد آورد».
بنابراین به محض اینکه اشتغال کامل بهدست آمد ،میتوانیم برنامهریزی و
«سرمایهگذاری اجتماعیشده» را کنار بگذاریم و به بازارهای آزاد و جریان غالب
سیاست و اقتصاد نئوکالسیکی بازگردیم« :نتیجهی پر کردن شکافها در نظریهی
کالسیک این نیست که "نظام منچستری" (بازارهای "آزاد" – نگارنده) را براندازیم،
بلکه این است که ماهیت محیطی را نشان دهیم که مستلزم بازی آزاد نیروهای
اقتصادی است تا بتواند تمامی ظرفیتهای تولید را محقق کند».
کینز همهی سیاستهایش را تمهیدی برای نجات سرمایهداری از خود و
جلوگیری از بدیل وحشتناک سوسیالیسم میدانست« .اغلب ،فکر میکنم که
سرمایهداری ،اگر هوشمندانه اداره شود ،احتماالً در نیل به اهداف اقتصادی از هر نظام
بدیلی که در چشمانداز هست کارآمدتر خواهد بود ،اما این نظام به خودی خود از
بسیاری جهات بهغایت محل ایراد است .مشکل ما این است که باید یک سازمان
اجتماعی بسازیم که بدون آن که برخالف نظرات ما در مورد شیوهی مطلوب زندگی
باشد ،حتیاالمکان کارآمد نیز باشد ».بنابراین «در مبارزهی طبقاتی ،من را در کنار
بورژوازی فرهیخته خواهید یافت» .ترس از انقالب در کانون سیاستهای کینزی بود.
گفتن ندارد که نگرش مارکس ابد ًا چنین نبود.
در مورد «مرگ آسان رانتگیر» کیتز عقیده داشت که با گسترش سرمایهداری،
بهمدد فناوریهای بیشتر ،جهانِ فراوانی و رفاه خلق خواهد شد .بهسبب این فراوانی،
 ،با کاهش کارایی نهایی سرمایهگذاری ،بازده پول وام نسبت به سرمایهگذاری کاهش
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مییابد .بنابراین بانکداران و تأمینمالی کنندگان دیگر ضرورتی نخواهند داشت؛ آنان
بهتدریج از میان میروند .اما ،به نظر نمیرسد چنین چیزی رخ داده باشد .در حقیقت
همان کسانی که مدعیاند کنیز یک اقتصاددان «مترقی» است که شباهتهای بسیار
به مارکس دارند اکنون میگویند که سرمایهداری بهسبب «مالیگرایی» و سرمایهی
مالی مختل شده است ـ و این است که دشمن حقیقی است .محو تدریجی مالیه در
سرمایهداری متأخر در نزد کینز چه شد؟
در مقابل ،نظریهی سرمایهی مالی مارکس حذف تدریجی نظام مالی را پیشبینی
نمیکرد؛ برعکس ،او نقش فزایندهی اعتبار و مالیه را در تراکم و تمرکز سرمایه در
سرمایهداری متأخر توصیف میکند .با این حال ،همانطور که در نوشتهی دیگری
عنوان کردهام ،وظایف مدیریت و سرمایهگذاری از سهامداران شرکتهای بزرگ جدا
شده است ،اما این امر ماهیت جوهری تولید سرمایهداری را تغییر نمیدهد ـ و قطع ًا
معنایش این نیست که بورسبازان یا سوداگران در سرمایهگذاری مالی بهتدریج ناپدید
خواهند شد.
بنابراین معتقدم که این تفاوتها (و نیز تفاوتهای دیگری که در مقالهی من
هست) بین کینز و مارکس ،تفاوتهایی بنیادی هستند و هرگونه شباهتهای
ظاهری ،در مقام مقایسه بیاهمیت هستند .این مسئلهای مهم است ،چرا که اکنون
پس از دویست سال از هنگام تولد مارکس ،این ایدههای کینزی هستند که بر جنبش
کارگری چیره است ،نه ایدههای مارکس.
منبع اصلی:
Michael Roberts, Marx and Keynes in Berlin
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پیشکش کارگران هفت تپه و فوالد اهواز
 – ۱پیشگفتار
«به دیدهی آقای واگنر ،نظریهی ارزش مارکس مبنای "نظاا وسواایاتا ی" اووا.
اما از آنجا که من هاچگاه هاچگاه "نظامی وسواایات ی" نتاخ ها  ،این از تخاات
واهی واگنر او» .
مارکس ،یادداش.هایی در مسرد آدویف واگنر( ۱۸۸۱ ،مجمسعه آثار)۲۴:۵۳۱ ،

کارل مارکس از همان عنفسان جاسانی یای بارده باسد کاه راقای و قایا گاری
جامعهی آینده کار بیثمری او .که جز جماد فکری و ناکجاآبااد و مدیناهی فاضاله،
ن اجهای به بار نخساهد آورد او دروال  ۱۸۴۳در نامهای به آرنسید روگه عناسان کارده
بسد که بهعسض واخ مان آیناده ،ویافاهی ماا «نقاد بیرقماناهی هماهی چازهاای
مسجاااسد اوااا( » .مجمسعاااه آثاااار )۳:۱۴۲ ،از «نقاااد فلتااافهی قااا هگااا »
تا «نقد اق صاد وااوی» (عنسان فرعی «ورمایه»)« ،نقد» هم در عرصهی نظری و هام
در عرصهی عملی ،همساره رکن اواوی اندیشهی مارکس بسد اما اینکاه ایان نقاد در
نزد مارکس چه معناا و مفواسمی دارد خاسد مسضاسعی اوا .کاه درمااان یااروان او
تعاباری م فاو و ق ی م ناقض داش ه او.
بتااری از مارکتات.های یس از ماارکس ،باهویژه در عصار ماا ،گااه باا اوا ناد
به «تزهایی دربارهی فسیرباخ» ،بدون واقعا .یااف ن نقادف فلتافی ،آنرا بر ار شاده
انگاش ند اینکه مارکس اعت کرده بسد «فالتسفان تاکنسن جوان را تعباار کردهاناد،
قال آنکه متأیه بر ور تغاار آن او ،».به ک ابهای بهیاهر انقتبی دگردیتی یاف.
گااسیی مااارکس یااس از ایاان گف اااورد ،چواا وااال تمااا وقاا .خااسد را در
نگارش «ورمایه» تلف کرده بسد! درعان قاال ق ای برخای از مارکتاتا.ها کاه باا
تسو به همان تزها برروی «یراکتاس» یافشاری کردند ،گاهی تشخاص ندادناد کاه
نقااااد مااااارکس از عانااااا.گرایی ناااااب و برجتاااا ه کااااردن «جنبااااهی
فعال» یا «ذهنا( ».وسبژک اسی ه) ،به منظسر م حد کاردن عاان و ذهان بارای یا
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شروع تازه بسد تکاه بر کنش تسأمان عملی ان قادی بدان معنا نات .که عم انقتبای
فاقد بُعد نظری و یا تفکر بری از بُعد عملی او.
شاید بازگسیی گف اوردی از یایاننامهی دک رای مارکس تاقادی ماا را باه روشان
کردن این مسضسع یاری دهد مارکس درآنجا ابراز میدارد که در تاریخ فلتافه نقاا
عطفی فرامیرود که فلتفهای که درخسد به کمال رواده او .به وسی جوان خاار
رومیآورد «اما خسدف کنش فلتفی ،نظری او .این نقد او .کاه وجاسد فاردی را باا
جسهر و واقعا .خاص را با ایده میونجد » (مجمسعه آثار  )۱:۸۵رح چنان مفوسمی
از نقد ،نقطهی گشایشی او .به روی نقاد اق صااد وااوای در «وارمایه» دراینجاا
آهنگ دوگانهی نقد دیایک اکی «درشک عقتنی آن»« ،درقاان در مببا .آنچاه
هت ،.در آنف واقد به معنی تشخاص نفی و انودا آن او.؛ چرا که هر شک تاریخاا
تکام یاف ااهای را واااال و م حاار دانت ا ه و ازایاانرو بُعااد گ ا رای آنرا ناااز در
میکند… چرا که ذاتا نقاد و انقتبی او( » .ورمایه )۱:۱۰۳
معض نسش ار قاضر مت دل واخ ن این ادعاو .که «ورمایه» مارکس درقان نق
د علم بسرژوایی اق صاد وااوی ،نه فقط آنرا مرتفا ( )aughebungمیواازد ،بلکاه
مباااانی نظاااری جامعاااهی یتاوااارمایهداری را نااااز باااه تصاااسیر مااای کشاااد
همان جا باید دوباره تأکاد کرد که ییریزی ارکان فلتفی اج ماع آینده ابدا به معنای
واخ مان چنان جامعهای نات .همانگسنه که خسد مارکس عنسان میکناد ،یاس از
ان شار «ورمایه» ،محاف «یسزی اسیت ».به او خرده می گرف ند که «به عسض نگارش
دوااااا سرعم هایی بااااارای آشااااا زخانههای آیناااااده (نظاااااار اگسوااااا.
کسن ،).برخسردش به اق صاد از وسیی "م افازیکی" و از وسی دیگر محدود به تحلاا
نقادانهی دادههای بایفع او( » .همانجا ،ص )۹۹
درققاق« .ورمایه» چنان اثر بدی و م فاوتی او .که ان شاارش ( )۱۸۶۷باعا
واارگاجگی اق صاااددانان شااد واکنشهااای کااامت م ناااقض آنوااا نشااانگر آن
بااسد کااه چنااان اثااری را نمیتااسان بااا معاارهااای تجرباای (آم ریاا ) اق صاااد
وااوی کتوا ونجاد چهگسناه میتاسان آن اثار را در آنف واقاد هام «قااوای» و
هاام «تحلالاای» ،هاام «واق بانانااه» و هاام «م ااافازیکی» ،هاام «ایدهآیاتاا ی» و
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هم «ماتریایات ی» ناماد؟ مگر میتسان به «ورمایه» خرده گرف .کاه از واسیی فاقاد
آزادی قرک .در امسر مادی و تجربی او .و از دیگر وس «وفتطهگری هگلی» او.؟
آیا به جز «ورمایه» اثر دیگاری وجاسد دارد کاه اق صااد وااوای را باا مباارزا
بقاتی ی اسند داده باشد؟ کدامان اثر یکای مقسال اق صادی را در یرتس تاأثاری کاه
بر بقهی کارگر و ناز مرد جسام او عماری میگ ارد مسرد برروی قرارداده اوا.؟
بخش اعظمی از «ورمایه» به مبارزه برای کستاه کردن روزانه کار ،درگاری و مقابلاهی
کارگر با ماشان« ،روح او بدادی» کارخانه و فرآیند تضادمند کار اخ صاص داده شده
او .تاریخ (از جمله تاریخ تکنسیسژی) ،انتانشناوی (آن رویسیاسژی) ،قاانسن و تااریخ
تکام ا آن ،انقااتب و اق صاااد همگاای در ی ا ک ا جااام و انضاامامی ،در ایاان اثاار
خارقایعاده ،تنظام ،ترکا و نقد شدهاند همان سر که خسد ماارکس بااان میکناد،
هنگامی که این جامعا .انضمامی ،گردآوری و عرضه گردد ،یعنی وق یکه هت ی ی
مسضااسع تحقا ا و بررواای شااسد و و ا س در عرصااهی تعقلاای ،در «ایااده» ،بازتاااب
باابد« ،ممکن او .چنان بنمایاد کاه باا وااخ مانی ازیاشریخ اه روبارو هتا ام »
(همانجا ،ص )۱۰۲
بنابراین چنانچه با چنان نگرشی «ورمایه» را مسرد قضاو قرار دهام ،میتاسانام
با مارکس هم صدا شسیم که دوران اق صاد وااوی بهعنسان علمف مناوبا ورمایهداری
بااااااااااه یایااااااااااان رواااااااااااده اواااااااااا( .همانجااااااااااا ،ص
 )۹۷آنچه جایگزین آن شده ،نه ی «علم» جدید که یا منظسماهی ناسین فکاری
او .که اب دا و ان وایش رهایی کام جامعه بشری از زیار والطهی روناد بیهاد و
یاهرا خسدمخ ار جوان مردهی مادی او.
 - ۲از کجا آغاز کنیم؟
نقطهی آغاز دشسارترین متأیهی گف ار قاضر او.؛ چرا که ی آغاز مسقعی ناسین
او .که درخسد نطفهی ی یایان را ناز قم کند بهدیدهی ایان نسیتانده« ،کاار»،
ارتبا ش با انتان ،با یادایش ،تکام و آیندهی جامعهی بشاری ،مقسیاهای اوا .کاه
شاکلهی و ور اندیشگی مارکس را رقم میزند کار ،چه در شک عاا آن کاه شاام
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کلاهی جسام انتانی میگردد ،و چه در اشکال معان آن در صسرتبندیهای مخ لاف
تاریخی ،بهویژه در روابط ورمایهداری ،کلاد ق معمای «ضرور و آزادی» او.
در درجاااااهی نختااااا ،.کاااااار فرآینااااادی اوااااا .باااااان انتاااااان و
باعاااا.؛ فرآیناااادی کااااه بهواوااااطهی آن کاااانش ،انتااااان م ابسیاتاااام
خسد با باع .را ووا  .و تنظام میکند انتان ناروهاای باعایای کاه باه انادا
خسدش ،به دو .و ورش تعل دارد را به قرک .میاندازد تا مساد و مصایح باع .را
به وجوی که مناو ناازمندیهایش باشد از آنف خسد کند او بهواوطهی این قرکا،.
بهواوطه ی این کنش انتانی بر روی باع.ف باارون از خاسدش ،هام باعا .و هام
باع.ف خسدش را تغاار میدهد او تسانمنادیهای خف اه در درون باعا .را باادار
کرده و به آنها فعلا .میبخشد (همانجا ،ص )۲۸۳
رابطهی انتان با کارش ،ارتبا ی او .که از ذهن آغاز میشسد در ان وای فرآیناد
کاااری ن اجااهای بهدواا .میآیااد کااه از اب اادا تسوااط تسیادکننااده تصااسیر شااده و
ازاینرو «قضسری ایده آل» داش ه او )۲۸۴( .انتان نهتنوا صسرتبندی مساد باعای
را تغاار میدهد ،بلکه همچنان در آن مساد اهدا خسیش را محق میوازد او نتب.
به آن هد آگاهی دارد آن هد  ،تعاان کنندهی شاسهی کنشگری اوو .ارادهی او
را ناز چنان هد و ایدهای تعاان میکند ک فرآیند کااری ناازمناد چناان ارادهی
هدفمندی او .به دیدهی مارکس« :هرچه او نتب .به ورش .کار و نحسهی تحصا
کردناش عتقهی کمتری داش ه باشد ،و ازاینرو هرچه کمتر از آن باهعنسان روال آزاد
تسانمندیهای جتمی و فکریاش ی ببرد ،بههمان نتب .مازان تسجهاش اجباریتر
میشسد » ()۲۸۴
مارکس عناصر وادهی فرآیند کاری را به وه بخش تقتام میکناد :یکام ،کانش
هدفمند ،یعنی خسدف کار؛ دو  ،ابژه یا مساد و مصایح کار؛ و واس  ،وواای کاار یاا ابازار
تسیاد در فرآیند کاری ،کنش انتانی با ووا  .ووای کار ،ابژهی کار را با نا ی قبلای
دگرگسن میکند ن اجهی این فرآیند محصسیی او .که بهواوطهی تغاار صسرتبندی
ابژهی کار ،ناازی انتانی را برآورده میکند کار و ابژه اش باهم آماخ ه میشسند ا کار
عانا .مییابد و ابژه به کار گرف ه میشسد کار ،جنبهی فعال ،شک ناآرا یا ذهناا،.
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و ابژه مفعسل و جنباهی ثابا .فرآیناد کاار اوا .درایان فرآینادف «شادن» ،اباژه در
قکم«بسدن» ،و محصسل« ،وجسدف تعان یاف ه» یعنی نفایف شاک یاشاان وجاسدی آن
او .این وجسد تعانیاف ه دربردارندهی ی کافا .اوا .کاه باه واواطهی مصار
بارآور انتانی ،دوباره نفی میشسد این فرآیند نفیف نفی ،قرک ی بیکران اوا .کاه باا
ج ب ابژهی فانی ،مسج تأیاد و تصدی انتان و برای خسد شدنف او میگردد
همان سر که مارکس تصریح میکند« :کار زنده میباید این اشاا را تصاق کرده،
آن مردگان را بادار کند و آنان را از ی امکانف صار  ،باه ارزشهاای مفااد مصارفی
تبدی کند آن اشاا در آتش کار گداخ ه شده ،ج ب بخشی از اندا وارهی آن گردیده
و با چنان انرژی قااتیای آغش ه میشسند که مسج کارکردی مناوا باا مفواس و
نقش آنها در این فرآیند شسد آن اشاا در واق مصر میشسند ویی م ناو با یا
هاااااد و باااااهعنسان عناصااااار واااااازای ارزشهاااااای مصااااارفی جدیاااااد
ا محصسال جدیدی که میتسانند بهعنسان ووای معاش به مصر فردی برواند و یاا
بهعنسان ووای تسیاد وارد ی فرآیند جدید کاری شسند » ()۲۹۰
وق ی مارکس میگسید کار انتانی مرده را زنده میکند بدان معناو .که «نابسدگی
» را به «بسدگی م عان» تبدی مینماید «بسدن» و «نباسدن» ،وقاد اضادادند و در
فرآیند «شدن» تعان وجسدی مییابند به خا ر داش ه باشاد که مارکس برای اثباا
ناروی کار بهعنسان یگانه عام تسیاد ارزش اضاافی ،وارمایهی ثابا .را معاادل صافر
میکنااد ()c=0؛ یعناای بااا تجریااد از واارمایهی ثاباا ،)۵۲۵( .مااادی را غارمااادی
میواااازد! کاااار مااارده (گ شااا ه) و وااااکن در ماااساد و مصاااایح تسیااااد را
«هاچ» فرض میکند؛ چراکه آنهاا تماامی ارزش خاسد را متا قاما باه کااال من قا
میکنند بدون آنکه ذرهای ارزش اضافی وارد آن کرده باشاند درعاسض ماارکس بار
روی ورمایهی م غار یا کار زنده ،واال و روان تمرکز میکند چناان مای نمایاد کاه
کار از «هاچ»« ،چاز»ی را میآفریند!
چنان مفوسمی از کار و از آنجا م ابسیاتم انتان و باع ،.وجه عامی اوا .کاه
شام تما جسام بشری میگردد اما برای در رواباط تسیااد وارمایهداری بایاد از
تشابه به تفاو رواد تا ویژگی این روابط آشکار شسد در این مناوبا  ،رابطهی کار و
ابژهی کار دو خسش ی «واژگسنگی دیایک اکی» میگردد «این دیگر کاارگر ناتا.
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که ابزار تسیادی را به خدم .میگارد ،بلکه این ابزار تسیادی او .کاه او را اوا خدا
میکند بهجای آنکه بهعنسان عناصر مادی فعایا .بارآورف او مصار شاسند ،کاارگر را
همچسن خمارمایهی ضروری مسجسدی .خسیش به مصر میرواند » ()۴۲۵
در اینجا قاکما« .گ ش ه» یا «کار مرده» بر «کار زناده» برقارار اوا .اینجاا
ام راتسری مردگان او !.بهجای آنکه کاار زناده در ای کاار عاناا .یاباد و خاسد را
تصدی کند ،مساد و ابزار تسیادی او را ج بف وجسد خسد کرده و مانند «زایس» تاا آنجاا
که ب سانند کار زنده را میمکناد قاکماا .وارمایه بار کاار ،قاکماا .محصاسل بار
تسیادکننده« ،واژگسنگی وسژه به ابژه و بایعکس» یعنی «ولطهی اشاا بر انتان» او.
( )۹۹۰هد  ،ارزشافزایی ورمایه اوا« .آنچاه در اینجاا باا آن روباهرو هتا ام،
باگانگی انتان با کار خسد او( » .همانجا)
خسدف ورمایهدار ،بهعنسان ورمایهی شخصا.یاف ه ،همانند کاارگر ،باردهی رواباط
ورمایهداری او ،.با ایان تفااو کاه وارمایهدار در فرآیناد ازخسدباگاانگی رضاای.
مطل یادا میکند درقاییکه کارگر از اب دا قرباانی آن باسده ،همچاسن یا وارکش
دربرابرش ایت ادگی میکناد بناابراین باا اینکاه «وارمایه یا شایی ناتا ،».در
مناوبا ورمایهداری« ،روابط اج ماعی معان تسیادی بان افراد بهوان روابط اشاا باا
انتانها یدیدار میگردد » ( )۱۰۰۵ ،۱۶۶معنی چنان روابطی« ،شخصا.یاف گی اشاا
و شائ شدن انتان هاو)۱۰۵۶ ،۲۰۹( » .
همان سر که از وطسر باال برمیآید ،شاسهی تسیاد ورمایهداری م ابسیاتامف فعا و
انفعال انتان و باع .را مخ میوازد؛ درآن واقد هم ماان تجدیادقاا عناصار
وازای باع ،.همچسن هسا ،زمان و خا  ،میشسد و هم واتم .جتامی و هتا ی
فکری کارگر شوری و روو ایی را ازبان میبرد در نزد مارکس ،اقاای آن م ابسیاتام
بهعنسان «قانسن تنظامکنندهی تسیاد اج ماعی و به شکلی که م ناو با رشاد کاما
انتان باشد» ( ،)۶۳۸یکی از اواوی ترین ارکان جامعهی یتاوارمایهداری اوا .اماا
قباااااااااا از ورود بااااااااااه چنااااااااااان اج ماااااااااااعی ،ضااااااااااروری
اوااا .تااااا باااه همااااراه مااااارکس وارد فرآیناااد تسیااااادی شاااسیم تااااا بااااه
ژرفای نقد مبب .او از کار در جوان معاصر یی ببریم

علی رها

 - ۳تقسیم کار ،ماشینیسم و کار بیگانه
مااااارکس ماشااااان را «درخااااسد» و «باااارای خااااسد» مااااسرد واااانجش
قرار نمیدهد در نزد او آنچه در درجهی نخت .قائز اهماا .اوا .ارتباا و تاأثار
ماشان و تکنسیسژی بر انتان او .در تسیاد ورمایهداری ،ماشان تجتم وجسد ماادی
ورمایه او .نظا ماشانی در ایان شاک معاان ،نتاب .باه تسیادکنناده «خصال ی
متاا ق و باگانااه» یااادا کاارده و بااه «تعارضاای کاماا و همهجانبااه انکشااا
مییابد » ( )۵۵۸ماشان نه فقط رقابی او .کاه دایام درقاال زایاد وااخ ن کاارگر
او ،.بلکه قدرتی معاند اوو.
برخت نظر غاران قادی یرودون که ماشان را «ون زی از ووای یراکنده و مجازا
به نف کارگران» ( )۵۴۷میانگاش ،.مارکس بر آن باسد کاه ورود ماشاان باه فرایناد
تسیادی به منزیهی «رها شدن عنصر عانی از اص واسبژک اس اوا )۵۰۲( » .بتاط و
گت رش ماشاناتم بان ووای تسیادی ی همکاری بیروح ایجاد میکند که بهوان
ی اتسماتسن عظام ،خسدکار و بینااز از انتان ،همچسن«غسیی مکاناکی با قادر هایی
شاطانی» عم میکند ( )۵۰۳در درون کارخانه ،این «زندان تعدی یاف ه»« ،تعارضی
نوادینه مسجسد او » .کار کارخانهای ولتله اعصاب را به غای .فروسده کرده ،کارکرد
چندجانبهی عضت را ق میکند ،هم فعایا .جتمی و هام فکاری را باه «زماان
کاری شخصا.یاف ه» مبدل میوازد انتانی که بهواوطهی تقتام کار ،کااری معاان
شده ،یکنساخ .و تخصصی انجا میدهد ،جتمش به ووالهی ت واق ی و خسدکاار
آن عملاا تبدی میگردد گسیی تکرارف مکرر کنشی کاه باه وجوای بتااار محادود
تعریف شده« ،تقدیر انتان» او)۴۵۹( .
کاری یکتان که به سر دایمی انجا شسد ،قرک .واالف ناروهای قااتی انتان را م
خ میوازد ،چراکه انتاان در تناسع کانش خاسیش اوا .کاه اقتاار متار و
خروندی میکند اما یاسند خسردن کار تخصصی با ک مکاناتم عرصهی تسیاادی ،او
را مجبسر میوازد که خسد را با قرک .منظم ی ماشاان منطبا کناد کاارگران در
ی زندگی خسد به کارکردی محدود ضمامه میشسند که به رشد غارعادی عضت و
او خسانها منجر میشسد ( )۴۶۹کنش محدود و یکنساخ ،.انتان را از تاأثار م قابا
اعمایی که مح سایی غنی دارند بازمیدارد این نسع کار «در ازای ک تسانمنادی کااری
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انتان ،تخصصی ت واق ی را به کماال رواانده و فقادان یا تکاما همهجانباه را
وجهمشخصهی خسد میکند » ( )۴۷۰ماشاناتام باا م حاسل کاردن روش کاار فارد،
کااارگر متاا ق را قطعهقطعااه کاارده بااه مستااسر خسدکااار عملااااتی دقا ا تباادی
میکند «انتان به یارهی صر بدن خسد… به زایدهی کارگاه… به هاسالیی مفلاس
مبدل میشسد » ( )۴۸۱یارهیاره کردن انتان به معنی «ترور» اوو)۴۸۵( .
در اینجاو .که بانگ کارگران با نقد مارکس در «ورمایه» آماخ ه میشسد ماارک
ر اعت میکند که این در قکم «شواد » ) )۶۳۷( (Marthyrologyکارگر اوا.
کارگران ناز فریاد میزنند که «ماشان ها را م سقف کنااد» ،الاقا ای صار غا ا!
زمان کار و روزانهی کار را کستاه کناد! یاس «باهعسض کاتاایس یرآبوتااب "ققاسق
بشر" ،فراخسان فروتنانهی روزانهی کار محدود شده قد به یاش میگ ارد تاا بااالخره
روشن شسد که چه مسق زمانی که کارگر به فروش میرواند یایان یاف ه و کی زماانی
که به خسد او تعل دارد آغاز میگردد » ( )۴۱۴بنابراین کارگران یس از عبسر از دوران
مقابله با ماشان و خرد کردن آنها ،به «این ن اجهی تئسری کامت دروا .میرواند
که تنوا چاره ،کستاه کردن روزانهی کار او )۵۶۱( » .این وارآغاز دورانای اوا .کاه
مارکس آنرا «ی جنگ داخلی سالنیمد » مینامد
«یارادوکس» ماشاناتم معر یا «واژگاسنگی دیاایک اکی» اوا ،.بادان معناا
که «یرتسانترین ابزار برای کستاه کردن زمان کار به ووالهای تبدی میشسد کاه کا
زمان زندگی کارگر را زمان کاری میکناد » ماارکس باا برروای عرصاههای مخ لاف
تسیاد ،مت دل میوازد که هاد ماشاانآال کااهش رنام مسجاسد انتاانی ناتا.
برعکس ،تسیاد ماشاانی باه بیرقماناهترین وواالهی تشادید بواره کشای انتاان و
سالنیکردن روزانهی کار به ورای محدودهی باعای تسانمنادی او تبادی میشاسد
تسیاد بزر ماشانی در درون کارخانه مشارک ی وازماندهی یاف ه و برنامهریزی شده
بان ابزار تسیادی بهوجسد میآورد؛ «اندا وارهی تسیادی کااملی» ( )۴۴۹کاه خاار از
کن ااارل و درایااا .تسیادکنناااده اوااا .ناااا ایااان شاااک معاااان« ،برناماااهریزی
او بدادی» ورمایه او )۴۵۰( .یس اینکه ورمایه برنامهریزی میکند مسرد یروش
نات .متأیه این او .که متار این قرک .ت وسیه او .ا روندی واقد به قاما.
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ازبان رف ن رشد چندجانبهی خسدف تسیادکننده« :انباشا ،.باهخا ر انباشا ،».تسیااد
بهخا ر تسیاد! این روندی بیفرجا او .که تسیاد ،هم اب دا و هام ان واای آن اوا.؛
قرکاا .مطلاا و نام ناااهی ارزشافزایاای اواا.؛ یعناای هاادفش در درون خااسدش
او)۲۵۳( .
یاهرا این ی قرک .ابژک اسف خسدمخ ار او .که «وجسد و مفوس »اش به تعاما
روااااااده ( )۲۴۱و خسدشناوااااایاش ( )self-identityاز یااااا شاااااک یاااااا
صسرتبندی «مت ق » برخسردار شده او .مارکس تأکااد میکناد کاه «نسشا ههای
اق صاددانان عامی بهخا ر ووسار و تسجاه خاصای کاه باه جنباهی ماادی دارناد ،از
کلاهی تفاو ها در شک غافا میماناد » ( )۶۸۳ایان شاک  ،شااسهی واازماندهیف
«او بدادی ناب» او .یس بااینکه کلاهی ادوا و ابزارهای تسیاد خسد ماقص کاار
گ ش هی عانا.یاف ه و مخلسق انتان میباشند ،با این وصف کارگر به محض ورود به
محاط کار با عانا ی قاضر و آماده و یاشوااخ ه مساجاه میشاسد بناابراین در نازد
کارگران ارتبا م قاب کار مرده و زنده «در عرصاهی نظاری همچاسن برناماهای کاه
ورمایهدار راقی کرده ،و در عرصهی عملی ،به وان اتسری اهی او ،باه شاک ارادهی
قدرتمند مسجسدی خار از آنها خسدنمایی میکند که کنش آنها را به هد خسیش
وابت ه میوازد » ()۴۵۰
اما ورمایهدار «ورمایهی شخصا.یاف ه» و ورمایه نه تملا کاه فرماانروایی بار
ناروی کار او « .ورمایه ،شائ نات .بلکه روابط اج ماعی بان افراد باا مااانجاگری
اشاا او )۹۳۲( » .همان سر که دیدیم شک این روند او بدادی و مح سای آن انقااد
کارگر و ازخسدباگانگیاش در فرآیند تسیادی او .به قسل مارکس ،باردهی رومای باا
زنجار و کارگر مزدور با رش ههایی نامرئی باه اربااب خاسد وابتا ه اوا .اماا فاروش
بهیاهر آزادانه ی ناروی کار در بازار و ک ب محض قراردادی قاانسنی ،ورشا .واقعای
رابطهی کار وورمایه را ینوان میوازد کارفرما ،نه ی ورمایهی واقد ،بلکاه مجما
انحصاری ک ورمایهی مسجسد او .از اینرو ،صر نظر از اینکه دوا مزد او کام یاا
زیاد باشد« ،کار کارگر یاش از آنکه وارد فرآیند تسیادی شده باشد ،از او باگانه شاده،
در خااتل تسیاااد عانااا .یاف ااه و بااه محصااسیی تباادی میشااسد کااه از او باگانااه
او)۷۱۹( » .
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همااان سر کااه دیاادیم ،ترکا ا اج ماااعی فرآینااد کااار م ااراد بااا «واارکسب
وازماندهیشااااااادهی وااااااارزندگی ،آزادی و خسدمخ ااااااااری کاااااااارگر
او )۶۳۹( » .آنچه اکنسن ناازمند برروی او ،.مبانی نظری بدیلی او .که مارکس
یااااااااارورش داده اوااااااااا .زماناااااااااهی چناااااااااان بااااااااادیلی در
نقد روابط اج ماعی ورمایهداری مت ر او .اما «ورمایه» به ورای نقاد ایان رواباط
رف ه ،چشماندازی مبب .نتب .به جامعهی یتاورمایهداری ارائه میدهد
 - ۴همکاری ،کار اشتراکی و «کار جامع»
یاشتر اشاره شد که شااسهی تسیااد وارمایهداری باری از برناماهریزی عملای و
آگاهانه نات .درعان قال دیدیم که فرآیند بتفص تسیادی همچسن «ی اتسمااتسن
گت رده» او .که شام اندا هایی مکاناکی و فکری او .این اندا ها قام کنشای
بدون وقفه و هماهنگ بسده و همگی تاب ی ناروی محرکهی خسدکاار و خاسدتنظام
کننده میباشند در چنان روندی ،نقش وسژه و ابژه وارونه شده اوا ،.گاسیی واسژه،
خسدف آن اتسماتسن او .و انتانها صرفا اندا های آگاهی هت ند که با اندا های ناآگااه
اتسماتسن همگا شدهاند ،به وجوی که هردوی آنها مش رکا از یا نااروی محرکاهی
مرکزی تابعا .کنند این روند ،وجه مشخصهی بورهبرداری ورمایه از ماشاان اوا.
همه چاز قسل مرکزی .ماشان میگردد که به قسل مارکس نه فقط ی اتسماتسن کاه
همچنان ی «اتسکرا » یا قاکم مطلقه او)۴۵۴( .
الزمهی این مکاناتمف خسدکار نسعی انضبا و همکاری بان ماشانهاو .گارایش
درونی این «اتسکراوی» ،برابر کردن و متطحوازی هماهی اناساع کاار باه یا «کاار
تجریدی عا » او .تجرید از کافا ،.ایغای نابرابری و نفی فردی ،.جزو ویژگی هاای
آن او )۴۲۰( .در چنان بت ری ،همکااری ،یا همکااری باگانهشاده از انتاان و
بیروح او.
به سر ک  ،همکاری الزمهی هرنسع تسیااد در مقااوای وواا اوا .و باا اینکاه
بهخسدیخسد معر ی صسرتبندی معان و ی عصار خااص ناتا( .مانناد مصار و
جسام آواایی) ،ویی شاک بنااادی وجاه تسیااد وارمایهداری اوا )۴۵۳( .اصاسال

علی رها

ورمایه داری ی روش تسیاد اش راکی یا مت قاما اج ماعی او .که در آنف واقد بان
افراد رقاب ی با «روقی قاسانی» ایجاد میکند در اینجا وازماندهی و آنارشای الز و
ملاازو یکدیگرنااد آنچااه مااارکس یا «ام راتااسری قاااسانی» یااا «جنااگ همااه بااا
همه» ( )۴۷۶و اتمازه کردن افراد مینامد
در عااان قااال همااان سر کااه یاشتاار تسضاااح داده شااد ،شااک اش ا راکی کااار
ورمایهداری در بطن خسد تضادی آش ینای یر را قم میکناد بادان معناا کاه ایان
کارگر او .که از برای فرآیند تسیاادی مسجسدیا .دارد و ناه فرآیناد تسیاادی بارای
کارگر ( )۶۲۱بنابراین به هسش و اب کار کارگر ناازی نادارد کاامت بارعکس ،وارمایه
مسقعی بارور میشسد که ذهن کارگر در آن کمتارین دخایا .را داشا ه باشاد ()۴۸۳
تقتام کار ورمایهداری ،فکر کاارگر را نشاانه میگاارد و اندیشاادن را باه قرفاه ای
بهخصااسص تباادی میکنااد ( )۴۸۴اواوااا کااار اشاا راکی بااهخسدیخسد اباادا
شاااااااخص واااااانجش یاااااا جامعااااااهی آزاد ناتاااااا .از همااااااان
روو .که وق ی مارکس مایکاا .اشا راکی در جساما بادوی را برروای میکناد ،بار
عد آزادی فردی تکاه میکند در اینجا «فرد ،مانند کندوی زنبسرها ،بند نافش هناسز
به قباله وابت ه او)۴۵۲( » .
یس ضروری او .که این یندار که در نزد مارکس فراروی از رواباط وارمایهداری
صرفا به معنی ق مایکا .خصسصی و کار تعاونی او .از اذهان زدوده شسد هماان
سر ناز تسهم نتاب .باه تکنسیاسژی و علام :یکام ،باه دیادهی ماارکس ،درجامعاهی
آیناده «قاسزهی کاربتاا .تکنسیاسژی کاامت م فاااو خساهاد باسد » ( )۵۱۵دو  ،بااه
واوطهی تقتام کار« ،دانش ،قضاو … و درای .فردی ،فاکسی ههایی هت ند که فقط
از ک کارگاه بهعنسان ی مجمسعاه ان ظاار مایرود » ( )۴۸۲یرفا.هاای فکسراناهی
فرآیند تسیاد مادی ،قدرتی مافسق و تح .تمل غار میباشند که بر کارگر فرمانروایی
میکنند این فرآیند جدایی کار عملای باا کاار فکاری بهواان وقاد و ارادهی کا
اندا وارهی کار اج ماعی نمایان میشسد و در تسیاد ماشانی در واطحی گتا رده باه
کمااال میروااد «علاام بهمبابااهی یرفااا .تسیااادی از کااار منف ا شااده و آنرا بااه
خدم.گزاری ورمایه وادار میوازد » (همانجا) فرد اندیشمند و کارگرف بارآور کامت از
هم تفکا شده و دانش به جای آنکه خاد کاارگر باشاد ،در هماه جاا در برابارش
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قدافرازی میکند «دانش» به وواله ای گتااخ ه شاده از کاار و معاارض آن مبادل
میگردد ()۵۸۳
ورمایه برای تداومش نه فقط ناروی کار که ک علس باعای (مکاناا  ،فازیا ،
شامی و ناز ریاضاا ) را ج ب وجسد خسد میکند به دیدهی ماارکس« ،علام جدیاد
تکنسیسژی» ،تسیاد بهخا ر تسیاد اوا .بادون آنکاه باه تساناایی انتاان بارای انجاا
فرآیندهایی که به کار میاندازد تسجوی داش ه باشد ( )۶۱۶یس بادیوی اوا .کاه در
نزد مارکس رهایی انتان درگرو دگرگسن کردن کام ورش .خاسدف کاار اوا .وار و
دو .به ی اندا تعل دارند و یایان بخشادن به تقتام کار ،باه گتتا .باان کاار
جتمی و کار فکری ،وانگ بناای یا اج مااع آزاد اوا .از هماان رو ،وق ای کاه
مارکس «جموسری افت سنی» را در«ورمایه» به نقد میکشد ،نه فقط آنرا ک یبرداری
ایده آیازه شدهی تقتام کار در نظا مصری مینامد ،بلکه بهویژه خا رنشان میواازد
که در نزد افت سن ،ق ی وق ی که محصسل کار نه ارزش مبادیه بلکه کااالی مصارفی
باشد ،این کارگر او .که باید خسد را با کار منطب کند و نه برعکس ( )۴۸۸نه فقاط
افت سن بلکه اکبر نسیتندگان عود ع ا  ،ازجمله گزنفسن و هاسمر ،باا اینکاه تسجاه
اصلی آنوا کافا .کاال و ارزش مصرفی آن بسد ،نتب .به تقتام کار اج مااعی دیادی
غاران قادی داش ند
برعکس ،به نظر مارکس« ،تضااد مطلا » رواباط وارمایهداری مسجا «جنا و
جسشی انقتبی» میشسد که «هدفش ایغای تقتام کار کون» و بازواازی جامعاه «بار
مبنایی جدید» او )۶۱۹( .م حسلکردن رابطهی کار با ابزار تسیاادی ،باا م ابسیاتام
انتان و باع .و باا چگاسنگی انجاا کاار در فرآیناد تسیاادی« ،ورمنشاای تکااملی
انتانی» خساهد شد بنابراین« ،ی شک عاییتر اج ماع» ،جامعهای خساهاد باسد کاه
درآن «رشد آزاد و کام هر فرد اص قاکم آن او )۷۳۹( » .با این وصف ،بازگشایی
از چناناااااای چشااااااماندازی هنااااااسز بااااااه معناااااای یایااااااان کااااااار
ناتااااااااا .و معضااااااااا برداشااااااااا.های م فااااااااااو و ق ااااااااای
م عااارض از مااارکس را بر اار نمیوااازد شاااید آنچااه تاقاادی ادرا جامعااهی
یتاورمایهداری را دچار مشک میکند ،عاد رهاایی ذهان از تنگناای قلمارو تسیااد
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مادی او .فراروی از ضرور مادی و ورود به آو انهی قلمرو ققاقی آزادی ،ناازمند
واکاوی عما تر و ور اندیشگی مارکس او.
مارکس کار اج ماعی در شک تسیاد ورمایهداری را به «کار ضروری» و «کار اضااف
ی» تقتام میکند کار ضروری ،کااری اوا .بارای تسیااد و بازتسیااد ناازمنادیهای
معاش ی کارگر کار اضافی ،کاری او .کاه ارزش اضاافی تسیااد میکناد ایان ارزش
اضافی هم برای انباش .ورمایه او .و هم به دیا تأمان معاش .و مصر نامحادود
بقهای او .که ازقب کار دیگران زیت .میکند کار اضافی کاری اوا .کاه بارای
بخش غارمسید جامعه «وق .آزاد» ایجاد میکند در نظاا وارمایهداری کااهش کاار
ضروری به قداق  ،ناممکن او« .فقاط ایغاای روش تسیااد وارمایهداری اوا .کاه
کاهش کار به کاار ضاروری را ممکان میواازد » ( )۶۶۷درآنصاسر « ،آن بخاش از
روزانهی کار اج ماعی که ضرورتا به تسیااد ماادی اخ صااص دارد کستااهتر شاده و در
ن اجه ،زماانی کاه جامعاه بارای فعایاا .آزاد و فکاری فارد در اخ ااار دارد باشتار
میشسد از چنان منظری ،رواندن روزانهی کار به قداق مطل باه معنای جامعاا.
بخشی به کار او( » .همانجا)
مارکس تأکاد میکند که «ما بایاد کاار جاام و کاار اشا راکی را ازهام تفکاا
کنام » (ورمایه  )۳:۱۹۹کار جام و کار اش راکی هری در فرایند تسیادی ووم خسد
را دارند هردو با هم ترکا میشسند ویی درعاان قاال از یکادیگر م فاو اناد «کاار
جام شام کلاهی اک شافا  ،اخ راعا  ،و تمامی کارهای فکری و علمای میگاردد
اما کاار اشا راکی صارفا دربرگارنادهی همکااری متا قام افاراد اوا( » .همانجاا)
همان سر که مشاهده کردیم ،تقتام کار اج ماعی در تسیاد ورمایهداری نه فقط کاار
جتمی و کار فکری را ازهم جادا میواازد ،بلکاه آندو را مخاصام یکادیگر میکناد
همهی علس  ،با اینکه خسد به نسعی محصسل تکاما عماسمی جامعاهی بشاریاند ،در
فرآیند بتفص تسیادی بهوان قدر بارآور ورمایه فعلا .یاف ه و به ابزار تشدید بوره
کشی از ناروی کار مبدل میشسند ورمایه نه فقط ناازی به داناش ،مواار و درایا.
کارگر ندارد بلکه آنرا ورکسب میکند بنابراین خاسد ایان رابطاهی واژگاسن ناازمناد
واژگسن شدن او .که درعان قال اقااای م ابسیاتام انتاان و باعا .را باههمراه
میآورد
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یس فراروی از روابط اج ماعی ورمایهداری باه در مفواس ماارکس از مقسیاهی
«ضرور و آزادی» بت گی دارد خسدف ضرور کاه در اینجاا بعضاا باه معنای «کاار
ضروری» او ،.باید شکاف ه شسد تما جسام بشری بارای رفا اق ااجاا  ،تسیااد و
بازتسیاد هت ی خسد ،ناازمند کار و مساجوه با باع.اند در اج مااع یتاوارمایهداری
مسردنظر مارکس ،نه فقط کافا .و دامنهی ناازمندیها تسوعه مییابند ،بلکه ورش.
خسد این کار ضروری کامت دگرگسن خساهاد شاد کاار بارای تسیااد ماادی ناه فقاط
میبایت .در همبت گی و تعاونی عقتنی صسر گارد ،بلکه بهویژه میبایاد محصاسل
تشری متاعی افرادی باشد که «آزادانه به تعاون روااده و تحا .نظاار آگاهاناه و
برنامهریزیشدهی آنها قرار گارد » (ورمایه  )۱:۱۰۳درثانی ،چنان کاری میباید «باا
صر قداق انرژی و درشرایطی انجا ی یرد که شایت ه و مناوا باعا .انتاانی
باشد » ()۳:۹۵۸
با این وصف ،با اینکه این عرصه دیگر ضرور کسر نات ،.ویی کماکان در قلمارو
ضرور باقی می ماند «قلمرو ققاقی آزادی» ،به معنی «تکام تسانمندیهای انتاان
بهعنسان هدفی در خسیش او( » .همانجا )۹۵۹ ،بنابراین قلمرو آزادی بنا به ماهاا.
اش« ،در ورای» قلمرو ضرور آغاز میشسد اماا هماساره بار چناان مبناای ماادیای
شکسفا میگردد روادن به آو انهی این تحسل عظام ،به آنچه مارکس «روح انتاانیف
کار جام » میخساند (همانجا ،)۱۹۹ ،مت لز یا دوران گا ار اوا .یااش شار
اواوی این دورهی گ ار «کستاهشدن روزانهی کار اوا( » .همانجاا )۹۰۹ ،باا کستااه
شدن کار ضروری تسیاد مادی به قداق ممکن ،زمان آزادی بهوجسد میآید که صر
کارهای علمی ،هنری و غاره میشسد این زمانی آزاد برای یرورش کاما افاراد اوا.
وق .آزاد هم شام اوقا فراغ .میشسد و هم «فعایا .های عایاه» جای «کاار» باه
معنای م عار آن را رشد همه جانبهی «خاسد کنشاگری» میگاارد جاای ناازهاای
مت قام باعی به معنای اخص آن را ناازهایی میگارد که تاریخا آفریده شادهاند از
اهدا انتانی ،ضرور صر ف ی هد باعیف خاارجی زدوده شاده و کانش او ،باه
خسدفعلا.بخشی ،به عانا.یاابی واسژهی انتاانی ،یعنای باه آزادی واقعای ،تبادی
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 وسژهی کامت م فااوتی وارد تااریخ میشاسد کاه «در، به قسل مارکس،میشسد آنگاه
)۷۱۲ ، میکند » (گروندریته. دانشف انباش هشدهی اج ماع زیت،اش.ذهنا
۲۰۱۸  دوامبر۲۷
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دونالد ترامپ یک رهبر جهانی دمدمیمزاج است .به نظر میرسد به نظم قدیمی
بیاعتنا است ،یعنی به سازوکارهای جهانیسازی که اردوگاه امپریالیستی پس از
سقوط اتحاد شوروی و طرح جهان سوم با دقت مستقر ساخت .ترامپ در دومین روز
ریاستجمهوری ،دستور اجرایی برای مذاکرهی دوباره بر سر نفتا (موافقتنامهی
تجاری امریکای شمالی) را امضا و برنامهی همکاری فراآتالنتیک را لغو کرد .او در
ادامه بر روی کاالهای کلیدی که از اتحادیهی اروپا و چین و عالوه بر آن کانادا و
مکزیک وارد میشد تعرفه بست.
ایاالت متحده بار بسیار سنگین کسریهای تجاری را بر دوش دارد .کسری
تجاری امریکا برای کاالها و خدمات در سال  2017معادل  566میلیارد دالر بود –
کسری تجاری کاالها بهتنهایی  810میلیارد دالر بود .بزرگترین کسری تجاری با
چین است به میزان  375میلیارد دالر .ترامپ گفته است میخواهد با اقدامهای
مختلف حمایتی – وضع تعرفه روی فوالد و آلومینیوم و روی کاالهای مختلف چینی
– این کسریها را کاهش دهد.
ترامپ وعده داد «به امریکا دوباره عظمت ببخشد» .این شعار معرف کارزار
انتخاباتی و ریاست جمهوری او بود .هیاهوی او اغلب به خاطر تمایالت نسبت به آن
شعار بخشیده میشد – آن شعار الهامبخش این امید بود که سیاستهای ترامپ ،با
حفظ اقتصاد امریکا ،میتواند روند کاهش سطح زندگی امریکاییها را معکوس کند.
با گذشت دو سال از ریاستجمهوری ترامپ شواهد اندکی از بهبود (اقتصادی) وجود
دارد .چشمانداز اقتصادی امریکا همچنان با نابرابری تعریف میشود – دادههای دولت
جدید نشان میدهد که مدیران عامل (هنوز) میتوانند حقوق خود را هزار بار بیش
ازکارمندانشان افزایش دهند .جف بزوس مدیر عامل آمازون  127میلیارد دالر،
معادل آنچه  2.3میلیون امریکایی در اختیار دارند ،پول درمیآورد (او هر  9ثانیه
میانگین حقوق کارکنان آمازون را دریافت میکند) .محال است بگوییم مشخصهی
عظمت امریکا این نابرابری گسترده است .کالههای قرمز (کاله انتخاباتی ترامپ –
مترجم ).که در آن این شعار نقش بسته بهآسانی تولید میشود .اما اگر این کالهها در
بنگالدش و چین و ویتنام ساخته شوند – همانطور که اغلب چنین است – وضعیت
نامطلوبی است که امریکاییها ناگزیر به پذیرش آن شدهاند.
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ما در تری کونتیننتال :مؤسسهی تحقیقات اجتماعی ،به درک ماهیت
اساسی این «جتگ تجاری» که بین متحدان کلیدی برافروخته شده است عالقهمند
شدیم .این ویژگی همواره در مباحث مربوط به تعرفهها آشکار نیست .به همین منظور
به پرابهات پاتنایک ،استاد ممتاز مرکز مطالعات و برنامهریزی اقتصادی مدرسهی
علوم اجتماعی در دانشگاه جواهر لعل نهرو دهلی نو (هند) مراجعه کردیم تا از کمک
وی برخوردار شویم .پرفسور پاتنایک یکی از برجستهترین اقتصاددانهای مارکسیست
زمان ماست .او شماری از متنهای کلیدی ازجمله زمان ،تورم و رشد (،)1988
اقتصاد و مساواتطلبی ( ،)1990آنچه در امپریالیسم رخ داد و سایر مقاالت
( ،)1995انباشت و ثبات در سرمایهداری ( ،)1997واپسنشینی به ناآزادی
( ،)2003ارزش پول ( ،)2008تخیل دوبارهی سوسیالیسم ( ،)2011و (همراه با
التسا پاتنایک) نظریهای دربارهی امپریالیسم ( )2016را نوشته است .پرفسور
پاتنایک معاون دایرهی برنامهریزی کرال ( )2011-2006و سردبیر سوشیال
ساینتیست است .او یکی از نویسندگان منظم دموکراسی مردم (ارگان حزب
کمونیست هند (مارکسیست) – مترجم) است.
هژمونی مالیهی جهانی
اولین برداشت شما از «جنگ تجاری» که ترامپ آغاز کرده چیست؟ آیا
این یک تغییر سیاست جدی یا چیز دیگری است که باید از آن آگاه شویم؟
اعتقاد دارم که کل بحث دربارهی سیاستهای حمایتی ترامپ به صورت نادرستی
قالببندی شده است .تصویری که معموالً ارائهشده ،تصویر تبهکاری بهنام ترامپ است
که در جهانی که بدون وجود جنگ تجاری دنیایی شاد است ،بهناگهان جنگ تجاری
ال غلط است .تمام جهان سرمایهداری در زکام بحرانی
راه انداخته است .این تصویر کام ً
طوالنی و جدی که پیآمد نولیبرالیسم است گرفتار شده است .نظام موجودِ بورژوازی
لیبرال یا این بحران را به رسمیت نمیشناسد یا صرفاً آن را با بیمیلی به رسمیت
میشناسد .ترامپ آن را به شیوهی فاشیستی خود به رسمیت میشناسد .او «دیگران»
را که مکزیکیها ،چینیها و مسلمانان هستند مقصر این وضعیت میداند ،نه سیستم
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ال دلیل آن است که چرا مردم امریکا به فرد
را .همین شناخت به نوبه ی خود عم ً
ناگواری مانند او برای ریاستجمهوری رأی دادند.
نمیتوان ترامپ و سیاستهای او را جدای از این بحران دید .ترامپ میخواهد
بحران امریکا را که ناشی از نولیبرالیسم است درون محدودههای بنیادی خود
نولیبرالیسم حل کند ،یعنی بدون نقض مشخصهی مرکزی آن که تحرک جهانی آزاد
مالیه است.
باید سازوکاری را که از طریق آن نولیبرالیسم این بحران را پدید آورده است
آشکار کرد .نولیبرالیسم مسبب تغییر جابهجایی جهانی در توزیع درآمد از سمت
دستمزدها به سوی [ارزش] اضافی شده است .چنین تغییری همیشه سبب گرایشی
پیش از وقوع به سوی بحران مازاد تولید در اقتصاد جهان میشود .این گرایش را
حبابهای «دات کام» و «مسکن» در ایاالت متحده مهار میکردند .ترکیدن آن
حباب ها یکی پس از دیگری بحران پیش از وقوع را به بحران پس از واقعه تبدیل
کرده است .چون مالیهی جهانیشده بر دخالت دولت در «مدیریت تقاضا»ی مورد
حمایت کینز چشم میبندد ،این بحران را نمیتوان در چارچوب نولیبرالی فقط از
طریق تشکیل حباب جدید کاهش داد .چنین حبابهایی نمیتواند به صورت منظم
ایجاد شود و حتی اگر تشکیل شود ،بهناگزیر با ایجاد وضعیت بحرانی دیگر دوباره فرو
میپاشد.
ترامپ تالش میکند با بزرگکردن کسری مالی از این وضعیت فرار کند( ،کاری )
که ایاالت متحده با برخورداری از برخی مصونیتها از مجازات آن را انجام میدهد،
چون پول آن کشور «بهتر از طال» تلقی میشود (و بهعالوه چون امریکا اخیراً نرخ
بهرهی خود را با وعدهی درآمد بیشتر افزایش داده است ،پول را از سراسر دنیا به
سوی ایاالت متحده میمکد) ،اما اگر این تحریک تقاضا «انتشار» نیابد و نتیجه صرفاً
ایجاد شغل در جایی دیگر به هزینهی بدهی خارجی بزرگتر برای امریکا باشد ،در آن
صورت سیاست حمایتی برای ایاالت متحده ضروری میشود.
ازاینرو ترامپ صرفاً دیوانهای که در نظم لیبرالی مداخله میکند نیست ،بلکه
سیاستی منسجم را به نمایش میگذارد .این سیاست در هر حال نمیتواند کار کند
چون این سیاست به سیاست «به گدایی انداختن همسایهها» (بهبود وضع خود به
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حساب کشورهای دیگر -مترجم) ختم میشود و بهنادرست تصور میکند که
کشورهای دیگر نمیتوانندمقابلهبهمثل کنند.
پیشنهاد ترامپ به دیگر کشورهای متروپل مقابلهبهمثل نیست بلکه رشد بیشتر
اقتصاد خود از طریق هزینههای نظامی فزونتر است .اما چنین هزینهای از سوی
آنها فرار مالیه از اقتصادهایشان را تشدید میکند ،سبب افزایش نرخهای بهرهی
آنها میشود که میتواند هرگونه افزایش فعالیت آنها را خنثی کند .بنابراین در
غیاب هر افزایشی ،خود آنها نمیتوانند به جای تسلیمشدن ساده به حمایتگرایی
امریکا به سمت حمایتگرایی بروند که در نتیجه نمیتوانند از تحقق راهبرد ترامپ
جلوگیری کنند.
من وضعکردن تعرفهها را اساس ًا پاسخی به بحران داخلی ایاالت متحده ،که
جدیت آن نباید نادیده گرفته شود ،ارزیابی میکنم ،البته در هر حال آن اقدامها
تأثیرات هم زمان دیگری نیز دارند .برای ذکر فقط یک نمونه از حاد بودن بحران ،نرخ
مرگومیر در میان کارگران سفیدپوست امریکایی در سالهای اخیر باال بوده است،
باالتر از هر کشور غربی که درگیر جنگ نیست .این نرخ باالی مرگومیر از ناامنی و
ازدسترفتن اعتمادبهنفس که همیشه با بیکاری همراهاند ناشی میشود که افراد را به
سوی مصرف مواد مخدر و الکل میراند.
افرادی اعتقاد دارند که خودکارسازی سبب بحران است .خودکارسازی یا بهطور
عمومیتر روند فناوری صرفهجویی در کار ،یک جنبهی چندساله سرمایهداری است
که همواره با بیکاری همراه است .اما جهانیسازی قطع ًا وضعیت بیکاری را در امریکا از
طریق انتقال کارخانههای تولیدی به مناطق کار ارزان جهان بدتر کرده است.
در زمینهی همین پرسش – آیا این مانورهای ترامپ نشاندهندهی
تغییری ماندگار در سیستم «تجارت آزاد» کنونی است یا صرفاً یک انحراف
موقت و انتخاباتی است؟
مالحظهی این سیاستها بهعنوان انحراف موقت انتخاباتی نادیده گرفتن بحران
سرمایه داری است که یک بحران وجودی برای سیستم نیز هست و سربرآوردن کنونی
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فاشیسم یک تجلی آن است .سیستم به خاطر آنچه انجام داده است نمیتواند پیش
برود .ترامپ فکر میکند که سیستم با اصالح «تجارت آزاد» ،اما حفظ دستنخوردهی
جریان آزاد سرمایهی مالی ،می تواند نجات یابد .این نادرست است چون در جهان
کنونی ملت–دولتها بدون برقراری کنترل بر سرمایه ،هیچ گسترش جهانی اقتصاد
نمیتواند وجود داشته باشد.
اما به نظر میرسد ترامپ بهطور ضمنی دستکم از نیاز به تغییر پایدار آگاه است
که برای آن تالش میکند ،درحالیکه منتقدان لیبرال او اقدامات او را صرف ًا امری
غیرضرور و هوسبازانه میدانند.
ترامپ و مشاوران او اعتقاد دارند که تغییر سیاست به بهبود مشاغل
صنعتی امریکا کمک خواهد کرد .سی سال گذشته است ،آیا فکر می کنید
بهبود این مشاغل برای امریکا امکان پذیر است ؟
راهبرد ترامپ ممکن است در صورتی که کشورهای دیگر سیاست «به گدایی
انداختن همسایه»ی ترامپ را بپذیرند جواب دهد .اما آنها آشکارا آن سیاست را
نخواهند پذیرفت .بااینحال ،اگرچه ممکن است برای لحظهای به نظر برسد که راهبرد
ترامپ جواب میدهد ،اما اوضاع زمانی که دیگران مقابلهبهمثل کنند تغییر خواهد
کرد .و زمانی که آنها مقابلهبهمثل کنند ،حقیقت مهم «جنگ تجاری» انگیزههای
سرمایهداران را برای سرمایهگذاری در اقتصاد جهانی کاهش خواهد داد و ازاینرو
بحران را تشدید میکند.
شما منتقد این دیدگاه بودهاید که این جنگ تجاری جدید ممکن است
سبب جهانیسازیزدایی شود چرا اعتقاد دارید که این عقبنشینی آشکار از
سیستم جهانی امکان استقالل را ایجاد نخواهد کرد؟
در نزد من اساس جهانیسازی کنونی جهانیسازی مالی است .از این جنبه است
که با برنامههای قبلی جهانیسازی متفاوت است و تأثیر عظیمی بر ماهیت دولت
دارد :دولتی که یک ملت-دولت باقی میماند مجبور به پاسخ به درخواستهای مالی
جهانی شده است (در غیر این صورت سرمایه از کشور دارای مشکل و بحران مالی فرار
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میکند) .حتی اگر حمایتگرایی در حرکت کاالها وجود دارد بهخودیخود نمیتواند
این واقعیت سلطهی مالی جهانیشده را ذرهای تغییر دهد .تا امروز هیچ رهبر متروپل
از تحمیل کنترل بر سرمایه سخنی نگقته است ،بنابراین به نظر من تمام این گفتوگو
دربارهی جهانیسازیزدایی اهمیت خود را از دست میدهد.
چین و ایاالت متحده
راقورام راجان ،رئیس اقتصاددان سابق صندوق بینالمللی پول و مدیر
سابق بانک رزرو (مرکزی) هندوستان ،زمانی گفت که چین و امریکا در
«همآغوشی شیطانی» هستند و روابط داخلی آنها بیثبات و خطرناک است.
آیا شما با این نظر موافقاید؟
من عبارات این گفتمان را نمیپذیرم .این سرمایهی امریکایی است که برای ایجاد
سود بیشتر به چین منتقل شده است .ازاینرو مسئلهی «امریکا در برابر چین»
نیست بلکه مسئلهی «امریکا در برابر سرمایهی امریکایی» است .به خاطر پریشانی
اجتماعی و خشمی که این امر به ویژه در دوران طوالنی بحران جاری در امریکا ایجاد
کرده است ،ترامپ سعی می کند تا از طریق حمایتگرایی خود تا حدی انگیزهی
سرمایه ی امریکایی را برای انتقال تولید به خارج ،اما نه حرکت آزاد امریکا در سراسر
جهان ،یا به عبارت درستتر ،مالیهی بینالمللی ،را محدود کند .و او برای جبران
زیانی که به واسطهی این حمایتگرایی میتواند برای سرمایهی امریکایی رخ دهد،
کاهش هنگفت مالیات شرکتها را مطرح میکند .ازاینرو من در تحلیل خود
سرمایهی امریکایی را پیشزمینه میدانم.
آیا نمایش اقتصاد ظاهر ًا آرام (بیتنش) امریکا بر خطمشی چین تأثیر
دارد؟ پیشبینیتان دربارهی واکنش چین به نمایش ترامپ – جدای از
واکنش اولیه که باالبردن تعرفهها بود -چیست؟
آشکار است که جدای از باال بردن تعرفه ،چین اکنون برای حفظ آهنگ رشد
خود ناچار از تکیه بر بازار داخلی است .این امر میتواند مستلزم هزینهی دولتی
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بیشتر ،نرخ باالی رشد کشاورزی ،و توزیع برابرتر درآمد در داخل چین باشد .اینها
سیاستهایی است که بهطور سنتی با سوسیالیسم (با این فرض که هزینهی دولتی در
آموزش و پرورش ،بهداشت و خدمات اجتماعی صرف شود) ارتباط دارد .این تعدیلی
است که اقدامات ترامپ میتواند چین را به انجام آن وادار کند .ازاینرو تأثیر آن
هلدادن بیشتر چین به سمت سیاستهای سوسیالیستی است .به نظر من این باید
خوشآیندترین حالت باشد.
چین در این جنبه مزیت بزرگی دارد ،یعنی چین میتواند با کمترین هزینه به
سمت سیاستهایی گذر کند کهبر محور بازار داخلی میچرخند .چراکه چین برخالف
هند هرگز به صورت کامالً نامحدود به روی جریان مالی باز نبوده است .بنابراین
مشکل فرار سرمایه در طی دوران گذار وجود ندارد .همچنین،برخالف هند ،چین
حساب جاری اضافی در تراز پرداختها دارد ،به نحوی که در طی دوران گذار هیچ
مشکل مالی ناشی از کسری تراز جاری نمیتواند چین را آزار دهد.
به نظر من ،مخالفت با چنین گذاری به سمت سیاستهای برابریطلبانهتر
میتواند احتماالً سیاسی و ناشی از فشار طبقهی متوسط شهری رشدیابندهی چین
باشد ،چون طبقه ی متوسط شهری چین مانند همتای هندی خود ،همیشه چشم به
فرصتها در غرب ،برخورداری عمده از رشد سریع چین و تعصبی ضدبرابری دارد.
امپریالیسم دالر
چند سال قبل ،پتر گوان (استاد روابط بینالمللی در دانشگاه متروپولیتن
لندن و عضو تحریریهی بررسی چپ نو – مترجم ) از رژیم دالر وال استریت
و از عصر اربابی دالر سخن میگفت مبنی بر این که دالر و وال استریت
یکدیگر را تقویت میکنند و اربابی دالر به امریکا اجازه میدهد تا کسری
تراز تجاری بزرگ را به اجرا بگذارد و سیستم مالی امریکا به منبع اصلی دنیا
تبدیل شود .آیا این سیستم امروز هنوز زنده است؟
با وجود اعالم سیاست های حمایتی ترامپ و افزایش در کسری تراز مالی ،که
بهطور معمول میتوانست دالر را تضعیف کند ،امریکا در حال مکیدن سرمایهی مالی
از سراسر جهان است .این پویایی به تقویت ارزش دالر منجر میشود .در حقیقت،
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امکان افزایش نرخ بهره در امریکا ،همراه با احتمال افزایش بیشتر آن درآینده وجود
داشته است .اما این به من نشان میدهد که نقش دالر بهعنوان میانگین پایدار حفظ
ثروت در اقتصاد جهان دستنخورده باقی میماند و قدرت دستنخوردهی دالر نیز
مستلزم قدرت دستنخوردهی وال استریت است.
آیا اعتقاد دارید که اگر ترامپ این جهتگیری سیاسی را ادامه دهد
ممکن است تالش جدی دربارهی نقش دالر بهعنوان ارز اصلی در جهان و
نقش وال استریت بهعنوان منبع اصلی اعتبار بازسازی شود؟
نقش دالر و همبسته با آن نقش وال استریت مطرح میشود چون اقتصاد جهان
سرمایه داری نیازمند یک میانگین پایدار حفظ ثروت است .در حال حاضر ارز دیگری
وجود ندارد که بتواند این نقش را ایفا کند .یورو ،که همیشه نسبت به دالر در رتبهی
دوم قرار داشت و به نظر میرسید بتواند برای مدتی چالشهایی را بر دالر تحمیل
کند ،قدرت خود را از دست داده است.
البته اعتماد هر کارگزار انفرادی به ثبات ارز از این واقعیت ناشی میشود که همه
به این ثبات باور دارند .به عبارت دیگر ،غریزهای جمعی نسبت به آن وجود دارد ،اما
این غریزهی جمعی دلخواه نیست ،چیزی است که نمیتواند به هر ارزی پیوست شود.
برای این که یک ارز شرایط «بهتر از طال» بودن را کسب کند باید ویژگیهای معینی
داشته باشد .کشوری که ارز به آن تعلق دارد باید در داخل خاک خود امنیت روابط
دارایی سرمایه داری را تضمین کند .همچنین باید برای تضمین امنیت روابط دارایی
سرمایهداری در همه جا از طریق دخالتها ،از جمله دخالتهای نظامی ،به اندازهی
کافی قدرت مند باشد .به همین ترتیب باید برای جلوگیری از هر تهدید تورمی به ارز
خود (برای آن که مردم ارز خود را به طالی واقعی تبدیل نکنند که به معنی آن است
که ارز آنها باید «به همان خوبی طال» باقی بماند) با حفظ ارتش ذخیرهی کار کافی
و تحمیل «کاهش ارزش درآمد» بر تولیدکنندگان کاالهای اولیه از طریق یک رژیم
اقتصاد جهانی ،با پشتیبانی قدرت نظامی خود قادر باشد ،و کارهایی از این گونه .به
عبارت دیگر ،قدرت امپریالیستی باید سنگر یا پایگاه خانگی سرمایهداری جهانی باشد.
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امریکا به ایفای نقش سنگر سرمایهداری جهانی ادامه میدهد ،و چرایی آن که ارز آن
«به همان خوبی طال» تلقی می شود ،با وجود این که تمام اقتصاد آن بهسختی کار
میکند و سیاستها تغییر میکند به همین دلیل است .دالر تا آیندهای قابلپیشبینی
چنین نقشی خواهد داشت.
جالب است که پس از ترکیدن حباب مسکن ،زمانی که بحران مالی در کانون
مالی خود امریکا آغاز شد ،سرمایه ی مالی به جای خروج از امریکا از سراسر جهان به
داخل امریکا جریان یافت .ای ن امر مانند پناه بردن به سنگر در زمان یورش وحشت
است .به همین ترتیب ،امروز جریان سرمایهی مالی مشابهی به داخل ایاالت متحده
وجود دارد .سنگر بودن آن برای سرمایه ازاینرو به عاملهایی ژرفتر از صرفاً نمایش
سیاستهای ویژه یا عملکرد آن ربط دارد.
بدیلها
دولتهای مترقی در این چارچوب برای ایجاد جایگاهی برای خود چه
ال دولت جدید مکزیک برای ایجاد فضا برای نوعی
می توانند بکنند؟ مث ً
برنامهی سوسیالدموکراتیک چه کار میتواند بکند؟ به عبارت دیگر ،در این
زمینه شما مایلاید کدام سیاستهای مالی را توصیه کنید؟
من اعتقاد دارم هر دولتی که سیاستهای هوادار مردم را دنبال کند دیر یا زود
باید کنترل جریانهای مالی فرامرزی را به دست بگیرد .دلیل روشن است :دولت
مجبور خواهد بود یا به سرمایهی مالی گوش کند یا به مردم .اگر هم به مردم گوش
کند ،موجب خشم سرمایهی مالی خواهد شدکه بر ضد آن مجبور خواهد بود جریان
سرمایهی مالی را کنترل کند .اما فکر میکنم دولتهایی مانند لوپز ابرادور در
مکزیک ،به جای فریاد از سقف هدفهای خود برای تحمیل کنترل بر سرمایه ،ابتدا
میتوانند به سمت تصویب سیاستهای هوادار مردم حرکت کنند ،و زمانی که
سرمایهی مالی با فرار سرمایه با چنین سیاستهایی مخالفت کرد ،کنترل بر سرمایه را
اعمال کنند .به عبارت دیگر ،اقدام دولت برای کنترل سرمایه باید نزد همگان در اثر
بوالهوسیهای سرمایه ی مالی ضروری جلوه کند و نه اقدامی که صرفاً منتج از
ایدئولوژی است.
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شما گفتید که جهانیسازی سرمایهی مالی با وجود این حمایتگرایی
زنده میماند .یک دولت مترقی برای برنامهی بدیل در این دوران
طوالنیشدهی جهانیسازی سرمایهی مالی چهگونه میتواند تأمین مالی کند؟
باید در اینجا بین سرمایهی مالی و پسانداز خطفاصل بکشیم .نفس سرمایهی
مالی هرگز مشکلی برای یک کشور نیست ،مگر آن که آن کشور دستان خود را با
کنارگذاشتن بانک مرکزی (مانند کشورهای منطقهی یورو) ببندد ،یا خودمختاری
کامل به آن بدهد که به معنای آن است که عمالً مسئوالن صندوق یا بانک ادارهاش
می کنند .تا زمانی که از طریق کنترل سرمایه از فرار سرمایه جلوگیری شود و کنترل
دموکراتیک بر بانک مرکزی برقرار باشد ،هیچ مشکل مالی بر سر راه هیچ دولت
مترقی نخواهد بود.
مشکل واقعی اما به پسانداز ها مربوط است و این پساندازها را هر دولت مترقی
که خواستار تصویب سیاستهای هوادار فقرا از طریق اخذ مالیات از ثروتمندان و
ال
کسانی که در دورهی جهانیسازی ثروتمندتر شدهاند باشد میتواند بسیج کند .مث ً
در کشوری مانند هند جایی که یک درصد باالیی خانوارها مالکیت  60درصد از کل
ثروت را دارد ،نرخی که در دورهی سیاستهای نولیبرالی افزایش یافت و حتی
هماکنون نیز به رشد خود ادامه میدهد ،هیچ مالیات بر ثروتی که ارزش نامگذاری
داشته باشد وجود ندارد که یک رسوایی است .همین امر کموبیش در مورد دیگر
کشورها هم صادق است.
بااینحال ،دشواریهای رودرروی هر دولت مترقی نه به خاطر محدودیتهای
عینی اقتصادی که با آنها مواجه میشود ،بلکه به خاطر توان امپریالیسم جهانی به
وجود می آید که امروز نه فقط بر حسب امپریالیسم امریکایی ،المانی یا ژاپنی بلکه
همچنین بر حسب امپریالیسم سرمایهی مالی جهانی نیز باید مالحظه شود.
منبع:
https://www.thetricontinental.org/the-imperialism-of-finance-capitaland-trade-wars/

نقد اقتصاد سیاسی
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پس از این که الکساندریا اکازیو کورتز در مصاحبهای گفت وقتی دربارهی چگونگی
تأمین مالی «نیو دیل سبز» میاندیشیم« ،نظریهی مدرن پولی باید بخش مهمتری از
مباحثات ما باشد» ،این نظریه بیشتر موردتوجه رسانهها قرار گرفت .براساس نظریهی
مدرن پولی دولت میتواند بدون این که نگران کسری باشد هر مقداری که الزم است
هزینه کند .کارشناس نظریهی مدرن پولی و مشاور برنی ساندرز ،پروفسور استفانی
کلتون میگوید وقتی دولت به هزینه کردن دست میزند خلق پول میکند.
محدودیت واقعی روی این هزینهها ،نه سقف مصنوعی میزان بدهی ،بلکه کمبود کار و
مواد الزم برای انجام کار است که موجب باالرفتن سطح عمومی قیمتها میشود.
تنها موقعی که به این محدودیت واقعی میرسیم در آن صورت الزم است با مالیات
بخشی از پول را پس بگیریم ،ولی حتی دراین موقع هم هدف یافتن امکاناتی برای
تأمین مالی پروژههای دولتی نیست .درعوض ،در اقتصادی که برای استفاده از همهی
پول موجود منابع الزم را دراختیار ندارد ،الزم است عرضهی پول را کمتر کنیم.
همانطور که انتظار میرفت ،منتقدان این نظریه هم بیکار ننشستهاند و روندی را
که موجب تأیید نظریهی مدرن پولی میشود «هراسآور» و «جوکی که خندهدار
نیست» خواندند .در پستی که در اول فوریه در دیلی رکنینگ منتشر شد ،بریان ماهر
تصویر سیاهی از سال  2020به دست داد که برنی ساندرز به ریاست جمهوری
انتخاب میشود و میکوشد براساس نظریهی مدرن پولی «سیاست افزودن بر عرضهی
پول به نفع مردم» را اجرا کند .او ،برای رد این دیدگاه که دولت برای حل مشکالت
اقتصادی میتواند بهسهولت «پول چاپ کند» دورنمای هراسآور ونزوئال را پیش
کشید که «پول» همه جا هست ولی دست خیلیها به نیازهای اولیهی زندگی
نمیرسد ،قفسهی مغازهها خالی است ،بیکاری هم  33درصد است و تورم هم
پیشبینی میشود که تا پایان سال به یک میلیون درصد برسد.
بالگنویس دیگر ،آرنولد کلینگ هم به تورم افسارگسیختهی ونزوئال اشاره کرد و
در توصیف نظریهی مدرن پولی نوشت «این نظر که دولت به این دلیل که پول چاپ
میکند می تواند هرمقدار که الزم دارد هزینه کند  ...تا زمانی که دیگر نتواند» و ادامه
داد «:از نظرمن تورم افسارگسیخته در ونزوئال نشان میدهد که وقتی کشوری به

الن براون  /ترجمهی احمد سیف

جایی میرسد که دیگر نمیتواند چه پیش خواهد آمد .درکشور اشتغال کامل نداریم
ولی دولت ظاهراً نمیتواند با هزینهی بیشتر خود را از این مخمصه رها کند .کسی
باید ازمدافعان نظریهی مدرن پولی دربارهی ونزوئال سؤال کند».
من کارشناس نظریهی مدرن پولی نیستم و در اینجا هم نمیخواهم آن را با
جزئیات توضیح بدهم (البته میپذیرم که براساس مقررات موجود دولت نمیتواند
همزمان با هزینه کردن پول خلق کند ولی باید بتواند این کار را بکند .درواقع،
مدافعان تئوری مدرن پولی به این مشکل واقفاند ولی این امر موضوع مقالهی دیگری
باید باشد.
آنچه میخواهم در این مقاله بحث کنم مقولهی تورم افسارگسیخته است ولی
چرا تورم افسارگسیخته در ونزوئال و افزودن بر عرضهی پول برای مردم دو موضوع
ال متفاوت است.
کام ً
تفاوت ونزوئال در چیست؟
مشکل ونزوئال این نیست که دولت پول چاپ کرده است تا با آن افراد را استخدام
کرده زیرساخت بسازد و یا خدمات رفاهی ارایه بدهد و توسعهی اقتصادی را بیشتر
کند .اگر این چنین بود دیگر نرخ بیکاری به  33درصد نمیرسید که همچنان در
حال افزایش باشد .ونزوئال مشکلی دارد که امریکا هیچگاه نداشت و نخواهد داشت.
مشکل ون زوئال این است که بدهی سنگینی به دالر امریکا دارد یعنی به یک واحد
پولی که نمیتواند آن را خودش چاپ کند .وقتی بازار نفت – عمدهترین دارایی
ونزوئال  -رونق داشت ونزوئال میتوانست تعهدات مالی اش را برآورده کند .ولی وقتی
بهای نفت سقوط کرد ،دولت به چاپ بولیوار دست زد تا با آن در بازارهای ارزی
بینالمللی دالر بخرد .همین که سفتهبازان این بازار بهای دالر را افزایش دادند ،چاپ
بیشتر بولیوار ضروری شد و به همین دلیل پول ملی با کاهش ارزش شدید روبرو
شد.
این همان مشکلی است که جمهوری وایمار آلمان و زیمبابوه  -دو نمونهی
کالسیک تورم افسارگسیخته  -داشتند و اغلب هم تا قبل از بروز بحران درونزوئال،
برای ساکت کردن کسانی که موافق گسترش فعالیتهای دولت بودند ،این نمونهها
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بهکار گرفته میشد .پروفسور مایکل هادسون ،اقتصاددان برجسته که طرفدار نظریهی
مدرن پولی است و مقولهی تورم افسارگسیخته را هم بهطور جدی بررسی کرده بر
این باور است که فاجعه به این دلیل پیش نیامده که دولت برای رونق اقتصاد به چاپ
پول دست زده است .برعکس نظرش این است که «به هر تورم افسارگسیخته که در
تاریخ نگاه میکنید ،به این دلیل پیش آمده که تأمین مالی بدهی خارجی کمر پول
ملی را شکسته است .مشکل همیشه از آنجا پیش میآید که محدودیتهای ارزی
زمان جنگ مشکل را پیش آورده است نه هزینههای دولتی».
ونزوئال و همهی کشورهائی که بدهی سنگین ارزی دارند کشورهایی دارای حق
حاکمیت نیستند .دولتی که حق حاکمیت دارد میتواند برای بنای زیرساختها و
توسعه بهطور موفقیتآمیزی به چاپ پول خود دست بزند و اغلب هم چنین کردهاند.
من در مقالههای متعدد با بهرهگیری از نمونههای تاریخی از ژاپن ،چین ،استرالیا و
کانادا این موضوع را بررسی کردهام.
اگرچه ونزوئال به زبان تکنیکی درگیر جنگ نیست ولی به دلیل حملهی یک
قدرت خارجی با کمبود جدی ارز روبرو شده است .تحریم اقتصادی امریکا چند سالی
ادامه یافته است که موجب شده تا ونزوئال دستکم  20میلیارد دالر زیان ببیند.
امریکا پس از کودتای ناموفق جورج دبلیو بوش علیه رئیسجمهور هوگو چاوز در
 ، 2002بدون این که رسم ًا اعالم کند جنگ با ونزوئال را آغاز کرده و حدود هفت
میلیارد دالر از اموال ونزوئال را ضبط کرده است.
چاوز بادرایت «انقالب بولیواری» را در پیش گرفت که شامل رفرمهای اقتصادی و
اجتماعی بود که بهطور جدی موجب کاهش فقر و بیسوادی در کشور شد و برای
میلیونها تن از شهروندان ونزوئال سطح زندگی و بهداشت را بهشدت بهبود بخشید.
این رفرمها همچنین شامل ملیکردن بخشهای مهمی از اقتصاد کشور بود و موجب
شد تا چاوز به صورت قهرمان میلیونها شهروند و همزمان دشمن الیگارشی ونزوال
دربیاید.
پس از مرگ چاوز در  2013نیکالس مادورو به ریاست جمهوری رسید و وعده داد
که انقالب بولیواری را ادامه خواهد داد .و اخیراً همان گونه که صدام حسین و معمر
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قذافی پیش از او کرده بودند اعالم کرد که پس از اعمال تحریمهای اقتصادی ترامپ،
ونزوئال فروش نفت به واحدی به غیر از دالر را ادامه خواهد داد.
الیوت ابرامز بدنام اخیراً بهعنوان نمایندهی ویژهی امریکا در امور ونزوئال منصوب
شده است .ابرامز که بهعنوان یک نومحافظهکار (نئوکان) برجسته نقش نزدیکی در
کودتای شکستخوردهی بوش در ونزوئال در  2002داشت ،از دید خیلیها به خاطر
آنچه که در کشورهای امریکای مرکزی انجام داد و آنهم کتمان قتل عامها بهدست
جوخههای مرگ تحت حمایت امریکا بود ،یک جنایتکار جنگی است .جان بولتون،
مشاور امنیت ملی ،هم یک نئوکان دیگر است که مبلّغ تغییر رژیم در ونزوئال است .در
طی کنفرانس مطبوعاتی در  28ژانویه  ،2019وی دفترچه یادداشتی در دست داشت
که رویش نوشته شده بود « 5000سرباز به کلمبیا» ،و البته میدانیم که کلمبیا
هممرز ونزوئالست .بدون تردید جریان این است که نئوکانها بر این عقیدهاند که
«کارهای ناتمام در ونزوئال دارند».
بولتون حتی تظاهر هم نمیکند که این کارها را برای استقرار «دموکراسی»
میکنند .او بدون این که سخناش ابهامی داشته باشد به فاکس نیوز گفت «از نظر
اقتصادی برای امریکا بسیار تفاوت میکند اگر کمپانیهای نفت امریکایی در منابع
نفتی ونزوئال سرمایهگذاری کرده به تولید بپردازند» .همانطور که نیکسون دربارهی
تاکتیکهای امریکا علیه حکومت آلنده در شیلی میگفت هدف تحریمهای اقتصادی
و تهدید جنگی زیر ضرب گذاشت اقتصاد کشور است.
نابودی انقالب بانکی عمومی در ونزوئال
بعید نیست که این مداخالت برای مسئلهای فراتر از نفت باشد که اخیراً در بازارها
بهایش بیشتر پایی ن آمده است .امریکا دیگر نیاز ندارد تا برای افزایش عرضهی نفت
خود کشوری را اشغال کند .همان طور که درعراق و لیبی انجام گرفت ،انگیزهی دیگر
بعید نیست زیر ضرب گرفتن انقالب بانکداری باشد که رهبران ونزوئال آغاز کردهاند.
بحران بانکی  2009-2010فساد و ضعف ساختاری بانکهای ونزوئال را آشکار
ساخت .بعضی از بانکها درگیر فعالیتهای بهشدت بحثبرانگیز بودند و شماری دیگر
هم سرمایهی کافی نداشتند .همچنین بانکهایی هم بودند که به مدیران خود
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وامهای کالن داده بودند .حتی یکی از سرمایهگذاران نتوانست جواب بدهد پولی که با
آن بانکهایی را خریده بود از کجا آورده است.
برخالف آنچه که در امریکا اتفاق افتاد دولت به جای این که از کیسهی
مالیاتدهندگان به کمک بانکداران بیاید ،دولت ونزوئال در  2009هفت بانک را ملی
کرد که در کل  12درصد کل سپردههای کشور را داشتند .دولت چاوز حداقل 16
بانکدار خاطی را دستگیر کرده و در  40مورد دیگر به خاطر فساد گسترده دستور
توقیف صادر شد که شماری از آنها از کشور فرار کرده بودند .تا پایان مارس 2011
از  59بانک که درپایان نوامبر  2009وجود داشتند ،تنها  37بانک باقی مانده بودند.
مؤسسات دولتی نقش برجستهای پیداکردند به طوری که تا مارس  2011حدود 35
درصد از کل داراییهای بانکی را دراختیار داشتند درحالی که سهم مؤسسات خارجی
تنها  13.2درصد از داراییها بود.
با وجود سروصدای مطبوعات ،در  2010چاوز این تصمیم شجاعانه را گرفت و
قانونی گذارند که برآن اساس صنعت بانکداری بخشی از «خدمات عمومی» شد.
براساس این قانون  5درصد از سود خالص بانکها باید صرف تأمین مالی پروژههای
شوراهای شهری بشود که از سوی شوراها و کمونتهها طرحریزی و به نفع آنها اجرا
میشود .دولت ونزوئال در تخصیص اعتبارات به بخشهای دارای ارجحیت هم مداخله
کرد و به طور روزافزونی حتی در فعالیتهای مؤسسات مالی بخش خصوصی هم وارد
شد .براساس قانون حدود نیمی از اعتبارات بانکها در ونزوئال باید به حوزههایی چون
واحدهای کوچک و بخش کشاورزی اختصاص یابد.
راشل بوتروید در مقاله ای که در  2012تحت عنوان «ونزوئال سهم اجباری بانکها
در فعالیتهای اجتماعی را افزایش داد ولی درامریکا و اروپا این چنین نمیکنند»
متذکر شد که دولت ونزوئال از بانکها میخواهد که دین خود را به جامعه پس
بدهند .مسکن به صورت یک حق در قانون اساسی درآمد و بانکها موظف شدند که
 15درصد از درآمدهای خود را برای اجرای این حق تخصیص دهند .هدف
اعالمشدهی برنامهی «مأموریت بزرگ در حوزهی مسکن» این بود که قبل از ،2019
ساخت  2.7میلیون واحد مسکن رایگان برای خانوارهای کمدرآمد انجام بگیرد .هدف

الن براون  /ترجمهی احمد سیف

ایجاد یک نظام بانکداری اجتماعی بود که در خدمت توسعهی جامعه باشد نه این که
تنها به این فکر باشد که چهگونه ثروت را از کشور زهکشی کند .به گفتهی بوتروید،
«ونزوئالئیها نیکبخت اند که دولتی دارند که درمقایسه با راحتی بانکدارها و
البیایستها ،برایش کیفیت زندگی مردم عمده است .اگر بحران مالی  2009تنها یک
نکته را روشن کرده باشد این است که نظام سرمایهداری نمیتواند خودش را تنظیم
کند و اینجاست که دولتهای پیشرو و قانون گذاریهایشان مطرح میشوند و
اهمیت مییابند .و این جا دقیقاً همان جایی است که در امریکا شاخهی پیشرو حزب
دموکرات وارد می شود و چرا طرح اوکازیو کورتز درمطبوعات با همان سروصدایی
روبروشده است که در ونزوئال شاهد بودهایم».
اصل یکم بخش  8قانون اساسی به کنگره قدرت میدهد که عرضهی پول ملی را
ایجاد کند .کنگره باید از این قدرت استفاده کند .کار کلیدی برای برقراری حاکمیت
ملی مان این است که حق تکثیر پول ملی را باید از نظام بانکداری تجاری که هیچ
گونه مسئولیت عمومی – به غیر از بیشینه کردن سود برای سهامداران خود را به
رسمیت نمیشناسد  -پس بگیریم .پول خلق شده از سوی بانکها با اعتماد عمومی و
اعتبار ایاالت متحده ،از جمله نظام بیمهی سپردهها از سوی دولت فدرال ،دسترسی
به وامدهی فدرال رزرو ،و کمکهای مالی وقتی که بانکها گرفتار مالی پیدا می کنند،
تداوم مییابد .اگر ما مردم از پولی حمایت میکنیم ،این پول باید از سوی کسانی که
از سوی مردم آزادانه انتخاب میشوند ،خلق شود و تکاثر یابد .این روزها دولت
بهکفایت نمایندهی مردم نیست .به همین خاطر در وهلهی نخست ما باید دولت را
پس بگیریم .خوش بختانه این دقیقا کاریست که اکازیو کورتز و همکارانش در گنگره
می کوشند انجام بدهند.
پیوند با متن اصلی:
The Venezuela Myth Keeping Us From Transforming Our Economy

588

نقد اقتصاد سیاسی

زنجیرههای جهانی کاال
و نوامپریالیسم
اینتان سونداو ،ج .جمیل جونا و جان بالمی فاستر
ترجمهی هومن کاسبی

اینتان سونداو ،ج .جمیل جونا و جان بالمی فاستر  /ترجمهی هومن کاسبی

تولید سرمایهداری قرن بیستویكم را دیگر نمیتوان صررفا تممیری اا اقتدرادهای
ملی قلمداد کرد ،تا بهسادگی اا منظرر تولیرد نالرالص داللری  )GDPاقتدرادهای
جداگانه و مبادالت تماری و سرمایه که میران ننهرا روی میدهرد تللیرل درود .در
عوض ،تولید بیش اا پیش در انمیرههای جهانی کاال کره تلرت عنروان انمیرههرای
جهانی عرضه یا انمیرههای جهرانی ارا نیرش درنالته میدروند) تلرت کاکمیرت
درکتهای چنردملیتی سرامان مییابرد کره سریاره را فراگرفتهانرد ،و بره پیونردهای
متیددی تقسیم دده است که هر کدام نمایندهی انتقال ارا اقتدرادی هسرتند .برا
کنترل بیش اا  80درصد تمارت جهانی توسر دررکتهای چنردملیتی کره فررو
ساالنهی ننها اکنون تقریبا برابر با نیمی اا تولید نالالص داللری جهران اسرت ،ایرن
انمیرههای کاال را میتوان به هم پیوسته در مرکش اقتداد جهانی دانست که تولیرد –
عمدتا در جنوب جهان -را به مدرف نهایی و لشانههای مالی دررکتهای چنردملیتی
انلداری – عمدتا در دمال جهان  -متدل میکند1.
انمیرههای کاالیی جنرال موتورا دامل بیست هشار کسر وکار در سراسرر جهران،
عمدتا در قال تأمینکنندگان قطیات ،اسرت .هریت تولیدکننردهی لرودرو در ایراالت
متلده کمتر اا  20درصد اا قطیات لود را بررای هریرا اا وسرایل نقلیرهی لرود اا
لارج کشور وارد نمیکند ،و گاهی اوقرات قطیرات وارداتری بره کردود  50درصرد یرا
بیشتر اا وسیلهی نقلیهی مونتاژدده بالغ میدوند 2.بره همرین ترتیر  ،بوگینر در
کدود یاسوم اا قطیاتی را که برای هواپیمای لود استفاده میکنرد اا لرارج کشرور
میلرد 3.دیگر درکتهای نمریكایی همچون نایا و اپل ،تولید لود را به پیمانكارانی
عمدتا در پیرامون میسپارند ،و تولید مطابق برا مشخدرات دقیرق و دیمیترال ننهرا
صورت میپذیرد – پدیدهای میروف به قرارداد طول بااو 1قرارداد با درکای مستقل)
و یا ننچه گاهیاوقات دیوههای غیرسهامی تولید نامیده میدود .برونسرپاری تولیرد
توس درکتهای چندملیتی امروا در مرکرش اقتدراد جهرانی ،بره ت ییرر وسرییی در
موقییت مسل ادت ال صنیتی اا دمال جهان تا دههی  1970بره جنروب جهران در
این قرن منمر دده است4.
Arm’s length contracting
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مطالیات نشان دادهاند که دتاب برونسپاری در ارتبرا نشدیرا برا سررمایهگذاری
مسررتقیم لررارجی  )FDIدر منرراطق کمدرنمررد در پیرامررون و همررراه بررا تمررارت
دروندرکتی است .در سال  ،2013جریان  FDIجهرانی بره سرمت «اقتدرادهای در
کال توسیه» به رکورد باالی  52درصد اا کل  FDIرسید« ،که بررای اولرین برار بره
میشان  142میلیارد دالر اا جریان به سمت اقتدادهای توسیهیافته پیشی میگیرد»5.
اما امرواه قرارداد طول بااو اا اهمیت یكسانی برلوردار است .بانا جهانی با اسرتفاده
اا دادههای سردماری ایاالت متلده نشران میدهرد کره  57درصرد اا تمرام تمرارت
ایاالت متلده عبارتست اا تمارت با درکای مستقل ،در کالی که بخش بهسررعت در
کال رددی اا نن به دكل قرارداد انلدارطلبانه با درکای مستقل درمینید که دامل
تولید مشخص توس درکتهای پیمانكاری میدود مانند فوکسکان ترایوان کره در
چین فیالیت دارد) .این دررکتها کاالهرایی همچرون نیفرون) را بررای دررکتهای
چندملیتی لریدار-ملور همچون اپل) تولید میکنند .بهطور کلری ،هرر چره درنمرد
سرانهی دریا تماری ایاالت متلده پایینتر بادد ،سرهم تمرارت ایراالت متلرده برا
درکای مستقل باالتر است ،که نشان میدهد کرل مراجرا برسرر دسرتمشدهای پرایین
است 6.کتی درکتهای چندملیتی با سطوح باالی  FDIبهدردت درگیرر تمرارت برا
درکای مستقل هستند ،و به این طریق بین استثمار مستقیم و غیرمسرتقیم جابرهجا
میدوند .قراردادها با درکای مستقل در کدود  2تریلیون دالر در فرو سرال 2010
ایماد کردند ،که «بخش اعظم نن در کشورهای در کال توسیه» است 7.در سرالهای
 2010تا  ،2014اقتداد جهانی با نرخ  4.4درصد ردد پیدا کرد ،در کالی که تمرارت
با درکای مستقل با نرخ  6.6درصد ،بسیار بیش اا قبلی ،ردد یافت8.
اگرچه این پدیدهها کامال جدید نیستند ،بره ایرن مینرا کره انرواق و اقسرام سروابق
تاریخی را میتوان در عملیات درکتهای بینالمللی پیدا کررد ،مقیراو و پیچیردگی
انمیرههای کاال امرواه ت ییرات کیفیای را باانمایی میکند که سردرت کرل اقتدراد
سیاسی جهانی را ت ییر میدهند .این امر موج سرردرگمی درگرفی در تللیلهرای
اقتدادی-سیاسی در هر دو جناح چپ و راسرت درده اسرت .بردینترتی  ،ت ییرر در
ادت ال صنیتی و ردد سریع برلی کشورها در پیرامون ،بهویژه در درق نسریا ،کتری
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نظریهپرداا مارکسیستی به اهمیت دیوید هاروی را به ایرن نتیمره رسرانده اسرت کره
سمتوسوی امپریالیسم تاکدی میكوو دده و غرب یا دمال جهان اکنون در طررف
باانده قرار دارد .به گفتهی او« ،تخلیهی تاریخی ثروت در جهت درق بره غررب بررای
بیش اا دو قرن ...در طی سی سال گذدته تا کد ایادی برعكس دده است ...من فكرر
میکنم مفید است که ترجیح جووانی اریگی 1را برای رها کرردن ایردهی امپریالیسرم
همراه با تدل مدل هسته-پیرامون نظریهی نظام جهانی) به نفع درک سریالتری اا
رقابت و ت ییر هژمونیها در نظام دولتهای جهانی الذ کنیم»9.
با این کال ،چنین ارایابیهایی برر مبنرای ایرن تروهم اسرت کره امپریالیسرم قررن
بیستویكم را میتوان همانند دورههای پیشین ،عمدتا در سرطح دولرت-ملرت بردون
بررسی نظاممند برد جهانی فشایندهی درکتهای چندملیتی یا نقش نربیتراژ 2نیروی
کار جهانی درک کرد ،که گاهی اوقات در ملافل کس وکار به عنوان منبعیابی کشرور
کمهشینه 3مورد ارجاق واقع میدود .مسئله این است که امرواه انلدارات جهرانی در
مرکش اقتداد جهانی چهگونه ارا تولید دده توس نیروی کرار در پیرامرون را درون
فرنیند مبادلهی نابرابر قبضه میکنند ،و بدینترتی «نیرروی کرار بیشترری در ااای
نیروی کار کمتر» به دست مینورند 10.نتیمه ایرن اسرت کره سرالتار جهرانی تولیرد
صنیتی در کین کفظ و کتی اغل تشدید سالتار جهرانی اسرتثمار و انتقرال ارا ،
ت ییر میکند.
پیچیدگی وضییت ادت ال جهانی نادی اا انمیرههرای جهرانی کراال یرا عرضره ،در
جدول  1نشان داده دده است ،که دامل کشورهایی برا بیشتررین سرهم ادرت ال در
انمیرههای جهانی کاال در سال  2008و/یا  2013میدود.

Giovanni Arrighi
Arbitrage
Low-cost country sourcing
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جدول  1کشورهایی با بیشترین نسبت مشاغل زنجیرههای جهانی عرضه (مشاغل  ،)GSCو
مقصد اصلی صادرات آنها

2008
کشور

چین

2013

سرررهم تمرررام مقدرررد اصرررلی سررهم تمررام مقدرررد اصرررلی
مشررررررراغل صادرات
مشاغل  GSCصادرات
GSC
ایاالت متلده
%39.2
ایاالت متلده
%43.4

هند

%15.8

ایاالت متلده

%16.8

ایاالت متلده

اندونزی

%4.6

ژاپن

%4.6

چین

نلمان

%4.1

چین

فدراسییییون %4.1
روسیه
برزیل

%3.5

ایاالت متلده

%4.1

چین

آلمان

%3.4

فرانسه

%3.6

چین

ایاالت متحده

%3.3

کانادا

%3.6

چین

ژاپن

%2.3

ایاالت متلده

%1.9

چین

مکزیک

%1.8

ایاالت متلده

%2.2

ایاالت متلده

کرهی جنوبی

%1.7

ایاالت متلده

%2.1

چین

بریتانیییییای %1.7

ایاالت متلده

%1.9

ایاالت متلده

کبیر
کل

%85.6

%84.2

منبع :این جدول نسخهای اصالحدده اا دادههای جدول  2اثر ذیل است :تاکاکی کیشو ،1اسرتفان کرون
1و کریستین ویگالن« .2016 .2پیوند مشاغل در انمیرههای جهانی عرضه با تقاضا» ،مقالهی پژوهشری
 ILOساامان بینالمللی کار ،)3ژنو.15 ،

Takaaki Kizu
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یاددادت« :سهم تمام مشاغل  »GSCمربو به  40کشور در سری  WIODپایگاه
داده های ورودی-لروجی جهانی )4است« .مقدد اصلی صادرات» به عنوان کشروری
تیریف دده است که اکثر لروجی مشراغل  GSCکشروری میرین بره ننجرا صرادر
میدود .جداول ورودی-لروجی  ،WIODکتی فیالیت اقتدادی کشورهای لارج اا
پایگاه دادهها در مقولهی «سایر نقا جهان») را توضیح میدهند .با ایرن کرال ،الام
به ذکر است که این  40کشور  43در سال انتشار  )2016سهم اعظم درنمد جهانی و
مشاغل  GSCرا تشكیل میدهند.
همانطور که جدول  1نشان میدهد ،چین و هند تراکنون بیشتررین سرهم کرل
ادت ال در انمیرهی جهانی کاال را نمایش میدهند ،در کالی که ایاالت متلده مقدد
اصلی صادرات برای هر دو کشور است .در نتیمه وضییتی به وجود مینید که تولید و
مدرف در اقتداد جهانی بهطور فشایندهای اا یادیگر جدا میدوند .بره عرالوه ،ارا
افشودهی مالام با چنین انمیرههای کاالیی ،همرانطور کره لرواهیم دیرد ،بره دركل
بیتناسبی به فیالیتهای اقتدادی در کشورهای ثروتمندتر در مرکش سیسرتم نسربت
داده میدود ،اگرچه بخش اعظم کار در کشورهای فقیرتر پیرامون یا جنوب جهان رخ
میدهد.
پژوهشگران اقتدادی در مؤسسهی تلقیقرات اقتدرادی و اجتمراعی 5در فرانسره
نشان میدهتد که انمیرههای جهانی کاال دارای سه عندر مختلف اسرت )1 :عندرر
تولید ،که قطیات و کاالها را در انمیرههای تولید پیچیده به هرم پیونرد میانرد )2
عندر ارا  ،متمرکش بر نقش ننها به عنوان «انمیرههای ارا » که ارا را میان و
درون درکتها در سطح جهانی انتقال میدهد و  )3عندر انلدرار ،بااترابی اا ایرن
واقییت که چنین انمیرههای کاالیی ،تلت کنترل دفراتر مرالی متمرکرش دررکتهای
چنردملیتی انلدرراری هسرتند و رانتهررای هنگفررت انلدراری را انبادررت میکننررد،
Stefan Kühn
Christian Viegelahn
International Labour Organization
World Input-Output Database
Institut de Recherches Économiques et Sociales
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همانطور که استفان هایمر در دههی  1970تئوریشه کرده است 11.تمایش میمول میان
انمیرههای جهانی عرضه و انمیرههای جهانی ارا عمدتا میران همران چیرشی کره
کارل مارکس مواد یا «دكل طبییی» کاال و ارا مدرف نن مینامیرد ،در تقابرل برا
«دكل ارا » نن یا ارا مبادله است .با این کال ،تمام اینها را باید درون نظریهای
کلی درمورد تولید جهانی کاال وکدت بخشید12.
در این تللیل اا انمیرههای جهانی کاال ،سویههای ارا مدرف و ارا مبادله با
برره رسررمیت دررنالتن هررر دو سررویهی مررادی عرضرره) و ارا  ،در کنررار هررم قرررار
میگیرند 13.همانند تمام تولیرد سررمایهداری ،مؤلفرهی ارا در چنرین انمیرههرای
کاالیی غال است و در استثمار نیروی کار ریشه دارد .بنابراین ما تللیرل لرود را برر
تللیل نظرری و تمربری ننچره انمیرههرای کراالیی ارا کرار 1مینرامیم متمرکرش
میکنیم ،با تأکید بر عندر ارا مبادله دكل ارا ) بدون غفلت اا عندر مرادی یرا
ارا مدرف دكل طبییی) .به این طریق ،میلواهیم بفهمیم که امپریالیسم جدیرد
نربیتراژ نیروی کار جهانی چهگونه کار میکند ،و چهگونه ارا نادری اا نیرروی کرار
اراان در پیرامون ،در سطح جهانی قبضه میدود.
با استفاده اا پایگاه دادههایی در دسترو عمروم راجرع بره فیالیتهرای اقتدرادی
جهانی ،سریهایی را اا هشینههای واکد نیروی کار میساایم که هم بهرهوری نیرروی
کار و هم سطوح دستمشد را دربر میگیرد 14.هدف این است که رو دناسی منسمم
نظری – با ریشه در رواب ارا کار  -برای ایمراد مقایسرههای بینالمللری اسرتثمار
نیروی کار تدوین گردد ،و بدینترتی مبنای نظری و تمربی برای تللیرل انمیررهی
کاال بنیان نهاده دود .ما هر پیوند یا گره را در انمیرهی کاال اا منظر هشینههای واکد
نیروی کار درک میکنیم ،که کادیهی سود را تا کد ایادی تییین میکند به عرالوه
گرههای مهم تولید ننهایی هستند که هشینههای نیروی کرار بریش اا همره متمرکرش
هستند و در نتیمه دامل بیشترین میشان نیروی کار اجتماعا الام میدوند – همانند
نقطهی مونتاژ ملدول.
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بررسی هشینههای واکد نیروی کار کشورهای کلیدی در مرکرش و پیرامرون اقتدراد
جهانی نشان میدهد که در امپریالیسم قرن بیستویكم ،درکتهای چندملیتی قرادر
به انمام فرایندی اا مبادلهی نابرابر هستند ،که در واقع نیروی کرار بیشترری در ااای
نیروی کار کمتر دریافت میکنند ،در کالی که ماااد اضافی به دسرت نمرده اغلر بره
طرا گمراهکنندهای به فیالیتهای اقتدادی «مبتكرانه» ،مرالی و اسرتخراج ارا کره
در مرکش سیستم روی میدهند تیلق میگیرد .بهراستی بخرش اعظرم ارا هنگفرت
مالام با نربیتراژ نیروی کار جهانی ،اا تولید در اقتدرادهای مرکرش بره ایران کرارگران
ننجا که برونسپاری د ل لود را داهد هستند میگریشد .این امرر بره ترراکم اهررام
عظیمی اا ثرو ت منفدل اا ردد اقتدرادی در لرود اقتدرادهای مرکرش کمرا کررده
است 15.بخش اعظم این تخلیهی ارا اا پیرامرون ،در قالر جریانهرای غیرقرانونی
ثبتنشده درمینید .بر طبق یا مطالیهی پیشگام الیرر درمرورد جریرانهرای مرالی
جهانی توس مرکش اقتداد کراربردی 1دانشركدهی اقتدراد نرروژ و یكپرارچگی مرالی
جهانی 2مستقر در ایاالتمتلده ،انتقال منابع لالص اا اقتدادهای در کرال توسریه و
نوظهور به کشورهای ثروتمند فق در سال  2012به میشان  2تریلیرون دالر تخمرین
اده دد16.
مقادیر ایادی اا چپاول اقتدادهای پیرامون در جنوب جهران ،بره «جشایرر گرن »
کاراگی لتم میدوند ،جایی که اکنون تریلیونها دالر سررمایهی پرولی در لرارج اا
سااوبرگهای کسابداری و مالیات کتی قدرتمنردترین دولرت-ملتهرا قررار دارنرد17.
چنین سل مالكیت مالی ،وجه مشخدهی کل عدر سرمایهی انلداری-مرالی اسرت
که در نن نقش فشایندهی ننچه مارکس به پیروی اا جیمش استوارت 3سود کاصرل اا
سل مالكیت یا سود کاصل اا انتقال مالكیت) مینامید اکنون مشهود اسرت 18.ایرن
امر اا نقش فشایندهی قبضرهی ارا و اسرتخراج ارا در تییرین سرود دررکتهای
چندملیتی ،در مقایسه با تولید مستقیم ارا  ،ندكار است19.
Centre for Applied Economics
Global Financial Integrity
James Steuart
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واضح است که جهانیساای تولید کول دكاف عریضی در هشینههای واکد نیرروی
کار میان اقتدادهای مرکش و پیرامون بنا میدود ،که نرخهای بسیار براالتر اسرتثمار را
در پیرامون بااتاب میدهد .این واقییرت انیكراو مییابرد کره تفراوت در دسرتمشدها
بیشتر اا تفاوت در بهرهوری میان دمال و جنوب جهان است 20.دادههرای مرا نشران
میدهند که دكاف در هشینههای واکد نیرروی کرار در تولیرد میران هسرتهی اصرلی
ایاالت متلده ،انگلستان ،نلمان ،و ژاپن) و دولتهای نوظهور پیرامونی اصرلی چرین،
هند ،اندونشی و مكشیا) در طی اکثر سه دههی گذدته در کدود  60-40درصد بوده
است .این دكاف عظیم بین دمال و جنوب جهان نادی اا سیستمی است که تلررک
بینالمللی نااد سرمایه را مماا میداند ،در کالی که تلرک بینالمللی نیرروی کرار را
بهددت ملدود میکند 21.نتیمه این اسرت کره دسرتمشدها در پیرامرون پرایین نگره
دادته می درود و اسرتخراج مراااد اقتدرادی هنگفتری اا کشرورهای جنروب ممكرن
میگردد .همانطور که اوتسا پاتنایا 1و پرابهات پاتنایرا 2ادعرا کردهانرد ،تخلیرهی
ماااد اا پیرامون «نه تنها به جهت جریانهای سررمایه ،بلكره همچنرین بره پدیردهی
مكیدن ماااد یا اقتداد بدون هیت عوضی اداره دارد»22.

زنجیرههای جهانی کاال و قبضهی امپریالیستی ارزش
اصطالح انمیرهی عرضه اغل برای اداره به «دنبالهای اا عملیات تولیرد» اسرتفاده
می دود که «در مفهوم و توسیهی ملدول یا سیستم [نغاا میدود] ،اا لالل فرنیند
تولید دامل دریافت ورودیها مواد لام ،ابشار ،تمهیشات) ادامره مییابرد ،و برا توایرع،
نگهداری و پایان عمر ملدول [یا مدرف نن] به پایان میرسد .قطیرات و ماژولهرای
تولید دده در هر گام اا فرایند ،برای تولید ملدول نهایی مونتاژ میدوند»23.
پس انمیرههای جهانی کاال را میتوان همچون ذیل دید:

Utsa Patnaik
Prabhat Patnaik
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فضاهای یكپارچهی جهانی ایماددده توس گروههای مالی با فیالیتهرای تولیردی.
چنین فضاهایی جهانی هستند چرا که افق استراتژیكی را برای افشایش ارا

سررمایه

میگشایند که به فراسوی مراهای ملی میرسد و مقرررات ملری را تضرییف میکنرد.
چنین فضاهایی یكپارچه هستند چرا که اا ادغام صدها و کتی هرشاران دررکت تابیره
تشكیل ددهاند تولید[ R&D ،تلقیق و توسیه] ،امور مالی و غیره) که فیالیتهرای
ننها توس یا هیئت مرکشی کنترل و هماهن

میدود دررکت والرد یرا دررکت

مادر )1که منابع را مدیریت میکند تا اطمینان کاصل دود کره فراینرد ارا گرذاری
سرمایه به للاظ مالی و اقتدادی سودنور

است»24.

مشارکت کشورها در چنین انمیرههای جهانی کاال تأثیر عمیقی بر نیروی کار دارد.
این امر را میتوان اا افشایش سریع تیداد مشاغل مرتب با انمیرههای جهرانی کراال اا
 296میلیون کارگر در سال  1995به  453میلیون در سال  2013مشاهده کرد .ردد
تولید انمیرهی کراالیی در «اقتدرادهای نوظهرور» متمرکرش اسرت کره ردرد چنرین
مشاغلی اا سال  1995تا  2013تقریبا به  116میلیون رسید ،و بخش تولید با هردف
صادرات به دمال جهان تفوق دارد 25.در سال  79 ،2010درصد اا کرارگران صرنیتی
جهان در جنوب جهان اندگی میکردند ،در مقایسره برا  34درصرد در سرال  1950و
 53درصد در سال  26.1970تولید صنیتی به «منبع اصرلی پرویش جهران سروم» در
صادرات و تولید ،بهویژه در درق و جنوب درقی نسیا ،تبدیل دده است ،که در سرال
 ،1990سهم صنیت اا  GDPباالتر اا سایر مناطق بود 27.گشار بانا توسیهی نسیا
نشرران میدهررد کرره اکثررر کشررورها در نسرریای جنرروب درررقی ،بررهویژه ننهررایی کرره
درکالتوسیه قلمداد میدوند ،افشایش سهم لروجی تولیدی لود را اا دهرهی 1970
تا دههی  2000تمربه کردند28.
بررسی این واقییت پیچیده ،چالشهایی را برای دانشمندان علوم اجتماعی به وجود
نورده است .مارکس در سرمایه درمورد «انمیرهی عمومی دگردیسیها [در رابطره برا

Holding Company
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مبادله] که در دنیای کاالها رخ میدهد» نودته بود .بیدا

هر دو ارا مدرف و ارا
رودلف هیلفردین  1در سرمایهی مالی بره پیرروی اا مرارکس بره «پیونرد[هایی] در
انمیرهی مبادالت کاال» اداره کرد 29.ترنس هاپكینش 2و امانوگل والردتاین 3با الهام اا
این انگارههای مارکسی اولیه اا انمیرههای مبادالت کاال که مشخدهی اقتداد جهانی
سرمایهداری است ،مفهروم انمیررهی کراال را در دهرهی  1980بره عنروان بخشری اا
دیدگاه سیستمهای جهانی  -با تأکیرد برر «بااسراای تراریخی صرنایع در طرول قررن
طوالنی دانشدهم» -پیش کشیدند 30.چارچوب انمیرهی جهانی کاال در اواس دههی
 1990بیشتر گستر یافت ،که با انتشار انمیرههای کاال و سررمایهداری جهرانی برا
ویراستاری گری گریفی 4و میگل کورانیرویت 5مشرخص میگشرت 31.بیردا ،در سرال
 ،2000گریفی همچنرین بره چهررهای درالص در دركلگیری دربكهی تلقیقراتی
انمیرهی جهانی ارا /انمیرهی جهانی عرضه تبدیل دد .این دبكهی تلقیقراتی برا
امید به وکدت چندین رویكرد متفاوت اما مشابه به مطالیات انمیرهی جهرانی ایمراد
دد 32.گرچره لرود چرارچوب انمیررهی جهرانی ارا /انمیررهی جهرانی عرضره ،اا
تلقیقات اولیه در مورد انمیرههای جهانی کراال الهرام گرفتره برود ،مكرررا برا سرنت
نئوکالسیكی اقتداد هشینهی مبادالتی ادغام میدد33.
هاپكینش و والردتاین با میرفی مفهوم انمیرهی کاال ،نن را به عنروان «دربكه ای اا
فرایندهای کار و تولید کره نتیمرهی نهرایی ننهرا کراالی تمامدرده اسرت» تیریرف
کردند 34.چنین انمیرههایی میموال «اا للراظ ج رافیرایی گسرترده هسرتند و درون
لود دامل انواق بسیاری اا واکدهای تولید با دیوههای متیدد پردالت هشینرهی کرار
میدوند 35.ملققان انمیررهی کراال اا اصرطالح گرههرا بررای ادراره بره فرنینردهای
جداگانهای استفاده میکنند که یا انمیرهی کاال را تشكیل میدهد .در ایرن امینره
Rudolf Hilferding
Terence Hopkins
Immanuel Wallerstein
Gary Gereffi
Miguel Korzeniewicz
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یا گره دال بر فرایند لاص یا مشخدی اا تولید است و هر گره درون یا انمیررهی
کاال عبارتست اا «کس و/یا سااماندهی ورودیها برای مثال مواد لام یا ملدوالت
نیمه-تمام) ،نیروی کار و تأمین میا نن) ،کملونقل ،توایرع اا طریرق بااارهرا یرا
انتقالها) و مدرف» 36.امرواه تولید بینالمللی کاال بیش اا پیش به دكل انمیرههرای
کرراالی ارا کررار پیچیررده بررا سررطوح برراالتری اا سرراامان درمینیررد .برردینترتی
اقتدادهای مرکش به طور فشاینرده برر واردات اجنراو و لردمات اا جملره مونتراژ) اا
کشورهای کمدرنمد اتكا میکنند 37.همانطور که اکنون عموما بره رسرمیت درنالته
دده است ،یكی اا ویژگیهای برجستهی مربو به چنرین کاالهرایی «نسربت بسریار
ایاد و روبه ردد کارگرانی است ...که در اقتدادهای در کال توسیه واقع ددهاند»38.
ویلیام میلبرگ 1و دبورا وینكلر 2ادعا میکنند که ت ییر در اسرتراتژی دررکت یرا
ملرک کلیدی در این «موج جدید» جهانیددن است .این استراتژی دامل جسرتمو
برای هشینههای پایینتر و انیطافپذیری بیشتر و همچنین میل به «تخدیص منرابع
بیشتر به فیالیت مالی و ارا [تیلقیافته به] سهامدار کوتاهمدت است ،در کالی کره
تیهدات را به ادت ال طوالنیمدت و امنیت د لی کاهش میدهد» 39.عرالوه برر ایرن،
گریفی بر ظهور درکتهای بشرگ چندملیتی تأکید میکند که ملدوالت لوددان را
تولید نمیکنند امری که به ادعای او ملرور «رونردهای جدیرد» برونسرپاری اسرت.
چنین درکتهایی که میمروال لردهفرودران برشرگ و باااریابران میرروف هسرتند را
میتوان ملرکین جدید در انمیرههای جهانی دانست که در طول چند دههی گذدته
برجستهتر ددهاند 40.تولید با درکای مستقل توس درکتهای چندملیتی -که نایا
و اپل داید مشهورترین نمونههای نن بادند -با سالتارهای راهبری همراه اسرت کره
در نن ،درکت هایی که میموال در مرکش اقتداد جهانی قرار دارنرد نقرش مهمری را در
برپایی دبكههای تولید پراکنده در کشورهای صادرکننده ،میموال در جهان سوم ،ایفرا
میکنند 41.ننها در واقع نه تولیدکنندهی کقیقی بلكه صرفا باارگران هسرتند ،یینری

William Milberg
Deborah Winkler
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درکتهایی که ملدوالت میروفی را که میفرودند «طراکی و/یا باااریابی میکننرد،
اما نمیسااند»42.
بلثهای رای در مرورد قراردادهرای دررکتها برا دررکای مسرتقل« ،لدیدرهی
غیرمتمرکش» چنین انمیرههایی را بره مینرای پراکنردگی ج رافیرایی تولیرد پررنر
میسااد .با این کرال ،انمیرههرای «پراکنرده»ی کراال بره جرای ایرن کره نماینردهی
تمرکشادایی واقیی اا کنترل بر تولید و ارا گذاری) بادند ،چنانکره گراهی اوقرات
فرض میدود ،مالام با درکت چندملیتی میینی بدون هیتگونه سهام در بخشهرای
گوناگون تولیدی هستند که به پیمانكاران سپرده اسرت ،و بهدردت تلرت کاکمیرت
دفاتر مالی متمرکش نن قرار دارند .دفاتر مالی درکت چندملیتی ،انلدار لوددان را بر
تكنولوژی اطالعات و بااارها کفظ میکنند ،و بخش بشرگترری را اا ارا افرشوده در
هر پیوند اا انمیره به لود التداص میدهند .اقتداددان مرارتین هرارت-لنردابرگ1
لاطرنشان میکند که بهرغم نوااهی چین به عنوان بشرگترین صادرکنندهی اجنراو
تكنولوژی پیشرفته 85 ،درصرد اا صرادرات تكنولروژی پیشررفته در نن کشرور صررفا
پیوندها یا گرههایی در انمیرههای جهانی کاالی دررکتهرای چنردملیتی هسرتند43.
همانطور که هایمر چند دهه پریش گفرت :مقرر دررکتهای چنردملیتی «اا قلرهی
نسمانلرا ها کكمرانی میکند در روای صاف و نفترابی ،تقریبرا میتواننرد دنیرا را
ببینند»44.
همانطور که جان بالمی فاستر ،رابرت دابلیو .ماچسنی 2و نر .جمیل جونا 3ادعرا
میکنند ،قراردادهرا برا دررکای مسرتقل در واقرع بره دررکتها اجرااه میدهرد کره
«کادیههای سود بسیار باالیی را اا طریق عملیاتهای بینالمللی لود [کس کننرد]
و کنترل استراتژیكی بر لطو عرضهی لود [اعمال نمایند] – فارغ اا فقردان نسربی
 FDIواقیی ننها» 45.اما بررسی این امر غالبا ددوار اسرت ایررا در چنرین دررایطی،
درکتهای چندملیتی اغل تنها ارتباطی غیرمستقیم با کرارگران/اارعینی دارنرد کره
Martin Hart-Landsberg
Robert W. McChesney
R. Jamil Jonna
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اجناو ننها را تولید میکنند .هریت جریران سرودی اا ایرن پیمانكراران لرارجی بره
مشررتریان دررمال جهرران لررود – یینرری درررکتهای چنرردملیتی  -مشررهود نیسررت.
همانطور که جان اسمیت 1در رابطه با قرارداد با درکای مستقل اداره میکند:
کتی یرا سرنت اا سرودهای ان انرد ام ،اپرل یرا جنررال موترورا را نمیتروان [در
کساب داری میمول ارا افشوده] به کرارگران تلرت ابراسرتثمار برنگالد  ،چرین و
مكشیا ردگیری کرد که برای تأمینکنندگان مستقل این درکتهای فراملیتری کرار
میکنند ،و همین رابطهی «طول برااو» اسرت کره برهطور رواافرشون در انمیرههرای
جهانی ارا غالر میدرود کره دررکتهای فراملیتری و درهروندان در کشرورهای
امپریالیستی را به کارگران اراانقیمت متدل میسااند کارگرانی که بیشتر و بیشتر
اا اجناو مدرفی و ورودیهای واسطهای ننها را تولید میکنند46.
بدین ترتی تللیل تمربی که تأثیر کامل نربیتراژ نیروی کار جهانی را توضیح دهد،
دوچندان ددوار میگردد.
با این کال ،نگاه دقیقتری به منطق پشت ایرن ادركال برونسرپاری بره مرا اجرااه
لواهد داد که انمیرههای کاالیی ارا کار و رواب قردرت جرای گرفتره در ننهرا را
ببینیم 47.مسئله صرفا درمورد ایرن نیسرت کره چهگونره دررکتهای چنردملیتی برر
انمیرههای کاال کكمروایی میکنند ،بلكه همچنین این است کره چهگونره اسرتخراج
ماااد را اا جنوب جهان تسهیل مینمایند .ایرن امرر در مفهروم نربیترراژ نیرروی کرار
جهانی بیان میدود ،که به طرای عالی استفن رون 2اقتداددان اصلی پیشین درکت
مورگان استنلی 3به مثابه جایگشینی کارگران گرانقیمرت در ایراالت متلرده و سرایر
اقتدادهای ثروتمند «با کارگران اراانقیمرت در لرارج اا کشرور برا همران کیفیرت»
تیریف کرده است 48.در اینجا نربیتراژ نیروی کار جهانی بره عنروان «تاکتیرا بقرای
مبرم» برای درکتهایی در دمال جهان توجیه میدود که تلت فشار قرار دارنرد ترا
هشینهها را کاهش بدهند و «به دنبال کارنییهای جدید بگردند»49.
John Smith
Stephen Roach
Morgan Stanley
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با بررسی انتقادی ،این ضرورت کنترل هشینه چیشی جش دركلی اا نربیترراژ نیسرت،
که اا تفاوت قیمتها ،در این مورد در رابطه با دستمشد ،درون بااار ناقص جهانی  -برر
اساو ناادی نابرابر کرکت سررمایه و نیرروی کرار  -سوءاسرتفاده میکنرد 50.اگرچره
نیروی کار هنوا تا کد ایادی به دلیل سیاستهای مهاجرتی مقید درون مراهای ملی
است ،سرمایهی جهانی و کاالها ناادی بهمرات بیشتری برای نقل و انتقال دارند ،که
در سالهای الیر به دلیل ناادسراای تمرارت بیشترر هرم درده اسرت .بردینترتی
نربیتراژ نیروی کار جهانی بهعنوان وسیلهای در لدمت درکتهای چندملیتی است تا
اا «تفاوتهای دگرف بینالمللی در بهای نیروی کار» سود ببرند51.
بنابرین اا دیدگاه اقتداد سیاسی انتقادی ،نربیتراژ نیرروی کرار جهرانی بره مینرای
استثمار بیش اا کد نیروی کار در جنوب جهان توسر سررمایهی بینالمللری اسرت.
مبادلهای نابرابر را اا منظر مبادلرهی نیرروی کرار بیشترر در ااای نیرروی کرار کمترر
تشكیل میدهد که در نن ،سرمایهی انلداری-مالی در مرکرش سیسرتم اا اضرافهبهای
باال به سب نیروی کار اراان در جنوب جهان سود میبرد .این فرنیند مبادلهی نابرابر،
همشمان نشان اا ادغام بیشتر کشورهای جنوب جهان در اقتداد جهانی دارد52.
نربیتراژ نیروی کار جهانی ،در بسرتر نظریرهی ارا کرار مارکسری ،پویشری بررای
ارا یابی است استراتژیای هم برای کاهش هشینههای نیرروی کرار اجتماعرا الام و
هم برای به کداکثر رسراندن تدراک ارا اضرافی .سررمایهداری اا طریرق وسرایل
گوناگون ،اا جمله ملی هرای کراری سررکوبگر در کارلانرههای اقتدراد پیرامرونی،
اعمال ممنوعیت دولتی بر اتلادیههای کارگری ،و نظامهای سرهمیهای یرا کرارمشدی،
ارا اضافی بیشتری را اا کارگران استخراج میکند.
نربیتراژ نیروی کار جهانی تا کردی بره واسرطهی ننچره مرارکس ارترش ذلیررهی
صنیتی بیكاران مینامد ممكرن میگرردد – کره در ایرن مرورد در مقیراو جهرانی و
بدینترتی یا ارتش ذلیرهی جهانی اا نیروی کار اسرت 53.ایمراد ارترش ذلیررهی
جهررانی بسرریار بشرگتررر در عرررض چنررد دهررهی گذدررته تررا کرردی برره پدیرردهی
«مضاعفددن دگرف» مربو است ،که به ادغام نیروی کار کشورهای سوسیالیسرتی
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سابق مانند چین) و کشورهای سابقا به ددت کمایتگرا 1همچون هند) در اقتدراد
جهانی اداره دارد .در نتیمه کمم نیروی کار جهانی و همچنین ارترش ذلیررهی نن
گستر مییابد 54.دهقانادایی بخش بشرگی اا پیرامرون جهرانی اا طریرق گسرتر
کشاورای تماری نیش بررای للرق ایرن ارترش ذلیرره اهمیرت دارد 55.کرون اجبراری
دهقانان اا امین ،به ردد جمییتهای ااغهنشین دهری منمر دده اسرت 56.مرارکس
«ناادی» دهقانان جشء «پنهان» ارتش ذلیرره) اا امرین را بره فرنینرد «بهاصرطالح
انبادت اولیه» مرتب میدانست57.
بااتولید ارترش ذلیررهی جهرانی نیرروی کرار نره تنهرا در لردمت افرشایش سرود
کوتاهمدت است بلكه همچنین به عنوان رویكرد «تفرقه بینداا و کكومت کن» نسبت
به نیرروی کرار در مقیراو جهرانی ،بره نفرع انبادرت دراامردت توسر دررکتهای
چندملیتی و سالتارهای دولتی همراستا با ننها به کار مینید 58.اگرچره رقابرت برین
درکتها ملدود به رقابت انلدارهای چندجانبه 2است ،رقابت میان کرارگران جهران
بهویژه در جنوب جهان) با افشایش جمییت ماااد نسبی بسیار تشردید میدرود .ایرن
استراتژی «تفرقه بینداا و کكومت کرن» در راسرتای ادغرام «مااادهرای نیرروی کرار
گوناگون ،برای تضمین عرضهی داگم و روبهردرد نیروهرای ترااه بره ارترش ذلیررهی
جهانی» است که «به دلیل ادت ال نراایمن و تهدیرد مسرتمر بیكراری ،فرمرانبردارتر
میدوتد»59.
اا بلث باال میتوان نتیمه گرفت که مدل رقابت نااد منسوخ دده اسرت .برا وجرود
این ،قاعدهی «سنتی» مباراه برای تولید کمهشینه هنوا انده و سرکال است .در واقع،
میتوان ادعا کررد کره در عدرر سررمایهی انلدراری-مرالی تشردید میدرود .هردف
درکتهای چندملیتی همیشه للق و تداوم قدرت انلداری و رانت انلدراری اسرت،
یینی «قدرت تولید سودهای اقتدادی براال و مانردگار اا طریرق اضرافهبها نسربت بره
هشینههای تولید اولیه» 60.اک کوپ 3مینویسد همچنانکره تولیرد جهرانی میدرود،
Protectionist
Oligopolistic
Zak Cope
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«انلدارهای چندجانبهی 1پیشرو برای کاهش هشینههای نیروی کار و مرواد اولیره برا
هم رقابت میکنند .ننها سرمایه را به کشورهای توسیه نیافته صادر میکنند تا سرود
باالیی را اا استثمار نیروی کار اراان فراوان و کنتررل منرابع طبییری مهرم اقتدرادی
تضمین نمایند» 61.چه اا طریق تمارت دروندرکتی چه اا طریق قرارداد برا دررکای
مستقل ،روند فشایندهی برونسرپاری در چنرد دهرهی گذدرته عبارتسرت اا اسرتمرار
پروژههای امپریالیستی درکتهای چندملیتی ،که سهگانهی ایراالت متلرده و کانرادا،
اروپا و ژاپن بهطور کامل با نن سااگار هستند.
ایررن درک عمررومی اا تولیررد جهانیدررده را بررهعنوان فراینررد مبادلررهی نررابرابر و
سلسلهمرات امپریالیستی میتوان با تللیلهای تمربی رودن سرالت کره بره نشران
دادن این امر کما میکنند که چهگونه مشارکت کشورها در انمیرههای جهانی کاال
مربو به ت ییرات در هشینههای واکد نیروی کار است .همانطور که در بخرش ذیرل
مشاهده لواهیم کرد ،دادههای هشینهی واکد نیروی کرار میتواننرد بره فرمولبنردی
تللیل انمیرهی کاالیی ارا کار کما کنند که بره هردف درک نرخهرای افتراقری
استثمار نیروی کار و رابطهی ننها با جهانیددن تولید ،بر نیروی کار تمرکش میکند.
بنیان رویکرد زنجیرههای کاال-ارزش کار :یک مدل تجربی
فدلی در گشار سال  2015ساامان جهانی کار  )ILOدر مورد ادت ال جهرانی
به این موضوق التداص یافته است که چهگونه ت ییرات در الگوهای تولید جهانی برر
درکتها و ادت ال تأثیر گذادتند .این گشار اداره میکند که دمار مشاغل مربرو
به انمیرههای جهانی کاال بین سرالهای  1995ترا  2013بهدردت افرشایش یافرت ،و
تخمین اده میدود که کدود یاپنمم مشاغل در سراسر جهان با انمیرههای جهانی
کاال در پیوند بادند .افشایش چشمگیرتری را در بخش تولیدی بهاصطالح اقتدرادهای
نوظهور داهد هستیم .جال توجه است که این گشار همچنین نشران داد در کرالی
که مشارکت در انمیرههای جهانی کاال تأثیر مثبتی بر بهرهوری و سودنوری درکتها
دارد ،متناس با نن تأثیر مثبتی بر دستمشدها نمیگرذارد .افرشایش بهررهوری و عردم
Oligopoly
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هرگونه تأثیر مثبت متناسر برر دسرتمشدها بره ایرن مینری اسرت کره مشرارکت در
انمیرههای جهانی کاال به کاهش «سهم ارا افشوده که به کارگران تیلق میگیررد»
منمر میدود – بهراستی گشار نتیمه میگیرد که «ایرن نتیمره امرانی اسرت کره
مشارکت در [ GSCانمیرهی جهانی عرضه] مستقیما بره سرهم دسرتمشد در هرر دو
اقتدادهای نوظهور و توسیهیافته مرتب دود» ایتالیا اا ما) 62.
مقایسهی تفاوتهای ملی در هشینهی واکد نیروی کار – میرشان هشینرهی نیرروی
کار برای تولید یا واکد اا ملدول -به همان مساگل بنیادینی میرسرد کره سراامان
بین المللی کار مطرح کرده است ،اما اا منظری که قدد دارد کادیههای سود نالالص
یا نرخ ارا اضافی را افشا کند .هشینههای واکد نیروی کار ،بهرهوری را به طریقی برا
هشینههای دستمشد درمینمیشد که ارتبا نشدیكی با تلقی اا هشینههای نیروی کار در
نظریهی استثمار مارکس دارد 63.هشینهی واکد نیروی کار ،سنمهای مرک است کره
دادههرای مربررو بره بهرررهوری کرار و مشددهرری را بررای سررنمش رقابرت قیمررت در
ممموعهای میین اا کشورها ترکی میکند .بهطور میمول به عنوان میانگین هشینهی
نیروی کار در هر واکرد لروجری واقیری ،یرا نسربت کرل مرشد سراعتی بره ملدرول
تولیددده در هر ساعت بهرهوری نیروی کار) اراگه میدود .اگر چه دادههای هشینرهی
واکد نیروی کار را میتوان برای اقتداد در کل گردنوری کرد ،اکثر تللیلگران بررای
بهبود مقایسهپذیری ،کانون توجه را به بخش تولیدی ملدود میکنند.
هشینههای واکد نیروی کار را میتوان دالص جامعتری اا رقابت بینالمللری  -در
مقایسه با نرخ ردد بهرهوری  -دانست 64.در یا اقتداد سرمایهداری ،نره سرنمههای
بهرهوری نسبی و نه دستمشدهای نسبی فینفسه بررای تللیرل موقییرت اقتدرادهای
سرمایهداری مختلف کافی نیستند :هشینههای واکد نیروی کار دامل هر دو ممموعره
اا دادهها است .بهعنوان مثال ،کشوری با نرخ ردرد بهررهوری براالتر ممكرن اسرت در
رقابت با کشوری که نرخ ردد بهرهوری نسبتا پرایینتر کره امرا هشینرههای دسرتمشد
پایینتری نیش دارد دكست بخورد .برعكس ،کشوری با هشینرههای دسرتمشد پرایینتر
ممكن است در رقابت با کشوری با ردد بهرهوری باالتر باانده بادد .هشینرههای واکرد
نیروی کار با ترکی هر دو ممموعره اا دادههرا همچنرین ندركار میسرااد کره کمرا
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کادیههای سود نالالص -که به بیان کالكی ،باانمود اضافهبها نشان دهندهی میرشان
انلدار) بر هشینههای تولید مستقیم هستند  -گستردهتر اا همه لواهند بود65.
فاستر در مقالهای در مورد رقابت میان سرمایهداران کره کاصرل بلرث برا رابررت
برنر 1است ،اا میانگین نرخ ساالنهی ت ییر در هشینههای واکد نیروی کار در تولیرد)
برای مقایسهی کشورهای گروه هفرت  )7Gدر دو دوره اا  1985ترا  1998اسرتفاده
کرد 66.دادهها نشان دادند که ردد هشینههای واکد نیروی کرار در ایراالت متلرده در
طی نن دوره نهستهتر اا سایر کشورهای گروه هفت بروده اسرت ،واقییتری کره طبرق
نتیمهگیری تللیلگران ادارهی نمار کار« ،مشیتی قاطع» به ایاالت متلده در «جایگاه
رقابتی کلی نسبت به رقبای اصلی نن در دورهی پس اا سال  »1985برهرغم سرطوح
نسبتا پایینتر ردد بهرهوری واقیی نن بخشید .به ادعای فاستر ،این قضیه «اثربخشری
نبرد طبقاتی علیه کارگران در ایاالت متلده« را بااتاب میداد67.
این یافته نشان میدهد تأمل در اینباره مفیرد اسرت کره ت ییررات در هشینرههای
واکد نیروی کار چه چیشی میتوانند درمورد «قبضهی ارا » اا نیروی کار در جنوب
جهان اا طریق اقدامات برونسپاری به ما بگویند .ما عالقره داریرم تییرین کنریم کره
ت ییرات در هشینههای واکد نیروی کار با گذر امان چه ارتباطی با مشارکت کشرورها
در انمیرههای جهانی کاال دارد و چهگونه این رابطه میتواند به توضیح استخراج ماااد
اا جنوب جهان کما کند.
برای بررسی ارتبا میان هشینهی واکد نیروی کار و انمیرههای جهرانی کراال ،مرا
یا ممموعه دادههای اصلی را با استفاده اا پایگاه دادههای نهاده-سرتاندهی جهرانی2
 )WIODکه الیرا بهطور عمومی منتشر دد برمیساایم 68.قروت ایرن ممموعره اا
دادهها در نسخهی  2015اا «ادت ال جهانی و چشمانداا اجتماعی»  ILOبه نمرایش
گذادته درد ،کره برر انردااهگیری وسریت انمیرههرای جهرانی کراال تمرکرش دادرت.
ممموعهی دادههای  WIODکاوی اطالعاتی مربو به بیش اا چهل کشرور اا سرال
 1995تا  2016است که  85درصد اا تولید نالالص داللی جهان را پودش میدهد،
Robert Brenner
World Input Output Database
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و اا همه مهمتر ،درامل کشرورهای کلیردی اا جنروب جهران همچرون چرین ،هنرد،
اندونشی و مكشیا است 69.ترکی نن برا کسرابهای اقتدرادی-اجتمراعی،SEA 1
ایرممموعهای اا پایگاه دادههای  )WIODامكران برسرالت سرنمههای جرامع برین
المللی اا دستمشد ساعتی به ااای هشینهی هر واکد اا نیروی کار را فرراهم میکنرد70.
ما توجه لود را بر هشت کشور با سطوح باالی مشارکت در انمیرههای جهانی کراال -
ایاالت متلده ،بریتانیای کبیر ،نلمان ،ژاپن ،چین ،هند ،اندونشی و مكشیرا  -متمرکرش
میکنیم
برای درک اهمیت دادهها در مورد هشینههای واکد نیروی کار ،سودمند اسرت کره
ابتدا به مقایسهی مشد ساعتی به دالر نگاهی بینداایم ،که بره تفاوتهرای گسرترده در
سطوح دستمشد بینالمللی میان دمال و جنوب جهان اداره دارد .اگر چه میمروال بره
مشد ساعتی اا منظر برابری قدرت لرید ،PPP 2توانایی میادل برای لرید اجناو و
لدمات) نگریسته میدود ،که برای بررسی مسراگل تسراوی کقروق مفیرد اسرت ،مرا
عالقهمند به مساگل استخراج ماااد و قبضهی ارا اا منظرر دررکتهای چنردملیتی
مستقر در مرکش سیسرتم هسرتیم .اا نن دیردگاه ،دالر ایراالت متلرده بره عنروان ارا
هژمونیا برای «ارا پول» در ممموق و تراکم ثروت پولی در مقیاو جهانی بسریار
اهمیت دارد 71.هشینههای نیروی کار که با بااار دالر انردااه گیرری میدروند ،ترا کرد
ایادی کادیههای سود کلی درکتهای چندملیتی را تییین میکنند.
نمودار یا که میانگین مشد ساعتی نیروی کار در صنایع تولیدی را به دالر ایراالت
متلده در سال  2017گشار میکند ،دكاف دستمشدی را نشان میدهرد کره میران
اقتدادهای دمال و جنوب جهران وجرود دارد .دادههرا نشران میدهنرد کره الرتالف
عظیمی در سطوح دستمشد بین مرکش دمال جهان) و پیرامون جنوب جهان) وجرود
دارد .در اینجا ،مشد ساعتی به دالرهای واقیی تبدیل میدود – نشرانگر ارا لرارجی
هژمونیا مبادله/ذلیره که قیمت لرید نیروی کرار ،کادریههای سرود و جریانهرای

Socio Economic Accounts
Purchasing Power Parity
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مالی بینالمللی را تییین میکند  -به جای اسرتفاده اا تبردیل برابرری قردرت لریرد
نا .ضمیمهی نماری).
نمودار  1میانگین مزد ساعتی در تولید ،دالر ایاالت متحده در سال 2017

منابع :WIOD :کسابهای اقتدادی-اجتماعی  ،)SEAانتشرار در سرال  2013و  .2016مارسرل پری .تیمرر،1
اریا دیتسنبالر 2،بارت لوو 3،رابرت استرر 4،گایتسن جی .د ورایرس« ،)2015 5راهنمرای تدرویری کراربران
برای پایگاه دادههای نهاده-ستادهی جهانی :مورد تولید جهانی لودرو» ،مرور اقتدراد بینالمللری605-575 :23 ،
نرخهای مبادله« :نسل بیدی جدول جهانی پن« 6،رابرت سی .فینسترا 7،رابرت اینكاالر 8،مارسل پی .تیمر ،مررور
اقتدادی نمریكا  2015ضرای تبدیل دالر« :جداول ضری تبدیل ساالنه» ،رابرت سهر 9،دانشگاه ایرالتی اورگران
.2019

یاددادتها :ارقام دامل صنیت بریتانیایی «کا و ملدوالت نفتی پاالیشدرده» نمیدروند .همچنرین
نا .ضمیمهی نماری.

Marcel P. Timmer
Erik Dietzenbacher
Bart Los
Robert Stehrer
Gaaitzen J. de Vries
Penn World Table
Robert C. Feenstra
Robert Inklaar
Robert Sahr
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نرخ بسیار باالتر استثمار کارگران در جنوب جهان نه صرفا برا دسرتمشدهای پرایین،
بلكه همچن ین با این واقییت ارتبا دارد که تفاوت در دستمشدها بین دمال و جنوب
بیشتر اا تفاوت در بهرهوری است .نمودار  2دالص هشینههای واکد نیروی کار را در
دماری اا کشورهای مرکشی کلیدی توسیهیافته و کشورهای نوظهرور پیرامرونی اراگره
میکند که سهم قابلتوجه مشاغل  GSCرا در اقتداد جهانی بین سالهای  1995تا
 2014توضیح میدهد – دورهای اا ردد کباب تكنولوژی پیشرفته در دهرهی 1990
تا بلران مالی بشرگ  2009-2007تا سالهای اولیرهی بهبرودی اا بلرران 72.نمرودار
دكاف عظیمی را نشان میدهد که برین هشینرههای واکرد نیرروی کرار در تولیرد در
اقتدادها ی صنیتی پیشرفته در دمال جهان و اقتدادهای نوظهرور در جنروب جهران
وجود دارد .چهار اقتداد صنیتی پیشرفته ایاالت متلرده ،بریتانیرای کبیرر ،نلمران و
ژاپن) ارتباطی تنگاتن با یادیگر دارند ،در کالی که هر چهار کشور دارای هشینرهی
واکد نیروی کار بسیار باالتری اا چهار کشور نوظهور چین ،هند ،اندونشی و مكشیرا)
هستند.
نمودار  :2شاخص میانگین هزینههای واحد نیروی کار در کشورهای منتخب تولیدی-1995 ،
( 2014ایاالت متحده )100 = 1995
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منابع ،SEA :WIOD :انتشار  2013و  .2016تیمر و همكراران« ،راهنمرای تدرویری کراربران بررای
پایگاه دادههای نهاده-ستاندهی جهانی :مورد تولید جهانی لودرو» ،مرور اقتداد بینالمللری-575 :23 ،
.605
یاددادتها :هشینهی واکد نیروی کار اا طریق نسبت کل مشد نیرروی کرار در هرر سراعت برر لروجری
نالالص در هر ساعت به دست مینید .همچنین نا .ضمیمهی نماری.

نمودار  3بر ت ییرات در هشینرههای واکرد نیرروی کرار در اقتدرادهای نوظهرور در
جنوب جهان نسبت به ایاالت متلده تمرکش میکنرد .در طری تمرام دوره ،هشینرههای
واکد نیروی کار در مكشیا به میشان  12درصد نسبت به ایاالت متلده کاهش یافتره
است ،که دو دهه انیطافپذیری نیروی کار را بااتاب میدهد ،در کالی که هشینرههای
واکد نیروی کار هند اساسا ثابت باقی مانده و فق  2درصد کاهش یافتره اسرت 73.در
مقابل ،هشینههای واکد نیروی کار چین و اندونشی به ترتیر  9و  12درصرد افرشایش
یافته است .هند داگما در جایگاه کمهشینه قرار دادت ،و هشینههای واکرد نیرروی کرار
نن در سال  2014در  37درصد اا سطح ایراالت متلرده برود ،در کرالی کره چرین و
مكشیا به ترتی  46و  43درصرد بودنرد .انردونشی برهرغم سرومین سرهم برشرگ اا
مشاغل انمیرهی جهانی کاال دارای هشینههای واکد نیروی کار در تولید به میشان 62
درصد اا هشینههای واکد نیروی کار در ایاالت متلده است.
نمودار  :3میانگین هزینهی واحد نیروی کار در تولید نسبت به ایاالت متحده ،کشورهای
منتخب جنوب جهان2014-1995 ،

منابع و یادادتها :نا .نمودار 2
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بیتردید عوامل دیگری عالوه بر هشینههای واکد نیروی کار همچون ایرسرالتها،
مالیاتها ،کشور اصلی صادرات ،هشینههای کملونقل ،و امور مالی بر مكران گرههرای
کیاتی در انمیرههای کاال تأثیر میگذارند .با وجود این ،با افرشایش هشینرههای واکرد
نیروی کار در چین نسبت به ایاالت متلده ،و ثابت ماندن هند ،جرای تیمر نیسرت
که اپل اا طریق پیمانكار فرعی فوکسکان لود الیرا تدمیم گرفته است کره اا نغراا
این سال نیفونهای باکیفیت و همچنین مدلهای اراانتر را در هند مونتاژ کند 74.در
کالی که در سال  ،2009کادیهی سود نالالص اپل بر نیفونهایی که در چین مونتاژ
دده بودند  64درصد بود ،افشایش هشینههای واکد نیروی کار ندكارا این کادریهها را
کاهش داده است75.
ایررن نتیمررهگیری کرره کادرریههای سررود بسرریار برراالتری را میترروان اا طریررق
برون سپاری تولید به اقتدرادهای فقیرترر و نوظهرور بره دسرت نورد  -در مقایسره برا
کادیه های سود که اا طریق کار در اقتدادهای ثروتمند در مرکش به دست مینینرد -
اجتنابناپذیر است 76.هر چهار کشرور جنروب جهران در ایرن مطالیره چرین ،هنرد،
اندونشی و مكشیا) داهد ثبات عمومی یا کاهش هشینههای واکد نیروی کار نسبت به
ایاالت متلده بودهاند.
در مممرروق ،دادههررای  WIOD-SEAبهوضرروح نشرران میدهررد کرره چرررا برررای
اقتدادهای دمال جهان ،کفظ بخشهای قابلتوجهی اا انمیرههای کاالیی ارا کار
ننها در اقتدادهای نوظهور ضییف چنین سرودنور – بهراسرتی اا منظرر سرودنوری،
ضروری  -بوده است .به وسیلهی این انمیرههای کاال ،با نقا گرهای بسیار مهم ننها
اا منظر هشینههای کار) در کشرورهای اراانقیمرت ،دررکتها در درمال میتواننرد
موقییتهای کمهشینهای را تضمین کنند که برای رقابت جهانی ننها ،بر اسراو نررخ
بسیار باالتر استثمار نیروی کار ،ضروری است .در اینجا مهم اسرت تأکیرد کنریم کره
اغل قطیات ملدولی لاص مانند نیپاد یا نیفون در درماری اا کشرورهای مختلرف
مانند نلمان ،کره و تایوان تولید میدود ،اما مونتاژ در چین اتفراق میافترد -کشروری
که یكی اا پایینترین هشینههای واکد نیروی کرار را دارد ،و ایرسرالت توسریهیافته،
اثرات مقیاو و غیره را نمایش میدهد -بهطوری عالمت سالته دده در چین بر روی
کاال میلورد77.
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به عبارت دیگر ،در کالی که انمیرهی کاال پیچیده و گسرترده اسرت ،کشروری برا
کمترین هشینههای واکد نیروی کار میموال عرصرهی تولیرد/مونتاژ نهرایی اسرت و بره
مهمترین گره برای افشایش کادیهی سود نالالص تبدیل میدود.
یافتههای فوق التالف عظیمی را در دستمشدها و در هشینههای واکد نیرروی کرار
میرران کشررورهای دررمال و جنرروب جهرران در همررین سررال  2014بااترراب میدهررد.
همانطور که لوول برایان 1مدیر دفترر نیویرورک نشرریهی سررمایهگذار سرطح-براال،
فدلنامهی ماکینشی ،2در سال  2010اعالم کرد:

هر درکتی که عملیات تولید یا لدمات لود را به کشور بااار نوظهور اراانقیمتری
میسپارد ...میتواند مقدار هنگفتی را اا هشینههای نیروی کار صرفهجویی کند ...کتی
امرواه هشینهی نیروی کار در چین یا هند هنوا فقر کسرری اغلر کمترر اا یرا-
سوم) اا نیروی کار میادل در دنیای توسیهیافته است .با این کال بهرهوری نیروی کار
چینری و هنرردی بهسرررعت برراال مرریرود و در کواههررای تخددرری همچررون مونترراژ
تكنولوژی پیشرفته در چین یا توسیهی نرمافشار در هند) ،ممكن است برابرر یرا کتری
فراتر اا بهرهوری کارگران در کشورهای ثروتمند

بادد78.

دیوهای که انمیرههای کاالی ارا کار در سطح امین کار میکننرد بره بهتررین
وجه با نگریستن به مثالی لاص نشان داده میدود ،مانند نیفون اپرل کره تراکنون در
چین تولید میدد که به مرکش مونتاژ جهانی برای بسیاری اا تولید مدرن تبدیل درده
است .اکثر تولید برای صادرات اا طریق درکتهای چنردملیتی در چرین کرار مونتراژ
است ،و کارلانههای چینی به ددت متكی برر نیرروی کرار اراان مهراجرین اا روسرتا
«جمییت دناور») برای مونتاژ ملدروالت هسرتند .اجرشای تكنولوژیرا اصرلی ایرن
مونتاژ نهایی در جای دیگری تولید میدوند و سپس بره چرین وارد مری دروند .اپرل

Lowell Bryan
McKinsey Quarterly
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تولید قطیات ساانده ی نیفون لود را به پیمانكاران در تیدادی اا کشورها میسپارد ،و
فوکسکان پیمانكار مونتاژ نهایی در چین است79.
تا کد ایادی به دلیل دستمشدهای بسیار پایینی که برای عملیاتهای مونتاژ کاربر
پردالت میدود ،کادیهی سود نالالص اپل بر نیفون  4لود در سرال  2010اا قررار
میلوم  59درصد اا قیمت فرو نهایی بود .سهمی که در واقع اا قیمت فرو نهرایی
به کارگر در لود سرامین اصلی چین تیلق میگیرد فق کسر کروچكی اا کرل برود.
برای هر نیفون  4که در سال  2010اا چین به ایاالت متلده وارد میدرد ،برا قیمرت
لردهفرودی  549دالر ،فق کدود  10دالر یا  1.8درصد اا قیمت فررو نهرایی بره
هشینههای نیروی کار برای تولید اجشا و مونتاژ در چین التداص مییافت80.
درای مشابهی اا استثمار جهانی که عمدتا در این انمیرههای کراالیی ارا کرار
پنهان است ،به کشورهای دیگر تیلق دارد ،بهویژه در جایی که درکتهای چندملیتی
به پیمانکاران یا تولید با درکای مستقل) اتكا میکنند .طبق گفتهی ااهد کسرین1
اقتداددان اردد بانا جهانی ،در صنیت پوداک بینالمللی که در کال کاضرر تولیرد
تقریبا بهطور انلداری در جنوب جهان صورت میپذیرد هشینهی مستقیم نیروی کرار
در هر قطیه پوداک میموال در کردود  1ترا  3درصرد اا قیمرت لردهفرودری نهرایی
است81.
در سال  ،1996سالی که دادههای مربو به مؤلفهی ارا کرار انمیررهی کراالی
نایا برای کفشهای نن در دسترو است ،یا لنگه کفش نایا متشركل اا پنمراه و
دو جشء در پن کشور مختلف تولید میدد .کل هشینهی نیرروی کرار مسرتقیم بررای
تولید یا جفت کفش بسكتبال نایرا در ویتنرام در اوالرر دهرهی  1990برا قیمرت
لردهفرودی  149.50دالر در ایاالت متلده 1.50 ،دالر یا  1درصد بود 82.همرانطور
که کمیتهی ملی کار و دیدبان کارگری چین در سال  2004گشار دادند ،هشینههای
واکد نیروی کار بررای تولیرد یرا جفرت کفرش ورادری بررای پومرا ،یرا دررکت
چندملیتی نلمانی ،در چین در اوایل دههی  2000ننقدر پایین بود که سرود سراعتی

Zahid Hussain
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برای هر جفت کفش ورادی بیست و هشت برابر بیشتر اا دستمشد سراعتی برود کره
کارگران در چین برای تولید کفشهای ورادی دریافت میکردند83.
طبق مطالیهای که در سال  2019توس مرکرش بلروم بررای اقتدرادهای در کرال
توسیه در دانشگاه کالیفرنیرا منتشرر درد ،و برا  1452ان و دلترر هنردی اا جملره
کودکان  17ساله یا کوچاتر) مداکبه کرده بود –که  85درصد اا ننها کرار لرانگی
را «برای صادرات بره برنردهای عمرده در ایراالت متلرده و اتلادیرهی اروپرا» انمرام
میدادند ،مشخص دد که این کارگران دستمشد اندکی تا پانشده سرنت در هرر سراعت
دریافت میکنند .ننها «تقریبا بهطور کامل» اا کارگران ان اهل «اجتماعات قرومی اا
دیرباا تلت ظلم و ستم» در هنرد تشركیل میدروند و کرار ننهرا میمروال درامل «
لردهکاریهای پایانی» مانند گلدوای و ریسمانکشی است84.
این رواب اقتدادی ددیدا استثمارگرانه به ما در درک واقییت انمیرههای کاالیی
ارا کار و نلوهی ارتبا ننها با نربیتراژ نیروی کار جهانی یاری میکند .هر گره یرا
پیوند در یا انمیرهی ارا کار ذاتا نماینردهی یرا نقطرهی سرودنوری اسرت .هرر
گرهی مرکشی و بهراستی هر پیوند در انمیره ،نوعی انتقال ارا یا ارا هرای کرار)
را قوام میبخشد .این امر را قواعد مرتب با کسابداری تولید نالالص داللری GDP
و اا این رو دیوههای ملاسبهی ارا افشوده تا کدی پنهان میسااند .همانطور کره
تللیلگران متیددی نشان دادهاند ،در واقع ارا های کرار کاصرل اا تولیرد بره دلیرل
عدمتقارن در رواب قدرت که درکتهای چندملیتی ممراهرای کلیردی نن هسرتند،
«قبضه میدود» و در کشورهای پیرامونی به ثبت نمیرسد85.
اضافهبهای نالالص هنگفتی برر هشینرههای نیرروی کرار نررخ ارا اضرافی) ،در
فرایندهای قیمتگذاری و مبادلهی بینالمللی اقتداد سررمایهداری جهرانی -واقییتری
که به ندرت در تللیل سنتی انمیرهی سنتی کاال و یا کتی تللیرل انمیررهی ارا
به نن اداره میدود -پنهان است که اا ابراستثمار کكایت دارد ،هم به مینرای نسربی
نرخ های باالتر اا کد متوس استثمار و همچنین غالبا به مینای مطلق کرارگرانی کره
کمتر اا بهای بااتولید نیروی کار لوددان دستمشد میگیرند .درای قدرت سیاسری-
اقتدادی در ارتبا با پیرامون اقتداد جهانی ،به گستر کادریههای سرود نالرالص

616

اینتان سونداو ،ج .جمیل جونا و جان بالمی فاستر  /ترجمهی هومن کاسبی

دامن میاند و به اضافه-انبادت جهانی کنونی منمر میدود .این اضرافه-انبادرت بره
قدری ددید است که بیست و دش فرد ثروتمند در جهان ،که اکثر ننهرا نمریكرایی
هستند ،اکنون دارای ثروتی به اندااهی ثروت نیمهی پرایینی جمییرت جهران ،یینری
 3.8میلیارد نفر هستند 86.بره للراظ سرالتاری ایرن سرطح اا نرابرابری در نتیمرهی
جهانیددن سیستم انمیرهی کاالیی استثمار امكانپذیر دده است  -قسمی تقسریم
کار جدید امپریالیستی همراه با سرمایهی انلداری-مالی جهانی.
این دیدگاه که سردت تاریخی امپریالیسم اقتدادی اکنون میكوو درده اسرت –
با «کد ایادی اا وارونگی» در رواب امپریالیستی در اقتدراد جهرانی بره نفرع جنروب
درق) و به ایان دمال غررب) -کتری در میران برلری متفكرران چرپ ،مبتنری برر
تللیلی بسیار سطلی اا ردد اقتدادهای نوظهور ،بهویژه چین و هند است 87.کقیقت
این است که اقتداد سرمایهداری جهرانی ،در قضراوت اا منظرر ترراکم ثرروت مرالی و
تمرکش دارایی ها ،اا جهات مختلف بیش اا همیشه متمرکش و سلسلهمراتبی میگردد88.
نن چه که ما داهد هستیم ظهور نوعی هرم ثروت جهانی اسرت کره سلسرلهمرات
ثروت افسانهای فرعونها در پیش نن رن میبااد .نابرابری تقریبا در تمام کشرورها و
همچنین بین ثروتمندترین و فقیرتررین کشرورها افرشایش مییابرد 89.همرانطور کره
نکسفام 1نشان میدهد ،مسئلهی پیش روی مرا پرسرش «اقتدراد بررای  99درصرد»
است 90.در عین کال ،امپریالیسم همچنان سایهی طروالنیا
میافكند.
بنررابراین بررسرری انمیرههررای کرراالیی ارا کررار ،اسررتثمار پنهرران در میررامالت
بینالمللی امروا را فا میسااد .رویكرد انمیرههرای کراالیی ارا کرار بره اجرشای
گوناگونی اذعان دارد که تا کد ایادی در سایر چارچوبهای انمیرهی جهرانی غایر
هستند ،یا قبال به رابطهی نظاممند وارد نشده بودند ،یینری )1 :روابر سررمایه-کرار
جهانی  )2نابرابریهای عمیق دستمشد برین درمال و جنروب جهران  )3نرخهرای
متفاوت استثمار که نربیتراژ نیرروی کرار جهرانی مبتنری برر نن اسرت و  )4پدیردار
قبضهی ارا  .مهمتر اا همه این رویكرد ،نظریهی ارا کار را بهعنوان ابشار تللیلری
را برر اقتدراد جهرانی

Oxfam

617

انمیرههای جهانی کاال و نوامپریالیسم
میگنمانرد91.

به منظور اراگهی نقد مؤثرتری اا اقتداد سیاسی میاصر جهانی در لرود
همهی اینها به ما کمرا میکنرد بفهمریم کره چهگونره انمیرههرای جهرانی کراالی
سرمایهی مالی-انلداری -پیكربندی قدرت در پشت جهانیددن نولیبرالی امروا -بره
سرعت رواب و نبردهای طبقاتی را در سراسر جهان ت ییر میدهند.
عوامل دیگری نیش عالوه بر هشینههای واکد نیروی کار وجود دارند که بر سودنوری
انمیرههای کاال و اااینرو ملل تولید تأثیر میگذارند 92.با وجود این ،هشینههای واکد
نیروی کار ،کلید باا کردن قفل اسرار نربیتراژ کار جهرانی و تفراوت در نررخ اسرتثمار
میان دمال و جنوب جهان است.
امپریالیسم اا طریق انمیرههای جهانی کاال بره لرود سرالتار تولیرد در سرتاسرر
جهان بر یا مبنای کاال-به-کاال وارد میدود .تولید انیطافپذیر و جهانیدده به ایرن
مینی است که اکثر پیوندهای کار-بر در انمیرههای جهانی کاال در جنوب جهان قرار
میگیرند ،جایی که ارتش ذلیرهی نیروی کار بشرگتر است ،هشینههای واکد نیرروی
کار پایینتر هستند ،و بنابرین نرخ استثمار بدینترتی باالتر است .نتیمره ،کادریهی
سود بسیار باالتر برای درکتهای چندملیتی است ،و ارا اضافی ایماد درده اغلر
به کساب تولید در لود مرکش میرود .کل این فراینرد بره ترراکم ثرروت در مرکرش بره
واسطهی نوعی سود اا راه سل مالكیت منمر میدود.
اا نن جا که این امر فراگیرتر درده ،ایرن اسرتثمار و سرل مالكیرت امپریالیسرتی
پنهانتر و نامرگیتر گشته اسرت .بنرابراین بررای درک ماهیرت امپریالیسرم اقتدرادی
امروا ،الام است قلمروی مبادله را که بهاصطالح تمارت نااد غال است ترک گوییم و
به «منشلگاه مخفی تولید» وارد دویم ،جایی که وجود نرخهای ددیدا براالی اسرتثمار
که با تللیل هشینهی واکد نیروی کار ندكار میگردد ذات سرمایهی انلدراری-مرالی
جهانی را عریان میسااد93.
ضمیمهی آماری
پایگاه دادههای نهاده-ستاندهی جهانی :کسابهای اقتدادی-اجتمراعی WIOD-
 )SEAدر دو نسخهی متمایش امرا دارای همپودرانی) اا دادههرا ترألیف درده اسرت.
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نسخهی  2013کاوی دادههای مربو به  40کشور اسرت کره دورهی برین سرالهای
 1995و  2011را پودش میدهد 94.نسخهی  2016کاوی دادههرای مربرو بره 43
کشور است که دورهی بین سالهای  2000تا  2014را پودش می دهرد 95.دو ت ییرر
در نسخهی  2016برای تللیل ما کاگش اهمیرت اسرت .یكرم ،نسرخهی  2016اا یرا
طرحوارهی طبقهبندی بهروا صرنیت اسرتفاده میکنرد  ISICویراسرت  4نسرخهی
 2013اا  ISICویراسررت  3اسررتفاده میکرررد) .دوم ،مت یررر «مممرروق سرراعات کررار
ادخاص دلیل»  ،)H_EMPکه به تمام کارگران اداره دارد – در تقابل با مقولرهی
ملدودتر «ساعات کار کارکنان»  -)H_EMPEکذف دد 96.با توجه به این واقییت
که دادههای  H_EMPEبرای بسیاری اا کشورها ناقص و برای چین کامال غیرقابرل
دسترو است ،ما تكنیا ذیرل را بررای ملاسربهی مت یرهرای کلیردی در نسرخهی
 2016توسیه دادیم:
گروههررای صررنیتی را اا ممموعرره دادههررای  2013تررا  2016بررا
.1
استفاده اا جردول «نگادرت  ISICویراسرت  - 3ویراسرت  »4اراگره درده
توس  WIODترسیم کردیم 97.این امر به ادغام دو گروه  ISICویراسرت
« 3منسوجات و پارچه» و «چرم و پراپو ») در یرا گرروه واکرد ISIC
ویراست « 4تولید منسوجات ،پوداک و ملدروالت چرمری») منمرر درد.
برای جلوگیری اا تكرار ،ما اا دادهها برای ایرن دو گرروه صرنیتی میرانگین
گرفتیم و سپس مقرادیر ااگرد را کرذف کرردیم .در مرواردی کره گروههرای
صنیتی  ISICویراست  3به یا یا چند مقولرهی صرنیتی تقسریم دردند،
فق دادههای مربو به صنیتی که در  ISICویراسرت  4برهطور مسرتقیم
نگادته دده بود مورد استفاده قرار گرفت.
.2

برای بررنورد  H_EMPدر نسرخهی  ،2016سره مت یرر جدیرد

برسالتیم .دو مت یر نخست را اا نسخهی  2013براساو کشور ،صرنیت و
سال) ملاسبه کرردیم :نسربت سراعات کرار  )H_EMPبره سراعات کرار
کارکنان  )H_EMPEیا «نسبت ساعت» برهطور لالصره و سراعات کرار

618

619

انمیرههای جهانی کاال و نوامپریالیسم

بهااای هر کارگر « ،)EMP=/H_EMPسراعات کرار» .مت یرر سرومی برا
استفاده اا «میانگین ساالنهی ساعت کار ادرخاص دلیرل» یرا «میرانگین
ساعات کار») اا جداول جهانی پن برسالته دد .برای تخمین ارقام مربو
به چین اا دادههای هن کن
.3

استفاده دد).

سپس مت یرها را در نسرخهی  2016ادغرام کرردیم فقر بررای

سالهای  2009-2000در دو مت یر اول که با هم همپودانی دادتند) و برا
استفاده اا مت یر  H_EMPEنسربت سراعت) یرا  EMPسراعات کرار و
میانگین ساعات کار) برنوردهایی ایماد کردیم .در سالهایی که بیش اا یا
برنورد در دسترو بود ،اا باالترین رقم استفاده
.4

کردیم98.

سرانمام ،با استفاده اا نسخهی  2016به عنوان پایه ،دادههرایی را

برای سالهای  99-1995با استفاده اا میانگین متلرک  5سالهی ت ییرات
ساالنه در هشینهی واکد نیروی کار اا نسخهی  2013تخمین

ادیم99.

هشینهی واکد نیروی کار به وسیلهی نسبت «ممموق مشد کار»  )LABواقیری در
هر ساعت به «تولید نالالص صنیت در قیمتهای پایهای فیلی»  )GOدر هر ساعت
به دست مینید نسخهی  H_EMP :2013نسخهی  H_EMP :2016تخمینری).
با استفاده اا دادههای نرخ مبادله اا جرداول جهرانی پرن بررای تبردیل ارا ملری بره
دالر) 100و ضرای تورم اا رابرت سرار اقتدراددان ،مرشد کرار  )LABدر هرر سراعت
 ،H_EMPهمانطور که در براال توضریح داده درده اسرت) بره دالر  2017ایراالت
متلده تبدیل دد 101.به علت عدم انسمام دادهها ،ارقام صرنیت «کرا و ملدروالت
نفتی پاالیشدده» را برای بریتانیا اا قلم اندالتهایم .به نظر میرسد که عردم انسرمام
به این لاطر به وجود نمده بادد که کارگران اندکی در این صنیت هستند.
جدول  2صنایع تولیدی ( ISICویراست 4

کد

توصیف

12 C -10 C

ملدوالت غذایی ،نودیدنیها و ملدوالت تنباکو
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15 C – 13 C

منسوجات ،پوداک و ملدوالت چرمی

16 C

چوب و ملدوالت چوب و چوب پنبره ،غیرر اا مبلمران اقرالم
کاهی و مواد کادیکاری

17 C

کاغذ و ملدوالت کاغذی

18 C

چاپ و بااتولید رسانههای ضب دده

19 C

کا و فرنوردههای نفتی پاالیشدده

20 C

مواد دیمیایی و ملدوالت دیمیایی

21 C

ملدوالت دارویی پایه و تدارکات دارویی

22 C

الستیا و ملدوالت پالستیكی

23 C

دیگر ملدوالت میدنی غیرفلشی

24 C

فلشات پایه

25 C

ملدوالت فلشی سالتهدده ،غیر اا مادیننالت و تمهیشات

26 C

کامپیوتر ،ملدوالت الكترونیكی و نوری

27 C

تمهیشات الكتریكی

28 C

مادیننالت و تمهیشات در جای دیگرری طبقره بنردی نشرده
است)

29 C

وساگل نقلیهی موتوری ،تریلرها و نیمه-تریلرها

30 C

سایر تمهیشات کمل و نقل

32 C - 31 C

مبلمان سایر تولیدات

33 C

تیمیرات و ند مادیننالت و تمهیشات

گفتنی است که در نمایش دادههای مشد کار ساعتی در نمودار  ،2به جای استفاده
اا نرخهای مبادلهی « )PPPبرابری قدرت لریرد» ،بره دالر ایراالت متلرده ایراالت
متلده =  )2017تبدیل کردیم PPP .برای پاسخ دادن بره برلری سرؤاالت همچرون
عدالت و سطح اندگی مهم است ،اما در هنگرام پرردالتن بره مسراگل دیگرر همچرون
جریانهای مالی بینالمللی ،قیمت لرید نیروی کار ،کادیهی سود و نربیترراژ نیرروی
کار جهانی ،گمراهکننده است .این دومین ممموعه اا سؤاالتی است که ما در اینجا با
نن روبرررو هسررتیم .همررانطور کرره ادارهی نمررار کررارگری ایرراالت متلررده در مررورد
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لرید  ،)PPPدسرتمشد سرادهی متوسرطی را در کردود ماهانره  3،250دالر ایراالت
متلده برای اقتدادهای پیشررفته و در کردود ماهانره  1،550دالر بررای اقتدرادهای
نوظهور کاصل میکند» 103.با این کال رودن است که قیمت لرید هشینهی نیرروی
کار) را که سرمایهی بینالمللی برای نیرروی کرار در اقتدرادهای نوظهرور میپرردااد
بااتاب نمیدهد ،جایی که نرخهای دستمشد بهمرات پرایینتر اا  50درصرد دسرتمشد
میانگین در ایاالت متلده و سایر اقتدادهای پیشرفتهی نشران داده درده در ایرنجرا
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«فایننس اند دولوپمنت» صندوق بینالمللی پول میگویرد« ،نررخ مبادلرهی برااار در
امانی انتخاب منطقی است که جریانهای مالی درگیر هستند»104.
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سخن مترجم
مقالهای که در زیر میآید ،ترجمهی مقدمهی کتابی است که تحت عنوان
«چهرههای انقالب آفریقا :از کنیاتا تا سانکارا» به زبان فرانسوی به منتشر شده است1.
ترجمهی سایر بخشهای کتاب نیز بهتدریج ارائه خواهد شد.
گفتار دربارهی «بیهودگی» و «شکست» مبارزات و انقالبات خلقهای آفریقا برای
رهایی از یوغ استعمار و امپریالیسم ،در ادبیات سیاسی و تحلیلهای سیاستمداران و
روزنامهنگاران وابسته به نظام مسلط ،امری رایج است .گفتار فوق بهطور ضمنی ابراز
میکند که پروژه ی رهایی در اصل با واقعیت انطباق نداشت؛ اتوپیایی بود و بنابراین
قابل اجرا نبود .این گفتار به این ترتیب در گسترش جو نیهیلیستی و بیانگیزگی ،که
یکی از عوامل بازتولید نظم ناعادالنهی جهان و یکی از دالیل دشواری گذار به
ضدحمله است ،مشارکت میکند و تالش دارد تا دوزخیان روی زمین از امیدهای
خود صرفنظر کنند.
ده شخصیتی که در این مجموعه به آنها پرداخته میشود ( جومو کنیاتا ،امه
سزر ،روبَن اوم نی یوبه ،فرانتس فانون ،پاتریس لومومبا ،قوام نکرومه ،مالکولم ایکس،
مهدی بن برکه ،آمیلکار کابرال و توماس سانکارا) ،در فاصلهی سالهای  1940و
 ،1980برای آزادی آفریقا تالش میکنند .آنها خیلی زود به نماد و منبع الهام برای
مبارزان راه آزادی و عدالت در سرتاسر جهان تبدیل میشوند.
سعید بواَماما ،با این اعتقاد که «خاطرهی مبارزات گذشته سالحی برای
س تمدیدگان و فراموش کردن این مبارزات سالحی برای ستمگران است» ،به جستجو
و پژوهش در خاطرات و به بازتعریف خطوط اتوپی مشخص آزادی و عدالت میپردازد،
او به ویژه روی مسائلی از قبیل گذار از رفرمیسم حقوقی به مشروعیت قهر انقالبی،
تداوم میان مبارزهی ضد استعماری و نبرد ضد امپریالیستی ،تفاوت میان استقالل و
استعمارزدایی و نقش بورژوازی محلی (که بسیاری از این شخصیتها آن را نمایندگی
میکردند) مکث میکند.
سعید بواَماما اگرچه آشکارا این چهرههای شورشی را تحسین میکند ،چهرههایی
که اغلب آنها در نبرد جان میسپارند ،اما از این چهرهها شهید مطلق نمیسازد .او
شکستها ،تغییرات و شکهای این انسانها را برجسته میکند.
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اندیشههایی که به عمل در میآیند همواره محصول شرایط زمانی و مکانی خاص،
مردد و ناکامل هستند .به این دلیل ،در این مجموعه تالش میشود تا زندگی و
مبارزهی شخصیتها در بستر شرایط اجتماعی ،جغرافیایی و تاریخی مورد بررسی و
مطالعه قرار گیرند.
زندگیهای شخصیتهایی که در این کتاب مورد بررسی قرار میگیرند ،یادآور این
امر است که مبارزه برای آزادی،عدالت و برابری تنها قضیهی مفاهیم و تئوریها
نیست ،بلکه همچنین قضیهی جنگ است؛ جنگی که گاهی فراموش میشود.
مشکالتی که جلوی راه انقالبها و جنبشهای ضد استعماری و ضد امپریالیستی
آفریقا قرار داشتند و مسائلی که این جنبشها و انقالبات با آنها درگیر شدند و یا از
آنها غافل ماندند ،همچنان پابرجا هستند.
جنبشهایی که در سرتاسر جهان برای آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه میکنند،
باید بدانند اگر به انقالب بهعنوان یک روند عمیق رهاییبخش ،از لحاظ فرهنگی و
سیاسی و نیز اجتماعی و اقتصادی ،نگاه نشود ،این خطر وجود دارد که ،فردا نیز مثل
دیروز ،طرد نظم اجتماعی موجود به ضد زنان و مردانی تبدیل شود که فرض بر این
است که انقالب آنها را آزاد میکند.
باید دانست که نبرد برای آزادی و عدالت اجتماعی از مبارزه برای خواستهای
فوری تودههای مردمی جدا نیست .باید دانست که «دشمن هرگز صادقانه عقبنشینی
نمیکند .دشمن هرگز نمیفهمد .او تسلیم میشود ،اما تغییر ماهیت نمیدهد».
مسألهی اساسی این است که همزمان با از بین بردن سلطهی ستمگران باید
زمینههای مادی ستمگری و بیعدالتی را ویران کرد…
این تصویر جمعی سیاسی ،در زمان کنونی که سؤال این است چهگونه میتوان
برجهان اثر گذاشت ،یادآور می شود که ،امروز هم مثل دیروز ،باز هم میتوان سیر
وقایع را تغییر داد.
تذکر :یادداشتهای انتهای مقاله از نویسنده هستند؛ مگر آنهایی که با حرف
«م» (مترجم) مشخص شدهاند.
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آیندهای دیگر

اگر ما قبل از هر چیز در خدمت آرمان خلقها ،آرمان عدالت و آرمان آزادی
نباشیم،
در این کرهی خاکی هیچ چیز نیستیم،
فرانتس فانون« ،نامه به روژه تایب» ،نوامبر 1961
«آفریقا ،قارهی آینده است» از چند سال پیش شاهبیت بسیاری از روزنامهها و
مجالت شده است .کارشناسان مسلح به پیشبینیهای عجیب و غریب اقتصادی،
شوقزده میگویند« :ارقام اعالم شده در خصوص رشد اقتصادی دهههای آینده را نگاه
کنید! قاره ی آفریقا (که در گذشته تابع بردگی ،استعمار و انواع دیگر توهین و تحقیر
بود) با ظهور قدرت های جدید جهانی ـ همچون چین ،هند ،برزیل و چند کشور دیگر
ـ باالخره آماده است تا از بازی بزرگ جهانیشدن منفعت ببرد ».این قصهبافی
قهرمانان خویش را دارد :پیمانکاران آفریقایی که دستدردست شرکتهای چندملیتی
فعالیت میکنند و شرکتها و مؤسسات بزرگ که پرچم «مشارکت پرفایده برای هر
دو طرف» را علم میکنند و وعده میدهند که در کمال «شفافیت» عمل کنند و
متعهد می شوند که مسائل اجتماعی و محیط زیستی را رعایت کنند و قسم میخورند
که چیزی جز خوشبختی آفریقاییها را نمیخواهند .به نظر آنها ،به این ترتیب،
چرخهای در آفریقا آغاز میشود که در آن «دموکراسی» و «توسعه» نتایج
اجتنابناپذیر «سرمایهگذاری» هستند.
قارهی آفریقا ،بدون شک در سالها و دهههای آینده ،تغییرات قابلتوجهی را
شاهد خواهد بود .اما قصهی جهانیسازی سعادتمند ،بسیاری اوقات ،برای این تکرار
میشود که مواظب نباشیم جهانیسازی اعمالشده بر آفریقا بسیار به یک روکش
جدید شباهت دارد که یک تاریخ قدیمی را میپوشاند :تاریخ طوالنی سرمایهداری که
مشخصهاش غارت ،خشونت و بیعدالتیهای بیشمار است .این عوارض در آفریقا
بیش تر و شدیدتر از جاهای دیگر است .ماشین استخراج سود ،حتی پشت یک نقاب
خندان ،رحم نمیکند.
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با وجود این ،در گذشتهای نه چندان دور ،زنان و مردانی وجود داشتند که
میدانستند آیندهی دیگری ممکن است و برای شکل گرفتن این آینده
مبارزه میکردند .این مرحله دورهای است که در مجموع سالهای دههی
 19۴۰تا سالهای دههی  19۷۰را دربر میگیرد و مربوط است به آنچه که
بهطور کلی «استعمارزدایی » نامیده میشود .آزادی و عدالت ،برای نسلی که
در این دوران انتقالی زندگی میکرد ،اوتوپی نبودند .آنها در دسترس به نظر
می رسیدند .این کتاب ،از خالل تصویر ده شخصیتی که فعاالنه در آنچه که
می توان آن را انقالب آفریقا توصیف کرد شرکت کردند ،به این نسل توجه
دارد .همهی این شخصیتها «انقالبی» نبودند .همانطور که خواهیم دید،
برخی از آنها منحرف شدند ،گاهی با دشمنان خود پیمان بستند یا
رفتارهایی مخالف با آرمانهایی که اعالم کرده بودند در پیش گرفتند .اما
همهی آن ها در این جنبش بزرگ انقالبی ،که جریان تاریخ را تغییر میدهد،
شرکت میجویند.
زیر خاکسترهای ضدانقالب نولیبرال
این امر که چهرههای انقالب آفریقا برای نسلهای فعلی قابلتوجه باشند ،هنوز تا
چند سال پیش باعث تعجب می شد .مبلغان جزمیات نولیبرال ،از اواخر دههی 1980
نهایت تالش خود را برای دفن کردن «جهانسومگرایی» بهطور کلی ،و اندیشههای
آزادیبخش آفریقا به طور خاص انجام دادند .جریانات محافظه کار از بحران بدهی که
کشورهای جنوب را (در اواخر دههی )1980بهشدت زیر ضرب قرار داد ،از سقوط
«اردوگاه کمونیستی» در آغاز دههی  ،1990از انحرافات برخی از رژیمهای آفریقایی،
از تیرهروزی و جنگهایی که میلیونها آفریقایی را وادار کردند تا راه مهاجرت در
پیش بگیرند ،بهعنوان دستاویزی برای بیاعتبار کردن زنان و مردانی که ،در گذشته،
تالش کرده بودند خارج از چارچوبهای تحمیل شده به آفریقا بیندیشند ،استفاده
کردند .گفته میشود که باید «واقعگرا» بود :باید هرگونه توهم «سوسیالیستی» را
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کنار گذاشت ،باید سیاستهای ریاضت اقتصادی شدید را به منظور حسابرسی
بدهیها به اجرا درآورد ،برای دیدن مسئولیت آفریقاییها در بدبختیهایشان باید از
متهم کردن قدرتهای غربی دست برداشت.
این چرخش رادیکال ،در فرانسه ،در پایان دههی  19۷0و آغاز دههی 1980
شروع میشود .بخشی از روشنفکران مترقی ناگهان جذب ارتجاعیترین تزها میشوند.
ژاک ژولیار در  ،19۷8در ستونهای نوول اوبزرواتور ،با اعتمادبهنفس تأکید میکند
که «در آفریقا فقط سوسیالیسم توتالیتر وجود خواهد داشت» .مقالهنویس ،که در
گذشتهی دور یک فعال ضداستعمار بود ،اضافه میکند که این سوسیالیسم تنها
میتواند «مستبد و بیرحم باشد» .1.پنج سال بعد ،پاسکال بروکنر در یک کتاب
پرفروش به نام هقهق گریهی مرد سفید 2شدیداً برعلیه آنهایی که تا چندی پیش از
این (هنگامی که بروکنر با جنبشهای مائوئیستی و تروتسکیستی حشرونشر داشت)
در او احساسات مثبت برمیانگیختند ،اعالم جرم میکند .عنوان دوم کتاب شیوا و
روشنگر است« :جهان سوم ،تقصیر ،تنفر از خود»« .فیلسوف جدید» ،در این هجونامه،
غرب را فرا میخواند تا غرور خود را بازیابد و ،با وارونهکردن رابطهی علیت ،تا آنجا
پیش میرود که خواهان آن میشود که «ضد استعمارگرایی و نژادپرستی ضدسفید»
«در ردیف جنایات برعلیه بشریت» 3ثبت شوند .این سخن بیروح یادآور نثر یک
انجمن ادبی راست افراطی به نام  ) Le Club de L’Horlogeکلوپ اورلوژ) است
که چند ماه پیش از بروکنر کتابی تحت عنوان « سوسیالیسم برعلیه
جهان سوم» منتشر کرده بود ،که ناشر آن را چنین معرفی میکرد:
شمال آیا مقصر است ،جنوب آیا قادر است؟ سوسیالیستهای شرق و غرب
میگویند که شمال مقصر است ،و آنها بخش اعظم افکار عمومی را در شرق و غرب
قانع کردهاند « .جنوب غارت شده است ،و همچنان غارت میشود ،و ما سطح زندگی
خودمان را از این غارت داریم .منشاءِ شر از استعمار و استعمار نو میآید ».این
عصارهی ایدئولوژی جهانسومگرایی است .این ایدئولوژی خطرناک است .این
ایدئولوژی به برخی دولتها اجازه میدهد تا مسئولیت شکست خود را به گردن خارج
بیندازند۴.
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این تفکر ضد جهانسومگرایی (که به جای مسئوالن نظام اقتصاد بینالمللی،
قربانیان این نظام را مالمت میکند و منطقهای نظام را که ،اجازهی درک
مکانیسمهای سلطه را میدهند ،پس میزند) میان جزمیات نولیبرالی و اندیشهی
فرهنگگرایی پیوند برقرار کرد .ایدئولوگهای محافظهکار اطمینان میدهند که «نزد
ما» چیزی برای توضیح آشفتگیهای جهان وجود ندارد ،زیرا منبع مشکالت «نزد
آنها»ست ـ در فرهنگهایشان ،در عرفهایشان ،در اخالقیاتشان ،در رذایل درونی
شان.
در حالی که «فرهنگ آفریقایی» متهم میشود ،برنامههای تعدیل ساختاری بر
کشو رهای جنوب (به منظور وادارکردن این کشورها به پرداخت بدهیهای وامهایی
که نظام اقتصاد بینالمللی آنها را ،در دهههای گذشته ،به گرفتن این وامها وادار
کرده بودند) تحمیل میشود .کاهش کسری بودجه ،تقلیل موانع گمرکی ،حذف
کنترل قیمتها ،پایان دادن به پرداخت یارانه برای محصوالت اولیهی ضروری و
خصوصیسازی شرکتها و مؤسسات دولتی ،دولتها را بی ثبات میکنند وخلقها را
در فقر و تیرهروزی فرو میبرد .پرداخت بدهیها ،به همراه سایر مکانیسمهای
استخراج رانت ،غارت کشورهای جهان سوم را تسریع میکنند .اریک توسن و آرنو
زاخاری نشان میدهند که «مردم کشورهای پیرامونی ،از سال  ،198۲پولی معادل
چندین طرح مارشال برای طلبکاران متروپل فرستادهاند (که نخبگان و مافیای محلی
در بین راه کمیسیون خود را برداشته اند)» 5اما رسانههای کشورهای شمال ،بدون
توجه به منطقهای نظام ،توجه خود را به جنبههای اخالقی و نمایشی فقر متمرکز
کردند .سالهای دههی  1980عصر طالیی عملیات «بشردوستانه» بود که به
تماشاگران تلویزیون در کشورهای ثروتمند اجازه میدادند ،و همچنان اجازه میدهند،
تا با دیدن تصاویر کودکان گرسنه چند قطره اشک بریزند و سپس با دیدن تصاویر
قهرمانیهای «پزشکان بدون مرز» آرامش خاطر پیدا کنند…
سالهای دههی  1980و دههی  ،1990در فرانسه ،سالهایی هستند که
روشنفکران رسانه ای «سنت اندیشهی ضد استعماری» را دربست رد میکنند .در این
سالها« ،فرانتس فانون تقریب ًا طرد میشود»؛ «گفتاری در باب استعمار [… ] ،تراژدی

سعید بواماما  /ترجمهی حمیدرضا سعیدیان

شاه کریستف ( )19۶۳یا فصلی در کنگو (  ) 19۶۶از امه سزر بریده میشود» و
تصویر او به « مردی [تفلیل مییابد] که به این انتخاب دست زد که جزیرهاش یک
شهرستان فرانسه باقی بماند».

6

این برداشت سلیقهای از گذشته را در سخنرانی

نیکوال سارکوزی در داکار ،در سال  ،۲00۷بازمییابیم که تأکید میکند که منشا ِء
«درام آفریقا» در آلرژی مادرزادی آن به «مدرنیته» یافت میشود .با وجود این،
آنهایی که از سی سال پیش بهاینسو اندیشههای «کهنه»ی جهانسومگرایی را،
بیوقفه ،مورد انتقاد و سرزنش قرار داده بودند ،بدون شک پیشبینی نکرده بودند که
ایدههای فردگرایانه و هویتگرانهی آنها نیز ،بهنوبهیخود ،کهنه و منسوخ خواهند شد.
زیرا زمانه ،از سالهای دههی  1980به این سو ،تغییر کرده است .سرمایهداری
امروزه با سختترین بحران خود (از دههی  19۳0به این سو) مواجه است .اصطالحات
«کارگر»« ،استثمار» و حتی «مبارزهی طبقاتی» دوباره در واژگان جنبشهای
اجتماعی قارهی اروپا و حتی در نوشتههای برخی از روزنامه نگاران ،تحلیلگران یا
مسئووالن سیاسی ـ که در سال های اخیر نهایت تالش خود را برای دفن این واژهها
انجام داده بودند ـ ظاهر میشود .در حالی که مسألهی «انقالب» در حوزهی مدیترانه
مطرح است ،جنبشهای شورشی در چهارگوشهی جهان به چشم میخورند .در
آمریکای التین ،تجربیات سیاسی جدید تالش دارند تا سوسیالیسم و رعایت
فرهنگهای محلی ،حاکمیت ملی و پروژهی منطقهای ،سوسیالیسم و انترناسیونالیسم
را با یکدیگر آشتی دهند .از تونس تا آتن ،از قاهره تا نیویورک ،از آنکارا تا الپاز و تا
سائوپائلو ،بدیلهای نوینی ابداع میشوند؛ همبستگیهای جدیدی ایجاد میگردند؛
نبردهای تازه ای تدارک دیده میشوند .سرمایهداری ،انقالب ،همبستگی :واژههایی که
مدتهای طوالنی ناپدید شده بودند ناگهان باب روز میشوند.
اندیشمندان مبارز
در این بستر ،پرداختن دوباره به چهرههایی که انقالب آفریقا را هدایت و رهبری
کردند ،جالب توجه است .نخست به دلیل قیامی که در سرتاسر آفریقا جریان دارد:
قیام در شمال قاره (که همانطور که شاهد بودیم در سال  ۲010شعله ور شد) و نیز
در کشورهای واقع در جنوب صحرای آفریقا :در سنگال ،توگو ،موزامبیک ،آفریقای
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جنوبی و… ( اگر چه این قیامها کمتر توجه دوربینها را جلب میکنند) .سپس ،و
بهویژه ،به دلیل آنکه دورهی «استعمارزدایی» ـ برای زنان و مردانی که خواهان
آیندهای متفاوت از آیندهای هستند که حواریون فرتوت ضدّ جهانسومگرایی آن را
تدارک دیدهاند ـ مملو از آموزشهای غنی است.
باید توجه داشت که این حواریون مهم ترین پیروزی خود را در فرانسه تجربه
نمودند ـ فرانسهای که بسیاری به آن بهعنوان یکی از فعال ترین قطبهای
جهانسومگرایی نگاه میکردند .شخصیتهایی که ما به آنها خواهیم پرداخت در
جاهای دیگر (و بهخصوص در جهان آنگلوساکسون) هیچگاه کامالً فراموش نشدند.
آنها حتی (از بیستوپنج سال پیش به این سو) الهامبخش نسلهای جدیدی از
محققان و دانشجویان هستند که با عالقهمندی به مطالعات «پسااستعماری» (
 ) postcolonial studiesو بهمنظور گشودن حوزههای جدید تحقیقات
روشنفکری ،در نوشتههای امه سزر ،قوام نکرومه ،فرانتس فانون ،آمیلکار کابرال و چند
تن دیگر کاوش میکنند.
در فرانسه ،در عوض ،پس زدن با قدرت بیشتری انجام میگیرد .برای بهوجود
آمدن عالقه ی دوباره به چند تن از این اندیشمندان مبارز ،باید منتظر ماند تا فرانتس
فانون یا مالکولم ایکس توسط مبارزان و فعالین سیاسی خارجیتبار و انجمنهای
خارجی تباران دوباره کشف و مطالبه شوند ،باید منتظر بود تا محلههای حاشیهی
شهرها در نوامبر  ۲005منفجر شوند ،باید منتظر بحثهایی بود که پیدایش «بومیان
جمهوری»  ۷به آنها دامن می زند .جیم کوهن و ماریا ـ بنه دیتا باستو ،محققان
فرانسوی ،مطالعات پسااستعماری در فرانسه را تنها از سال  ۲005قابلرؤیت میدانند
.8

با این حال باید توجه داشت که این عالقهی مجدد برای حوزهی (پسا) استعمار ،و
به ویژه برای بُعد آفریقایی آن ،اغلب بیش از حد تئوریک است .دیوید مَکِی
(زندگینامهنویس بریتانیایی فرانتس فانون) متأسف است که مطالعات پسااستعماری
آنگلوساکسون از فانون شخصیتی ساختهاند که «در بیرون از زمان و مکان قرار گرفته
است ،و صرفاً از خالل نوشتههایش زندگی میکند»:
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فانون «پسااستعماری » ،از بسیاری جهات ،تصویر وارونهی فانون «انقالبی»
سالهای دههی  19۶0است .قرائتهای «جهانسومگرا» ،فانون «پوست سیاه،
صورتکهای سفید» را وسیعاً نادیده میگیرند؛ قرائتهای پسااستعماری تقریباً بهطور
انحصاری فقط به «پوست سیاه ،صورتکهای سفید» اهمیت میدهند و با دقت از
مسألهی قهر احتراز میکنند .فانون جهانسومگرا موجودی مبهم و مرموز است؛ فانون
پسااستعماری مجذوب سیاست هویت (و اغلب مجذوب هویت جنسی خویش) است،
اما او دیگر خشمگین

نیست9 .

ما این اثر را ( که قصد دارد تصویری جمعی از اندیشمندان و عوامل آزادی آفریقا
در دوره ی استعمارزدایی ترسیم کند) با درنظر گرفتن این مالحظات بنا کردهایم .به
نظرمان ضروری آمد ،قبل از همه ،به شخصیتهایی توجه کنیم که بسیاری آنها را
میشناسند و گاهی یادشان را گرامی میدارند ،اما غالب ًا ازسرگذشت ،اندیشه و عمل
آنها چیزی نمیدانند ـ این ناآگاهی شامل فعالین سیاسی و آفریقاییها نیز میشود.
سپس به نظرمان ضروری آمد که ،در میان این چهرهها ،به آن شخصیتهای تاریخی
توجه کنیم که اندیشه و عمل آنها برحسب تقدیر به طرز تنگاتنگی درهم آمیخته
شدهاند .هیچ کدام از شخصیتهایی ،که در صفحات آینده به آنها پرداخته خواهد
شد ،به این قانع نبودند که جدای از جامعه و مردم فکر کنند و بنویسند .همهی آنها
درگیر عمل سیاسی شدند (غالب ًا بهطور فیزیکی) و برخی جان خود را نیز در این راه
گذاشتند .همهی آنها به مفهوم واقعی کلمه اندیشمند ـ مبارز بودند.
این انتخاب ها (زیرا مسأله این است که ما واقع ًا دست به انتخاب زدهایم) ـ که
ضرورتاً دشوار و قابلبحث هستند ـ چندین نتیجه دربردارند .اولین نتیجهی آن این
است که چندین چهرهی مهم تاریخ اندیشههای آزادی آفریقا ـ برای مثال اشخاصی
مانند نلسون ماندال ،استیو بیکو ،جولیوس نایرره یا جمال عبدالناصر ـ به دلیل کمبود
جا و رعایت هماهنگی میبایستی کنار گذاشته میشدند .این تصویر جمعی
بههیچ وجه ادعا ندارد که یک کاتالوگ جامع از تالش عظیمی است که برای شکست
استعمار و نتایج و جوانب آن صورت گرفت .نخستین قصد آن کمک به کشف دوبارهی
اندیشه ـ عمل(ی) است که شناخت آن در این زمان (در حالی که در جهان ـ و
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مخصوصاً در آفریقا ـ شکلهای جدید سلطه و دورههای جدید مبارزات پدیدار
میشوند ) ضروری است.
دومین نتیجهی این انتخابها ،مخصوصاً این انتخاب که به شخصیتهای
«معروف» (یا حداقل شخصیتهایی که «مورد تمجید» قرار میگیرند) توجه شود،
فقدان چهرههای زنان بزرگ در این تصویر جمعی است .این مشاهدهی نامطلوب ،که
ما می توانستیم با انداختن نور پروژکتورها به روی چند قهرمان زن کمتر شناخته شده
از کنار آن بگذریم ،به معنای آن نیست که باید نقش تعیینکنندهای را که زنان در
مبارزهی ضداستعماری ایفا کردند ،دستکم گرفت .این قضیه ،همانطور که محققان
در ادامه نشان میدهند ،بیشتر بر امر مهمی گواهی میدهد که خالی از تناقض
نیست :زنان ،در جریان این مبارزهی طوالنی برای آزادی خلقها ،بهطور گسترده در
نقشهای تابع و زی ردست نگاه داشته شدند و در منازعات و برخوردها (که غالب ًا
مسلحانه بودند و از اینرو آشکارا به «مردانگی » بیشتر بها داده میشد) بیشتر
اوقات بهعنوان همراه و پشتیبان مردان خدمت میکردند یا تنها بهعنوان تمثال و
شمایل مورد استفاده قرار میگرفتند .این امر بهخوبی نشان میدهد که مسأله عبارت
از ایده آلیزه کردن مبارزات آن عصر نیست ،بلکه باید به آنها همانطور که بودند
نزدیک شد :باید متوجه بود که این مبارزات از لحاظ تاریخی در چه مراحلی قرار
داشتند و باید محدودیتهای این مبارزه برای برابری را (که در درک این حقیقت که
برابری ابعاد گوناگون دارد و نیز در امر در ارتباط قرار دادن این ابعاد گوناگون با
یکدیگر ،مشکل داشت ) فهمید.
انتخاب این امر که صرفاً به نوشتههای این شخصیتها پرداخته نشود بلکه به
اندیشههای آنها (که به عمل درآمدهاند) نیز توجه گردد ،دقیقاً به این ضرورت منجر
می شود که سرنوشت این اندیشمندان ـ مبارزان در بستر شرایط تاریخی مورد مطالعه
قرار گیرد .بنابراین ،جایگاه وسیعی به بسترهایی که این مردان در آن بالیدند
اختصاص یافته است .بعد از ثبت مبارزات آزادیبخش در یک تاریخ طوالنی ،ما روی
سه دوره متمرکز میشویم .دورهی اول (1954ـ )1945دوره ای است که برای
خلقهای آفریقا امکاناتی ،که بسیار گسترده به نظر میرسند ،فراهم میشوند .در
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حالی که استعمار (پس از جنگ جهانی دوم) بحران عمیقی را ازسر میگذراند ،در
آفریقا میتوان بدیل های جدیدی را در نظر گرفت و به رهایی اساسی ـ اما در
چارچوب عدم توسل به قهر و بهویژه با تکیه برحقوق بینالملل ـ اندیشید .دورهی دوم
(19۶۲ـ )1955دوره ی سخت شدن مبارزات است .شکست سیاست عدمتوسل به قهر
در برابر قدرت های استعماری (که برای حفظ امتیازات خود حاضر به هر کاری بودند)
تدارک استراتژیهای جدید به منظور مقابله با خشونت استعماری و خنثی کردن
تله هایی که بر سر راه استقالل واقعی نهاده شده بودند (که با استعمارنو و
بالکانیزاسیون قاره شروع میشدند) را الزامی میکرد .آخرین دوره (که ما شروع آن را
سال  19۶۲می گیریم ـ در حالی که اغلب کشورهای آفریقایی به استقالل سیاسی
دست یافتهاند) دورهای است که جریان انقالبی آفریقا باید بهطور همزمان به مقاومت
(در برابر نیروهایی که تالش می کنند استثمار اقتصادی قاره را دائمی سازند و برای
حذف مخالفان خود از هیچ جنایتی رویگردان نیستند) و اعمال قدرت (در عصری که
آرزوهای مردمی ،که مدتهای طوالنی سرکوب شده بودند ،عظیم هستند) فکر کند.
دولت ،ملت ،طبقه ،فرهنگ
امروزه تصور پیچیدگی شرایطی که رهبران و اندیشمندان آزادی آفریقا با آن
مواجه بودند دشوار است .یکی از کلیدهای درک دشواری وظیفهی آنها در این
واقعیت نهفته است که رهبران آفریقایی میبایست همزمان میفهمیدند و عمل
میکردند ،نفی میکردند و میساختند ،مقاومت میکردند و بدیلهای دیگری
پیشنهاد میدادند ،و همه ی اینها در اوضاع متالطمی که در آن نظم جهانی بعد از
جنگ جهانی دوم در اوج متالشی شدن بود و توازن قوای سیاسی دائماً دگرگون
میشد و وضعیتهای اجتماعی در جوامع آفریقایی سریع ًا تحول پیدا میکردند.
مسألهی اساسی «استقالل» مستعمرات ،سرشت نامطمئن و غیر قابل پیشبینی
این عصر را روشن میسازد .هنگامی که جنگ سرد باعث شد که واشینگتن (برای
مبارزهی بهتر با شوروی) به متحدان اروپایی خود نزدیک شود ،معنای «استقالل» (که
خلقهای تحت سلطه ،زیر نگاه مشفقانهی دو «ابرقدرت» جدید آمریکا و شوروی و با
وجود مخالفت قدرتهای استعماری اروپایی که مصمم به حفظ سلطهی خود بودند،
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مشتاقانه خواهان آن بودند) بهتدریج تغییر کرد .قدرتهای استعماری ،در این بستر
جدید ،به این آگاهی رسیدند که میتوانند این استقاللها را ،که این همه از آنها
می ترسیدند ،به نفع خود منحرف کنند .برای این امر کافی بود که ،با سپردن مدیریت
کشورهای جدیداً «آزادشده» به نخبگان محلی بیمقدار تحت فرمانشان ،مفهوم
«استقالل» را از عصارهی آن خالی و از چارچوب دولت ـ ملت کشورهای مستقل
بهعنوان اسکلت بندی شکل جدیدی از سلطه استفاده کنند .به این ترتیب بود که
«استعمار نو» ابداع شد که عبارت از وضعیتی است که در آن استقالل ملی به
مرتبهی قصه تقلیل پیدا میکند و طبقهی کوچکی از رهبران ،به ضرر منافع مردم ،به
همکاری با قدرتهای مسلط خارجی میپردازند .بازیگران آزادی آفریقا ،در برابر این
وضعیت ،برای تحلیل دقیق و درست اوضاعی که هر یک از آنها با آن روبرو بودند
باید انعطافپذیری فکری زیادی نشان میدادند؛ درعین حال برای اینکه فریب
نخورند و یا توسط دشمنان حیلهگر و درنده از بین نروند ،باید قاطع و مصمم
میبودند.
این التزام دوگانه به انعطافپذیر بودن و پا برجا ماندن توضیح میدهد که چرا
شخصیتهای معرفی شده در این کتاب «قهرمانان ناب» نبودند .همهی آنها ،به
درجات مختلف ،مرتکب اشتباهات و محاسبات غلط شدند .اما این انتقاد که غالب ًا
انتزاعی است و با نگاه امروز به گذشته مینگرد ،اغلب فراموش میکند این سؤال را
مطرح کند :در شرایط آن زمان چه کار بهتری میشد کرد؟ مارکس در  185۲یادآور
شده بود که «انسانها خود سازندگان تاریخ خویشند ،ولی نه طبق دلخواه خود ،و در
اوضاع و احوالی که آزادانه انتخاب کرده اند ».بر عکس این نوع انتقاد ،ما حاضر به
انتخاب بین تجلیل ایدهآلیستی (که تضادها و اختالفات را انکار میکند) و نقد
برج عاجی (که ،چه در گرما گرم حوادث و چه بعد از حوادث از موضع باال قضاوت
میکند) نیستیم.
شرایط آن زمان ،و نیز التزام دوگانه به انعطافپذیر بودن و پابرجا ماندن ،همچنین
توضیح میدهد که چرا سنت مارکسیستی نقشی اساسی در اندیشهی آفریقایی آزادی
ایفا کرد .سنت مارکسیستی ،تئوری پراتیک آزادی ،درواقع به روشنفکران آفریقایی
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ابزارهای مفهومی عرضه میکرد که به آنها اجازه میداد ،در چارچوب استعمار و در
وضعیت نواستعماری ،به مکانیسمهای سلطهی سرمایهداری و اشکال جدید تضادهای
آشتی ناپذیر طبقاتی بیندیشند .خواننده بنابراین نباید تعجب کند از این که ،مفاهیم
«امپریالیسم»« ،سرمایهداری» یا «مبارزهی طبقاتی» بهکرات در این کتاب ظاهر
میشوند .اگر چه این مفاهیم بهطور گستردهای در زبان نولیبرال (که امروزه دستباال
را دارد) ،و تا اندازهای در ادبیات آکادمیک پسااستعماری ،ریشهکن شدهاند ،اما اینها
واژگانی هستند که اغلب شخصیتهای مورد بحث در این کتاب آنها را مورد استفاده
قرار میدهند.واژگانی که،برای نویسندهای چون ما که طرفدار سنت مارکسیستی
است ،بههیچوجه کهنه نشدهاند و همچنان موضوعیت دارند.
اگرچه اندیشههای مارکسیستی نقشی مرکزی در اندیشههای آفریقایی آزادی ایفا
کردند ،اما اندیشمندان مبارز آفریقایی مواضع متفاوتی در قبال احزاب یا رژیمهایی که
مدعی «سوسیالیسم» یا «کمونیسم» بودند اتخاذ کردند .برخی از آنها سریع ًا حساب
خود را از این کمونیسم رسمی جدا کردند .برخی دیگر ،در جستجوی حمایتهای
عینی و مشخص از مبارزه شان بر علیه امپریالیسم وارد یک ائتالف استوار با احزاب
کمونیست اروپایی و سازمانهای کمونیستی بینالمللی شدند .اما «کمونیسم» خود،
در طی سالهای دههی 1950و دههی  ،19۶0بی وقفه شکاف برمیداشت و
اختالفات فزاینده میان محرکان اصلی آن (در آغاز شوروی وچین و از سال 1959
کوبا) ظاهر میشئد .این موضعگیریهای بینالمللی ،که گاهی بر اساس منفعتطلبی
(مالی ،آموزشی و تعلیماتی ،تسلیحاتی) صورت میگرفتند ،همچنین به اختالفات
عمیق تر تئوریک و ایدئولوژیک مربوط میشدند .رهبران مترقی آفریقا در واقع میباید
بسترهایی فرهنگی ویژهای را ،که پروژههای انقالبیشان میبایستی در آن بسترها به
اجرا درمیآمدند ،مد نظر قرار می دادند؛ بسترها و شرایطی که با آنچه که پروژههای
سوسیالیستی و کمونیستی ابتدائاً در آنها ظاهر شدند و پاگرفتند ،یعنی اروپای
صنعتی قرن نوزدهم و روسیهی آغاز قرن بیستم ،بسیار تفاوت داشتند.
مارکسیسم اندیشمندان و مبارزان آزادی آفریقا ،با توجه به این بسترها ،رنگهای
متفاوتی به خود گرفت .برخی از رهبران بهخصوص جزماندیش ظاهر شدند ،برخی
دیگر ،پروژههایی را تهیه دیدند که فقط اسم آنها «سوسیالیستی» بود و برخی دیگر
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در جستجوی آن بودند که مارکسیسم را با سایر سنتهای روشنفکری (اروپایی یا غیر
اروپایی ) پیوند زنند و یا تالش میکردند مارکسیسم را با فرهنگهای آفریقایی
منطبق کنند تا به این ترتیب آن را به یک پروژهی واقعاً جهانشمول تبدیل سازند.
این گروه اخیر در صدر توجه ما قرار دارد .توجهی را که اندیشهی انقالبی آفریقا به
فرهنگ مبذول میدارد از این منظر میتوان مورد بررسی قرار داد.
تفکر و تأمل دربارهی فرهنگ در همهی تالشهای تئوریک ،که در آفریقا برای
تدارک آزادی صورت میگیرند ،به چشم میخورد .برای جوموکنیاتا دفاع از سنتها
سالحی برعلیه استعمارگر محسوب میشود .فرانتس فانون بر رابطهی میان دست
زدن به عمل و دگرگونیهای فرهنگی تأکید و پافشاری میکند .انقالب برای آمیلکار
کابرال امری فرهنگی و عمل دگرگونکنندهی فرهنگی به حساب میآید .توماس
سانکارا بر علیه تقلید فرهنگی سر به طغیان برمیدارد .این جایگاه ویژهی فرهنگ
وسعت و خصوصیت سلطهای را که مردمان آفریقا متحمل شدند برمال میکند .از برده
داری تا استعمار ،مسأله فقط استثمار اقتصادی نبود .برای اینکه استثمار اقتصادی در
سطحی به این بزرگی امکان پذیر باشد ،هویتهای آفریقایی باید بهتمامی نفی
میشدند :تاریخ ،اعتقادات ،سنتها ،هنرها و مهارتهای آفریقا مورد حمله قرار
گرفتند ،مسخره شدند ،مورد دستاویز واقع شدند و حذف گردیدند .بنابراین
اندیشمندان و بازیگران آزادی آفریقا میبایستی بر روی هویتهای مجروح نهادهای
ملی جدید را بنا میکردند و مناسبات اجتماعی نوینی را میتنیدند .پیچیدگی فوق
العاده ی این وظیفه ،هنگامی که با تنوع فرهنگی قاره و دستاویز قرار گرفتن
هویتهای آفریقایی از سوی نیروهای استعماری و نواستعماری و نیز گرایش (تا حدی
منطقی نزد خلقهای تحتسلطه) به مطلق کردن سنتهای فرهنگی به منظور
ساختن سالحهای مقاومت از آنها آشنا میشویم ،آشکار میشود.
«آفریقا» چیست؟
موفقیت مارکسیسم در آفریقا در دهههای 1950و19۶0و ارادهی اندیشمندان
آفریقایی دائر بر انطباق آن بر واقعیتهای قاره را میتوان با یکی از ویژگیهای این
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ایدئولوژی توضیح داد :مارکسیسم یک چارچوب فکری فراهم میآورد که بهمدد آن
میتوان به طور همزمان در مقیاس محلی و جهانی فکر کرد .رابرت س .یانگ
(تاریخدان انگلیسی) با ظرافت تأکید میکند که این خصوصیت ،مارکسیسم را به طرز
خاصی برای روشنفکران مبارزی که میبایستی همزمان در ورا و ماورای «دولت ـ
ملت» میاندیشیدند ،جذاب میساخت:
با چند استثناء ،مارکسیسم از لحاظ تاریخی به مقاومت ضد استعماری قرن
بیستم الهام میبخشد و بنیاد عمل سیاسی آن را فراهم میکند .قدرت بزرگ گفتمان
سیاسی مارکسیسم این بود که ابزاری محسوب میشد که اجازه میداد مبارزهی ضد
استعماری که در بستر خاصی انجام گرفته بود در یک بستر دیگر پیاده سازی شود.
مارکسیسم بسیار بیش تر از ناسیونالیسم ،که بنا به تعریف خودمحور است و تنها با
جامعهی خود دیالوگ دارد ،سیاست و زبانی قابلترجمه و وسیلهای جهانشمول
عرضه می کند که از طریق آن مبارزان و فعالین سیاسی ،از هر کرانه و افق ،میتوانند
با یکدیگر ارتباط برقرار کنند ،در عین حال که دربارهی ویژگیهای هر وضعیت به
بحث و گفتگو میپردازند .مبارزه بر علیه استعمار عرصهی مشترک این مبارزان و
فعالین سیاسی

است1۰.

این «ترجمهپذیری» توضیح میدهد که چرا زبان مارکسیستی به تدریج
فورومهای جهانی را به تسخیر خود درمیآورد (از کنفرانس باندونگ در سال  1955و
کنفرانسهای پانآفریکن در سالهای بعد تا کنفرانس سه قاره در سال  .)19۶۶به
این ضرورت که پروژهی انقالبی باید با در نظرگرفتن فرهنگهای مختلف آفریقا
تدارک دیده شود ،باید دو ضرورت دیگر یعنی اندیشیدن به مفهوم دولت ـ ملت در
بیرون از مرزهایی که از استعمار به ارث رسیده است و نیز هماهنگ کردن مبارزات
در آفریقا درچارچوب ماورای ملی و جهانی اضافه شوند .این التزام سهگانه اهمیت
اندیشههای پان آفریکنیستی ،انترناسیونالیستی و سه قاره ای را توضیح میدهند.
این ویژگی جریان انقالبی آفریقا ما را قانع میکند که تعریف « آفریقا » را به
جنبه ی صرف ًا جغرافیایی آن ،و مخصوصاً به کشورهایی که در جنوب صحرای آفریقا
واقع شده اند ،محدود نکنیم و در کنار جومو کنیاتا ،روبن اوم نی یوبه ،قوام نکرومه،
پاتریس لومومبا ،آمیلکار کابرال و توماس سانکارا ،نهتنها چهرههای اهل شمال آفریقا
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(مانند مهدی بن برکه مراکشی) ،بلکه همچنین چهرههای متولد شده در قدیمی ترین
دیاسپورای آفریقایی ،مخصوصاً اوالد بردگان سیاه را (که مانند امه سزر و مالکولم
ایکس از کارائیب و آمریکا به فکر کردن دربارهی آفریقا ادامه میدهند) ،نیز بگنجانیم.
در این زمینه ،فرانتس فانون بهعنوان یک چهرهی مرکزی «انقالب آفریقا» نمایان
میشود ـ تیتر یکی از کتابهای فانون ،که پس از مرگ او چاپ میشود ،به این
انقالب ادای احترام میکند.

1۰

فانون (که اهل کارائیب ،دورگه و از اعقاب بردگان

است) الجزایر ،را که برای استقالل مبارزه میکند ،بهعنوان کشور خود و بهعنوان
نقطهی آغاز انقالب جهانی انتخاب میکند.
گفته میشود که «انقالبیبودن» تکوتنها مشکل است؛ به انقالب قبل از هرچیز
به شکل جمعی فکر میشود .این امر در مورد «آفریقا» هم صدق میکند :هیچکس
نمی تواند ادعا کند که از دانش جامعی در مورد قارهی آفریقا برخوردار است؛ یا اینکه
بهتنهایی مظهر قاره است .بنابراین سرشت فوقالعاده جمعی تالش انقالبی آفریقا را
باید به ذهن سپرد .شخصیتهایی که ما از آنها نام بردیم از یکدیگر تأثیر و الهام
میگیرند ،برخی از آنها با هم مالقات میکنند و همهی آنها در جستجوی آن هستند
که درسهای شکستها و موفقیتهای پیشینان خود را استخراج کنند .جومو کنیاتا و
قوام نکرومه در کنگرههای پان آفریکن ،که تحت هدایت اندیشمندان آمریکایی برگزار
میشوند ،بههم برمیخورند؛ امه سه زر مدتها اندیشهی فرانتس فانون را آبیاری
میکند ،و فرانتس فانون به نوبهی خود برآمیلکار کابرال تأثیر میگذرد؛ غنا( ی ) قوام
نکرومه ،پس از استقالل کشور در  ،195۷به چهار راه انقالب آفریقا تبدیل میشود؛
پاتریس لومومبا برای اغلب آنهایی که در سالهای پس از  19۶1برای آزادی آفریقا
میجنگند به یک سمبل تبدیل می شود؛ مهدی بن برکه و آمیلکار کابرال با هم برای
ایجاد کنفرانس سه قاره کار میکنند… فهرست تأثیراتی که این شخصیتهای
متفاوت بر یکدیگر میگذارند طوالنی است .تاریخ انقالب آفریقا تاریخ غنی شدن
متقابل است.
در زمانی که اغلب مسئوالن سیاسی ما تسلیم شدهاند و به این راضی هستند که
قدرتهای مالی را در به اجرا درآوردن سیاستهای مخرب همراهی کنند ،این تابلوی

سعید بواماما  /ترجمهی حمیدرضا سعیدیان

جمعی (ورای شخصیتهایی که در آن دیده میشوند) میتواند دفاع از سیاست به
معنای واقعی و سخاوتمندانه ی آن (یعنی ترکیب دشوار تفکر و عمل برای رسیدن به
عدالت و رفاه عمومی) تلقی شود .روبن اوم نی یوبه دوست داشت یادآوری کند که
«گفتن اینکه من اهل سیاست نیستم ،به معنای اعتراف به این امر است که من میل
به زندگی ندارم ».این عطش سیاست ،که چیزی جز عطش زندگی نیست ،شاید
نخستین درسی باشد که اندیشمندان مبارز انقالب آفریقا (که همچنین در شمار
بازیکنان کلیدی آزادی جهانی بودند) برای ما به ارث گذاشتهاند.
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طرح توسعهی منطقهایِ سلسله از مهمترین طرحهای توسعهی روستایی در ایران
بود که طی دورهی حدفاصل سال  1353تا انقالب  1357در منطقهی الشتر ،واقع در
شمال استان لرس تان ،به اجرا گذاشته شد ،با آثاری گسترده در زمینههای بهداشت و
آموزش و عمران در منطقهی الشتر .طراح و مدیر طرح زندهیاد مجید رهنما بود ،تولد
بهسال  1303و وفات بهسال  ،1394نخستین وزیر علوم و آموزش عالی ایران و از
نظریهپردازان مکتب پساتوسعه .مقالهای که در پی میآید نوشتهای است به قلم آقای
سیروس دهنادی .آقای دهنادی ،متخصص آموزش و توسعه ،نزدیک به پنجاه سال
پیش یکی از دو سرپرست «مطالعهی کلی بخش سلسله (الشتر)» بود ،پژوهشی که
زمینه ای کلی از وضعیت اجتماعی و اقتصادی و محیطی منطقهی الشتر در اختیار
برنامهریزان و مجریان طرح توسعهی سلسله قرار داد .همانطور که در مقالهی زیر
میخوانیم« ،برخالف طرح های روستایی آن روزِ ایران و بسیاری از دیگر کشورهای
جهان سوم که بیشتر توسط اقتصاددانان برنامهریزی میشدند و در صورت موفقیت
فقط به رشد یکجانبهی اقتصادی کمک میکردند ،میتوان ریشههای طرح توسعهی
سلسله را در تالشهای مجید رهنما ،پژوهشگر و نقدپرداز آموزش و توسعه ،جستجو
کرد که به آموزش از دیدگاه «آموختن برای زیستن» و نه فقط «آموزش برای
خواندن ،نوشتن و کمی حساب کردن» مینگریست .این نگرش بهتبعخود به
دیدگاهی از توسعه منتهی میشد که توجه به رشد همهجانبهی انسانی و در نتیجه
آموزش را به وسیعترین مفهوم آن در رأس فعالیتهای خود قرار میداد .در این
جهانبینی ارزشهای فرهنگی ،تندرستی ،آموزش ،نگهداشت سالمت و پایداری
محیطزیست ،توسعه ی زیربنایی اجتماعی و اقتصادی ،رشد موزون اقتصادی و
توسعهی همهجانبهی زندگی روستایی همه با روندی درهمتنیده از اهمیتی یکسان
برخوردار بودند… .طرح توسعهی سلسله نادر طرحی بود که ،در غایت ،موفقیت خود
را در انحالل خود و سپردن همهی امور به مردم میدید -تجربهای در ایجاد یک
دموکراسی عملی» .مقالهی آقای دهنادی را میتوان پیشگفتاری دانست بر
«مطالعهی کلی بخش سلسله (الشتر)» .از فرصت انتشار این مقاله در «نقد اقتصاد

سیروس دهنادی

سیاسی» استفاده میکنیم و «مطالعهی کلی بخش سلسله (الشتر)» را نیز برای
نخستین بار در بخش «اسناد تاریخی» به انتشار میرسانیم .نقد اقتصاد سیاسی
پیشگفتاری بر مطالعهی کلی بخش سلسله (الشتر)
سیروس دهنادی
در شهریور  135۲دولت ایران با توجه به مشکالت ناشی از یکبعدی بودن بیشتر
برنامههای توسعهی روستاها ،و تمرکز آنها بر توسعهی اقتصادی و کاربرد روشهای
تصمیمگیری پدرساالرانه و از باال به پایین ،بر آن شد که طرح توسعهی همهجانبهی
راهیابی را در بخش سلسلهی استان لرستان به مرحلهی آزمایش و اجرا گذارد .هدف
این طرح تدوین و کاربرد سیاستها و راهکارهایی بود که با در بر گرفتن همهی ابعاد
پیشبرد درهمتنیدهی اقتصادی و اجتماعی و با بهرهبرداری کامل از نیروهای انسانی و
منابع محیطی و امکانات اقتصادی موجود ،پیشرفتی درونزا و پایدار را در منطقه
فراهم کند .هدف بزرگتر آن بود که الگوی توسعهی ابداعی ،در صورت موفقیت با در
نظر گرفتن انعطافپذیری کامل و هماهنگی با شرایط متفاوت انسانی و محیطی در
مناطق مشابه به اجرا درآید.
آموزش و توسعه
ایرانِ آن زمان ،علیرغم رشد اقتصادی نسبتاً قابلتوجه ،همانند بسیاری از
کشورهای دیگر جهان سوم ،به سبب عدم توجه به سایر ابعاد مهم توسعه مانند
آموزش ،زیربنای اجتماعی و اقتصادی ،خصوصیات فرهنگی و محیطی و غیره به
سوی رشدی ناموزون و شتابزده رهسپار بود .این رشد ناهماهنگ از یک سو به
تمرکز سرمایهگذاری در برنامههای اقتصادی و گسترش صنایع وابسته در شهرهای
بزرگ منتهی میشد و از سوی دیگر توزیع ناعادالنهی خدمات و ثروت ،شکافهای
اقتصادی و طبقاتی و مهاجرت گسترده و شتابزده روستاییان را به شهر ها گسترش
میداد.
نسبت درآمد کارگران صنعتی به کشاورزان در فاصلهی بین سالهای  1343و
 1355از  1/۶برابر به  ۲/۸برابر افزایش پیدا کرده بود و متوسط درآمد سرانهی
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شهرنشینان در سال  1355بیش از دو برابر این رقم برای روستاییان بود .در همان
سال هزینهی موادغذایی در شهرها  44درصد و در روستاها  ۶5درصد کل هزینهی
خانوار را به خود اختصاص میداد .در سال  1355تعداد باسوادان شهرنشین ۸5
درصد و روستانشین  35درصد تخمین زده شده بود.
سیاستهای توسعهی روستایی که با اصالحات ارضی آغاز شده و با ایجاد
نهادهایی چون شرکتهای تعاونی روستایی و شرکتهای سهامی زراعی پیگیری
شده بودند راه به جایی نبرده بودند و به وابستگی روستاها به دولت افزوده بودند.
راهکارهای وزارتخانههای تعاون و امور روستاها ،کشاورزی و مؤسساتی چون بانک
کشاورزی و دیگر نهادهای اعتباری که عموماً دولتی بودند ،بر این وابستگی افزوده
بودند .برنامههای آموزشی و بهداشتی نیز با اتخاذ سیاستهای برونزا و نادرست
راهحلهای اساسی برای مشکالت روستاها و روستاییان ارائه نمیکردند .این
سیاستهای نادرست و ناکارآمد ،همراه با وابستگیهای فزاینده به مرکز ،شکافهای
طبقاتی بین شهر و روستا و درون شهر و روستا را تشدید میکردند .مهاجرت
شتابزدهی روستاییان به حاشیه ی شهرها که کشاورزان باتجربه را به کارگران
غیرماهر و روزمزد تنزل میداد گسستن شیرازهی اقتصادی و اجتماعی شهر و روستا و
تجاوز همهجانبه به محیطزیست را به همراه داشت.
با توجه به واقعیتهای موجود آن زمان و برای یافتن سیاستهای نوین ،در
سالهای  1353و  1354مجریان طرح راهیاب تربیت بهورز[ ]1در منطقهی قشقشایی
که با موفقیت قابلتوجهی اجرا شده بود ،این بار ایجاد یک طرح توسعهی همهجانبه و
درونزای منطقه ای روستایی را به دولت وقت پیشنهاد کردند .هدف این بود که این
طرح عالوه بر مسائل بهداشتی و درمانی ،دیگر مسائل مربوط به توسعهی اجتماعی و
اقتصادی همه جانبه را با مشارکت بنیادی ،کامل و فعال افراد محلی در همهی
تصمیمگیریها و امور اجرایی ،به صورت درونزا و همهجانبه و بههمپیوسته و قابل
دوام در بر گیرد .در ا ین راستا ،موفقیت طرح بر این محک استوار شده بود که پس از
یک دورهی اولیهی پنج ساله افراد محلی بتوانند ـ با دریافت حداقل کمک از دولت ـ
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خودشان بیشتر امور طرح را در دست گرفته و به فعالیتهای همهجانبهی آن ادامه
دهند.
برخالف طرحهای روستایی آن روز ایران و بسیاری از دیگر کشورهای جهان سوم
که بیشتر توسط اقتصاددانان برنامهریزی میشدند و در صورت موفقیت فقط به رشد
یکجانبهی اقتصادی کمک میکردند ،میتوان ریشههای طرح توسعهی سلسله را در
تالش های مجید رهنما ،پژوهشگر و نقدپرداز آموزش و توسعه ،جستجو کرد که به
آموزش از دیدگاه «آموختن برای زیستن» و نه فقط «آموزش برای خواندن ،نوشتن و
کمی حساب کردن» مینگریست .این نگرش تبعاً به دیدگاهی از توسعه منتهی
میشد که توجه به رشد همهجانبهی انسانی و در نتیجه آموزش را به وسیعترین
مفهوم آن در رأس فعالیتهای خود قرار میداد .در این جهانبینی ارزشهای
فرهنگی ،تندرستی ،آموزش ،نگهداشت سالمت و پایداری محیطزیست ،توسعهی
زیربنایی اجتماعی و اقتصادی ،رشد موزون اقتصادی و توسعهی همهجانبهی زندگی
روستایی همه با روندی درهمتنیده از اهمیتی یکسان برخوردار بودند.
سیاست مناسب توسعه از این دیدگاه باید شرایط یک حرکت درونزای رو به
پیشرفت همهجانبه را فراهم کند و از تأثیرات عوامل برونزای منفی و بازدارنده
پیشگیری نماید .توسعه روندی «رهاییبخش» تعریف میشد که با حفظ و اشاعهی
بنیادها و دانش های سنتی و فرهنگی ،جامعه را به سوی ارزشها و روابط نوینی
هدایت کرده و به پیش میبرد .باور بر این بود که الگوهای توسعهی وارداتی حتی اگر
در زادگاه خود از موفقیت برخوردار باشند نباید به عنوان یک الگوی واحد مورد
استفاده نظری یا اجرایی قرار گیرند .اعتقاد بر این بود که توسعهی اقتصادی نیز باید
از جایگاه پراهمیت خویش برخوردار باشد و همچنین تکنولوژی نوین باید در موضع
مناسب برای حل مشکالت گرسنگی ،تندرستی ،آموزشی ،ارتباطات و مشکالت محلی
و تأمین نیازها با دقت و احتیاط کامل مورد بهرهبرداری قرار گیرد .کاربرد منابع پایدار
انرژی به خصوص انرژی خورشیدی و بیوگاز که برای حفاظت جنگلها و مراتع منطقه
اهمیت بسیار داشت نیز از اهمیت خاصی برخوردار میشد.
بر اساس این بینش ،توسعه هنگامی میتوانست موفق باشد که اکثریت افراد
جامعه در روند آن و در نتیجه در تعیین سرنوشت خود شرکت مستقیم ،فعال و خالق
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داشته باشند .گفته میشد که این مشارکت ،شناخت نیازهای واقعی و مسائل موجود
در ابعاد مختلف را تضمین میکند و به شرکتکنندگان این فرصت را میدهد که در
تعیین اولویتها ،کنترل صحیح و پایدار منابع ،انتخاب رشتهها و شیوههای تولید نوین
و انتخاب ابزار و تکنولوژی مناسب برای رسیدن به اهدافی که خود آن را تعیین
کردهاند شرکت فعال و همهجانبه داشته باشند.
چهارچوب تئوریک ،اهداف و اصول طرح توسعهی سلسله را میتوان به ترتیب زیر
خالصه کرد:
یکم) ایجاد توسعهی هماهنگ اقتصادی و اجتماعی منطقه با اولویتدادن به
بهرهبرداری از کلیهی نیروها و امکانات موجود در منطقه؛
دوم) ایجاد زیربنای ساختاری ،اقتصادی ،اجتماعی و آموزشی درهمتنیدهای که با
تأکید هر چه بیشتر بر آموزش بتوان بهتدریج مسئولیتها و عملیات اجرایی طرح را
به مردم واگذار کرد؛
سوم) ایجاد شرایط و انگیزههای الزم برای تشویق مردم به مشارکت در ابعاد
مختلف توسعهی اجتماعی ،اقتصادی و محیطی به طریقی که برای آنها سودمند
باشد؛
چهارم) ایجاد الگوی توسعهی مناسب و انعطافپذیری که بتوان آن را با تغییرات
الزم در نواحی مشابه به اجرا درآورد.
از این دیدگاه ،توسعه همانند فضایی سهبعدی شامل ابعاد انسانی ،زیربنایی و
اقتصادی در نظر گرفته میشد که برنامهها و فعالیتهای اجرایی آن همواره باید با
در نظر گرفتن تأثیرات متقابل این ابعاد بر یکدیگر طرح و برنامهریزی میشد.
بعد انسانی
بعد انسانی همهی مسائل مربوط به آموزش ،بهداشت ،رفاه اجتماعی و در غایت
مشارکت مردم را در همهی ابعاد توسعه در بر میگرفت .بر این اساس ،انسان به
عنوان هدف و وسیلهی توسعه مرکزیت خاصی پیدا میکرد و فعالیتهای
همهجانبهی طرح میبایست بر اهداف این مهمترین بعد توسعه یعنی انسان استوار
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میشد .انسانی که باید آماده میشد تا همگام با انسانهای دیگر نیازها و مسائل جاری
را با تعیین اولویتهای آنها بررسی و تعریف کند ،آلترناتیوها و روشهای مناسب
تأمین نیازها و حل مشکالت را بیابد ،مراحل اجرایی را طرح و تدوین کند ،در اجرا و
قبول مسئولیتهای اجرایی شرکت کند و با استفاده از محکهای تدوینشده،
پیشرفت همهجانبهی زندگی و محیط خود را مورد ارزشیابی مستمر قرار دهد.
محک موفقیت طرح ،میزان مشارکت مردم در تصمیمگیریها و میزان آمادگی
آنها برای قبول مسئولیتها تعریف شده بود .در عمل هدف این بود که در طول
دورهای پنجساله بیشتر تصمیمگیریها و مسئولیت امور اجرایی طرح به مردم واگذار
شود و سرانجام ،تشکیالت اداری طرح خود به شکل سازمان کوچکتری نقش
مشاورت و آموزش و رابط بین مردم و دولت را بر اساس اولویتهای تعیینشده توسط
مردم ایفا کند.
از موانع مهمی که رسیدن به هدف غایی مشارکت کامل و مؤثر مردم را محدود
میکردند میتوان از بیسوادی گستردهی بزرگساالن و سطح بهداشت و تندرستی
بسیار پایین نام برد .بنابراین آموزش و بهداشت به عنوان دو ستون اصلی برای
رسیدن به هدف مشارکت مورد اولویت و توجه خاص برنامهریزان طرح قرار گرفتند.
آموزش با گستردهترین مفهومش مورد نظر قرار میگرفت .به این معنا که
آموزش میباید تمام فعالیتهای زندگی را برای همهی گروههای سنتی در بر
میگرفت تا آنجا که بتواند مردم را برای مشارکت همهجانبه در فعالیتهای توسعه
آماده کند.
تندرستی و رفاه نه تنها سالمت و آسایش جسمانی بلکه سالمت فکری و روانی
را به عنوان شرط الزم برای رشد پایدار اقتصادی و اجتماعی در بر میگرفت.
شبکهی تندرستی که عالوه بر ارائهی خدمات درمانی ،تربیت بهورزان بومی را نیز
به عهده داشت بر اساس نیازها و مشکالت بهداشتی و درمانی منطقه برنامهریزی
میشد و همهی جنبههای مختلف فردی ،خانوادگی ،محلی ،منطقهای و محیطی را در
بر میگرفت .این برنامه عالوه بر آموزش ،خدمات بهداشتی ،پیشگیری و درمانی را نیز
به عهده داشت و با ایجاد شبکههای خاصی به ردههای باالتر درمانی مانند
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درمانگاههای محلی ،بیمارستانهای منطقهای و در غایت به مراکز بهداشتی و درمانی
استانی و دانشگاهی متصل میشد.
برای مشارکت همهجانبهی مردم ،به عنوان اساسیترین رکن توسعه ،پیشنهاد
شده بود که باید شرایط و روشهایی ایجاد شود که مردم بتوانند خود مسائل و
نیازهای شان را تعریف کرده و برای تأمین نیازها و حل مسائل خود در
تصمیمگیریهای جمعی شرکت کنند .بر این مسئله تأکید شده بود که زمینهی الزم
برای مشارکت بایستی در نهادهایی انجام شود که به طور خودجوش و توسط خود
مردم به وجود آمده باشند نه نهادهایی که از باال به مردم تحمیل شده باشند.
شاید این از اولین تجربههای اجرایی یک کشور جهان سوم در توسعهی پایدار
بود .به این معنی که زمانی که بر اساس اهداف و برنامههای طرح مردم برای مشارکت
ال به این مشارکت جامهی عمل
فعال در تصمیمگیری و اجرا آماده میشدند و عم ً
میپوشاندند طرح میتوانست بهتدریج کارگزاران ،کارمندان و مربیان خود را
بهوسیله ی مردم محلی جایگزین کند .بر این اساس از بین مردم افرادی آمادگی آن را
پیدا میکردند که ردههای مختلف مدیریت طرح و فعالیتهای اجرایی آن را عهدهدار
شوند و برای انجام همهی فعالیتهای توسعه تا حد امکان از منابع و ذخایر انسانی،
طبیعی ،اقتصادی و محیطی منطقه استفاده کنند و سرانجام کنترل و اجرای طرح را
به دست گیرند .در چنین شرایطی آن چنان که پیشبینی شده بود ،ادارهی مرکزی
طرح به دفتر کوچکی تبدیل میشد که میتوانست به عنوان مشاور در امور آموزشی،
اجرایی ،انتخاب و کاربرد تکنولوژی و انرژیهای آلترناتیو ،حفاظت محیطزیست ،امور
حقوقی و حسابداری و غیره در خدمت مردم قرار گیرد.

طرح توسعه ی سلسله نادر طرحی بود که در غایت ،موفقیت خود را در انحالل
خود و سپردن همهی امور به مردم میدید -تجربهای در ایجاد یک دموکراسی عملی.
برای تأمین نیازهای مالی و بودجهی طرح ،برآورد شده بود که بودجهای که
دولت و سازمان برنامه و بودجهی کشور و وزارتخانههای مختلف به منطقه اختصاص
داده بودند کامالً برای اجرای این طرح که جایگزین بیشتر سازمانهای دولتی موجود
میشد کفایت میکرد .پیشبینی میشد که پس از یک دورهی مقدماتی اولیه که
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انتظار نمی رفت بیش از دو سال به طول انجامد منطقه بتواند با تکیه به امکانات مالی
و بودجهای منطقه به خوبی به حیات خود ادامه دهد و پس از پنج سال که نیروهای
انسانی محلی بهتدریج مواضع تصمیمگیری و اجرایی را اشغال کنند طرح به اهداف
خود دست یافته و منطقه به توسعهی درونزا و پایدار خود ادامه دهد.
بعد اقتصادی
با توجه به کمبود تأمین نیازهای اولیهی مردم ،توسعهی اقتصادی نیز از اولویت
خاص خود برخوردار میشد .از آنجا که فعالیت عمدهی اقتصادی منطقه ،کشاورزی و
دامداری ،از بهره وری بسیار اندک برخوردار بود ،این دو عامل تولیدی مهم از اولویت
خاصی برخوردار شدند .عالوه بر آن ،صنایع دستی و روستایی و همچنین ایجاد صنایع
کوچک در دستور کار قرار گرفت.
بعد زیربنایی
فعالیتهای این بعد ،آموزش ،گسترش منابع انرژی ،ارتباطات ،پروژههای
آبرسانی و آبیاری و ایجاد شبکهی راههای روستایی و منطقهای را شامل میشد.
این چهارچوب نظری درواقع راهکاری کلی بود و در عمل میبایست جزئیات و
اولویتها و نحوهی اجرای کارها با مشارکت مردم تصمیمگیری و اجرا میشد.
همچنین ،پیشنهاد شده بود که برای نیل به هدفها ،عالوه بر امکانات و منابع مالی و
عملیاتی طرح ،امکانات محلی و بخش خصوصی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
مسئولیتها و بودجه
پس از مذاکرات بسیار با دولت وقت ،برای تلفیق و هماهنگی کلیهی برنامههای
طرح در یک مدیریت واحد و برای جلوگیری از تداخل وظایف و برنامههای
وزارتخانه ها و ادارات مختلف توافق شد که طرح زیر نظر مستقیم نخستوزیر اجرا
شود .بر اساس این توافق به دستور نخستوزیر تمام وزارتخانهها وظایف و بودجهی
خود را به مدیریت طرح تفویض کردند .سازمانهایی که اجرای قوانین و امنیت
منطقه را بر عهده داشتند ،مانند ادارهی دارایی و مالیاتها ،نیروهای انتظامی و

666

667

بازخوانی طرح توسعهی منطقهای سلسله «الشتر»

سازمان نظام وظیفه ،وزارت مخابرات و چند سازمان دیگر از این قاعده مستثنی
شدند.
بر اساس این تو افق مجری طرح از تمام اختیارات دولت در منطقه برخوردار شد و
در عمل بخشدار سلسله شد .از آنجا که مدیر و مبتکر طرح ،آقای مجید رهنما
(بنیانگذار و اولین وزیر وزارت علوم و آموزش عالی و عضو دائمی هیئت مدیرهی
یونسکو) ،به سبب مسئولیتهای مختلف دولتی و بینالمللی قادر به اقامت دائم در
مرکز طرح نبود در عمل مدیر اجرایی در منطقه زیر نظر مستقیم او انجام این وظیفه
را به عهده میگرفت .بودجهی طرح مستقیماً بهوسیله سازمان برنامه و بودجهی کشور
برای منطقه تأمین میشد و هزینههای مربوط به خدمات بهداشتی و درمانی و
آموزش بهورزان و شبکهی تندرستی را سازمان خدمات اجتماعی متقبل شده بود.
مطالعهی کلی بخش سلسله (الشتر)
گزارش «مطالعه کلی بخش سلسله (الشتر)» که به دنبال این پیشگفتار به نظر
پژوهشگران و خوانندگان میرسد ،با اهتمام سازمان مدیریت صنعتی ایران ،یکی از
مشاوران سازمان برنامه و بودجهی کشور ،انجام شد تا زمینهای کلی از وضعیت
اجتماعی ،اقتصادی و محیطی منطقه در اختیار برنامهریزان و مجریان طرح توسعهی
سلسله قرار دهد .در این پژوهش از دو پرسشنامه که در مرکز و عمالً بدون آشنایی
قبلی با منطقه تدوین شده بودند استفاده شده است .بدیهی است که پرسشهای
مطرحشده درواقع بازتاب پیشفرضهای پژوهش و پژوهشگران بودند و بسیاری از
نیازها و مسائل موجود را در بر نمیگرفتند .بیشتر پرسشگرانی که در فصل تابستان و
هنگام تراکم کاری روستاییان از تهران به منطقه آمده بودند دانشجویانی بودند که
آنها نیز با عوامل محیطی ،فرهنگی و انسانی جامعه مورد پژوهش بیگانه بودند و
بهندرت با گویش های محلی آشنایی داشتند .این دختران و پسران جوان با شلوارهای
جین ،پیراهنهای رنگارنگ ،عینکهای آفتابی و دوربینهای عکاسیشان بیشتر یادآور
گردشگرانی بودند که گویی مشغول گذران تعطیالت تابستانی خود هستند.
روستاییان لر و لک این منطقه با کنجکاوی و بیاعتمادی به آنها نگاه میکردند و
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دوست نداشتند به سؤاالتی که وارد خصوصیات و جزئیات زندگی آنها میشد پاسخ
بدهند .بهخصوص که نمیدانستند چرا از آنها سؤال میشود ،چرا باید به این سؤاالت
پاسخ بدهند و اطالعات کسبشده در چه مواردی به کار گرفته خواهند شد .بعدها که
سعادت نزدیکی و کسب اعتماد مردم شریف و محروم این خطهی باستانی را به دست
آوردم دانستم که آنها به دالیل مختلف و چهبسا موجه از دادن پاسخهای درست
اجتناب کرده بودند .برای مثال اطالعات مربوط به سطح اراضی زیرکشت ،تعداد دامها
و میزان برداشت محصوالت و درآمدشان را به سبب مالحظات مالی و وامهای
شرکت های تعاونی روستایی؛ تعداد پسران به سن بلوغ رسیده را از ترس نظام وظیفه؛
و اطالعات مربوط به دختران جوانشان را به خاطر مالحظات فرهنگی و خانوادگی
مایل نبودند بروز دهند .به سبب بیاعتمادی بسیار به دولت و مآمواین دولتی از این
قبیل مالحظات بسیار بودند( .برای مثال تناقضات آماری که در بسیاری از جدولهای
ارائهشده وجود دارد نتیجهی این عوامل هستند) .باید اذعان داشت که این نواقص
بههیچوجه محدود به این گزارش خاص نیست و این نقصانی است که بالقوه در این
گونه روشهای پژوهشی وجود دارد.
برای شناخت بنیادی نیازها و اولویتهای اقتصادی و اجتماعی ،اعتماد و مشارکت
فعال و خالق مردم در همهی مراحل پژوهش ضروری به نظر میرسید .برای نیل به
این هدف ،در سالهای اولیهی اجرای طرح ،یک روش پژوهش مشارکتی
( )Participatory Researchتوسط گروه توسعه که مسئولیت برنامهریزی جامع
توسعه و تدوین و اجرای برنامههای اجرایی و آموزش توسعهگران محلی را به عهده
داشت ابداع و به کار گرفته شد .در این روش ،کارگروههای سه تا چهار روزه با شرکت
حدود  30تن از روستاییان و عشایر مرکب از دامداران ،کشاورزان ،بانوان ،کسبه و
خوش نشینان و غیره ،و همکاری دو یا سه نفر از کارکنان این گروه که نقش
تسهیلکننده را در گفتوشنودهای جمعی ایفا میکردند تشکیل میشد .در این
گردهمایی ها که از بامداد تا شامگاه مانند یک یورد عشایری و در زیر یا در حاشیهی
ال طبیعی و خودمانی ضمن
سیاهچادرها بر پا میشد ،شرکتکنندگان در محیطی کام ً
انجام کارهای ضروری روزانه به بحث و گفتوشنود دربارهی نیازها و مسائل موجود و
تعیین اولویتهای آنها میپرداختند .همچنین شیوههای سنتی و تکنولوژیهای
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مورد استفاده و سودمندی و یا کمبود آنها را بررسی میکردند .نتایج این
گردهمایی ها اطالعات گسترده و عمیقی از وضع موجود به دست میداد که گاه
بهتنهایی برای یک برنامهریزی اجرایی کوتاهمدت تکافو میکردند .هنگامی که استفاده
از تکنولوژی و روشهای نوین ضرورت پیدا میکرد کارشناسان راهحلهای مناسب با
محیط را به شرکتکنندگان معرفی میکردند و تصمیمات مناسب اتخاذ میشد.
بدیهی است که بررسی و نقد سیاست و روشهای اجرایی طرح توسعهی سلسله
(الشتر) و دالیل انحالل نهایی آن و همچنین مطالعهی تطبیقی دو روش پژوهشی که
در باال به آنها اشاره شد ،مقولهی مفصلی است که در این مختصر نمیگنجد]۲[ .
برای دریافت فایل کامل طرح به پیوند زیر مراجعه فرمایید:
alashtar

نقد اقتصاد سیاسی

شوراهای کارگری
در کارخانههای ایران
کریس گودی
ترجمهی شاهین نصیری

* شاهین نصیری ،پژوهشگر دکتری فلسفه در دانشگاه آمستردام است.
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در ماههای جوالی و آگوست  ۱۹۷۹میالدی [تابستان  ،]۱۳۵۸کرری گرودی ا
چندین کارخانه در ایران با دید کرد .در همین دوران ،او توانست با کارگران ،مبرار ان
و فعاالنی که گرایشهای گوناگون سیاسی داشتند دربارهی شوراهای کارگری که پ
ا انقالب بهمن شکل گرفته بودند بحث و گفتوگو کند .آنچه گودی بهطور خاص ا
خالل این مشاهدات دریافت ،ظهور دوران شگفتآوری بود که کارگران صرنعتی آن را
تجربه میکردنرد .برا ایرن همره ،او ا دران داشرت کره هرر نگراهی ا خرار  -حتری
همدالنهترین نوع آن  -ا ثبت و انتقال تجربیات مربوط به این دوران داجز اسرت .ترا
آنجا که او میتوانست ار یابی کنرد ،تال هرای چنردانی بررای نهادینره کرردن ایرن
تجربیات ،کشف قوادد حاکم بر آنها یا ایجاد هماهنگی میان فعالیتهرای شروراها در
کارخانههای گوناگون صورت نگرفته برود .بره ن رر میرسرید کره بره انردا هی تعرداد
کارخانهها اشکال متنرودی ا «کنتررل کرارگری» ( )workers’ controlبره وجرود
آمده باشد .این مقاله نمیتواند جای ثبت و بایگانی دقیق ایرن رخردادها را کره البتره
اکنون دیگر رنگ باختهاند بگیرد .اما نویسنده امیدوار است که ا طریرق ایرن نوشرته،
درکی ا این تجربههای رنگارنگ را به اشتراک بگذارد تا شاید در آیندهای نرامعلوم برا
احیای موفق مبار ات ،بار دیگر با آفریده شوند.
در رژیم خودکامهی شاه ،اتحادیههای کارگری ،چره ا نروع صرنفی و چره ا نروع
سیاسی ،ممنوع بودند و حتی برهطور یر مینری هرم امکران فعالیرت نداشرتند .تنهرا
نهادهای موجود« ،سندیکاها»ی دولتی بودند که برهطور مسرتقیم بره حرزب سیاسری
تقدی شدهی شاه [حزب رستاخیز] وابسته بودند .ایرن سرندیکاهای دولتری ،برهطور
مجزا ،تنها در سرح کارخانرهها فعالیرت میکردنرد و در سرحوم منراطق یرا صرنای
سا ماندهی نشده بودند .در برخی ا محیطهرای کرار« ،رهبرران» غیررسرمی حورور
داشتند که به نمایندگی ا کارگران مسئولیت مرذاکرات را در رابحره برا امرور داخلری
کارخانه به دهده میگرفتند .در برخی دیگر و بهویژه در دو سرال آخرر سرلحنت شراه،
کمیتههای یر مینی ادتصاب فعال شدند .اما هیچکدام با کارخانههای دیگر در ارتباط
نبودند.
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با این همه ،کرارگران در دوران شراه و ن سیاسری مش صری داشرتند .بره دلیرل
برنامههای دونکیشوتی شاه که هدف ا آنهرا تبردیلکردن ایرران بره یرب ابرقردرت
جهانی بود ،کالنپروژههای صنعتی یرادی در ایرران راهانردا ی شردند .ایرن پروژههرا
بیش تر در صنعت مونتاژ ،مانند ب ش مونتاژ صنعت خودروسا ی که قحعات آن توسط
کرایسلر و جنرال موتور ا اروپا وارد میشد ،خالصه میشدند .این رویکررد ،کشرور و
مردم را نسبت به نوسانات با ار جهانی آسیبپذیر کرد ،اما همزمان موجب شکلگیری
گروهی ا کارگران بسیار ماهر شد که بسیاری ا آنها در کشرورهای صرنعتی اروپرایی
دورههای کارآمو ی گذرانده بودند.
در گرماگرم انقالب بهمن ،فرار صراحبان و مردیران کارخانرهها ا ایرران  -برهویژه
آنهایی که به شرکتهای چندملیتی متصل بودند  -کرارگران را واداشرت ترا بررای ا
بین نرفتن شغلهایشان ،خودشان مدیریت کارخانره را بره دسرت گرفتره و بره تولیرد
محصوالت ادامه دهند .در مواردی دیگر ،شروراهایی کره در بزنگراه مبرار ات برا ن رام
شاهنشاهی تشکیل شده بودنرد برر واگرذاری کارخانرهها اصررار ور یدنرد ،یرا اینکره
دستکم خواهان تقسیم قدرت با مالکان خصوصی یا مدیریت منصوبِ رژیم جدیرد در
شرکتهای دولتی شدند.
کارخانهی جهانچیت
کارخانهی پارچهبافی جهانچیت کمی خرار ا شرهرک صرنعتی کرر واقر در
نزدیکیهای تهران است .در دوران شاه ،این کارخانره بره دلرت تعردد حورور فعراالن
سیاسی در میان کارگران و سنت ادتصابات کارگریا شهره شده برود .مشرهورترین
ادتصاب کارگران این کارخانه در سال ( ۱۹۷۰اردیبهشت  )۱۳۵۰رخ داد که طری آن،
ادتصابیونی که به سمت تهران در حال ت اهرات بودند ،به رگبار نیروهرای ژانردارمری
بسته شدند.
مالب شرکت جهانچیت بعد ا انقالب در ایران ماند .با این حال ،کارگران در مراه
فوریه [بهمنماه] کمیتهای هفرت نفرره انت راب کردنرد ترا آنهرا را نماینردگی کنرد.
اکثریت این کمیته در دست هواداران بزرگترین گروه چپگرای اسالمی آن مان بود
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که به ودی به م الفت با حاکمیت برخاست؛ در میان آنها دو برادر حوور داشتند کره
تا بهمن  ۵۷در ندان بودند و پ ا سالها غیبت دوباره به کارخانه با گشته بودند.
پ ا برگزاری انت ابات این کمیته ،مالب کارخانه کمیته را متهم به تال برای
«سلب مالکیت ا طریق مبار هی مسلحانه» کرد و شکایت خرود را بررای رسریدگی و
ح مایت نزد و ارت کرار بررد .ابتردا و ارت انره ا او حمایرت کررد ،امرا پر ا مردتی
و ارت انه دقب نشست و خود را ا مداخله بیرون کشید .کمیتهی منت رب یرا همران
شورای کارگری ،اکنون دفتر ساواک در کارخانه را که پیشتر در آن کارگران به دلیل
«ت لفات انوباطی» با جویی میشدند ،تس یر کرده است .اولرین ممموریرت شرورا برا
یور به اسناد ساواک بهمن ور کشف و اخرا دوامل حکومتی آغرا شرد .همینرین،
این شورا با مدیران فنی خبره در کارگاه به توافق رسید و به همین دلیرل کارخانره در
راهاندا ی چرخهی تولید با مشکل مواجه نشد.
ا آنجاکه بنا بر قاددهی کلی در ایران نوک اصلی توادها خود را در ب ش تولیرد
نشان میدهد ،این دستاورد در نوع خود پدیدهای نامعمول برود .مهندسران خبرره ،برا
آن که بیش ا همه در ارتباط با کارگران هستند ،چه ا ن ر جایگراه فرهنگری (سرح
سواد و دادات رو انه) و چه ا ن ر موقعیت مالی (اختالف شگرف میزان دسرتمزد) ،در
مقایسه با کارگران دادی در دنیایی دیگر سیر میکننرد .در کارخانرههای دیگرری کره
پ ا فرار کارفرما بره دسرت کرارگران افتراد ،مهندسران اولرین گروهری بودنرد کره
کارخانهها را ترک کردند .متمسفانه معنای این اقدام ،ا دست رفرتن ت صرح حیراتی
بود که ال مهی ادامه ی تولید است .در موارد یادی ،این امر موجرب توقرف چرخرهی
تولید و ددم پرداخت دستمزد نیروهای کار شد .مانی هم که شوراها ا رژیرم جدیرد
درخواست کمب مالی کردند ،رژیم این درخواست را فرصتی مغتنم برای فرسرتادن و
تحمیل نمایندهی فرمایشی خود به بهانهی ادارهی امور تلقی کرد .الگوی جهانچیرت
و سح باالی اداره ی شورایی در آن ،نسبت به الگوهایی که معموالً توسط رژیم تحمل
میشوند ،کامالً استثنایی است .در کارخانههای دیگر که چرخهی تولیدشان فعال بود،
بهرغم دخالرت رژیرم در سرفار گیری و فررو  ،بره کرارگران دسرتمزدی پرداخرت
نمیشد.
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در این عکس نامهای به فارسی درج شده با این مضمون« :آقاای آمریکاییهاا
اینجانب کارگر به نام قاسمی از شما مردم شرافتمندِ آمریکا خواهش میکنم که به
مردم شهید از دست داده و ضعیف کمک نمایید و شاه جالدِ آدمکش را به ما ماردم
تحویل دهید .کارگر قاسمی؛ شرکت پارچهبافی ممتاز تهران ایران

شورای جهانچیت مددی است که بهرهوری تولید را یربونیم برابرر افرزایش داده
است ،امری که به گمانم اغراقآمیز به ن ر نمیرسد .رقم حداقل دستمزد دوبرابر شده
و رقم باالترین دستمزدها نیز بره یبسروم میرزان قبلری کراهش یافتره اسرت .شرورا
همینررین کتاب انررهای ایجرراد کرررده کرره در آن بیشتررر تملیفررات مجاهرردین و دیگررر
نوشتههای رادیکال اسالمی یافت میشوند .ا آن پ  ،به هر کارگر یب لیتر شیر هرم
داده میشد.
شورا مسئولیت ادارهی کل کارخانه را به دهده دارد .هر ماه نشسرتهای شرورایی
برگزار میشوند که به تصمیمگیریهای کاری اختصاص نردارد ،بلکره محلری هسرتند
برای طرم س نرانیهای ادوای شورا .هنو ا اساسنامه یا تعریف سا وکار با خواسرت
ا نمایندگان (استیوام) خبرری نیسرت ،امرا در انت ابرات اول میتروان آثراری ا آن
مشاهده کرد -این رخداد اصیل و واقعی است ،اما تومینی برای دموکراسی در آینرده
نیست .نمونهی جهانچیت تقریباً نودی ا خودفرمانروایی کامل شورایی ()autarchy
است ،اما به رغم قدرتی که در شورای دمومی کارگری متمرکرز شرده نمیتروان آن را
مصداق خودگرانی ( )self-managementدانست .در این کارخانه چپگراها دسرت
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باال را دارند و ما با بدیلی کامالً متفاوت ا آنیه در رژیرم سرابق شراهد برودیم مواجره
هستیم.
کارخانههای مونتاژ
در میان کارخانههایی که من ا آنها با دید کرردم ،شررکت ایرران ناسریونال کره
پیشتر به کرایسلر (انگلستان) وابسته بود و با کیتهای ساختهشده در کاونتری بررای
با ار داخلی خودرو تولید میکرد ،در آن سوی طیف قرار دارد .این شرکت سوگلی شاه
بود که خود در آن سهامدار بود و با رسان ش صیا را برای ن ارت برر کارکنران
گماشته بود .در این کارخانه کارکنان در دو سرح ا «امتیرا ات ویرژهای» برخروردار
بودند :آنان نسبت به دیگران ا امتیا بیشتری برای بهرهمندی ا مسرکن و بهداشرت
برخوردار بودند؛ در دینحال که اتاق ویژهی «با جویی» ساواک نیرز برایشران وجرود
داشت.
در ایران ناسیونال ،رئی شورای کارگری یکی ا کارمندان سابق ب رش اداری در
دوران شاه بود .انت ابات شورا در یب سح و به صورت یبمرحلهای برگرزار میشرد-
آن هم ا بین  ۱2هزار نیروی کار .این سا وکار ،بهرغماینکه رئی شورا مددی اسرت
به «مشارکت» و همراهی با مدیران منصوب رژیرم میانجامرد ،بیشترر شربیه اهرمری
است که بنا به اقتوای شرایط به کار گرفته میشود .این شرکت با آنکره ملری شرده،
هنو کیتها را ا انگلستان وارد میکند.
در رابحه با جایگاه سیاست در شورا ،س نگوی آنها به این گفته بسرنده کررد کره
شورا اساساً سیاسی نیست ،صددرصد مذهبی است و صددرصد ا امام خمینی حمایت
میکند .کامالً برخالف الگوی جهانچیت ،این کارخانه هم در امتداد ن م سرابق قررار
دارد و هم در پیوند ارگانیب با رژیم جدیرد اسرت .همینرین مشرکلی بررای در ره و
پیداکردن با ار فرو بر سر راهش دیده نمیشود .دلیل این امر را ا یب سو میتوان
در میزان اهمیت چنین کارخانهی بزرگی در هر نوع ن ام سیاسی ،و ا سوی دیگر ،در
«امتیا ات ویژهای» که کارکنانش به برخورداری ا آنها خو گرفتهانرد ،جسرتجو کررد.
بنررابراین ،الگرروی ایررران ناسرریونال ،ماننررد الگرروی خودفرمررانروایی کامررل شررورایی یررا
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خودگرانی ،یب مورد خاص است .اهمیت بررسی این نوع شورای «مهروموم شرده» در
این است که رژیم برای تمام شرکتهای ملیشده (دولتیشده) تحقرق همرین الگرو را
در ن ر دارد.
قدرت دوگانه
در میان تمام کارخانههایی که سا وکار مدیریت آنهرا چیرزی برین جهانچیرت و
ایران ناسیونال است ،جالبترین نمونرهها را در شررکت جنررال موترور و کارخانرهی
کرراترپیالر مشرراهده کررردم .ایررن شرررکتها در مینررهی تولیررد قحعررات راهسررا ی و
ماشینآالت کشاور ی فعالیت میکنند .شورای جنرال موتور ماننرد ایرران ناسریونال،
کامالً «اسالمی» و غیرسوسیالیستی است .پاسر های آنهرا بره پرسرشهایم دربرارهی
شیوه ی برگزاری انت ابات ،من را قان نکرد که شوراهایشان کرارگران ایرن کارخانره را
بهطور واقعی نمایندگی میکنند .برا ایرن اوصراف ،در اینجرا بردون شرب میتروان ا
و عیت «قدرت دوگانه» که میان شورا و مدیران دالیرتبهی کارخانره شرکل گرفتره،
به خصوص با توجه به سه مدیری که رژیم پ ا ملیسا ی به آنجا فرسرتاده اسرت،
س ن گفت.
این شورا  2۱دوو دارد که متشکل ا  ۱۵کارگر ساده و شش کارمند ب ش اداری
است .جلسات شورا دوهفته یببار برگزار میشوند و کمیتههای فردی برای ن ارت برر
تولید ،امور مالی ،خرید و فرو  ،آمو  ،انوباط ،داوری و حکمیرت ،و ور شرکل
گرفتهاند .همینین ا آنجاکه دیگر قحعات ا جنرال موتور (شرکت مادر آمریکرایی)
به دست نمیرسند ،یب کمیتهی فنی/تحقیقراتی برهمن ور پیردا کرردن راهری بررای
خودکفایی تشکیل شده است .هدف اصلی کمیته این است که خط تولید را بره جرای
ساخت قحعات خودروهای ش صی ،برای تولیرد قحعرات وسرایل حملونقرل دمرومی
مانند اتوبوس سا ماندهی کند ،یا حداقل تولیرد قحعرات خودروهرای ش صری را بره
ساخت یب مدل کاهش دهد .تمام مدارک کارخانه باید به اموای تمام ادورای شرورا
برسند و دفاتر مالی توسط آنها مرورد با رسری قررار میگیرنرد .تنهرا یکری ا ادورای
کارخانه تماموقت در شورا کار میکند و بقیهی ادوا برای سادتهای ا افهای کره بره
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کار در شورا اختصراص میدهنرد ،دسرتمزدی دریافرت نمیکننرد .دسرتمزد مردیران
دالیرتبه به چهل درصد میزان قبلی رسیده است.

کارگران در حال قالبسا ی برای تولید قحعات فلزی هستند ،چراکه دیگرر قحعرهها ا
آمریکا وارد نمیشود؛ دک ا رَندی گودمَن.

در حال حا ر ،در جنرال موتور  ،تا حدودی ،نودی ا مردیریت مشرارکتی حراکم
است که در واق تعادلی میان نیروهای کارخانه برقرار کرده است؛ اما قحعاً این شرایط
ماندگار ن واهد بود .همذاتپنداری شورا با رژیم جدید ا این باور نشمت میگیررد کره
رژیم هم با آنها همذاتپنداری میکند -با وجود حرفهای یرادی کره ده میشرود،
این امر باید در دمل اثبات شود .در نگاه رهبرران شرورا -و حامیران حرزب جمهروری
اسالمی و دیگر کرارگران کارگاههرا ،-بهو روم احساسرات دامیریالیسرتی مشراهده
می شود و شور و خلوص و جدیت آنها را در ابرا این احساسات میتوان دریافرت .اگرر
دامیریالیسرتی خرود کوتراه بیایرد،
رژیم ب واهد یا مجبور شود که آشکارا ا موا
ممکن است جریانهای چپگرا بتوانند پایگاه بالقوهی رأیِ حزب جمهوری اسرالمی را
ا این حزب ناامید کنند.
کارخانهی کاترپیالر هم به نوبهی خود الگوی متفاوت دیگرری برود .ایرن کارخانره
مدرن و سامانیافته به ن ر میرسید( ،البته مدرن بودنش در ردایت نکرات ایمنری در
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حد کارگاههای ابتدایی جوشکاری و رنگ و نقاشی هرم نبرود) .صراحب ایرن کارخانره
پیشتر ا طریق یب قرارداد لیزینگ ،با شرکت مادر آمریکایی همکاری میکررد .او در
ماه فوریه [بهمن] ا کشور گری ت و در ماه جوالی [تیر] که من به کارخانه سرر دم،
آنجا توسط دولت ملی شده و مدیر منصوب دولت هنو شروع به کار نکررده برود .در
این میان ،کارخانه را شورایی متشکل ا افراد چپگرا و اسرالمگرایان غیرر چرپ ،کره
نسبت آنها در شورا کمابیش با هم برابر بود ،اداره میکرد .در اینجا افزون بر گفتگو با
تمام ادوای شورا ،من این امکران را یرافتم کره بره کارگراه تولیرد هرم سرری برزنم و
پرسشهایی را با کارگران دربارهی دیدگاهشان نسبت به شورا و شرایط سیاسی محرم
کنم.
این شورا متشکل ا  ۱۰کارگر و دو کارمند ا ب ش اداری بود .ترکیب سیاسی آن
هم کمابیش بهطور برابر بره دناصرر مرذهبی و سرکوالر تقسریم میشرد  -سرکوالرها
هواداران حزب توده و مذهبیها ترکیبی ا نیروهای پیشرو و حامیان حزب جمهروری
اسالمی بودند .به فرد متعصبی که به حوور افراد چپگرا در شورا ادتراض کرده برود،
این امکان داده شد تا بهمن ور «آمو » ،یرب «انجمرن اسرالمی» تمسری کنرد .او
بهو وم در برخی ا ادوای اسالمگرای شورا نفو داشت (یب بار هرم در مصراحبهها
شرکت کرد ،با آنکه دووی ا شورا نبود) .به نان کارگر پیشنهاد شرد کره نماینردهای
در شورا داشته باشند ،اما آنها به دلیل نمایشی بودن نقش آنها ،ا دورویت در شرورا
ممانعت کردند و به جای آن خواستار تشکیل شورایی برای نران کرارگر شردند کره ا
جمله بتواند دووی ناظر به شورای مردان بفرستد؛ البته تا مانی که من آنجرا برودم
این روند هنو اجرایی نشده بود.
شورا جلسات هفتگری برگرزار میکررد و تمرام ادورای آن همینران بره کارهرای
رو انه ی خود اشتغال داشتند .در مراه آگوسرت [مررداد] ،آنهرا خرود را بررای نگرار
اساسنامه و برگزاری انت ابات جدید شورا آماده میکردند .جلسات در اتاق تنهرا مردیر
باقیمانده برگزار میشد که در صورت لزوم باید اتاق را تررک میکررد .کارخانره کرامالً
یر ن ر شورا اداره میشد ،ا اموای چب گرفته تا ن ارت بر امور حسابداری و تعیین
پایهی حقوق .دستمزد ب ش مدیریت کاهش یافته و حرداقل دسرتمزد نیرز تعریرف و
تثبیت شد .مصاحبههای من با شرورا و حورور سرر دهام بره کارخانره نشران داد کره
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کارگران چندان در جریان کارها قررار نمیگیرنرد :آنهرا ا فعالیتهرای شرورا اطرالع
چندانی نداشتند و چیز یادی هم به آنها گزار نمیشد .امرا ایرن مو روع را بایرد
امری نسبی قلمداد کنیم .شورا داوطلبِ این بود که بیشتر در مینرهی اطالعرسرانی
تال کند و کامالً آشکار بود که کارگران با اشتیاق و افت ار ا شورا و امر خودگردانی
حمایت میکنند؛ گرایش سیاسی چندان محرم نبود.
شوراهای کارگری و رژیم جدید
رویکرد رژیم جدید نسبت به شوراها ناهم وان و ناهمگن است که این امرر خرود
بهخوبی ماهیت ناهمگن و ناهم وان رژیم را با تاب میدهرد .رژیرم بره تبلیغرات ردِ
چپ ادامه میدهد و کمیتههای امام را به برخی ا کارخانهها میفرستد ترا انورباط را
به شیوهای اقتدارگرایانه [ ]...برقرار کنند .اما این رویکرد به ایجاد نهادها و روابرط کرارِ
باثبات و کارآمد منتهی نمیشود و بیشتر به یب خأل دامن می ند.
در جمهوری اسالمی ،میتوان رویکردهایی متفاوت نسبت به شوراهای کارگری را
ا هم تفکیب کرد .یکی ا این نگاهها شربیه رویکررد سرهجانبهگرایانهی سرندیکاهای
دولتی شاه است که در آنها یبسوم ادوا ا طرف نیروهرای کرار ،یبسروم ا طررف
ب ش مدیریت و یبسوم ا طرف و ارت کار حوور پیردا میکردنرد .شرورای شررکت
ایران ناسیونال اکنون ا چنرین الگرویی پیرروی میکنرد .حرزب جمهروری اسرالمی،
بهنوبهی خود ،ا سیاستهای گنگِ مدیریت مشارکتی ( )comanagementحمایت
میکند .رویکررد دیگرری را نیرز میتروان در میران پیرروان فکرری آیرتاهلل طالقرانی
شناسایی کرد .این بالِ «پیشرو» و «مشارکتگرای» جنبش اسالمی ،معتقد است کره
ن ررام سرررمایهداری در درا مرردت بررا اسررالم سررا گار ن واهررد بررود ،و ا رویکرررد
سهجانبهگرایانه صرفاً بهدنوان الگویی برای دوران گذار به جامعهی بیطبقهی اسالمی
[توحیردی] حمایرت میکنررد .در ایرن راسرتا ،آنهررا بره سرمشرق «مشررارکتگرایی»
( )participationismقذافی در کشور لیبی ارجاع میدهند.
بهرغم اینکه [آیتاهلل] خمینی بهطور دام ا ایدهی شوراها حمایت کرده ،من ور او
ا این مفهوم مش ح نیست (اددا میشود او این کار را با اکراه و یرر فشرار طالقرانی
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انجام داده باشد) .ا س نرانیهای وی میتوان بهخوبی دریافت که او کارگران صنعتی
را با خردهصنعتگران و پیشهوران یکی میانگارد؛ او دائماً ا کارفرمایان میخواهد کره
با کارگران خود «مهربان» بوده و ا برخورد «تند و خشن» با آنها خودداری کننرد .در
تمام ایدهبافیهای رژیم ،اثری ا جدیّت نمیتوان یافت .اگر این شرایط ادامه پیدا کند،
به احتمال یاد پروندهی ادارهی کارخانهها ا طریق رشد ب ش دولتی در شرکتهایی
که دولتیسا ی شدهاند م تومه خواهد شد.
احزاب چ پ ،در کل ،دید مثبتی به شوراها دارند .تنها حرزب تروده صرف خرود را
به طور تاری ی جدا کرده و حتی در مواجهه با اشرتیاق همهجانبره و غافلگیرکننردهی
کارگران نسبت به سرمشق شوراها اساساً رغبتی به آن نشان نمیدهرد .آنهرا در پری
ایجاد یب اتحادیهی سراسری با پشتوانهی سیاسی هستند که الگویی مشابه با CGT
فرانسه [کنفدراسیون سراسری کار] است .مشکل اما اینجاست کره حرزب ،شروراها و
حتی آنهایی را که با رژیم همسو شده یا قابلیرت همسرو شردن دارنرد برا ایرن هردف
ناسا گار میبیند .شاید هم نگاه آنها ا شرمی تاری ی نشمت میگیرد؛ چراکه در دوران
مصدق ،مانی که فرصت ابرا مو داشتند ،دقیقاً ا همان سیاسرتهای سرندیکایی
سهجانبهگرایانهی شاه حمایت کردند .با این همه ،م الفت سرس تانهی حزب توده بر
سر این مو وع گیجکننده است .گمانم این است (چیزی کمتر ا یرب براور قحعری و
بیش ا یب حدس) آنها نسبت به دیگر گروههرای چرپ ا نفرو بیشترری در برین
کارگران برخوردار هستند و ادوا و هوادارانشان کره بره دورویت شروراهای کرارگری
درآمدهاند ،همانند دیگران ،به شکلگیری شوراها اشتیاق میور ند.
تمام احزاب چپ ،بدون استثنا ،ا «پایین بودن سح آگاهی» طبقهی کارگر گلره
میکنند ،آن هم پ ا ماه فوریه [بهمن] که مشارکت رهبریکننردهی کرارگران برر
این «ن ریهها» دمال خط بحالن کشید .ا سوی دیگرر ،تمییرد و دفراع ایرن احرزاب ا
شوراهای کارگری ،مشروط و کامالً وابسته بره میرزان اشرتیاق خرود کرارگران اسرت.
فردائیان خلرق و گروههرای مائوئیسرتی کره در برین کرارگران حورور دارنرد ،ایردهی
خودگردانی را محالبهای «اقتصادی» تلقی میکنند که تنها درخور تا هواردها اسرت و
باید تحت هدایت آنها به محالبهای «سیاسی» ارتقا یابد؛ البته محالبهی آنهرا در حرال
حا ر دمالً ا شعار «مرگ بر امیریالیسم ،ندهباد سوسیالیسم!» فراتر نرفته است.
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تنها گروه بزرگ چپگرای اسالمی برود کره ایردههایی کلری بررای مشرارکتدهی
مستقیم طبقهی کارگر در راستای تحقق جامعهی سوسیالیسرتی ارائره کردهانرد و برر
نقش شوراهای کارگری بهمثابهی سالحی کلیدی در دوران انقالبری تمکیرد میکننرد.
این که آنان تاکنون واق گراترین رویکرد را نسبت به شرایط کلی سیاسی ات ا کررده
یب امر اتفاقی نیست .آنها با جدیّت تال میکنند تا با ایجاد تعامل برا پیشرروترین
ب ش روحانیت سیاسی ،بهطور خاص با احزاب کوچبِ «اسالمگرای پیشرو» و حامیان
پیشین آیت اهلل طالقانی ،دنصر سوسیالیستی انقالب را تقویت کنند .آنها تنها گروهری
بودند که با برگزاری گردهماییهای کوچرب شرورایی ،تال هرایی بررای سرا ماندهی
شوراهای کارگری ،آن هم فراتر ا سح تبکارخانهها ،انجام دادند .متمسفانه ،آنها نیز
تاکنون برگزاری این نوع گردهماییها را به شوراهایی که در آنها دسرت براال را دارنرد
محدود کردهاند .همینین باید اشاره کرد که تلفیق سوسیالیسرم و اسرالم در دیردگاه
ایررن گررروه ،و بررهبیان دقیررقتر« ،درهررم آمیررزی» اسررالمِ خلررقگرا) (populistو
سوسیالیسم تمرکزگرای به سببِ شوروی ) ،(soviet-typeمفهوم خودگرانی آنها را
به شدت توعیف میکند.

کارگران صنایع فلزی در تهران؛ عکس از رَندی گودمَن

کری

گودی  /ترجمهی شاهین نصیری

بی شب ،تمام داستان انقالب ایران به روایت شروراهای کرارگری خرتم نمیشرود.
طبقررهی کررارگر صررنعتی تنهررا ب ررش کرروچکی ا جامعرره اسررت و بایررد ا طبقررهی
خردهصنعتگران و پیشهوران تمیز داده شرود؛ طبقراتی کره در کنرار برا ار و مشراغل
وابسته قرار میگیرند و با آنها همپوشرانی دارنرد .اگرر دهقانرانِ فارسری بانِ منراطق
مرکزی و ب شهای بومیِ صاحبِ سرمایههای کالن را ،که رابحهی فرهنگی و مالی برا
غرب نداشته و به همین دلیل ا خحر ملیسا ی دور ماندهاند به ایرن فهرسرت ا رافه
کنیم ،تصویر کاملتری ا نیروهرایی پیردا مریکنیم کره تراکنون ا رژیرم پسراانقالبی
حمایت کردهاند .در میان تمام این نیروها ،طبقهی کارگر صنعتی یب اقلیرت کوچرب
را تشکیل میدهد .به ن ر میآید ب شهایی که سرمایههای کالنی در اختیرار دارنرد،
اولین گروهی هستند که ا انقالب ناامید خواهند شد .امرا خوشرب تانه و بره احتمرال
یاد آنها بهتنهایی امکان کسب قدرت را ن واهند داشت؛ بهخصوص که ب ش یادی
ا صنای قحعهسا ی و ماشینسا ی یا به تصرف دولت درآمده یا در شرایحی برر خوار
به سر میبرد .با اریان و مشاغل وابسته ،اصلیترین حامیان رژیم خواهند ماند .حمایت
طبقهی کارگر به مراتب غیرمنسجمتر ،با فاصله و حسابوکتاب بیشتری است .مو
آنها بیشتر بر نقش طبقاتیشان در شکلدهی به انقرالب «اسرالمی» و آگراهی آنهرا
نسبت به شرایط ندگی خودشان در دوران شاه اسرتوار اسرت .همینانکره جوشرکار
چپگرای مسلط به بان انگلیسی به من گفت ،پیشبینی میشرود کره «همرهچیز در
همین یکی دو سال آینده خواهد خوابید» .اگر این پیشبینری درسرت نباشرد ،دیگرر
نیا ی نیست که تجربهی شوراهای کارگری برای مدت مان نرامعلومی بره خراطرهای
جمعی فروکاسته شود و جای خود را به شعارهای محتاطانهتری بدهد .آنگاه است که
ایدهی شورا هر چه قویتر در دستور کار قرار خواهد گرفت.
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پیشگفتارِ مترجم
چندی پیش ،فردایِ کشتار مردم فلسطین توسط ارتشِ اسرائیل در ماه آوریل ،۲۰۱۸
در تظاهراتی برای دفاع از این مردم و محکوم کردن این عمل ،با جمعی از دوستان در
میدانِ جمهوری پاریس شرکت میکردم .چندین سازمان و نهاد سیاسی و اتحادیهی
کارگری این گردهمایی را فرا خوانده بودند .با این همه ،تعداد حاضران بسیار کم بود.
این نکته توجه جملگی ما را برانگیخت و بحث به چون و چرای آن کشید .من گفتم
ل تعدا ِد کم شرکتکنندگان در این تظاهرات ،تضعیفِ چپ و
بهگمانم یکی از دالی ِ
بهخصوص تضعیف حزب کمونیست فرانسه است که در گذشته در بسیج مردم
پیرامون مسائل بینالملی و دفاع از حقوق مردم ستمدیده نقش مهمی بازی میکرد.
دوستان با این حرف موافق بودند .سپس گفتوگوی ما به کنگرهی آتی این حزب که
قرار است در نوامبر سال جاری ( )۲۰۱۸برگزار شود ،و به سرنوشت این حزب و
احتمال تغییرِ مشی و نام آن منتهی شد .من در این باره به تجربهی حزب کمونیست
ایتالیا اشاره کردم ،به استداللِ رهبران اصلی این حزب که انحاللِ آن را شرط الزم
برای بازسازی چپ در ایتالیا بهشمار میآوردند .روزی که ما در بارهی تجربهی این
حزب صحبت میکردیم ،هنوز راستِ افراطی در ایتالیا به قدرت نرسیده بود ،ولی
همگی نگران بودیم که چنین حادثهای در انتخاباتی که در این کشور در پیش بود،
ف تصورِ رهبران ح.ک.ا ،.انحالل این
روی دهد .بر همهی ما مسجل بود که بر خال ِ
حزب موجب تضعیف چپ بهطور کلی شد .در این میان ،یکی از دوستان به نام برنار
( )Bernardگفت چندی پیش کتاب کوچکی خوانده مشتمل بر گفتوگو بین یکی
از رهبرانِ جنبشِ کارگریِ ایتالیا و دو تن از رهبرانِ سابقِ حزبِ کمونیستِ این کشور.
من به خواندن این کتاب عالقه نشان دادم و از او خواهش کردم تا مشخصاتِ
آن را برایم بفرستد .فردای آن روز وقتی از محلِ کار خود خارج میشدم ،نگهبان
بسته ای به من داد و گفت این را آقایی برای شما گذاشته است .وقتی بسته را باز
کردم ،کتابِ موردنظر را یافتم با یادداشتِ محبتآمیزی از برنار .با شوق به خواندن
کتاب پرداختم و آن را جذاب ،تأملبرانگیز و در عین حال دردناک یافتم .موضوعاتِ
طرح شده در این کتاب ،بسیار جالب و روشنگرند .با خود گفتم شاید خواندنِ آن برای
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بعضی از هموطنان جالب باشد و آنان را به تأمل برانگیزد .به همین دلیل ،تصمیم به
ترجمهی آن گرفتم ،هر چند این امکان وجود دارد که بعضی از موضوعات آن برای
خوانندهی ایرانی چندان آشنا نباشد .برای حلِ نسبیِ این مشکل ،توضیحاتی در
ی
ن اصلیِ کتاب اضافه کرده ام .ناشرِ فرانسوی نیز ضمیمه ای در انتها ِ
حاشیهی مت ِ
کتاب ارائه کرده که از آن نیز بهره گرفتهام.
بیمناسبت نیست یادآوری کنم که این گفتوگو در اوایلِ سالهای ۲۰۰۰
میالدی صورت گرفته و متاسفانه نویسندگان آن دیگر در قید حیات نیستند.

خانم میریام مافه ( ،)Miriam Mafai,1926-2012که بهخاطر مبارزاتش در
جنبش مقاومت علیه آلمانیها به «دختر جوان سرخ» شهرت داشت ،خبرنگار و از
رهبرانِ منطقه ای حزب کمونیست ایتالیا بود.

آلفردو رِکلین ( ،Alfredo Rechlin, 1925-2017عضو جنبش مقاومت و از
رهبران اصلی ح.ک.ا بود .او مدتی مدیر روزنامهی اونیتا (اتحاد) ،ارگان مرکزی ح.ک.ا.
و نمایندهی مجلس بود.
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ویتوریو فوآ ( ،)Vittorio Foa, 1910-2008عضو جنبش مقاومت ،سندیکالیست،
نویسنده و به گفتهی خود «دموکراتِ غیرِکمونیست» بود .او در سال  ۱۹۸۷بهعنوان
یکی از کاندیداهای حزب کمونیست در انتخابات مجلسِ سنا شرکت کرد و بهعنوان
سناتور انتخاب شد.
این کتاب توسط ژان-پییر ونسان از ایتالیایی به فرانسه ترجمه و در سال  ۲۰۰۸به
چاپ رسیده است .ترجمهی فارسی کتاب نیز از روی همین ترجمهی فرانسوی صورت
گرفته است.
شاید یادآوری این نکته نیز جالب باشد که این مناظره در سال  ۲۰۰۷در فستیوالِ
ساالنهی تآترِ شهرِ آوینیون  ،Avignonدر جنوب فرانسه ،به کارگردانی ژان-پییر
ونسان به شکلِ نمایشنامه به روی صحنه آمد.

ناصر گیالنی ،مترجم ،دارای دکترای اقتصاد است و
طی سی سال گذشته محقق و مدرس دانشکدههای
پاریس بوده است.
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ویتوریو فوآ
پرسش

اول
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میریام عزیز ،آلفردوی عزیز
میلیونها زن و مرد در جهان ،از جمله در ایتالیا ،خود را کمونیست میخواندند .آنها
یا برای حزب کار میکردند ،یا عضو و هوادار حزب بودند و یا نمایندگان حزب در
انتخابات .در ایتالیا تا همین چندی پیش یکسوم مردم ،خود را به نوعی کمونیست
میدانستند .اما در حالِ حاضر اکثر آنها سکوت اختیار کردهاند؛ گویی گذشته از
حافظهشان پاک شده است .من این سکوت را با تمام وجودِ خود حس میکنم .تعداد
شاهدان یک تجربه ،تجربهی کمونیسمِ ایتالیایی که قطعاً استثنایی بود ،روزبهروز
کمتر میشود .و به همراه آن بخشی از تاریخِ کشورمان در تاریکی فرو میرود .اکنون
کارِ کمونیسم به آخر رسیده ،و ضدکمونیسم یکهتازی میکند .واژهی کمونیسم دیگر
بیانگر یک اندیشه نیست بلکه یک فحش و ناسزاست ،دیگر بیانگر یک تالش و
جستجو نیست بلکه مترادف است با خشونت و حمله به دیگران .چرا اینگونه است؟
اگر کمونیسم به پایان رسیده ،این حمالتِ ضدکمونیسم نشانهی نوعی ترس نیست؟
آنها از چه می ترسند؟ و از چه کسی؟
برگردیم به سکوتِ کمونیستها .این موضوع برای من به یک مشغلهی فکریِ
آزاردهنده تبدیل شده است ،هر چند سکوت بهخودیخود چیز بدی نیست .کالم -
یعنی نامیدن چیزها ،مفاهیم و احساسات  -از بطنِ سکوت بیرون میآید .وقتی برای
بیانِ چیزی ،کلمهای به کار برده میشود ،دیگر جایی برای طرحِ سؤال باقی نمیماند
چون قاعدتاً موضوع تعریف شده است ،در حالی که سکوت امکانِ طرحِ سؤال را باز
میگذارد .کم نیست تعداد کلماتی که در گذشته حکم مرگشان صادر شده و دیگر
قادر به بیان مضمونِ مورد نظر نیستند! بر عکس ،سکوت به معنی کاوشِ مداوم است،
و من کاوش را به یافتنِ شکننده و ناپایدارِ حقیقت ترجیح میدهم.
اما در مورد شما ،دوستان عزیز ،این سکوت به چه معنی است؟ شاید به معنای
آنچه که فروید آن را «کارِ سوگواری» میخواند ،یعنی روندِ جدا شدن از یک چیز یا
یک شخصِ عزیز .شما از چه چیز جدا شدید؟ از یک اطمینان ،یک امید ،یک طرح
برای یک جامعهی عادالنه؟ در این جدا شدن ،چه فکری مضمونِ خود را از دست
داده است؟
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شاید هم ماجرا وخیمتر از این است ،شاید شما از یک هویت ،فردی یا جمعی،
جدا شدهاید؟ من در اینجا یک سؤال سخت از شما می پرسم و چنانچه مایلید به آن
پاسخ دهید .سؤال این است :آیا هویتِ شما مربوط میشد به کمونیسم بهطور کلی،
ص
بهمثابه طرحی برای دگرگونی جهان ،یا مربوط میشد به یک تجربهی خا ِ
سازندگی که به کمونیسمِ ایتالیایی معروف است ،واقعیتی که تمامِ دلبستگیهای شما
را ،از جمله دلبستگیهای اخالقیتان را از آن خود کرد؟ در یک کالم ،در طول این
سالها «انقالب» برای شما چه مفهومی داشته است؟ و رابطهی آن با سازندگی
چیست؟
اما در سکوتِ کمونیستها چیزهای دیگری را نیز میتوان یافت .بهعنوان مثال،
ت شوروی) ،و یا معذب
پاکسازی خاطراتِ ناخوشایند (برخی جنبههایِ نامطلوبِ واقعی ِ
بودن از بارها تغییرِ عقیده دادن ،به عبارت دیگر معذب بودن از فقدانِ انسجامِ اندیشه.
اما بهراستی آیا تغییر عقیده ،الزمهی انسجامِ اندیشه نیست؟ همه چیز به این بستگی
دارد که انسان چهگونه تغییر میکند :اگر من ادعا کنم همیشه حق با من بوده است،
قطع ًا حرفهایم بیارزش است ،اما اگر بگویم با تغییرِ جهان مغز من نیز باید بهکار
افتد ،آنگاه شروع میکنم به استدالل و تجزیه و تحلیل .آیا به نظرِ شما من در این
مورد اشتباه فکر میکنم؟
این هم یک جنبهی دیگر از سکوت :بیانِ آنچه قابل گفتن نیست .احتیاج
نیست انسان فیلسوف باشد تا بفهمد که وَرای کلمات که چیزی را بیان و تعریف
میکنند ،سؤالهایی هست که ما برایشان جوابی نداریم .این تجربهای است که ما
همگی با آن آشناییم و این تجربه به سکوت میانجامد .مواقعی پیش میآید که ما
بهشدت متوجه میشویم که دنیا در حال زیر و رو شدن است (و این آغازِ قرن ،یکی از
همین مواقع است) ،در حالی که کلماتی که بهطور متداول استفاده میشوند ،برای
بیانِ مسائل کافی نیستند .و در چنین مواقعی است که ما راهِ سکوت را در پیش
میگیریم.
برای پاسخ گفتن به سؤال سکوت ،بی فایده نیست که با هم جنبههایی از
تجربهی شما به مثابه کمونیستهای ایتالیایی را مرور کنیم .برای من نقطهی شروع
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خیلی اهمیت دارد ،یعنی آن مرحلهی شورانگیزِ کشفِ این واقعیت که انسان درگیر
شده است ،هنگامی که انسان درمییابد که آنچه انجام میدهد فقط برای خودش
مفید نیست بلکه برای همه مفید است .میریام ،تو حتماً این ماجرا را بهیاد داری ،ما
حدود پنجاه سال پیش با هم در یک میتینگ شرکت کردیم که ارتباط داشت با
مبارزات دهقانان ،کارگرانِ کشاورز و کارگرانِ معدن برای حفظ درهی وُمانو ( Val
 .)Vomanoبرای من از تجربیاتت در مبارزاتِ آن سالها و از تجربیاتت بهعنوان
خبرنگار بگو .در رابطه با تو ،آلفردو ،من یک ماجرای شیرین به یاد دارم .تو مدیرِ
جوان و درخشانِ مجله اونیتا ۱بودی و با تولیاتی ارتباط دائم داشتی و مثلِ پسر او به
حساب میآمدی .کارِ تو فقط تبلیغات پیرامونِ نظراتِ حزب نبود ،چیزی بیشتر از
این بود .من در هنگام مراسم خاکسپاری روبرتو گریکو ( )Roberto Griecoبا تو
آشنا شدم .دوست سندیکالیستم فرناندو سانتی ( )Fernando Santiهمراه من بود.
تو از راه رسیدی و گفتی« :من پلی بوی اونیتا هستم» ۲،و با این حرف کُلِ تشریفاتِ
اداری و رده پایین-رده باال بودن را زیر پا گذاشتی .و تو این عادت شوخطلبانه را
هرگز رها نکردی ،عادتی که در بین رهبرانِ جوانِ حزب ،به شدت نادر بود.
حزبِ شما با کلیهی سایر احزاب کمونیست فرق داشت :چرا؟ چرا این حزب
سؤال طرح میکرد و دستور نمیداد؟ بی شک ،یکی از دالیلِ این واقعیت مربوط
میشود به شرایطِ ایتالیا که از دیگر کشورها متفاوت بود.
در سال  ،۱۹۴۶وقتی جمهوری  -این تجربهی دموکراتیک که مترادف بود با
حضورِ نیروهای گوناگون  -پا به حیات گذاشت ،شما چهگونه این گوناگونیِ نیروها را
با کمونیست بودنِ خود درآمیختید؟
در طول آن سالها ،حزب کمونیست ایتالیا نشان داد که از سایر احزاب متمایز
است ،ولی با آنها نقاط مشترکی نیز دارد .من نظرِ خودم را در این مورد به شما
میگویم ،شما هم با صراحت نظرِ خود را به من بگویید .من هیچگاه نه به فلسفهی
ن رسمیِ حزب کمونیست ایتالیا که آنتونیو گرامشی بنیانگذارِ آن بود
 à tinU’L .۱به معنی اتحاد ،ارگا ِ
 مترجم. .۲در متن اصلی همین اصطالح انگلیسی  yobpalpبه کار رفته ،به معنی مردِ خوش گذران و
هوسباز ،به خصوص در ارتباط با خانمها  -مترجم.
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ک
تاریخ اعتقاد داشتهام ،نه به این فرهنگهایِ بحران که پایان دور یا نزدی ِ
سرمایهداری را پیشبینی میکردند .من به برتریِ اتحاد شوروی نیز اعتقاد نداشتم ،هر
چند واضح است که در طولِ جنگ دوم ،ما به دنبال اتحاد با این کشور بودیم و این
اتحاد را مفید میدانستیم .من در طولِ زندگی خود ،در مبارزاتِ فعاالنه علیه فاشیسم،
در زندانها ،در جنبشِ مقاومت ،در جریان تصویب قانون اساسی ،در جریان مبارزات
شورانگیزِ سندیکایی ،با کمونیستهای زیادی آشنا شدم ،مردان و زنانی که قادر به
بزرگترین فداکاریها بودند ،انسانهایی که آگاه بودند که نه فقط به نفع خود بلکه
برای دیگران تالش میکنند .در اکثر موارد ،تعهد و دلبستگی آنها نتیجهی خواندن
کتاب و یا آشنایی با اساتید نبود ،بلکه حاصلِ تجربهی زندگی بود .با این حال نظر من
ال تفاوت داشت .انقالب در غرب ،بعد از جنگ
نسبت به اتحاد شوروی با نظر آنها کام ً
جهانی اول صورت گرفته بود و برای بسیاری از کمونیستها ،اتحاد شوروی کشورِ
سوسیالیسم به حساب می آمد .به گمان آنها تنها راه خدمت به سوسیالیسم عبارت
بود از کار کردن به نفع روسیه .به این ترتیب ،ایدهآلِ ساختا ِر کمونیسم محول شده
بود به اتحاد شوروی .طی دهها سال ،اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (ا.ج .ش.
س ).برای کمونیستها مظهرِ دموکراسی و سوسیالیسم بود .بعد از مرگ استالین و
کنگرهی بیستم ،ما شروع کردیم به فکر کردن به این موضوع که در دموکراسیِ
شوروی اشکاالتی هم وجود داشته ،سپس پذیرفتیم که در این کشور اصالً دموکراسی
در کار نبوده ،ولی این امکان وجود دارد که بتوان دموکراسی را به سوسیالیسم اضافه
کرد .سپس اوضاع در شوروی خراب شد و ما پذیرفتیم که در مجموع ،شوروی یک
کشور سوسیالیستی نبوده و پذیرفتیم که سوسیالیسم بدون دموکراسی میسر نیست.
و سرانجام ،مرحلهی آخر و تلخِ تغییرِ عقیده ،ما پذیرفتیم که سوسیالیسمِ واقعی یعنی
اتحاد شوروی؛ به عبارت دیگر ما پذیرفتیم که اتحاد شوروی تنها شکلِ ممکنِ
سوسیالیسم است .تمام این بحثها در مورد سوسیالیسم و دموکراسی در اتحاد
شوروی روی تجزیه و تحلیلِ واقعیتِ کشورمان سایه انداخت .در اینجا ما یک وجه
مشترک بین کمونیستهای ایتالیایی و کمونیستهای شوروی میبینیم .در یک
کشورِ دموکرات مثل ایتالیا نمیتوان لفظِ مستبد را در مورد کمونیستها به کار برد،
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ولی تأکید روی «تفاوت» کمونیستهای ایتالیایی برای من یک معنای عمیق دارد.
میتوان خود را متفاوت دانست ،ولی این تفاوت میتواند همراه باشد با برابری ،با
احترام به دیگران ،با درکِ این مطلب که «دیگران» منبع سرشاری هستند برای
زندگانیِ ما .بر عکس ،میتوان خود را متفاوت خواند برای این که خود را برتر از
دیگران قلمداد کرد ،برای این که بتوان دیگران را هدایت کرد؛ در این صورت ،تفاوت
ل این که کمونیستها
تبدیل میشود به جستجوی قدرت .من اطمینان دارم که دلی ِ
نتوانستند قبل از تغییرِ سیاستِ اُکه-تو ( )Occehttoبه قدرت برسند ،این است که
مردم فکر میکردند که اگر آنها به قدرت برسند ،به شکلِ دموکراتیک و از طریقِ
انتخابات از قدرت کنار نخواهند کشید .آیا شما یک مورد سراغ دارید که کمونیستها
از طریق آرای عمومی به قدرت رسیده باشند؟ آیا در نظریه پردازیِ برلینگوئر نسبت
به موضوعِ تفاوت ،وقتی او بر ارزشهای اخالقی تأکید میکند ،در این گفتارش یک
خالء دموکراسی وجود ندارد؟
موضوعِ دیگری که مایل به ذکر آن هستم مربوط میشود به خدماتِ
کمونیستها در طول سالهای سختِ جنگ سرد .در آن زمان ،چپها و بهخصوص
کمونیستها روزهای سختی را از سر گذراندند ،چه در روابط سیاسی ،چه در
ل جامعه به یک جامعهی وحشیانه و علیه
کارخانجات .اما مبارزهی آنها علیه تبدی ِ
فشارهای امریکا برای زیرِ پا گذاشتنِ استقاللِ کشور ،مبارزهای تعیین کننده بود .و در
چنین شرایطی بود که ظرفیت و تواناییِ تولیاتی ،و در مرحلهی نخست درکِ او از
نقشِ دولت ،بهخوبی عیان شد.
حاال کمی هم بگوییم از تحولِ عظی ِم دههی شصت ،سالهایِ تولیدِ انبوه،
سالهای انقالبِ مصرف ،سالهای پایانِ هژمونی کشاورزی و پیروزی ایتالیای صنعتی.
آیا به نظر شما جورجو آمن-دوال ( ،)Giorgio Amendolaدقیق ًا به این دلیل که
روی مسائلِ سیاسی بهشدت فکر و کار میکرد ،در تأخیر کمونیستها نسبت به
تحلیلِ مدرنیزهشدن ،مسئولیتِ بزرگی بر دوش ندارد؟ چرا ما خیلی دیر متوجه این
موضوع شدیم که سرمایهداری در حال اُفول نیست ،که مبارزاتِ کارگری با رُشدِ
سرمایهداری گسترش می یابند و نه با اُفولِ آن؟ شاید من با اینگونه ارزیابی،
تجربههای شخصی خود را بیش از اندازه بزرگ میکنم .درست است که رشدِ سریع و
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خشونتآمیزِ صنایع به مبارزات کارگری دامن زد ،اما آیا این نیز درست نیست که
گرایشهای نوآورانهی جوانان در بعضی موارد زیر پا گذاشته شد؟ اشارهی من در این
مورد مربوط میشود به مشکالتِ کمونیستها در سال  ،۶۸مربوط میشود به
تالشهایِ ناموفقِ روُسانا روساندا ( )Rossana Rossandaکه در آن زمان مسئول
امورِ فرهنگی حزب بود ،برای جلبِ نظرِ رهبران حزب نسبت به جنبشهای جوانان.
آیا تعطیلِ مانیفستو ( )Manifestoبه معنی پایانِ رابطهی حزب با جنبش جوانان
نبود؟
در موردِ «سازشِ تاریخی» ،موضوعی که بارها در باره آن بحث شده ،من فقط
به چند نکته اشاره میکنم .بدون شک ،این اقدام بسیار مهم بوده ،چون این هدف را
دنبال میکرده که آینده را بسازد و از چارچوبِ محاسباتِ محدود بیرون بیاید؛ اما آیا
ل یکی از دو
روند سیاسیِ ناشی از این «سازش» ،نهایت ًا به گونهای تحتِ سلطهی کام ِ
قطبِ این اتحاد درنمیآمد؟ چهگونه ممکن است پایانِ «سازش تاریخی» را به مرگ
آلدو مورو ( )Aldo Moroنسبت داد؟ آیا فکر نمیکنید که «سازش تاریخی» به
نحوی منتهی شد به جداییِ سیاست از موضوعِ اجتماعیِ سیاست؟ آیا فکر نمیکنید
که یک حدِ دیگر ،یک حدِ بنیادیِ دیگرِ این اتحاد ،ناشی از این واقعیت بود که هر دو
حزب همانگونه که بودند ،بدون بحث اساسی ،دست به این اتحاد زدند و در نتیجه از
صمیمِ قلب و عمالً در آن شرکت نکردند؟ برلینگوئر چهگونه میتوانست دچارِ این
توهم باشد که با کنار گذاشتنِ «سازش تاریخی» ،همان طبقهی کارگر ده سال پیش
را باز خواهد یافت؟
در مورد رابطه با سوسیالیستها فکر میکنم اختالف نظر بین ما زیاد باشد .آیا
میتوان امروز به تاریخِ کمونیسمِ ایتالیا فکر کرد بدون آنکه در نظر گرفت که حزب
کمونیست با سالها تأخیر در مورد برخی نکاتِ تعیینکننده ،همان راهی را در پیش
گرفت که حزب سوسیالیست پیشنهاد کرده بود؟ بهعنوان مثال میتوانم به موارد زیر
اشاره کنم :تشکیلِ دولتِ مشترک با حزبِ دموکرات مسیحی ،موضع گیریِ کراگسیِ
تازهکار ( )Craxiدر مورد اُفولِ روحیهی جمع گرایی و باز گشتِ فرد .در مورد
کراگسی ،به گمان من نمیتوان ظهورِ جریانِ موسوم به «مملکت رشوهخواران»
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( )tangentopoliو حتی نولیبرالیسمِ برلوسکونی ( )Berlusconiرا به فردگرایی او
نسبت داد و از این طریق او را بی اعتبار نمود .آیا فکر نمیکنید که این موضوع،
موضوعِ بازگشتِ فرد ،مربوط میشود به تمام آیندهی ما؟ از شما میپرسم آیا میتوان
ن این پدیدهی جدید که در تمام کشورهای اروپا روی داده،
امروز بدون در نظر گرفت ِ
از بازگشتِ سوسیالیسم حرف زد ،کاری که بسیاری از دوستان شما میکنند؟ آیا
سیاستِ کلیدیِ سوسیالدموکراسیِ تاریخی ،یعنی بازتوزیعِ درآمد توسط دولت به
منظور رفع و رجوعِ خرابیهای ناشی از بازار یا طبیعت ،هنوز هم امکانپذیر است؟
هماکنون بیعدالتی و نابرابری در بین کشورها و در درونِ هر کشور گسترش می یابد.
در چنین شرایطی ،بازتوزیعِ درآمد کافی نیست ،موضوعاتِ دیگری نیز مطرح است.
بهعنوان مثال ،آموزش و پرورش برای آماده کردن افراد و ایجاد توانمندیهایِ جدید،
کارِ الزمی است ،ولی مشکل اینجاست که حتی در زمینهی آموزش و پرورش نیز
نابرابریها بیشتر میشود .آیا مسألهی جدی ِد آن چیزی که در گذشته «سوسیالیسم»
خوانده میشد ،بازاندیشی در موردِ بی عدالتی نیست؟ وقتی طرفداران جهانی دگر
ساختن ( ،)altermondialisteاز جهانیشدن سخن میگویند ،منظورشان ضرورتِ
ت بازتوزیعِ درآمد در این است که
مبارزه علیه بیعدالتی نیست؟ محدودیتِ سیاس ِ
هیچ کمکِ اجتماعی بهخودیخود نابرابری را از میان برنمیدارد ،چون نابرابریها از
بدوِ تولد هر شخص حضور دارند .همه چیز برمیگردد به این که انسان در کجا زاده
ت
شده و فرزند کیست؟ بعضی از اقتصاددانها پیشنهاد میکنند که پنج نفر در خدم ِ
هر نوزاد باشند تا او را برای زندگی آماده کنند .البته این پیشنهاد بیشتر جنبهی
صوری دارد ولی بسیار با معناست .آیا میتوان کاری کرد تا نابرابریِ ناشی از خاستگاه
انسانها را تقلیل داد؟ من در این مورد جوابی ندارم ،شما چطور؟ در نگاهِ نخست ،به
گمان من برای این مشکل راهحلی وجود ندارد ،مانند بسیاری دیگر از مسائل؛ بهعنوان
نمونه ،آشتی دادنِ زندگیِ خصوصی با اظهاراتِ سیاسیِ عمومی .اما آیا میتوان
پذیرفت که مشکلی بدون راهحل باشد؟
میخواهم یک سؤال هم در مورد انحاللِ حزب طرح کنم ،در مورد تغییرِ
سیاستِ اُکه-تو .شما با این موضوع چهگونه برخورد کردید؟ و حتی امروز با آن
چهگونه برخورد میکنید؟ من فکر میکنم شما بعد از شکستِ «سازش تاریخی» ،در
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انتظارِ چنین سرنوشتی بودید ،یا شاید در این مورد اشتباه میکنم؟ آیا به نظر شما
حزب دموکراتِ چپ ،تداومِ حزب کمونیست ایتالیاست؟ آیا از زبان و الفاظِ گذشته
حتی کلمهای هم بر جای مانده است؟ و وقتی به گذشتهی کمونیستِ خود
میاندیشید ،آیا اشتباهی را مشاهده میکنید؟ آیا میتوانید به این سؤال در کمتر از
سی کلمه جواب بدهید؟ از تجربهی کمونیست ،چه چیزِ مثبتی برای آینده به جای
مانده است؟
حال میخواهم سؤال دیگری طرح کنم و اعتراف می کنم که شخصاً جوابی
برای آن ندارم .آرامشطلبی ۱چیست؟ آیا یک برخوردِ سیاسی است یا یک برخوردِ
اخالقی؟ در سنّتِ کمونیستها ،استفاده از قهر برای دفاع از عدالت نهتنها جایز بلکه
ضروری است .کمونیستها در طولِ تاریخِ خود ،همواره آرامشطلبی را بهعنوان چیزی
که با رسالتشان در تناقض است ،رد کردهاند ،بدون آنکه هرگز راههای گسترش آن
را بررسی کنند .به گمانِ شما این موضوع هنوز هم مطرح است؟ بر اساس یک
نظرخواهی ،شصت درصد از مردم آرامشطلب هستند ،ولی به چپ رأی نمیدهند.
بهراستی ،چرا بسیاری از افرادی که جداً آرامشطلب هستند به نفع شرکت در جنگ
رأی میدهند؟ چهگونه ممکن است که آرامشطلبی هرگز موضوع یک بحثِ نظریِ
جدی قرار نگرفته باشد؟ به نظر شما آیا جوانان و بهخصوص نوجوانان ،طرفدار یک
نوع آرامشطلبیِ خاص نیستند؟ بر کنار از تالشهای مذبوحانهی سیاستمداران برای
سوارشدنِ فرصتطلبانه بر قطارِ آرامشطلبی بهمنظورِ بهدست آوردن آرای مردم ،آیا
شما در مورد رابطهی نامشخصی که بینِ آرامشطلبی و سیاست ،بین آرامشطلبی و
ایجادِ یک چپِ ممکن برقرار است ،نظری دارید؟
خالصهی کالم ،ما در کجای جهان ایستادهایم؟ می خواهم به دوستم آلفردو
بگویم که در یک مورد با او مخالفم .این درست است که اوضاع خوب نیست ،اصالً
خوب نیست .دولت ما سرپیچی از قانون را تشویق میکند و به خالفکاران وعدهی عفو
 pacifisme .۱غالباً این کلمه را در فارسی به صلحجویی ترجمه میکنند .به گمانِ من ،الاقل در
ب این بحث ،واژهی آرامشطلبی مناسبتر است .این موضوع بهخوبی در ادامهی بحث روشن
چارچو ِ
میشود -مترجم.
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میدهد .چنین سیاستی به فساد و ارتشا دامن میزند ،ولی من معتقد نیستم که
آنچه مهم است آن چیزی است که اکنون رخ میدهد .آنچه مهم است ،انتخابِ
ماست .اگر میخواهیم که اوضاع بهتر شود ،باید متقاعد باشیم که اوضاع میتواند بهتر
شود .ما باید بین این دو چیز ،یکی را انتخاب کنیم :دنیایِ ممکنها یا دنیایِ شکست.
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میریام مافه
پاسخ اول
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ویتوریوی عزیز،
جواب دادن به نامهی تو کار آسانی نیست .بعضی از نکتهها احتماالً برای خود ما هم
خیلی روشن نیست ،یا ما برای توضیحِ آن مشکل داریم .با این حال من سعی میکنم
با جدیتِ کامل به تو جواب بدهم ،کاری که انسان باید در رابطه با یک دوست انجام
دهد .برای جواب دادن ،من بیشتر مسائل را همانگونه که بهنظرم میآید تعریف
میکنم ،بدون آنکه به افکارم انسجام ببخشم .نباید فراموش کرد که کار من تعریف
کردن است.
نقطهی شروعِ دادخواستِ تو  -چون نامه تو واقعاً یک دادخواست است  -سکوتِ
ماست« ،سکوتِ کمونیستها» ،شاهدانِ یک دوره ،یک تجربه ،بخشی از تاریخِ ما.
بسیار خوب ،ولی منظور از کمونیستها کیست؟ تو به کارکنان ،اعضا و هوادارانِ حزب
اشاره میکنی که تا همین چندی پیش یکسومِ رأیدهندگان را تشکیل میدادند و
به گمانِ تو اکنون «سکوت اختیار کردهاند ،گویی گذشته از حافظهشان پاک شده
است».
میدانم یا میتوانم حدس بزنم که احساس بسیاری از آنها چیزیست چون
تلخی ،دلسردی و یا حتی دلخوری از کسانی که تا همین چندی پیش رهبرانشان
بودند (و در مواردی هنوز هم هستند) .من در یک محلهی مردمیِ رم زندگی میکنم،
و غالباً به آنها برخورد میکنم ،به کمونیستهایِ مسنی که در ساختمانهای ساده
زندگی میکنند ،که روزهای یکشنبه اونیتا را توزیع میکردند و تمامِ امیدِ خود را به
حزب بسته بودند .امروز آنها در مورد آنچه بر سر ما آمده از من میپرسند ،در موردِ
این که چرا رهبرانِ حزب با هم در ستیزند ،چرا برلوسکونی به قدرت رسیده ،چرا ما
نمیتوانیم او را از قدرت برکنار کنیم ۱.من از اینکه نمیتوانم به این پرسشها جواب
قانعکنندهای بدهم ،شرمگینم .به گمان من ،گذشته از ذهن آنها پاک نشده؛ احتما ًال
آنها گذشته را با خود حمل میکنند ،چون بخشی از تاریخشان ،بخشی از
زندگیشان؛ شاید آنها در مورد گذشته با فرزندان و نوادگان خود حرف میزنند،
البته اگر اینها مایل به شنیدن چنین حرفهایی باشند .در این مورد چیزی نمیدانم.
ت ایتالیا بود
 ۱این گفتوگو در اوایل دهه  ۲۰۰۰صورت گرفته .در آن زمان برلوسکونی هنوز رئیسِ دول ِ
 -مترجم.
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اما سکوتِ کسانی که در سطوحِ مختلفِ ح .ک .ا .مسئولیت داشتهاند ،چیز دیگریست.
در این مورد ،سکوتِ آنها ،به قولِ فروید ،سکوتِ کسانی است که هنوز کارِ سوگواری
را به پایان نرساندهاند.
فکر میکنم هر کدام از ما ،صرفنظر از مقا ِم حزبیمان ،در رابطه با گذشته ،با
این مسأله مواجه بودهایم .یکی خود را محکوم کرده ،دیگری خاموش شده ،یکی همه
چیز را فراموش کرده و آن دیگری وانمود میکند که همه چیز را از یاد برده است .و
البته مورخین نیز در این میانه حاضرند ،و طبیعتاً کار خود را انجام میدهند .اما نهاد،
حزب ،هنوز تاریخِ خود را در معرضِ انتقادی که ضروریست ،قرار نداده و در این مورد
حق با تو است.
چرا ما دست به این انتقاد نزدهایم؟ شاید به این دلیل که بازخوانیِ نقدآمیزِ
گذشته موجب میشد که اختالف نظرها و شکافهای قدیمی که هرگز از میان
گ
نرفتند ،دوباره سر برآورند .فکر کن هنوز که هنوز است ،بیست سال بعد از مر ِ
انریکو برلینگوئر ،کسی در حزب حاضر نیست در مورد کارنامهی او یک بررسیِ انتقاد
آمیز داشته باشد ...بدتر از این ،شاید عد ِم بازخوانیِ نقدآمیز گذشته به خاطر این است
که میترسیم مبادا این بازخوانی منجر به آن شود که مجبور شویم بپذیریم که در
برخی موارد دیگران حق داشتند ،از حزب سوسیالیست گرفته ،تا نه-نیِ کارکشته و
حتی کراگسی ...آیا امکان دارد که حق با دیگران باشد؟ چنین چیزی محال است .من
حتی جرأت ندارم به این فکر کنم که ممکن است حق با دیگران بوده باشد.
بههرحال ،ما دست به این بازخوانی نزدیم و اکنون چیزی نیستیم جز سازمانی
با گذشتهای ناروشن و شجرهنامهای قابلبحث .اگر کسی از ما بپرسد« :پیشینیانِ شما
کیستند» ،ما قادر نیستم به این سؤال یک جواب قانعکننده بدهیم .آیا کس دیگری
میتواند به این سؤال جواب دهد؛ چه کسی؟ مارکس؟ روسه لی ()Rosselli؟
گرامشی؟ برنشتاین؟ گوبهتی ()Gobetti؟ گاندی؟
اما تو یک سؤال شخصی نیز طرح میکنی ،سؤالی که مربوط میشود به هویتِ
ما .من سعی میکنم به تو جواب بدهم .آیا من هیچگاه به انقالب معتقد بودهام؟ نه،
فکر میکنم من هرگز به «انقالب» معتقد نبودهام؛ انقالب بهمثابه فرارسیدنِ آن
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لحظهی رؤیایی ،آنگاه که پرچمها سربر میافزایند ،آنگاه که بیلها و چنگکها یا
مسلسلها ردیف میشوند تا باستیل ۱یا کاخِ زمستانی ۲را به فتح آورند.
راستش را بخواهی ،من جزوِ معدود کمونیستهایی هستم که در سال  ۱۹۴۸به
پیروزیِ جبههی خلق اعتقاد نداشتند .در آن زمان ،مرا برای تبلیغاتِ انتخاباتی به شهرِ
لوکانی ( (Lucanieواقع در استانِ پوتنزا ( )Potenzaفرستاده بودند .برای کسی
چون من ،که از رم آمده بود و خیال داشت بعد از اتمام انتخابات ،تحصیالت خود را از
سر بگیرد ،این سفر مترادف بود با کشفِ دنیایی جدید .من چند ماه در آنجا ماندم ،و
در آنجا ،جایی برای توهم وجود نداشت .روشن بود که حزبِ دموکرات مسیحی
پیروز خواهد شد .و از آنجا که انسان تمایل به این دارد که تجربهی شخصی خود را
مطلق کند ،حتی اگر این تجربه ،تجربهای ناچیز باشد ،وقتی اونیتا در صفحهی اول و
ف درشت می نوشت که جبهه 3قطعاً پیروز خواهد شد ،من شانه باال
با حرو ِ
میانداختم ،چون به این پیشبینی باور نداشتم .وقتی روز  ۱۷آوریل برای رأیدادن به
رم برگشتم (این اولین بار بود که رأی میدادم و به همین دلیل بسیار هیجانزده
بودم؛ من نتوانسته بودم در انتخابات  ۱۹۴۶برای استقرارِ جمهوری رأی بدهم چون
هنوز بیستویک سال نداشتم) ،به هر جهت ،وقتی به رم برگشتم ،توهمِ زیادی
نداشتم .و بعد ،بعد از شکست ،من نیز مانند بسیاری از جوانان با خود گفتم که با
توجه به این شکست ،از سرگیریِ تحصیالت کا ِر بیهودهای است .که تحصیالت را
میشود بعداً انجام داد ،و این بعد ًا هنوز فرا نرسیده است ...به این ترتیب ،دیگر پا به
دانشگاه نگذاشتم .و هر کدام از ما به جایی منتقل شدیم که حزب تعیین میکرد ،به
مناطق دور افتاده و مشکل ،برای تقویتِ سازمانهای محلی حزب .آن دوران ،دورانِ
شور و شوقِ فراوان ،دورانِ انضباط بود :حزب تو را میفرستاد و تو هم میرفتی.
خواهرم را به وه-نه-سی ( )Vénétieفرستادند و من را به آبروزِس (.)Abruzzes

 .۱اشارهایست به انقالب فرانسه در سال  ۱۷۸۹که تخریبِ زندانِ باستیل مظهرِ آن به شمار میرود -
مترجم.
 .۲اشارهایست به انقالب روسیه در سال  - ۱۹۱۷مترجم.
 .3منظور ،ائتالفِ حزب کمونیست و حزب سوسیالیست در این انتخابات است  -مترجم.
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من این ماجرا را بازگو میکنم چون میخواهم در عین حال به این سؤال تو
پاسخ دهم :انقالب برای من معادل با چه بوده است .ابتدا لوکانی و سپس آبروزِس،
مناطقی آنچنان فقیر و مفلوک که امروز غیر قابلتصور است ،بهشدت روی من تأثیر
گذاشتند .من عمیقاً ،و تا حدی با سادهلوحی ،به وظیفهای که در مقابل ما،
کمونیستها ،قرار داشت واقف بودم .امروزه کسی نمیگوید باید مردم را «نجات داد».
این اصطالح دیگر رایج نیست .ولی در آن زمان ،در آن شرایط ،چنین نبود.
و وقتی ،در طول آن سالها ،در منطقهی آبروزِس در مبارزات علیه پرنس
تورولینا ( ،)Torolinaدر مبارزات برای اصالحاتِ ارضی ،برای تسخیرِ زمینهای
فوسینو ( )Fucinoشرکت میکردم (ما صبح زود ،پرچم به دست ،روی گاری ،همراه
کارگرانِ کشاورز به راه می افتادیم) ،وقتی در اعتصابات شرکت میکردم تا پرنس را
مجبور کنیم که شرایطِ کار را بهبود ببخشد ،بله ،در آن زمان معتقد بودم که برای آن
۱
کشاورزان و برای پیشرفتِ کشورمان کار مهمی انجام می دهم.
و سرانجام ،این دهقانان صاحبزمین شدند ،و بسیاری از آنان به حزب دموکرات
مسیحی پیوستند .با این حال ،آن بچههایی که نمیتوانستند به مدرسه بروند چون
کفش نداشتند ،آن بچههایی که مزهی گوشت را نمیشناختند ،این چیزها را به دست
آوردند ،صاحبِ کفش شدند و توانستند به مدرسه بروند و گوشت بخورند .برای من،
این بهمثابه جزئی از انقالب بود .جزئی از یک انقالبِ موفق.
بدون شک ،من اشتباهات زیادی مرتکب شدهام .ولی فکر میکنم خطاکار
نبودم .سرانجام ،خود را بخشیدم (البته شاید دارم در مورد خودم با گذشت برخورد
میکنم) .و فکر میکنم کار خوبی کردم ...من وجدانم پاک است و با آن مشکلی
ندارم .اگر خطایی مرتکب شده باشم ،در مورد فرزندانم بوده است .من برای آنها
 .۱در واقع ،این جریان متشکل از یک رشته «اعتصاب برعکس» بود .پرنس تورولینا کارگران کشاورز و
دهقانان را بهشدت استثمار میکرد ولی کاری به کار جادهها و سایر سازهها نداشت .در نتیجه ،کارگران
بهجای آن که دست از کار بکشند ،جادهها ،جویبارها و سایر سازهها را مرمت میکردند .وظیفهی
سندیکاها و حزب کمونیست آن بود که دستمزد این نوع کار را برای کارگران بهدست بیاورند .برای
اینگونه عملیات ،تعداد کارگران نباید بیشتر از نه نفر میبود ،چون اجتماعات ده نفر و بیشتر
بهعنوان «گردهمایی خرابکارانه» قلمداد میشد (توضیح مترجم فرانسوی کتاب).
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مادری ناآرام ،غایب ،عصبی ،فراموشکار بودم ،مادری که بیشتر وقت خود را صرفِ
کمیتهها و جلساتِ پایانناپذیرِ حزبی میکرد ،بهجای آنکه به زندگی خانوادگی و
فرزندان خود بپردازد ...ولی حاال بچهها مرا بخشیدهاند.
شاید هم من خطاهایی در مورد شخصِ خود مرتکب شده باشم .من نخواستم
با مسائل و مشکالتی که بهطور مبهم در ذهنم پدید آمده بود ،برخورد کنم .بهعنوانِ
مثال ،من نخواستم بعضی از کتابها را (مثال نوشتههای سیلونه یا کویستلر را)
بخوانم ،چون فکر میکردم در مقایسه با وظایفِ مشخصی که در پیش روی داشتم،
ف وقت .من بر روی بعضی کنجکاویها و
خواندنِ این کتابها چیزی نبود جز اتال ِ
سؤالها سرپوش گذاشتم .به یاد دارم یکبار از لوییجی لونگو ( )Luigi Longoکه
ع اسفناکِ بارسلون» ،که
در زمانِ جنگِ اسپانیا یکی از رهبران بود ،در موردِ «وقای ِ
بهطور ضمنی در کتابی به آن اشاره شده بود ،سؤال کردم .او قیافهی متفکری به خود
گرفت ،چند دقیقه وانمود کرد که دارد در حافظهی خود جستجو میکند ،و سپس در
حالی که سر تکان می داد ،گفت نه ،به یاد نمیآورم که در آن سالها چیز مهمی در
بارسلون رخ داده باشد .من خود را به این جواب قانع کردم ،شاید از روی سادهلوحی و
س درونی ،یک غریزهی سحرآمیز مرا باز
خاماندیشی ،شاید هم به خاطر این که یک ح ِ
می داشت از این که به برخی سوراخ سنبهها سر بکشم.
تو در موردِ سر آغاز و نقطهی شروع از من سؤال میکنی .برای من ،سر آغاز
بسیار زیبا بود .من با حزب کمونیست در رم «مالقات» کردم ،در سپتامبر  ،۱۹۴3در
کتابخانهی ملی ،در کاخی که امروز مَقرِ وزارت فرهنگ است .آن تاالرهای نیمه
روشن ،آن سکوت ،آن میزهای دراز با چراغهای مطالعهی سبزرنگ را به خوبی بیاد
دارم ...با خواهرم سیمونیا ( )Simoniaبه کتابخانه میرفتم؛ من هفده ساله بودم و او
پانزده ساله .در آنجا با چند دانشجو آشنا شدم که با ح.ک.ا .در ارتباط بودند .این بود
سرآغاز داستانی که بر تمامِ زندگی ما سایه انداخت .تو این نکته را به خوبی میدانی،
ال از اهمیت
انسان مهمترین تصمیمات را در زمانِ نوجوانی میگیرد ،بدون آنکه کام ً
آن آگاه باشد .البته ما قبالً در شهر جنوا ،در طول سالهای جنگ ،با کمونیستها
آشنا شده بودیم ...و در کنارِ آنان ،شروع کرده بودیم به توزیعِ اعالمیه و نشریاتِ
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مخفی .در رم ،در زمانِ اشغالِ آلمانیها ،ما کاری بیش از این انجام نمیدادیم؛ با این
حال« ،مالقات» ما با حزب چیزی بیش از این بود.
نمی خواهم تجربهی شخصی خود را مظهرِ تجربهی یک نسل معرفی کنم .اما
عضویتِ من در ح.ک.ا .و شرکت من در جنبشِ مقاومت ،آمیخته بود به نوعی
«میهنپرستی» .خانوادهی من ضدفاشیست و یهود بود :به این ترتیب من همیشه
خود را برکنارِ از جامعه احساس میکردم .اما با عضویت در حزب و شرکت در جنبشِ
مقاومت ،احساس میکردم که سرانجام خود را بازیافتهام ،یا کشور خود را بازیافتهام.
نمیدانم تو از این ماجرا با خبر هستی یا نه ،چون این موضوع بهندرت شناخته شده
است ،روحیهی «میهن پرستانه»ی ما آن چنان قوی بود که در سال  ،۱۹۴۴بعد از
ی ذخیرهی بانوان تشکیل شود تا
آزادیِ رم ،خواستار آن شدیم که یک سازمانِ نظام ِ
دخترانی که در زمانِ اشغال ۱،در شهر ما فعالیت مخفی داشتند به آن بپیوندند ،و این
خواستِ ما به تحقق پیوست .این دختران با لباس رسمی که روی آن پر از ستاره بود،
به آنجا میرفتند؛ و حکومت ایتالیا هنوز سلطنتی بود.
رابطهی ما با ا.ج.ش.س ...بی شک این موضوعِ دردناکی است .به گفتهی تو:
«طی سالها و دههها ،کمونیستها ،ا.ج.ش.س .را مظهرِ دموکراسی و سوسیالیسم
میدانستند» .حق با تو است ...داستانِ ما و ا.ج.ش.س ...ما از این کشور بهعنوان
کشوری یاد می کردیم که نازیسم را از پای درآورده و برای به دست آوردن پیروزی،
ش آلمان برای اولین بار در
بیست میلیون کشته داده است .و این واقعیت داشت .ارت ِ
استالینگراد شکست خورد .و این واقعیت داشت .روسیه ،منظورم اتحاد شوروی است،
«کشوری که در آن بیکاری وجود ندارد و حتی دخترانِ خانوادههایِ کارگر نیز
میتوانند به دانشگاه بروند» .ما این جمالت را در حوزههای حزبی بیان میکردیم ،من
هم همین چیزها را تکرار میکردم.
ولی من هرگز فکر نکردم ،و به گمانم هیچیک از ما فکر نمیکرد ،که چشماندازِ
ما این بود که «مثلِ روسیه باشیم» .در این مورد همه چیز برای ما بسیار مبهم بود،
به همان میزان که اصطالحِ «دموکراسیِ تدریجی» برایمان مبهم و نادقیق بود .ما
 .۱منظور ،اشغال ایتالیا توسط نیروهای آلمانی است  -مترجم.

ویتوریو فوآ ،میریام مافه و آلفردو رِکلین  /ترجمهی ناصر گیالنی

میخواستیم از راهی دیگر به عدالت و برابری برسیم« ،راهِ ایتالیایی» ،راهی که
تولیاتی آن را تدوین کرده بود ،راهی که به لحظهی «انقالب» ،به شورشِ مسلحانه
نیازی نداشت .تو مینویسی« :بعد از مرگ استالین و کنگرهی بیستم ،ما شروع کردیم
به فکر کردن به این موضوع که در دموکراسیِ شوروی اشکاالتی هم وجود داشته»...
باید گفت چیزی بیشتر از «اشکاالتی» .کنگرهی بیستم ،و چند ماه بعد ،چاپِ گزارشِ
خروشچف ،ضربهی مهلکی بود .و بعد از ضربهی مهلکِ کنگرهی بیستم ،نوبت رسید
به اشغالِ مجارستان .چه کسی نسبت به درستیِ این اشغال شک داشت ،و چه کسی
جرأت میکرد تا شکِ خود را بیان کند؟ من تنها یک مورد را بهیاد میآورم و آن هم
جوزه-په دی ویتوریو ( )Giuseppe Di Vittorioاست؛ او را خاموش کردند ،آن
هم با چه خشونتی.
و بعد از مجارستان ،باید بیست سال سپری میشد و چند فاجعهی اسفناک
دیگر رخ می داد تا ح.ک.ا .سرانجام از مسکو فاصله بگیرد .نیازی به این نیست که با
هم مراحلِ مختلفِ این تغییرِ موضع را مرور کنیم ،روندی که منتهی شد به آن که در
سال  ،۱۹۸۱بعد از برقراری حکومتِ نظامی در لهستان ،انریکو برلینگوئر اعالم کند که
شور و شوقِ ناشی از انقالبِ اکتبر «به ته کشیده است» .با این حال ،بعد از این
مرزگیری ،برلینگوئر همچنان از برتریِ اخالقی و اجتماعیِ رژیم شوروی حمایت می
کرد ،رژیمی که در آن هنگام با یک بحرانِ عمیقِ اقتصادی ،سیاسی و ایدئولوژیک
مواجه بود .البته همهی رهبران حزب با این نظرِ برلینگوئر موافق نبودند .به یاد دارم
که آلفردو رِکلین که مخاطبِ دیگرِ نامهی تو است ،غالب ًا میگفت« :سوسیالیسمِ
ی امیلی ( )Emilieیا پویِس ( )Pouillesبسیار گستردهتر
موجود در یک واح ِد تعاون ِ
از سوسیالیسمِ موجود در سراسرِ ا.ج.ش.س .است ».اگر چنین بود ،پس چرا ما برای
مرزبندی با شوروی این همه معطل کردیم؟
سالها بعد ،والتر ول-ترونی ( )Walter Veltroniخواهد نوشت« :کمونیسم
با دموکراسی سازگار نیست .».من با این نظر موافقم و به آن باور دارم .رؤیایی که
میلیونها انسان را در قرن بیستم برمیانگیخت ،رؤیایی بود که اساساً با روحیهی
ی
آزادیطلبی تناقض داشت ،غیرِلیبرال بود .و این واقعیت که انسانهایی که زندگ ِ
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خود را وقفِ این رؤیا کردند ،نسبت به آن تصورِ دیگری داشتند ،فرقی در این موضوع
ایجاد نمیکند ،واین فاجعهی واقعی ماست.
آیا ما خود را متمایز از دیگران قلمداد میکردیم ،بهطرزی خودخواهانه متمایز از
ف
دیگران قلمداد میکردیم؟ شکی در این نیست .ما حتی قبل از سخنانِ معرو ِ
برلینگوئر ،خود را چنین معرفی میکردیم .شاید در ابتدا در این موضعگیری نقطهی
مثبتی وجود داشت .شوقِ بیپایان (و شاید خطرناکِ) کمونیستها برای آموزش دادن
به دیگران منجر به این شد که آنها از همان ابتدا خود را به ایتالیاییها به مثابه
مردان و زنانی متفاوت معرفی کنند .البته آنها نیز با همان مشکالت و مسائلی روبرو
بودند که دیگ ِر افرادِ جامعه با آن درگیر بودند ،با این تفاوت که آنها انسانهایی بودند
با تعهدِ اخالقیِ شدید ،با روحیهی فداکاری و ازخودگذشتگی ،با روحیهی مسئولیت و
انضباط ،با ظرفیتِ کار و مطالعه ...کمونیستها مطالعه میکردند ،آری ،آن هم چه
مطالعهای! و دیگران را نیز به مطالعه وامیداشتند .ما ساعتها ،روزها و هفتهها در
کالسها و مدارس حزبی مطالعه میکردیم و درس میخواندیم .آه اگر میشد آن
ف سازماندهیِ آموزشِ هزاران رفیق کردیم،
ساعاتی را که صرفِ آموزشِ خود و یا صر ِ
دوباره به دست میآوردیم ،فکر میکنم در این صورت همهی ما میتوانستیم یکبار
دیگر زندگی کنیم( .تو میتوانی بگویی که متونی که روی آن کار و مطالعه میکردیم،
بیفایده و حتی مضر بودند ،اما این موضوع دیگریست.)...
مدتهای مدید ،ایتالیاییهایی که فاقدِ خصوصیاتی چون انضباط ،روحیهی
فداکاری و جدیت بودند ،به کمونیستهای منضبط ،جدی و با پشتکار به دیدهی
احترام مینگریستند .اما حق با تو است ،از مرحلهای به بعد ،این «تفاوتِ» ادعایی
تبدیل شد به تأیید یا خواستِ قدرت .و احترام جای خود را به شک و هشدار داد( .به
قول کانت ،انسان از چوب ناصاف تنیده شده و نمیتوان از این چوب ،تندیسی راست
و یکنواخت بر پا کرد).
ویتوریوی عزیز ،تو سؤالهای زیادی طرح می کنی .احتماالً تمام این سؤالها
ل گذشته برمیگردند؛ با خواندن آنها
موضوع روزند ،ولی ضمناً به تاریخ پنجاه سا ِ
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احساس میکنم روی چرخ و فلک نشستهام و سرگیجه میگیرم .اما قبول کردهام که
به سؤالهایت جواب بدهم و سعی میکنم در ح ِد امکان به وعدهی خود عمل کنم.
تو میخواهی ،بهدرستی ،موضوعِ بغرنجِ رابطهی ما با سوسیالیستها را پس از
انتخابات  ۱۹۴۶طرح کنی ،هنگامی که حزب سوسیالیست به رهبریِ نه-نی با ۲۰٫۷
در صد آرا اولین حزبِ چپ شد ،با اندکی اختالف ،جلو تر از ح.ک.ا .که  ۱۹در صد آرا
را به دست آورده بود .دو سال بعد ،در  ۱۸آوریل  ۱۹۴۸اوضاع تغییر کرده بود.
جبههی خلق ،که حزب کمونیست و حزب سوسیالیست در چارچوبِ آن و تحت
عنوانِ گاریبالدی ( )Garibaldiلیستِ انتخاباتی مشترکی داده بودند ،حدود ٪3۱
ت
رأی آورد ،در حالی که حزب دموکرات مسیحی با بیش از  ٪۴۸آراء ،بهتنهایی اکثری ِ
کرسیهایِ مجلس را نصیب خود ساخت .به این ترتیب ،نه-نیِ کهنه کار به خود حق
میداد تا بالفاصله بعد از  ۱۸آوریل بنویسد که باید پذیرفت که «زیرِ پرچم ،رهبری یا
هدایت (ظاهری یا واقعی ،این در اصل ماجرا تغییری ایجاد نمیکند) کمونیستها،
پیروزی در غرب غیر ممکن است».
ویتوریوی عزیز ،من به بعضی از پرسشهای تو پاسخ ندادم و آن را به انتهای
نامهام محول کردم؛ پرسشهایی در مورد موضوعاتی که حول آن بحثهای زیادی
صورت گرفته و هنوز هم روی آن اختالفنظر هست ،موضوعاتی که میتوان
مشخصههای یک چپِ جدید را حول آن تعریف کرد .این موضوعات ،موضوعاتی که تو
طرح میکنی ،عبارتند از آرامشطلبی و جنبش برای دگرجهانیسازی.
باید بهصراحت بگویم که من هیچگاه آرامشطلب نبودهام ،اگر منظور از این
اصطالح کسی باشد که امکان یا ضرورتِ دست بردن به اسلحه را در کلیهی شرایط
منتفی میداند .در واقع کسی مثل من که تمامِ سالهایِ جنگ جهانی دوم را با این
فکر به سر برده که نازیسم و فاشیسم را تنها از راهِ قهر میتوان از میان برداشت،
کسی که چنین تجربهای داشته ،بهدشواری میتواند خود را «آرامشطلب» بخواند.
خودِ تو ،شخصاً یادآوری می کنی که در سنّتِ کمونیستها استفاده از قهر برای
برقراری و حفظِ عدالت نهتنها الزم ،بلکه ضروری است .و اگر اشتباه نکنم ،این مارکس
است که میگوید قهر اهرمِ تاریخ است.
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به این ترتیب ،من هرگز «آرامشطلب» نبوده ام .ولی من یکی از رهبرانِ (درجه
دوم ،همیشه درجه دومِ) جنبشِ «هوادارانِ صلح» بودم .ما برای نابودیِ بمبِ اتم،
میلیونها امضا جمع کردیم ،ما در سراسر کشور هزاران تظاهرات برای صلح سازمان
دادیم .ما در دنیایی زندگی میکردیم که پردهی آهنین و جنگ سرد ،آن را به دو
قسمت تقسیم کرده بود.
ال موجهِ گوش
این فعالیتِ ما بیفایده نبود ،چون این بسیجِ تودهای ،این جّوِ کام ً
به زنگ بودن و اعتراض علیه امکانِ استفاده از بمبِ اتم موجب شد که بهعنوان مثال
ایاالت متحده امریکا در جنگ کره در سال  ۱۹۵۰از آن استفاده نکند .ولی ما،
«هواداران صلح» ،معتقد بودیم که امریکا مسئول این جنگ است ،و این درست نبود...
فعالیتِ ما درست بود ،اما تحلیلِ ما درست نبود .سؤال تو در مورد «آرامشطلبی» ،مرا
به یاد این ماجرای قدیمی و تقریب ًا فراموش شده انداخت.
و حال به دومین سؤال مشکل تو میپردازم ،یعنی خطرات و اثراتِ جهانیشدن.
باید کور و کر بود تا صدای خود را بلند نکرد علیه بی عدالتیهایی که نهتنها دنیا را
تخریب ،بلکه اوضاع را روزبهروز خطرناکتر میسازند .ولی من فکر نمیکنم که
ث تما ِم مشکالتِ ما باشد .طبیعتاً من از این وضعیت برآشفته هستم
جهانیشدن باع ِ
که صدها میلیون زن و مرد در جهان با درآمدی کم تر از دو دالر در روز زندگی
میکنند .من از این نیز برآشفته هستم که اروپا همین مبلغ ،و شاید مبلغی بیش از
این ،یعنی بیشتر از دو دالر در روز را صَرفِ هر گا ِو این قاره میکند .و من همچنین
برآشفته هستم از همین اروپا که مرزهای خود را بر روی بسیاری از محصوالتِ
کشورهای جهان سوم میبندد .اخیراً وزیر اقتصاد هند سیاست امریکا مبنی بر
برقراری تعرفهی گمرکی رویِ وارداتِ فوالد را محکوم میکرد ،چون این سیاست،
صنعت فوالد هند را در معرضِ خطرِ مرگ قرار میدهد .به این ترتیب ،او خواهان این
نبود که آزادیِ بازار محدود شود ،بلکه بر عکس خواهانِ گسترشِ جهانیشدن بود.
میپرسی« :وقتی طرفدارانِ دگرجهانیسازی ،علیه جهانیشدن حرف میزنند،
آیا به ضرورتِ مبارزه علیه بیعدالتی و نابرابری فکر نمیکنند؟» اگر آنچه آنها را
برمیانگیزد ،مبارزه علیه بیعدالتی و نابرابری است ،و من فکر میکنم که چنین است،
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آنگاه باید توجه داشت تا هدف را اشتباه نگرفت ،تا دشمنی را که باید بر او ضربه
وارد کرد و متحدانِ خود را بهخوبی مشخص نمود ،تا مزایایی را که باید زیر ضربه
گرفت و منافعی را که باید از آن حمایت کرد ،بهوضوح تعریف کرد .در قرنی که پشت
سر گذاشتیم ،اصالحطلبان کوشیدند تا سرمایهداری را «متمدن» کنند ،در حالی که
تاریخ بر پیشانیِ آنهایی که میخواستند سرمایهداری را سرنگون کنند ،مهر تکذیب
زد .به این ترتیب ،امروز وظیفهی ما ،در سطح جهان ،این است که جهانیشدن را
هدایت ،اصالح« ،متمدن» کنیم .وظیفهای عظیم ،مسئولیتی بسیار بزرگ ،که ما باید
در قبال مردان ،زنان و کودکانی که در حاشیهی جامعهی مدنی زندگی میکنند (و
تعدادِ آنها سر به میلیاردها نفر میزند) برعهده بگیریم.
میریام
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آلفردو رِکلین
پاسخ

اول
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ویتوریوی عزیز،
باید اعتراف کنم که سؤالهای تو مرا به وحشت انداخت .من به چپ تعلق دارم و مثل
هزاران چپِ دیگر در بحرانی عمیق به سر میبرم ،در دوران سختِ گذار ،زمانی که
۱
کهنه از میان رفته و نو هنوز پدید نیامده است.
اگر من قادر باشم به تمام سؤالهای تو جواب بدهم ،معنایش آن است که
بحرانِ چپ به پایان رسیده است .اما چنین نیست.
با این حال ،من نیز به نوبه خود پاسخ گفتن به سؤالهایی چون هویت و
مضمون و مقصود را ضروری میدانم ،هر چند نمیتوانم به این سؤالها جواب قطعی
بدهم .باید دلیل این «سکوتِ کمونیستها» را جستوجو کرد .من چیزهایی مثل
تمایل به زدودنِ اشتباهات ،توهمات و حتی شرمِ ناشی از وقایعِ گذشته را نفی
نمیکنم .و از کسانی که از روی صداقت یا مزورانه و با پَستی میگویند« :من هرگز
کمونیست نبودهام» حرفی به میان نمیآورم .آری ،من کمونیست بودهام .و نمیتوانم
پشیمان باشم از این که تمام زندگی خود را با یک حادثهی عظیم تاریخی
درآمیختهام؛ حادثه ای که  -به صورتِ مثبت یا منفی  -تاریخِ معاصرِ ایتالیا را رقم زده
است .و آثار این حادثه هنوز پابرجاست .اما دقیقاً به همین دلیل است که من بهعنوان
یک فرد ،عمیقاً احساس مسئولیت میکنم .منظورم مسئولیتی است که بر گردن من
است ،یعنی آن جوانی که به خاطر یک نگرشِ جدید به میهن ،راه مبارزه با ننگِ
فاشیسم را برگزید .و این نگرشِ جدید ،چنین بود :ایتالیایی عادالنهتر ،بزرگتر،
مدرنتر و پیشرفتهتر از ایتالیایِ آن دوره ،سرزمینِ آوازهای روحوضی ،سرزمینِ
حرفهای دهانپرکن و فقر ،کشوری که بیش از نیمی از اهالی آن بیسواد بودند .و
دقیقاً به همین دلیل است که باید پذیرفت که تسویهحساب با خود ،به محکوم کردنِ
کمونیسمِ شوروی ختم نمیشود .چنین کاری سهلانگاری است .مسئولیت من
سیاسی است :مسئولیتِ کسی است که در عین حال که زندگی و توان خود را صرف
آن کرده بود که تودههای مردم راه پیشرفت و ترقی را در پیش گیرند ،در عین حال -
به دلیل «پیون ِد آهنین» با ا.ج.ش.س -.آنها را از شرکت در حکومت کشور بازداشت.
 .۱اشارهای است به تعریف گرامشی از بحران  -مترجم.
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بحرانِ چپ ناشی از این نیز هست .من مسئولیتِ این اشتباه را برعهده دارم ،نه
مسئولیت ِاشتباهاتِ استالینیسم را .به همین دلیل ،مسألهی ما سکوت در مورد
گذشته نیست ،بلکه سکوت در مورد حال است؛ و این موضوع مرا بیشتر آزار میدهد.
و چپ قادر نیست آن را درک کند ،حال را .حالِ حاضر را .به همین دلیل است که در
مورد گذشته سکوت میکند ،چون بدیهی است که نمیتوان گذشته را با دادههایِ
گذشته مرور کرد ،گذشته را باید از زاویهی مسائلی که به آن پاسخ داده نشده و
سؤالهای جدیدی که به میان آمده ،مرور کرد ،یعنی از زاویهی حال .و مشکلِ واقعی،
بزرگ و بی سابقهی ما همین است .مشکلِ ما ناشی از این واقعیت است که حالی که
در آن به سر می بریم ،بیانگرِ یک خالء سیاسیِ جدی است ،چون ما با یک تغییرِ
عظیم مواجه هستیم ،نه تنها تغییر در چیزها ،بلکه تغییر در روحیات ،و همچنین
تغییر در کلیهی اشکال و زمینههایی که سیاست در چارچوب آن فکر و بیان شده
(دولت-ملت ،طبقاتِ اجتماعی ،صنعتیشدن) ،و چپ بر اساس آن ،هویتِ تاریخی و
مبارزات خود را بنا نهاده است.
و مشکل در اینجاست .آیا کافی است برنامهها را بهروز کرد و نا ِم حزب را تغییر
داد؟ من چنین فکر نمیکنم .در قبال آن چیزی که باید آن را قبل از برنامه طرح کرد
و مورد بحث قرار داد ،همهی این حرفها بیهوده خواهد بود .منظورم اندیشهای است،
اندیشهی نوینی است که قادر باشد دنیایی را که در آن بهسر میبریم ،بخواند و درک
کند .و این اندیشه طبع ًا بسیار متفاوت از اندیشهای است که چپِ قدیم از زاویهی آن
قرن بیستم را میخواند (طبقات ،دولت ،ستیزِ بین کار و سرمایه ،مبارزه علیه فقر و
ی فقرا) ،هرچند از نظر هدفمندی و گسترشِ چشمانداز ،این اندیشه
بدبختی ،رهای ِ
دست کمی از آن اندیشه ندارد .آن اندیشه به پیامهای ساده و قابلفهم تبدیل شد ،در
دلِ مردم جای گرفت و شور و شوق ،مبارزه و امید برانگیخت .امروز ما چنین چیزی
را کم داریم .اندیشهای که بتواند احساس یک وظیفهی تاریخی را به چپ بازگرداند و
در عین حال بتواند برای سیاستِ امروزین ،فضای جدیدی ایجاد کند.
پ بزرگی را بر پا نهاد؟ من
چهگونه میتوان بدون یک دیدگا ِه بزرگ ،چ ِ
سؤالهای تو را بازمیخوانم و متوجه خَالَئی میشوم که شکستِ کمونیسم برجای
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گذشته ،و در این مورد خود را مسئول میدانم .اما نکتهی اساسی ،سؤالی است که تو
طرح میکنی مبنی بر آن که آیا وقت آن نرسیده است که سکوت را بشکنیم ،چون
همانطور که تو میگویی ،اگر میخواهیم که اوضاع بهتر شود ،باید متقاعد باشیم که
اوضاع میتواند بهتر شود .حق با تو است ،ما باید از گریه و زاری در مورد سرنوشت
ی ممکنها و دنیایِ شکست،
خود دست برداریم .وقت آن رسیده است که بین دنیا ِ
یکی را انتخاب کنیم.
این هم نظر من .ما مدام دربارهی جهانیشدن حرف میزنیم ،ولی هنوز به ابعادِ
نتایجِ «تحول» عظیمی که در طول بیست سال گذشته در سطحِ جهان رخ داده ،پی
نبردهایم .واقعیت این است که ما در مقابل چالشهایی قرار گرفتهایم که (در ایتالیا –
مترجم) نظیر آن را فقط میتوان در قرن گذشته ،در روندِ گذارِ از کشاورزی به صنعت
مشاهده کرد .و به همان ترتیب که احزابِ کهنهی «کشاورزان» بهناچار جای خود را
ی کارگران دادند ،به همان ترتیب امروز نیز باید روشن
به سازمانهای جدی ِد سیاس ِ
باشد که احزابی که در چارچوبِ محدودههایِ تاریخیِ دولت-ملت و صنعتگریِ کهن
پدید آمدهاند ،امروزه از دور خارج میشوند .شاید من در این مورد اندکی اغراق
میکنم ،ولی دلیلِ واقعیِ بحرانِ احزاب در همینجا نهفته است .این بحران ناشی از
تنگ نظریِ انسانها نیست ،بلکه ناشی از این واقعیت است که سیاست دیگر محل
گرفتنِ تصمیماتِ بزرگ نیست .کجاست خودمختاری؟ مردان و زنان معاصر ،بخش
بزرگی از حقوق شهروندی خود را از دست دادهاند ،حقوقی که خود مختاریِ
حکومتها آن را تضمین میکرد .امروزه روز ،چه کسی فرمان میدهد و هدایت
میکند؟ انتخابهای اصلی در دست قدرتهای فراملیتی است که امکاناتشان جهانی
است و نامشان امورِ مالی ،کنترلِ تکنولوژی ،تولیدِ اطالعات و دانستهها .در این میان،
رؤیاها ،امیدها ،نیازهای مردان و زنان پشیزی ارزش ندارد.
چهگونه باید با این مسألهی بزرگ برخورد کرد؟ تو ،ویتوریو ،تو میگویی :با
ی جدید .بسیار خوب .اما در این صورت ،نباید متعجب شد از
ی ممکنها ِ
تکیه بر دنیا ِ
این که کسی چون من ،که از چَموخَم یکی از قدیمیترینِ این احزاب از درون با خبر
است ،حزبی که در آن ،فکرِ سیاست همه چیز را تحت الشعاع قرار میداد (و حتی
انتخابی برای تمامِ زندگی بود) ،کسی چون من بگوید که از این پس ،از نظرِ تاریخی
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باید احزابِ جدیدی برپا نهاد و شیوهی فعالیتِ سیاسی را تغییر داد .به گمان من،
فایدهی تبادلِ نظر بین ما در همین مبارزهی ویژه بین کهنه و نو نهفته است.
من از کالسیکترین سؤالها شروع میکنم .امروزه ،مبارزه برای برابری و آزادی
خ گذشته اساساً عبارت بود از مبارزه برای بازتوزیعِ درآمد.
به چه معنی است؟ پاس ِ
امروزه ،این جواب دیگر کافی نیست .مسألهی تعیینکننده این است :چهگونه متحد
شویم و روی نقطهی گرهیِ آنچه که امروز بیش از هر زمان دیگر در مرکزِ مبارزه قرار
ف رو به
دارد ،عمل نماییم .و این نقطهی گرهی ،به گمان من ،عبارت است از شکا ِ
افزایش  -و حیرت انگیزِ  -بین «دولت» و «قدرت» .منظور من از «قدرت» ،قدرتِ
بازارهایِ مالی است ،قدرتِ شرکتهای جهانی است (از جمله شرکتهایی که ذهنیتِ
ی غیرمادی را ایجاد و کنترل میکنند) ،قدرتِ علم
عمومی و بازارهایِ جدیدِ نیازها ِ
است که به این مرحله رسیده که میتواند از موجوداتِ زنده ،شبیهسازی کند؛ قدرتِ
وسایل ارتباط جمعی است .و منظور من از «دولت» ،سیاست است ،یعنی قواعدِ ناظر
بر زندگیِ گروهی و منافعِ جمعی ،یعنی ابزارها و نهادهایی که از طریق آن انسانها ،و
نهتنها استثمار شدهها ،بلکه فردها ۱از حقوق خود دفاع میکنند ،حقِ این که برکنار،
در حاشیه و محروم نباشند ،بهخصوص محروم از حقِ شناخت و بهرهبرداری از
شهروندیِ دموکراتیک.
ممکن است بعضیها بگویند که اینها همه پرچانگیِ روشنفکرانه است ،که
سیاست باید به امورِ مشخص بپردازد .در پاسخ باید گفت که در حال حاضر،
مشخصترین پدیده این است که مردم از سیاست فاصله میگیرند ،به این دلیلِ
اساسی که دنیا (دنیایِ مشخص ،از جمله ایتالیا) بهگونهای در حال جهانیشدن است
که نهتنها دستهبندیها و نابرابریها تشدید میشوند ،بلکه ما شاه ِد از دست رفتنِ آن
چشماندازی هستیم که در قرون گذشته به زندگی ما معنی میبخشید :چشماندازِ
پیشرفت و اطمینان به آینده .در یک کالم ،این چشمانداز که تغییرِ جهان امری است
 .۱در این بحث ،تأکیدِ نویسنده روی «فرد» است ،یعنی هر انسان .به همین دلیل برای جمع بستنِ این
کلمه ،واژهی «فردها» را به کار بردهام و نه واژهی «افراد» را ،که معموالً استفاده میشود ،چون ممکن
است کار بردِ واژهی «افراد» ،مبینِ تأکیدِ نویسنده بر نقشِ یکایکِ افراد ،یکایکِ انسانها نباشد -
مترجم.
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ممکن ،که فرزندان در شرایطی بهتر از والدینِ خود خواهند زیست .چهگونه میتوان
دموکراسی را برقرار کرد اگر چشماندازِ ما در سطح محلی باقی بماند ،اگر ما نتوانیم
خود را بَدیلِ واقعگرایانهای بدانیم در برابرِ قدرتِ امپراتوری ۱.ولی من بدبین نیستم.
احساس من این است که زمان در قالبِ تاریخ بهسرعت تغییر کرده است .صحنهی
جهانی مملو از پدیدههایی است که از چارچوبِ مرزهایِ کشورها فراتر میروند و
نمیتوان به آنها به ضربِ اسلحه یا از طریقِ اِعمال قدرتِ بازارهای مالی پاسخ گفت.
این یک واقعیت است .واقعیت این است که از این پس ما در جهانی زندگی میکنیم
که در آن ،با توجه به قدرتِ علم و قدرتِ ابزارهایِ مخربِ موجود ،بیش از پیش نیاز
داریم به اَشکالِ جدی ِد زندگیِ مشترک ،اَشکالِ جدی ِد با جمع زیستن ،اَشکالِ جدی ِد
ح جهان .و همین موضوع است که ما را وامیدارد تا
پیوند ِسیاسی و فرهنگی در سط ِ
بارِ دیگر به یک تغییرِ بزرگ بیندیشیم .این حرف من از رویِ دلبستگیِ ایدئولوژیک ،و
ی وابستگی به این اندیشهی چپِ تاریخی نیست که فرجامِ سرمایهداری را
یا از رو ِ
ل مدرن ،امروزین ،این حرف از این واقعیت
اجتنابناپذیر و زودرس میدانست .دلی ِ
نشأت میگیرد که ،به گمان من ،روی کرهی زمین ،کرهای که اگر از ماهوارهها به آن
نگاه کنیم بسیار کوچک و شکننده به نظر میآید ،یک نوع موجود ،نوعِ ما ،نوعِ بشر،
چنان متعدد و چنان قدرتمند شده ،که به خطری برای بقا بر روی این کره تبدیل
شده است .و این قدرت ،ناشی از رشدِ شدیدِ نیروهایِ مولد و رشدِ جمعیت است (با
ش جهان متمرکز است و توانِ رش ِد
توجه به این که توانِ تولید در ثروتمندترین بخ ِ
جمعیت در فقیرترین بخشِ آن).
آیا امروزه موضوعِ اصلیِ پیشرفت ،همین است؟ به گمان من ،آری همین است.
موضوع را میتوان به صورت زیر بیان کرد :اگر این درست است که توانِ تکنولوژیک
ی
بهمراتب از توانِ سیاسی و طرزِ فکرِ ما جلوتر است؛ اگر این درست است که پیشبین ِ
عواقبِ انتخابهایِ مهمِ اقتصادی و علمی بیش از پیش مشکل میشود؛ اگر این
درست است که در اثرِ این تغییرات ،نظراتِ قدیمیِ پیشرفتِ هموار و خطی از رَده
خارج میشوند ،به گونهای که ما دیگر نمیتوانیم به راههایِ ازپیش تعیینشده اتکا
ی
ط کنون ِ
 .۱اشارهای است به ت ِز فیلسوف ایتالیاییِ معاصر ،آنتونیو نِگری ،Antonio Negri ،که شرای ِ
جهان را به دورانِ امپراتوریِ بزرگِ جهانشمول تشبیه می کند  -مترجم.

714

715

سکوتِ آنها

ص نیروهایِ چپ و نقطهی
کنیم و با دی ِد اطمینان به آینده بنگریم ،دیدی که خا ِ
قدرتِ آنها بود؛ اگر این درست است که رشدِ تاریخی منجر به افزایشِ اختالفها و
وابستگیها ،منجر به افزایشِ پیچیدگیها و بیاطمینانیها شده؛ اگر این همه درست
است ،پس آنگاه این نیز درست است که ،با توجه به نامطمئن بودنِ پیش بینیها،
تنها چیزِ مطمئن همانا ارادهی انسانهاست.
ی
بنابراین ما نهتنها به افکار ،بلکه به ابزارهایِ سیاسیِ قدرتمند و به نهادها ِ
قدرتمندی نیاز داریم که بتوان با آن بر این جهان حکومت کرد؛ به گمان من ،این
نهادها ،ابزاری برای قدرتمندی نیستند ،بلکه ابزاری هستند برای مبارزه به خاطرِ
اهدافِ جدید ،به خاطرِ نیاز به آزادی و عدالت.
اما ،ویتوریوی عزیز ،اگر این طریق استدالل را بپذیریم ،باید بگویم که تجربهی
ح.ک.ا .با این ضروریات فاصلهی زیادی دارد ،هر چند این درست است که ما تنها یک
حزبِ ایدئولوژیک نبودیم ،بلکه حزبی تودهای بودیم ،حزبی که به مردم کمک میکرد
تا در امورِ جامعه شرکت کنند .به همین دلیل ،برای من بسیار دشوار است تا به سؤال
تو در این مورد جواب بدهم که آیا ما ،جوانانِ آن دوره ،به انقالب اعتقاد داشتیم یا نه.
صادقانه باید بگویم که نمیتوانم به این سؤال جواب بدهم .جواب من «نه» خواهد بود
اگر منظور از انقالب ،کودتا ،برکنار کردنِ حکومت از طریقِ اعمالِ قدرت باشد .ولی
مطمئناً ما با شور و شوق به مبارزه ایمان داشتیم ،مبارزه برای تغییرِ عمیقِ بافت،
بافتِ فرهنگی و اخالقی کشور؛ به این ترتیب ،بهنوعی ،ما به چیزی ایمان داشتیم که
به نظرمان بسیار باارزشتر از آن چیزی بود که ما به تحقیر از آن بهعنوان اصالحطلبی
یاد میکردیم :هدف ما رسیدن تودههای زحمتکش به قدرت بود .البته ما وجود
دموکراسیِ پارلمانی را یک پیروزی به حساب میآوردیم .ولی این پیروزی به تمامِ
اهداف ما جامهی عمل نمیپوشاند .برای ما آنچه مهم بود ،آن چیزی بود که آن را
ارجحیت دادن به تودهها و ارجحیت دادن به رابطهی آنها با سیاست میخواندیم.
منظور چه بود؟
یک مثال از چندین مثالِ ممکن میآورم .در ابتدای دههی  ،۱۹۵۰من یک
روزنامهنگار جوان در اونیتا بودم و یک بار جورجو آماندوال ( Georgio
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 )Amendolaرا در سفری به ماته-را ( )Materaهمراهی کردم .صحنهای که در
ذهنِ من بهجای مانده ،شاید در ایتالیای امروز غیر قابلتصور باشد .این مرد هیکلدار
و زُمخت ،باالی صخرهای ایستاده بود و با صدایِ بلند برای جمعیتِ فقیری صحبت
میکرد (کارگرانِ کشاورز ،زنان ،کودکانِ پابرهنه) که با سروصدا از حفرههایی بیرون
میآمدند که قرنها پیش پناهجویان ،و پیش از آنها ،اقوامِ اولیه در دلِ کوه کنده
بودند .اما هزاران شهروندِ ایتالیایی هنوز در این حفرهها زندگی میکردند.
آنها در سکوتی تحسینآمیز به حرفهای او گوش میدادند .من به چهرههای
درهمتنیدهی آنان خیره شده بودم .آماندوال با آنها در مورد وقایعی که در مجلس رخ
میداد صحبت نمیکرد ،با آنها در مورد آب حرف میزد ،در مورد شرایطشان ،در
مورد زندگیشان ،در مورد نان ،در مورد این که با تصرفِ زمینها خواهند توانست
شکم فرزندان خود را سیر کنند .آنها فقط شنونده نبودند؛ آنها خود را در این
حرفها بازمییافتند .آنها او را رهبر خود میدانستند و اطمینان داشتند که در صورتِ
اتحاد ،پیروز خواهند شد .و حال من به مردمی فکر میکنم که امروز از سیاست فاصله
میگیرند .سپس به لحظهای فکر میکنم که تولیاتی مرا وادار کرد تا از مدیریتِ اونیتا
استعفا بدهم چون با خط او در مورد ائتالف چپ و میانه موافق نبودم .او مرا به
منطقهی پوِیس فرستاد .در آن زمان کمی بیشتر از سی سال داشتم .به من یک
رهنمودِ روشن داده بودند :ستیز با «کارگرگراییِ کشاورزی» و بُردنِ حزب در میانِ
کشاورزانِ صاحبزمین و طبقاتِ متوسطِ شهری .و ما تمام تالش خود را بهکار بردیم
تا به این رهنمود جامهی عمل بپوشانیم.
بیفایده است اگر بخواهم در این مورد حرفهای بیربط بزنم .ح.ک.ا .فقط شکلِ
ل هنوز بسیار بزرگِ اتحادِ چپ
ی سوسیالدموکراسی نبود .گواه این امر ،مشک ِ
ایتالیای ِ
ت حاکم نوشتهاند ،و
است .ولی اگر نخواهیم تاریخ را فقط آنگونه بخوانیم که طبقا ِ
اگر سرپوشِ فاشیسم را کنار بزنیم و به آنچه در زیرِ آن رخ میداد نگاهی بیندازیم ،و
اگر کمی دورتر ،شرایطِ وحدتِ ایتالیا را مَ ِد نظر قرار دهیم ،آنگاه به گمان من شروع
خواهیم کرد به درک آن چیزی که ح.ک.ا .بود .حزبی که هدفش انقالب بود ،هدفی
خ
ی تاری ِ
که هرگز به آن دست نیافت ،چهگونه توانست معذالک به یکی از بازیکنانِ اصل ِ
کشور تبدیل شود؟ پاسخ به این سؤال را باید در «عملکردِ مفید» این حزب جستجو
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کرد« .مفید» نه از نظرِ طبقاتی ،بلکه از نظرِ ملی .این عملکردِ مفید مبتنی بر این
واقعیت بود که مردم ،بهنحوی روزافزون ،حزب را بیانگرِ مخالفتِ تودههای عظیم با
دولت و طبقات حاکم میدانستند؛ دولت و طبقاتی که این تودهها خود را نسبت به
آن بیگانه مییافتند و نهایتاً آن را دشمن خود به حساب میآوردند .شرایطی را به یاد
بیاوریم که وحدت کشور در آن صورت گرفت :وحدت از باال و به شیوهی سلطنتی.
فقرِ مطلق ،حکومت نظامی و کشتارِ کشاورزان را بهیاد بیاوریم .فاشیسم را بهیاد
بیاوریم .در چنین شرایط و در مقابل چنین حکومتی بود که کمونیستها بهمثابه تنها
نیرویِ سیاسیِ قادر به تغییرِ اوضاع موردقبول واقع شدند .به این واسطه بود که
مخالفت ح.ک.ا( .که در آن زمان ،زیر سلطهی فاشیسم ،یک حزبِ مخفیِ متشکل از
کادرها بود) باحکومت ،جنبهی مبارزهای جدی برای دموکراسی را به خود گرفت،
ن کشور را بسیج کرد و آن را به پیروزی رساند ،مبارزهای که
مبارزهای که روح و جا ِ
ی تولیاتی آن را به یک ابتکا ِر سیاسی برای ایجاد یک جمهوری
خردمندیِ سیاس ِ
دموکراتیک مبدل ساخت .فراخوان او برای آزاد کردن ایتالیا ،در بین جوانانی چون
س
من ،که تازه دبیرستان را تمام کرده بودند ،شور و شوق برانگیخت و یک ح ِ
اطمینان و حتی خوشبختی بهوجود آورد ،اطمینان و خوشبختی به خاطرِ
وحدت ِملی ،به خاطرِ دموکراسیِ پارلمانی ،به خاطرِ مداوایِ «تما ِم زخمهای کشور»،
به خاطرِ بازسازی.
من یک کمونیستِ پشیمان نیستم .با این حال ،تمام بار و سنگینیِ مسئولیتِ
خود را حس میکنم ،چه بهعنوان یک فرد ،چه بهعنوان یکی از رهبرانِ حزب .چون
من چهرهی دیگر تاریخ را نیز به وضوح میبینم .از یک سو ،ما دست به کاری زدیم
عظیم و عمیقاً اصالحگرانه :کارِ رشدِ اجتماعی ،کارِ تربیت و سازماندهیِ تودههای
وسیع و هدایتِ توانمندی آنان در جهت اهدافِ اجتماعی .اما از سوی دیگر ،به دلیلِ
پیوندمان با ا.ج.ش.س ،.ما از یک نظا ِم سیاسی دفاع کردیم که در بُنبست بود ،و
ن
درنتیجه مسئولیتی را بر دوش گرفتیم که اِمکانِ رسیدن به قدرت ،و در نتیجه اِمکا ِ
ی عمیقِ دموکراسی در ایتالیا ،را غیرممکن میساخت .در این ماجرا،
غلبه بر شکنندگ ِ
و در شخص پالمیرو تولیاتی که تبلورِ آن بود ،چیزی اسفبار وجود دارد .او توانست
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کاری را به انجام برساند که حزبِ سوسیالیستِ سابق موفق به انجام آن نشده بود .او
برای نخستین بار در تاریخ ایتالیا ،طبقات فقیر را با ملت آشتی داد و آنها را تا به
پای قدرت رساند ،اما در عین حال ،او ح.ک.ا .را به انزوا کشاند ،چون او در واقع نهتنها
یکی از رهبرانِ بزرگِ کمینترن ،بلکه یکی از رهبرانِ اتحاد شوروی بود.
ویتوریوی عزیز ،بارِ گذشته سنگین است .ما باید موفق شویم آن را بازخوانی
کنیم تا بتوانیم بر روی شانههای آن بایستیم و به دوردست نظر بیندازیم.
آلفردو
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ویتوریو فوآ
پرسش دوم
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میریام و آلفردوی عزیز،
«بارِ گذشته سنگین است .ما باید موفق شویم آن را بازخوانی کنیم تا بتوانیم بر روی
شانههای آن بایستیم و به دور دست نظر بیاندازیم» .آلفردو ،تو با این جمالت ،پاسخ
خود را به پایان میرسانی .به این ترتیب ،موضوعِ سکوت را رجوع میدهی به
نامطمئن بودن در موردِ حال ،به درکِ این نکته که ما با یک از-همگسیختگیِ عظیم
روبرو هستیم :همه چیز در دوروبر ما در حالِ تغییر است ،اما ما فاقدِ کلماتی هستیم
که بتوانیم به کمک آن این تغییرات را درک کنیم .تو ،میریام ،تو هم در اساس همین
ل حال است ،و تو آن را منسوب
را میگویی .سکوت نشانگر فقدانِ پاسخ به مسائ ِ
میکنی به این که ما به بررسیِ خود نپرداختهایم .تو نیز بر این عقیده هستی که
سکوت عبارت است از پاکسازیِ آگاهانهی حافظه برای آن که به حال فکر نکنیم .تو
پاکسازیِ فردی را از پاکسازیِ جمعی تفکیک میکنی ،و پاکسازیِ جمعی را مبین
یک کمبودِ بزرگِ فرهنگی و سیاسی میدانی .تو نیز مشاهده میکنی که
کمونیستهای سابق با هم فرق دارند :بعضی به یاد میآورند ،بعضی فراموش کردهاند
و بعضی وانمود میکنند که از خاطر بردهاند.
اما تو ،میریام ،از وَرایِ یک خاطرهی شخصی ،گمانهای دیگر ،و نگرانکننده در
مورد سکوت طرح میکنی .تو تعریف میکنی که بهعنوان یک رزمندهی جوان از
لوییجی لونگو ،که در زمانِ جنگ داخلی اسپانیا از رهبران برجستهی کمونیست بود،
در مورد حادثهی اسفناکی که در سال  ۱۹3۷در بارسلون رخ داد وبه کشتار
آنارشیستها مربوط میشد ،سؤال کردی؛ موضوعی که آن را در جایی خوانده بودی.
لونگو وانمود میکند که دارد فکر میکند و سپس میگوید« :نه ،هیچ اتفاقی نیفتاده».
بفرمایید ،این هم یک نوعِ دیگرِ سکوت؛ سکوت بهمثابهِ نظمِ حزبی .اضافه میکنم که
ی کلمه یعنی تحمیلشده از باال ،هم
ی لفظ ِ
سکوت میتواند هم «الزامی» باشد ،به معن ِ
اختیاری .تجربهی شخصیِ من در کا ِر با کمونیستها نشان میدهد که نظمِ اختیاری،
پدیدهی غالب بوده است؛ گویی نظمِ اختیاری در وجود آنها جای داشت ،و یک
خصلتِ طبیعی بود.
میریام و آلفردو ،دلیل این که من خواستم با شما سَرِ گفتوگو را باز کنم این
است که شما خیلی با هم فرق دارید .آلفردو ،تو یکی از رهبران مرکزی و درجهاول
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حزب بودی ،واقعاً درجهاول ،مدیر بسیار جوانِ اونیتا .تو مسئول هماهنگی دبیرخانهی
مرکزی حزب بودی؛ تو در رأس مذاکراتِ حساس با حزبِ دموکرات مسیحی و با
دولت قرار داشتی؛ تو مبارزات کارگری و دهقانی بسیاری را سازماندهی و رهبری
کردی .من نگران بودم که برخورد تو بوروکراتیک ،از باال و مغرورانه باشد ،اما
خوشبختانه دیدم که تو با روحیهای باز با من برخورد کردی .تو ،میریام ،تو از رهبرانِ
کناری حزب بودی ،مسئول مناطق حاشیهای و دوردست ،و به همین دلیل مناطقی
مشکلتر و حساستر ،بهعنوان مثال منطقهی متزوجورنو ( .)Mezzogiornoو
بهعالوه ،تو خبرنگاری بودی ،و هنوز هم هستی ،کنجکاو نسبت به کلیهی وقایع
سیاسی و اجتماعی ،بهدور از هرگونه پیشداوری ،و در عین حال شیطان و پرخاشگر.
من در تو شور و شوق و روحیهی منتقدِ یک رهبرِ حاشیهای و یک زن خردمند و
باذکاوت را میجستم و این روحیه را در تو یافتم.
شما توانستید جنبههای احساسی و جنبههای عقالنی و منطقیِ وابستگیِ
سیاسی خود را تصویر کنید .باید اعتراف کنم که من منتظر بودم که شما سیاههای
ی
بلند از خاطراتِ حزنانگیز گذشته را به من ارائه دهید .در پاسخِ شما ،بازگوی ِ
اینگونه خاطرات هست ،اما نه آنگونه بازگویی که در را به روی آینده میبندد.
بازگوییِ حزنانگیزِ گذشته ،وسیلهی مناسبی است برای بریدن از گذشته ،چون
گذشته ،نقطهی آغازی است برای نگاه کردن به آینده.
میریام عزیز ،تو کارِ درستی انجام دادی ،به جای جواب دادن به تمام سؤالها،
که احتماالً خیلی نامنسجم بودند ،نوشتهای کوتاه ،ولی بسیار زنده از زندگی یک
کمونیست به ما ارائه کردی .اشتیاق ،و در عین حال روحیهی منتقدانهی تو بر من
بهشدت تأثیر گذاشته است .من معتقدم که تنها روایت است که میتواند از یک
تجربه ،تصویرِ مناسبی ارائه کند .تنها روایت است که میتواند نقشِ کسی را که
تجربهی مشخصی را پشت سر گذاشته ،در قالب این تجربه ،به تصویر درآورد.
با این حال میخواهم نکتهای را اضافه کنم .وقتی در سؤالهای خود به مقاطعِ
تاریخیِ مشخص  -هرچند از نظر زمانی نامنسجم ،این موضوع فاقد اهمیت است -
ی تاریخ ماست؛ لحظاتی که تبلورِ کلیه
اشاره میکنم ،این اشاره ناظر به لحظاتِ کلید ِ
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جنبههای منفی و مثبتِ دورانی طوالنی تر از این لحظات هستند .به نوعی ،هر یک از
سؤالهای من تمامی زندگی شما را دربر میگیرد .وقتی من در مورد «سازش بزرگ»
از تو میپرسم ،در واقع در مورد رهایی تدریجی از ا.ج.ش.س .از تو سؤال میکنم ،و
در مورد امکانِ آشتی دادنِ دو اندیشهی بزرگ از طریق آشتی دادنِ معابدِ آنها با
یکدیگر ۱.بهعنوان مثال ،تو مینویسی که تاریخ بر «اگر و مگر» بنا نمیشود .عکسِ
این حرف درست است :تاریخ ،سراپایِ تاریخ ،مبتنی بر «اگر و مگر» است .آنچه
فرارسیده ،یک «واقعیت» است ،به معنی واقعیِ کلمه؛ کسی که آن را نفی میکند،
دروغگوست ،و کسی که آگاهانه بر آن چشم میپوشد ،حقهباز است ۲.اما آن چیز که
رُخ داده ،میتوانست رُخ ندهد .اگر تصورِ ما این باشد که هر آنچه رخ داده ،اجتناب
ناپذیر بوده ،در این صورت دوباره اسیرِ یک اجتنابناپذیریِ بی معنی میشویم که
ت
هرگونه آزادی عمل و هرگونه مسئولیتی را نفی میکند .وقتی من از لحظا ِ
تعیینکنندهی تاریخمان حرف میزنم ،منظورم دقیقاً مسئولیت ما در این لحظات
است.
تو در دو مورد به سؤالهای من بهطور مفصل جواب دادهای :در مورد تغییرِ
عقیده ،و در مورد آرامشطلبی .در این دو مورد ما با هم موافقیم .بدیهی است که
تغییر ،الزم و ضروری است ،ولی باید روی آن فکر و دالیل آن را ذکر کرد .من هنوز از
خود میپرسم این کدام مشکل ،کدام حسِ خطا بود که کمونیستهای سابق را بر آن
داشت تا دست به چنان تغییری بزنند ،یا متحملِ چنان تغییری شوند ،که کمونیسمِ
ایتالیا و حتی کمونیسم جهانی را دگرگون کرد .چنین به نظر میرسد که برای
کمونیستها ،تغییر مترادف بود با تداوم :آنچه امروز انجام میدهیم نتیجهی آن
چیزی است که دیروز انجام دادهایم.
حال برمیگردم به آرامشطلبی .در این مورد نیز با هم موافقیم ،ما هرگز
آرامشطلب نبودهایم .من از دههی  ۱۹3۰با این مشی ستیزیدهام .اما چهگونه است
که از اواسطِ دههی شصتِ قرن گذشته ،از پایانِ جنگ ویتنام به این سوی،
 .۱منظور آشتی دادنِ کمونیسم و دموکراسیِ مسیحی در ایتالیاست  -مترجم.
 .۲گوشهچشمی است به جملهای منسوب به گالیله که برشت در «زندگی گالیله» آن را تکرار میکند -
مترجم.
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آرامشطلبی ،الاقل در بینِ چپ ایتالیا ،به عاملِ مسلط تبدیل شده است؟
آرامشطلبی انواع گوناگون دارد؛ آرامشطلبیِ جوانان که خواستار زمین و آسمانی
پاکیزه هستند ،که میخواهند برای دنیایی دیگر برزمند؛ و یک نوع دیگر از
آرامشطلبی که در احزاب رخنه میکند و به بازیچهی سیاست تبدیل میشود .شاید
این درست باشد که بین آرامشطلبی و عد ِم خشونت یک تفاوتِ اساسی وجود دارد.
ت فعاالنه است ،بیانگ ِر ابداع و نوآوری است ،بیانگرِ
عد ِم خشونت بیانگر یک موقعی ِ
عمل کردن است .گاندی است .بر عکس ،آرامشطلبی میتواند به صورتِ یک نفی
باقی بماند که نیازی به ابداع ندارد ،به صورت یک بیعملی که به حرف بسنده
میکند .آسانتر است و خرجی هم بهبار نمیآورد.
من فکر میکردم ،بدون آن که بدانم چرا ،که یکی از سؤالهایم هوشیارانه و
سخت است :آیا شما به انقالب اعتقاد داشتید؟ میریام ،تو به این سؤال به این صورت
جواب دادی« :نه ،هرگز»؛ بر عکس ،تو ،آلفردو ،جواب تو این بود« :آری و نه» .در
واقع ،جواب هردویتان یکی بود :ما به انقالب بهمثابه یک گسست ،که آنچه را که
موجود است نابود میکند ،اعتقاد نداشتیم ،ما معتقد بودیم به یک دگرگونیِ ژرف که
وجدانها را تسخیر کند ،که آمرانه نباشد .چهگونه میتوانم با این عقیدهی شما موافق
نباشم؟ ما همه از انقالب به این معنی دم زده ایم .وقتی در جریانِ وقایع ،متوجه
میشدیم که ماجرا در حال جدی شدن است ،لفظ «انقالب» را به کار میبردیم ،مثل
دوران جنبشِ دانشجویی در دههی  .۱۹۶۰من خودم ،شخص ًا از  ۱۹۴۴تا پاییز ۱۹۴۵
پرچمِ انقالب را برمیافراشتم .و بعد به خاطرِ انقالبِ از دست رفته ،به زاری نشستم.
تو ،آلفردوی عزیز ،حزب را آنگونه که تولیاتی بنا نهاده بود ،بهمثابه یک حزب
مردمی توصیف میکنی ،حزبی که مردم را نهتنها به گردهمایی ،بلکه به مشارکت
ی خود باشند .اما آیا رابطهی بین
ل آگاه ِ
فرامیخواند ،یعنی به آن که خودشان عام ِ
رهبران و پیروان واقع ًا چنین بود؟ یعنی رابطهی آموزش دادن بهمثابه آزاد کردن؟ در
ن
این مورد ،دو خاطره از خاطراتت به نظرم میآید .خاطرهی نخست :من در جریا ِ
نطقِ آمندوال در ماته-را حضور دارم ،آدمهای بسیار فقیری آنجا هستند ،و همچنین
ساکنینِ حفرههایِ کَنده شده در دلِ کوه ،مردان و زنانی که در فقر و ناامنی به سر
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میبردند و فردایی ندارند .آمندوال با آنها دربارهی بازیهای سیاسی حرف نمیزند ،با
آنها در مورد خودشان حرف میزند .آنها به او خیره شدهاند و خود را در او ،در رهبر
میبینند ،یعنی در حزب .خاطرهی دوم مربوط میشود به هنگامی که تو در حال
هدایتِ اعتصابِ کارگرانِ کشاورز در پوِیس هستی .توجه میکنی ،در هر دو مورد ،چه
در ماته-را چه در باری ( ،)Bariخلق از رهبر خط میگیرد و از او خواسته میشود تا
این خط را دنبال کند ،آن را تعمیق دهد ،آن را غنی سازد  -ولی خط این است :خلق
ن خلق در حزب را پاسخی
خود را در حزب بازمییابد ،بیان او میشود .من این بازیافت ِ
ممکن به این سؤال تو میدانم که از صمیمِ قلب طرح میکنی :چرا ما برای جداشدن
از ا.ج.ش.س .آن همه معطل شدیم؟ چرا تولیاتی ،با همهی خصوصیاتی که داشت ،زیر
بار این پیوند رفت؟ وابستگیِ موجود در حزب جنبهای بود از وابستگیِ حزب در برابرِ
میهنِ سوسیالیسم ،در برابرِ اکتبر .این پیوند ،بیرونی نبود ،تحمیلی نبود ،بلکه دقیقاً
مبین یک هویت بود .بنابراین در درونِ شما بود ،ذاتی بود .وگرنه چهگونه میتوان انزوا
ی مطلقِ مخالفان را در درون حزب توضیح داد؟
و تنهای ِ
تو یادآوری میکنی که مفهومِ ملت در سیاست کمونیستهای ایتالیا پس از
جنگ جهانی دوم بهوضوح حضور داشت .با تو موافقم .هر دوی شما از نظرِ سیاسی با
جنگ جهانی دوم به دنیا آمدهاید ،من در جنگ جهانی اول .به همین دلیل،
حساسیتهای ما متفاوت است .در خانوادهی من ،ما انقالب فِوریه در روسیه را
بهعنوان یک پیروزیِ دموکراسی جشن گرفتیم و وقتی بُلشویکها (آنزمان میگفتیم
لنین و تروتسکی) کرنسکی را از قدرت برکنار کردند و حتی نمایندگانی را که تازه
انتخاب شده بودند از مجلس اخراج کردند ،خشمگین شدیم .اما من بهزودی ،در یک
شهر صنعتی چون تورینو ( )Turinاهمیت انقالب اکتبر را درک کردم .این انقالب
توانسته بود چیزی را که از نظرِ میلیونها انسان غیرممکن مینمود ،ممکن سازد ،و
آن چیز این بود که اگر انسان واقعاً خواستارِ انقالب باشد ،میتواند به آن جامهی عمل
بپوشاند؛ که نباید دست روی دست گذاشت تا موقعِ مناسب فرا رسد.
این انقالب ،یک گسست بود ،اما نتایجِ آن ،از نظرِ حماسهپردازی و باورِ تودهای،
نوسازیِ دموکراسی در ایتالیایِ بعد از جنگ دوم را ،که به امرِ ممکنی تبدیل شده
بود ،غیرممکن ساخت .کارِ بنا نهادنِ آینده به روسیه محول شده بود ،به کشورِ
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سوسیالیسم .انقالب اکتبر ،تعلق به احساسِ ملی را در بین نیروهای دموکرات تضعیف
کرد و آن را تقریباً از میان برد ،یعنی احساسِ تعلق به کشورِ خود ،به سنتهایِ خود،
به تاریخِ خود ،به امیدهایِ خودِ خویشتن را .در انتخابات ( ۱۹۱۹در ایتالیا  -مترجم)،
سوسیالیستها  ۱۵۱نماینده داشتند ،حزب مردم  -کاتولیکهایِ تحتِ رهبریِ دون
ستورزو ( ،)Don Sturzoحزبی که بهتازگی تأسیس شده بود  ۱۰۰ -نماینده .در
چنین شرایطی ،نوسازیِ دموکراسی ممکن بود .اما این نیروهای سیاسیِ جدید ،به
دالیل مختلف ،نخواستند حسِ ملی ،یعنی حسِ تعلق به کشور خود را بهعنوان جزیی
از خطِمشی خود طرح کنند .سوسیالیستها (که اکثرشان لنینیست بودند)
میخواستند «مثل روسیه عمل کنند» .و کاتولیکها ،بهواسطهی نزدیکی با واتیکان
که بخش بزرگی از نیروهای از دست رفتهی خود در دروازهی پیا ( )Porta piaرا
بازیافته بود ،در برابر فاشیستها به اندازهی کافی از دموکراسی دفاع نکردند ۱.در
اواسط سالهای  ۱۹3۰کمونیستها توانستند اشتباهاتِ «دو سالِ سیاه» را تصحیح
کنند ۲.آلفردو ،تو حتماً این موضوع را به یاد داری ،حزب تولیاتی به «میهن» جالی
تازهای بخشید .پارتیزانها خود را میهنپرست معرفی میکردند .میریام ،تو
میهنپرستیِ دورانِ جوانی خود را به یاد داری؛ من نیز همین حال و احساس را
داشتم.
ی دیگری را برپا
ت مل ِ
اما در سال  ،۱۹۴۵شرایط فرق کرده بود و میبایست دول ِ
نهاد .فاشیسم و جنگ ،ایتالیا را ویران کرده بودند و بازسازی کشور باید به گونهی
ی لیبرالِ پیش از فاشیسم در برابر «سگهای سیاه»
دیگری صورت میگرفت .ایتالیا ِ
سر تعظیم فرو آورده بود؛ در چنین شرایطی ،نمیشد و نمیبایست به آن ایتالیا
بازگشت .پیشنهادِ نوسازیِ دموکراتیک ،یا به گفتهی کمونیستها «دموکراسیِ
 .۱اشارهایست به یکی از دروازههای دیوار اوره-لی ) (mur d’Aurélienکه دور تا دور شهر باستانی
رم را دربر میگیرد .نیروهای ایتالیایی در  ۲۰سپتامبر  ۱۸۷۰برای نخستین بار توانستند این دروازه را
فتح کرده و از طریق آن به داخل شهر رخنه کنند و به قدرتِ موقتِ پاپ پایان بخشند  -توضیحِ ناش ِر
فرانسوی.
ت حادِ اجتماعی ،موجی از وحشت در
 .۲اشارهایست به سالهای  ۱۹۱۹و  .۱۹۲۰در این سالها مبارزا ِ
ح
دلِ مالکین کوچک و بزرگ برانگیخت و این مالکین به طرفداری از موسولینی بر خاستند  -توضی ِ
ناشرِ فرانسوی.
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تدریجی» از همین جا ریشه میگیرد .آلفردو ،این پیشنهاد ،خاص حزب تو نبود.
پیشنهادِ کلیهی نیروهای ضد فاشیسم بود .این پیشنهاد از تاریخ ایتالیا نشأت
میگرفت ،و نهفقط از تاریخِ ایتالیا ،بلکه از تاریخِ جهان؛ این پیشنهاد در دورانِ وحدتِ
ایتالیا ( )Risorgimentoریشه داشت ،در انقالبهای اروپا و امریکا ،در عصرِ
روشنگری ،و همچنین در دنیای کاتولیک .ارزشهای دموکراتیک ،که حزب تولیاتی بر
آن مهر تأیید میگذاشت ،تنها از دلِ مبارزاتِ کمونیستها در طول جنبش مقاومت
بیرون نیامده ،بلکه زادهی تاریخی است که به همه تعلق دارد .انسان برای آن که
بتواند بهدرستی از صفاتِ برجستهی خود بگوید ،باید صفات دیگران را نیز به رسمیت
بشناسد.
در سراسرِ قرنِ بیستم ،سیاستِ حزب کمونیست مبتنی بوده است بر تالشِ
ی این
مداوم برای مساعد کردن روابط با حزب دموکرات مسیحی .نقطهی آغازِ پرمعنا ِ
روند ،در سال  ،۱۹۴۷رأی دادن به مادهی  ۷قانون اساسی جمهوری بود؛ و نقطهی
پایان آن« ،سازش بزرگ» .آنچه کمونیستها ،و همچنین ما ،دموکراتهای غیر
کمونیست ،فاقد آن بودیم ،تحلیلی جدی از حزب دموکرات مسیحی بود ،تحلیلِ
نقطههای قوت وی در مورد بازسازیِ دولتِ ایتالیا و نیز تحلیلِ کارهای اسفناکی که
قادر به انجام آن بود .تحلیلِ توانمندیهایِ منفیِ وی ،و همچنین تحلیلِ نقاطِ منفیِ
خودمان .ما شهامت این را نداشتیم که خود را زیر سؤال ببریم؛ بهعنوان مثال،
ایتالیاییها در دوران فاشیسم چهگونه مردمی بودند ،و قبل از فاشیسم چهطور؟ به
همین خاطر بود که ما خود را با مشکالت فراوانی روبرو یافتیم :زیرپا گذاشتنِ قانون
ی مالی ،تروریسم ،رشوهخواری ،اتحا ِد شمال .آلمانیها ،الاقل
توسطِ دولت ،بینظم ِ
۱
روشنفکران نسلِ سوم آلمانی ،شهامتِ این را داشتند که گذشته را بازخوانی کنند.
ما ،نه .سکوت ما هنوز کامل و پابرجاست.
در موردِ حال و موضوعاتِ جدی ِد مربوط به آن ،تنها به ذکر چند نکته بسنده
میکنم .در این مورد میتوان حرفهای بسیاری زد .میخواهم بر یک نکته تأکید
ی
ی تفاوتها و درگیریها ِ
کنم ،بر شیوهی اندیشیدن ما .ما به تجزیه و تحلیلِ یک بُعد ِ
 .۱منظور ،نسلِ سوم بعد از پایان جنگ جهانی دوم است  -مترجم.
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بنیادین ،که هنوز هم ارزشِ خود را حفظ کردهاند ،که هنوز هم جریان دارند ،عادت
کردهایم؛ بهعنوان مثال درگیری بین دولت و بازار ،بین بخش دولتی و بخش
خصوصی ،بین محلی و جهانی ،بین فرد و جمع ،و غیره  .با این حال ،باید این نکته را
درک کنیم  -و این نکته ،هم در مورد چپ صادق است و هم در مورد راست  -که
امروزه در زمینهی هر یک از این شقوق ،باید بین خطِ تنیدن در خود و یا در گروه
خود ،و خطِ گشایش بر روی مسائل دیگران و در وهلهی نخست بر رویِ دردهایِ
آنان ،یکی را انتخاب کنیم .این انتخابی است بینِ گردِهم آوردن و کنار زدن.
در حال حاضر ،موضوع بحث در مورد بحرانِ چپِ ایتالیا به قرار زیر است :انسان،
فرد ،به جای آنکه فاعلِ عملِ فردیِ خود و عاملِ عملِ جمع باشد ،تبدیل شده است
۱
به مصرف کنندهی تنها به حالِ خود رها شدهی تبلیغاتِ سیاسیِ یک مُبلّغِ خطرناک.
در پایان ،میخواهم به یک مسأله اشاره کنم ،و باید اعتراف کنم که این مسأله برای
من مشکلزاست .این مسأله عبارتست از رابطهی بین کارِ آدمی و سیاست .از انقالبِ
ی کلیه طرحهایِ
ل اصل ِ
بزرگِ صنعتی تا اُفولِ فوردیسم ۲،کار بهمثابه شالوده و عام ِ
تغییرِ اجتماعی در نظر گرفته میشد .کلیهی مکاتب ِسوسیالیسم بر این پایه بنا نهاده
شدند .امروزه ،کار ،تکهتکه شده و کمتر میتوان آن را در یک چارچوبِ جمعی تعریف
کرد؛ درعینحال ،امروزه رابطهی کار با دانستن ،بسیار پرمایهتر شده است .بهخصوص
از نظرِ رابطهی بینِ انضباطِ تحمیل شده از باال و آزادیِ عمل .این آزادیِ عمل را
میتوان در مشاغلِ بهاصطالح مستقل یا نیمهمستقل ،و همچنین در زمینهی کا ِر
غیرمستقل ،در بین مزد و حقوقبگیران مشاهده نمود .میتوان در اینباره بحث کرد

 .۱منظور برلوسکونی است که در زمانِ تبادلِ این نامهها هنوز رئیس دولت ایتالیا بود  -مترجم.
 .۲روشِ مدیریتی که نخستین بار در کارخانههای فورد به کار گرفته شد .این روش از شیوهی به
اصطالح علمیِ سازماندهیِ کار که توسط تیلر  Taylorپیشنهاد شد الهام میگیرد و به آن یک «بُع ِد
ی
اجتماعی» اضافه میکند .مطابقِ این دیدگاه« ،سازماندهیِ علمیِ کار» موجبِ افزایشِ بارآور ِ
ب افزایشِ سودِ شرکت میشود ،به همین دلیل بهتر است کارگران در بخشی
کارگران و درنتیجه موج ِ
ت
ق بیشتری کار کنند و بر سودآوریِ شرکت بیفزایند .در ادبیا ِ
از این سود سهیم شوند تا با اشتیا ِ
ش اقتصادی و اجتماعیِ
ن کار و سرمایه ،ساز ِ
سیاسی-اجتماعی ،از فوردیسم غالب ًا بهعنوان سازشِ بی ِ
مفید یاد میشود  -مترجم.
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که آیا این آزادیِ عمل ،شکل جدیدی از استثمار به سبک تیلر است یا خیر ۱،اما
بههرحال ،این فضایِ جدید وجود دارد و میتواند ،به نوعی ،فضایی باشد برای آزادی.
آیا هنوز میتوان یک طرحِ تغییرِ اجتماعی را بر شالودهی کار بنا نهاد؟ به گمان من،
آری ،میتوان؛ من محافظهکارم ،و تعداد چیزهایی که باید حفظ کرد ،بسیار است .ما
باید تفکر در مورد کار را ازسر بگیریم .بدون شک ،کار مترادف است با صرفِ زمان و
انرژی؛ اما کار همچنین مترادف است با بهدست آوردن استقالل و آزادیِ عمل،
مترادف است با کنترلِ محیط توسط کسی که کار میکند ،مترادف است با دست
یافتن به توانایی و توازن .چهگونه باید دست به عمل بزنیم تا این بینشِ جدید نسبت
به کار را به دولتمردان و رؤسای شرکتها و کارخانهها بقبوالنیم؟ چه میتوان کرد تا
پیشرفتِ سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی تنها بهعنوان موضوعی فنی و اداری و صرفاً از
دیدگا ِه خرج و دخل درنظر گرفته نشود ،بلکه بهمثابه یک سرمایهگذاریِ انسانی به
حساب آید؟

ی
 - Frederick Winslow Taylor .۱مهندسِ امریکایی و مُبدعِ به اصطالح «سازماندهیِ علم ِ
کار» که هدف آن بهدست آوردنِ حداکثرِ بارآوری در فرایندِ کار ،حداکثرِ استثمارِ نیرویِ کار است -
مترجم.
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ویتوریوی عزیز،
قبول دارم که نامه ای که از طریق آن تالش کردم به سؤالهای تو جواب بدهم تا
حدودی حزنانگیز است .چنین چیزی اجتنابناپذیر بود .میشود گفت که این نامه،
ک دورانِ جوانی است ،ولی همچنین و بهخصوص ،یادآورِ حزنانگیزِ
یادآورِ غمنا ِ
رابطهها ،دوستیها ،رخدادهای انسانی و سیاسی است که با شور و شوق به سر شد.
من از این گذشته پشیمان نیستم ،ولی در سوگش نیز اشک نمیریزم .و بهخوبی به
این نکته آگاهم که اگر امروز معجزهای رخ دهد و «همان» حزب دوباره به حیات آید،
چنین حزبی قادر به رودررویی با مشکالتی که امروز با آن روبرو هستیم ،نخواهد بود.
دنیا تغییر کرده است ،ایتالیا تغییر کرده است .ولی من معتقدم که یک حزبِ چپ،
یک نهادِ سیاسیِ چپ ضروری است ،اگر ما نمیخواهیم که سرنوشتِ جهان به
قدرتمندانِ اقتصاد محول شود؛ قدرتمندانی که میتوانند نهادها و حقوقِ ما را پایمال
کنند.
حال میپردازم به جوابهای تو .تو در خاتمهی نامهات مینویسی که مسألهی
مرکزی« ،مسألهای که برای من مشکلزاست» ،عبارتست از رابطهی بین کارِ آدمی و
سیاست .حق با تو است ،و این مسألهای قدیمیست .ولی من از خود میپرسم آیا کار
هنوز هم امروز ،چون گذشته ،بهمثابه امری مرکزی و مطلق وجود دارد یا نه.
نمیتوانم این را باقطعیت بگویم ،ولی بهگمان من ،جدیدترین پدیده برای ما،
پدیدهای که همه چیز را دگرگون میکند ،عبارت از این است که رابطهی بینِ انسان و
کارش تغییر کرده است ،یا در حال تغییر است .من تاحدی کورماالنه در این مسیر
پیش میروم ،با این حال سعی میکنم فک ِر خود را بیان کنم .به نظر من ،در گذشته،
هویت از طریقِ کار بیان میشد یا به دست میآمد؛ این به دست آوردنِ هویت با
دشواری صورت میگرفت ،ولی چشماندازِ آن ،موقعیتی باثبات بود .بیکارانِ مناطقِ
جنوب ۱که موفق میشدند «کارگرِ فیات شوند» ،تا آخر عمر «کارگرِ فیات» باقی
میماندند (یا چنین امیدی داشتند) ،آنها همانند یک کارگر فیات زندگی میکردند،
 .۱منظور مناطق عقب افتادهی ایتالیاست  -مترجم.
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لباس میپوشیدند ،و وقتِ آزاد خود را صرف میکردند .و وقتی به عضویت ح.ک.ا.
درمیآمدند ،به این مباهات میکردند که نمایندگانِ آن «طبقهی عام» هستند که
روزی بر کشور حکومت خواهد کرد .امروز وضع طور دیگری است.
نسبت به آن زمان تغییراتِ زیادی صورت گرفته است :تغییرِ روشِ تولید،
استفاده از تکنولوژی جدید ،گسترشِ پدیدهی انتقالِ واحدهایِ تولیدی به کشورهای
دیگر ،انعطافداشتن در کار ،کا ِر بیثبات ...ولی تغییراتِ دیگری نیز صورت گرفته
است :سقوطِ دیوار برلین ،پایانِ اسفناکِ رؤیایِ سوسیالیسم و محوِ این باور که چنین
جامعهای ،جامعهایست که مطمئناً در آن خواهیم زیست .طبع ًا ما باید همچنان در
برابر جامعهی حاضر ،سختگیر و سختگیرتر باشیم ،ولی ما از این پس فاق ِد آن
رؤیایی هستیم که طبقهی کارگرِ اسطورهای حامل آن بود .بخشی از آنچه هویتِ وی
را تشکیل میداد از میان رفته ،و این چیز کمی نیست.
اما رون ِد تخریبِ هویتها تنها به طبقهی کارگرِ اسطورهای محدود نمیشود .کار،
و به عبارت دقیقتر کارها ،آنچنان متنوع ،تکهتکه ،موقت و بیثبات شده (حتی در
شرکتهای بزرگ) که امکانِ ایجادِ یک هویت بر اساس آن ،دیگر از میان رفته است.
به گمان من ،امروز مردها (و همچنین زنها) تمایل به این دارند که خود را نه در
س
رابطه با کارشان در رون ِد تولید ،بلکه در ارتباط با عالیقِ شخصیشان ،بر اسا ِ
عادتها و ارجحیتهای ورزشی یا فرهنگیشان تعریف کنند .و این هویتها غالب ًا
غیرمطمئن و شکننده هستند ،بر بقایشان اطمینانی نیست و در مراحلِ مختلفِ
زندگی تغییر میکنند .هویتهایی که قطعاً منجر به طلبِ حق در زمینههای مختلف
میشوند؛ ولی این مطالبات چندان ،و یا حتی صرفاً ،به موقعیتِ اجتماعی افراد مربوط
نمیشوند ،بلکه مربوط میشوند به این یا آن مرحله از زندگی ،و یا حتی به برنامهای
که هر فرد در این یا آن مرحله از زندگی خود برای به ثبات رساندنِ خویشتن به اجرا
درمیآورد.
امروزه آدم مجبور است بجنبد ،تغییر کند ،خود را بهبود بخشد ،البته اگر موفق
به انجا ِم چنین کاری بشود ،ولی بههرحال باید تغییر کند .قویترینها،
سرزِندهترینها ،جاهطلبترینها سعی میکنند در این میانه موفق شوند ،و موفق
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میشوند( .تعدادِ جوانانِ مناطقِ مرکزی که در «مدرسهی علوم سیاسی» درس
میخوانند ،روزبهروز بیشتر میشود ،و اینها بعد از پایانِ تحصیل ،برای کار به لندن،
به بوستون ،به برلن میروند ۱).بسیاری از آنها موفق نمیشوند کارِ موردنظر خود را
پیدا کنند ،من به این نکته آگاهی دارم .اما این را نیز میدانم که برای بسیاری از
آنها ،حتی برای آنهایی که کارِ مطلوب خود را پیدا نمیکنند ،برنامهی زندگی تنها
به حوزهی کارشان محدود نمیشود ،کاری که کمابیش مورد رضایت آنهاست ،بلکه
فضای پربارتر و بزرگتری را دربرمیگیرد؛ فضایی که به هستیشان ،به
احساساتشان ،به عالیقشان شکل میدهد .در این مورد ،بهخصوص به پدیدهی
ی داوطلبانه فکر میکنم ،به هزاران جوان ،و غیر جوان ،مردان و زنانی که از
فعالیتها ِ
تعطیالت یا بخشی از وقتِ آزا ِد خود چشم میپوشند و آن را صَرفِ همکاری با
«پزشکانِ بدون مرز» یا سایر نهادهای مذهبی و غیرمذهبیِ مشابه آن میکنند؛
نهادهایی که به محرومین کمک و یاری میرسانند ،خواه اینان مهاجر و پناهنده
باشند ،خواه سالمند و معلول .چه چیز هویت آنها را تعریف میکند؟ کاری که در
قبالِ آن مزد دریافت میکنند (چیزی که در مورد والدینشان صادق بود) یا کاری که
به صورتِ مجانی انجام میدهند؟ من پاسخ به این سؤال را نمیدانم ،اما اطمینان دارم
که برای ما ،برای کسانی که به سیاست میپردازند ،این موضوع ،یک مسألهی واقعی
است.
امروزه ،شاخصهایِ کلیِ گذشته ازهم میگسلند و تکهتکه میشوند .هماکنون
ما در جامعهی خطر و بیاطمینانی زندگی میکنیم ،ولی همچنین در جامعهی متعدد
شدنِ ممکنها و هویتها .همانگونه که در نامهی اولت ذکر میکردی ،ما در دورانِ
برآمدنِ فرد و اُفولِ جمعگرایی بهسر میبریم .ما در این زمینه با تأخیر به گفتوگو و
بحث پرداختهایم ،بیست سال بعد از جامعهشناسان امریکایی ،فرانسوی ،انگلیسی (و

ق
« .۱مدرسهی علوم سیاسی» ،یکی از دانشکدههاست که ورود به آن بسیار مشکل است و از طری ِ
کنکورِ کتبی و شفاهی صورت میگیرد .هدفِ این دانشکده ،دستچین کردن جوانانِ نخبه ،و غالباً
ل مشاغل مهم در بخش دولتی و خصوصی است .بخش مهمی از آنان
ت آنان برای اشغا ِ
بلندپرواز ،و تربی ِ
در مراکز مالی کار پیدا میکنند و شهرهای نامبرده توسط نویسنده اشاره به این موضوع دارد  -مترجم.
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ایتالیایی ،اگر بخواهم راست بگویم) .شاید کراگسی این کتابها را نخوانده بود ،ولی
متوجه مسأله شده بود.
در مورد ما ،موضوع فرق میکرد ،و شاید هنوز هم فرق میکند .ما وَرَثهی
ی بزرگی را سازمان داد و
جنبشی هستیم که در سراسرِ قرنِ گذشته ،هویتهای جمع ِ
سخنگویِ مطالباتِ آن شد .ظهورِ «جامعهی فردها» برای ما مشکل ،و شاید هم شک
و بدگمانی ،ایجاد میکند .مدتهای طوالنی ،وقتی از «فردگرایی» حرف میزدیم،
واژهی «شدید» را به آن میافزودیم .و این برای ما به یک شعار تبدیل شده بود ،به
یک تشنجِ عصبی .حتماً به یاد داری که در برنامهی آربوره ( ،)Arboreلذتخواهی را
۱
به ریگان نسبت میدادند.
رویهمرفته ،شک ما بهجا بود .تبیین و هدایتِ جامعهی فردها ،البته اگر کسی
قصدِ هدایتِ چنین جامعهای را داشته باشد ،کار بسیار دشوارتری است .در چنین
جامعهای ،حسِ همبستگی ضعیفتر و شکنندهتر است ،و تمایل به فردگرایی ،و در
بعضی موارد تمایل به نادیدهگرفتن قانون ،رواج دارد .اما همین جامعه ،به خواستِ یک
پوششِ قانونیِ پیچیدهتر برای حفظِ آزادیِ یکایکِ فردها دامن میزند .و همین
جامعهی فردها ،خواهانِ حقوق و مطالباتِ دقیقتر و سنگینتر و پرهزینهتر است.
بهعنوان مثال ،کافیست فکر کنیم به فزون گرفتنِ خواستِ دسترسی به خدماتِ
بهداشتی در جامعهای که در آن تعداد افرادِ مسن و در عین حال امکاناتِ فنی و
پیشرفتهای پزشکی رو به افزایش است .برای نمونه ،آیا باید عملِ پیوندِ اجزای بدن
را به جوانترین یا مسنترین افراد محدود کرد؟ شاید این سؤال به نظر تو بسیار
بیشرمانه باشد ،اما کم نیستند کسانی که آن را هم اکنون طرح میکنند .یک
ق فرزند داشتن؛ آیا دولت باید به این حق در تمام شرایط جامهی
نمونهی دیگر :ح ِ
عمل بپوشاند ،حتی از طریقِ روشهایِ پیچیده ،مثالً از طریقِ روشِ بارداریِ جایگزین،
بارداری به جای یک فرد دیگر؟ نمیدانم .برای من اینها همه سؤال است.

ی ایتالیا که مجریِ آن ،رِن-زو آربوره،
 .۱اشاره ایست به یکی از برنامههای پربینندهی تلویزیون دولت ِ
 ،Renzo Arboreبود .این برنامه به بررسیِ مسائل روز اختصاص داشت  -مترجم
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همه چیز بغرنج و ،برای من ،مبهم است .با این حال ،من با این نگاهِ بدبینانهی
ل عملِ فردی خود
تو موافق نیستم وقتی مینویسی« :انسان ،فرد ،به جای اینکه فاع ِ
و یا عاملِ عملِ جمعی باشد ،تبدیل شده است به مصرفکنندهی تنها بهحالِخود
رهاشدهی تبلیغاتِ سیاسیِ یک مُبلّغِ خطرناک» .این درست است که وسایلِ ارتباطِ
جمعی بیش از پیش دروغ میگویند؛ این درست است که اخبار و اطالعات بیشتری
به دست ما میرسد ،اخباری که برای ساماندادن به آن مشکل داریم (یا سعی
میکنیم به آن سامان دهیم)؛ این نیز درست است که غالب ًا جهان برای ما بسیار
مغشوش به نظر میرسد .اما فکر نمیکنم که او آزادتر و «فاعلِ عملِ شخصِ خود»
بوده باشد؛ او ،آن کشاورزِ بیسوادی که با وی در جنوب ایتالیا برخورد کردم ،آن زنِ
مفلوکی که ناخواسته حامله میشد و زیر سلطهی مذکرانهی پدر و شوهر بود ،آن
کارگرِ نادانی که در خطهای زنجیرهایِ مونتاژِ کارخانهها در ابتدای سالهای دههی
 ۱۹۵۰کار میکرد.
شاید به نظر تو من بسیار بدبین بیایم .خوشبینی ،یکی از نقاطِ ضعف من است.
من آن پانگلوسِ پیر نیستم که تصور میکرد در بهترین دنیایِ ممکن زندگی
میکند ۱.انتخابِ واقعی ،انتخابیست بینِ دنیایِ ممکنها و دنیایِ شکست .آری ،من
اعتقاد دارم که ما در برابر دنیایی سرشار از «امکاناتِ» جدید ،و نیز خطرهای جدید
قرار داریم ،خطرهایی که بهطرزی اجتنابناپذیر« ،امکانات» را همراهی میکنند.
این گذار به جامعهی فردها ،وظیفهی چپ را دشوار میکند .ناپدید شدنِ
هویتهایِ جمعیِ بزرگ ،احزاب بزرگ و قویِ سوسیالیست را در سراسر اروپا از جمله
در ایتالیا به بحران کشاند؛ احزابی که در قرن گذشته به این هویتها قوت و شکلِ
سیاسی بخشیده بودند .در جامعهای متنوع و تکهتکه شده ،چون جامعهی کنونیِ ما،
آیا میتوان این احزاب را زنده نگه داشت ،یا به آنها زندگی تازه بخشید ،یا اینکه در
اینگونه جامعه جایی نیست مگر برای جنبشهایِ خاص و جزئی ،که موضوعشان
مربوط به یک طبقهی اجتماعیِ خاص نیست و آحا ِد وسیعتری از جمعیت را دربر
میگیرد؟ این هم یک سؤال دیگر که من حتی حاضر نیستم برای جواب دادن به آن
ی کاندید و
ن کاندید («خوش باور») ،نوشتهی ولتر .پانگلوس ،مرب ِ
 .۱اشارهایست به شخصیتی در داستا ِ
مظهرِ خوشخیالی یا خوشبینی سادهلوحانه است  -مترجم.
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تالش کنم .آیندهی ما نامطمئن است ،ولی ،شاید ،میبایست از این پس به زندگی در
شرایطِ بی اطمینانی  -فردی و جمعی -عادت کنیم.
میریام
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ویتوریوی عزیز،
ما بارها با یکدیگر دربارهی بحرانِ چپ حرف زدهایم .یک روز تو با من در موردِ
ضرورتِ باز اندیشی به این کارپایهی ح.ک.ا ،.که رازِ موفقیت آن بود ،صحبت کردی:
ترکیبِ رادیکالیسم و مدرن بودن .در واقع ،این ترکیبِ عجیب ،آمیزهای بود از رهنمودِ
تولیاتی مبنی بر «چسبیدن به هر چین و تابِ جامعهی ایتالیا» و این باور که
ت ایتالیا ،بلکه دنیا را تغییر دهیم.
وظیفهی ماست تا نه تنها سیاس ِ
امروز دیگر نمیتوان این کارپایه را دوباره پیشنهاد کرد ،و در عین حال نیاز به
یک چپِ معتبر ،بهوضوح در برابر ماست؛ چپ بهمثابه نیرویی که قادر باشد به قدرت
ل یک
برسد و ضمن ًا توان آن را داشته باشد که به گونهای جدید ،همچون ابزار و حام ِ
«امرِعظیم» مورد قبول قرار گیرد .چون آنچه در سالهای اخیر روی داده ،بسیار
وخیم است .سیاست  -یعنی اصولِ با هم زیستن ،یعنی این که پیشهور ،کارگر و معلم
به دورتر از منافعِ لحظهای خود نگاه کند و شهروندی شود که به منافعِ جمع
میاندیشد  ،-تقلیل یافته است به محاسبهی توازنِ قوا در سطحِ جامعه؛ و این توازن
ع نظا ِم اقتصادی و مالیِ جهانی است .در چارچوبِ این نظام ،سیاست
قوا ،خود تاب ِ
چیزی نیست مگر یک رشتهی تخصصی ،که کارکرد آن تقلیل یافته است به برقراریِ
ل
حداقلِ گردهمآوریِ سیاسی و ایدئولوژیکِ الزم برای جلوگیری از درهمپاشیِ کام ِ
جامعه .بهقول معروف ،تقسیم کار عوض شده است .کاسبکاران حکومت میکنند،
فناوران اداره میکنند ،سیاستمداران به تلویزیون میروند.
چه باید کرد؟ بهیاد داشته باشیم که در زندگی ،مسألهی بدون راهحل وجود
ندارد .همانطور که تو میگویی ،مهم آن است که در نظر داشته باشیم که اگر
میخواهیم وضع بهتر شود ،باید فکر کنیم که وضع میتواند بهتر شود .بنابراین وقت
آن فرارسیده است که بین دنیایِ ممکنها و دنیایِ شکست ،یکی را انتخاب کنیم .اگر
چنین است ،پس دست به انتخاب بزنیم.
آیا این ممکنها وجود دارند؟ به گمان من آری ،وجود دارند ،الاقل به شکل
بالقوه .سعی کنیم خود را به اشتباه نیندازیم .آیا دلیلی وجود دارد که در عصرِ
جهانیشدن ،حضورِ یک چپِ جدید ،ضروری و اساسی باشد؟ من موضوع را به صورت
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زیر میبینم :این درست نیست که شکستِ کمونیسم به مفهومِ «پایانِ تاریخ» است،
ی کنونی .به اطراف خود نگاه
یعنی به مفهومِ پایانِ بَدیلهای ممکن در برابرِ دنیا ِ
۱
کنیم .همه چیز دال بر آن است که «پایانِ تاریخ» حرف پوچی است! همه چیز
ل جامعه ،آن هم در
ف مجددِ ام ِر مشترک و خطوطِ تکام ِ
حکایت دارد از ضرورتِ تعری ِ
برابر واقعیتهای مهمی که نشان میدهند که موضوعِ اصلی دقیق ًا چیزیست غیر از
حکومت کردن ،که موضوعِ اصلی عبارت است از تکاملِ جامعه انسانی و سرنوشتِ آن.
به مسائلِ مهمی فکر کنیم که با پیشرفتِ علومِ زیستی مطرح میشوند؛ به خطرِ پایان
یافتنِ منابعِ طبیعی؛ به این واقعیت که سرمایهی اجتماعی بسیار با ارزشتر است تا
پول و مال .به عبارت دیگر ،موضوعِ اصلی عبارتست از تعریفِ مجددِ اصولِ اخالقی که
بتوان بر اساسِ آن با هم زیست؛ تعریفِ مجددِ مسئولیتهایِ تازه در قبالِ جامعه .آیا
با این گفتهها موافقی؟
نمیدانم آیا در دنیای دیروزین ،چپ با چنین وظایفی مواجه بوده است یا نه.
شاید جواب مثبت باشد ،اگر بهیاد آوریم که در آن زمان نیز صنعتیشدن بهمثابه
نیرویی معرفی میشد که نمیتوان در برابرِ آن مقاومت کرد .زیرا صنعتیشدن،
عادتهای هزاران ساله را دگرکون کرد ،میلیونها دهقان را از دنیایشان ،از هویتهای
ی کهنهشان برید و آنها را به کا ِم آلونکهای حاشیهی شهری سرازیر
مذهبی و فرهنگ ِ
کرد .در کارخانهها و معادن ،ساعتِ کار مفهومی نداشت .استثمارِ کودکان چیزی
عادی به حساب میآمد .کافیست کتابهای دیکنز یا زوال را بازبخوانیم .در آن زمان،
ی صاحبانِ ماشینها چندان
نخستین مبارزاتِ کارگری برای تقابل با قدرتِ باورنکردن ِ
قوی نبود .با این حال ،در همان زمان بود که اندیشه و نیرویی پدید آمد که منجر به
یک جنبش جهانی شد :سوسیالیسم .و اگر میخواهیم بفهمیم که چرا این نیرو در
قرن گذشته برتری داشت و دشمنِ خود را «متمدن» کرد  -به این معنی که به
سرمایهداری آن «سازشِ اجتماعی» را تحمیل کرد که ،الاقل در کشورهای غربی ،فقر
را از میان برداشت و اقتصادِ خوش-زیستن را برپا نهاد  -باید از خود بپرسیم چرا .من
ن تاریخ و آخرین انسان» نوشتهی فرانسیس فوکویاما ،متخصص علوم
 .۱اشارهایست به کتاب «پایا ِ
سیاسی امریکایی معاصر .وی در این کتاب ،سقوط ِسوسیالیسم واقع ًا موجود را نشانهی برتری و
شکستناپذیریِ سرمایهداری قلمداد میکند  -مترجم.
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فکر میکنم مبارزهی طبقاتی در محل کار ،تنها دلیل این موضوع نبود .ابداعِ ابزارهای
سیاسی جدید که پیش از آن وجود نداشت ،در این میان تعیینکننده بود؛ این ابزارها
عبارت بودند از :سندیکاها ،احزابِ تودهای ،دولتِ اجتماعی .اما مشکل در این است که
با فروکِشیِ جامعهی تودهها ،همین ابزارهایِ سیاسی به زیرِ ضرب رفتند .حال چه
چیزی را جایگزین آنها خواهیم کرد؟ این سؤالی است که کسی چون من در سال
 ۲۰۰۰از خود و از رهبران چپ میپرسد.
من جّوِ شک و تردیدِ حاکم را درک میکنم .آخر چهگونه میتوان ابزارهایِ
سیاسیِ جدید ابداع کرد اگر واقعیتی که در پیش روی ماست ،و نادیده گرفتن آن
دیگر ممکن نیست ،این است که از این پس محورِ مرکزیِ مدرنیزهشدن در غرب
مبتنی است بر روندِ فردیشدن؛ این واقعیت که فرد ،خود را از تعلقهایِ گذشته و از
ی گذشته رها میکند؟ سؤال درستی است .ولی هشیار باشیم .تالش
پیوندهایِ اجتماع ِ
کنیم تا این جامعه را بهتر درک کنیم .درست است که این جامعه ،موّل ِد بیثباتی،
بیامنیتی ،منزویکردنِ انسانها و افزایشِ خطراتِ حیاتی است .اما این نیز درست
است که انگیزههای قدرتمندی از دلِ همین جامعه بیرون میآید :میل به تأییدِ
شخصیتِ خویشتن ،میل به استقاللِ فردی ،میل به حق و حقوق بیشتر .به گمان
من ،ماجرا از این قرار است :از یکسو پراکندگیِ اجتماعی ،خودپسندی ،تردید نسبت
به دموکراسی و محول کردنِ امور به رؤسا؛ از سوی دیگر ،کشفِ مجددِ تعهد و درگیر
شدن در امورِ اجتماعی ،میل به دانستن ،فعالیتهایِ داوطلبانه ،درگیرشدن در این یا
آن محفل.
حاصلِ این تضاد ،نامعلوم است .به همین دلیل من حسرتِ دورانی را نمیخورم
که به سر آمده و دیگر بازنخواهد گشت .مسائلی که به آن اشاره کردم ،حضورِ یک
ی قدرتمند را ایجاب میکند که قادر باشد تا با ارزشدادن و بهرهبرداری از
ل سیاس ِ
عام ِ
کلیهی ظرفیتهایِ پیشرفت که در چنین جامعهای یافت میشود ،آن را هدایت کند.
و اینجاست که میبینیم که پایانِ سیاست ،حرفِ باطلی است .و دقیق ًا در همین
مقطعِ «پیروزیِ فرد» است که درمییابیم که بازار کافی نیست ،که ضروری است که
سیاست ،توان آن را بازیابد تا به توسعهی جامعه جهت بدهد ،تا از زیرِ سلطهی این
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اندیشهی پیرِ لیبرال بهدرآید ،اندیشهای که قربانیانِ بسیاری داشته است ،از جمله در
بین چپها .حوادث اسفناکی که در زمانِ جمعگرایی رخ داده ،و وحشتِ جنایاتی که
به نام آن صورت گرفته ،نباید مانع دیدن این واقعیت باشد که نیرو و مشخصهی یک
فرهنگِ واقعاً مدرن ،در درکِ این نکته نهفته است که در دنیایِ وابستگیهایِ متقابل
و شبکههایِ عظیم ،آزاد بودن بهتنهایی ،بدونِ دیگران یا علیه دیگران مقدور نیست،
بلکه تنها در گفتوگو با دیگران میسر است .به همین دلیل است که  -میریام عزیز،
ویتوریوی عزیز  -من میگویم که آزادی میتواند دوباره پرچ ِم چپ باشد .به گمان من
تنها از این طریق است که دنیایِ انسانهایِ ساده میتواند با دنیایِ روشنفکران
مالقات کند .و دلیل این باورم آن است که از این پس ،موضوعِ بزرگ و دیرپایهی
عدالت با موضوعِ دانستن درهمآمیخته است .دانستن نه صرفاً برای نخبگان ،بلکه حقِ
دسترسیِ همگان به این ملکِ عمومیِ بنیادین که دانش است ،مدرسه است ،فرهنگ
است .این چالشی است که ما باید آن را در برابرِ نیروهای راست قرار دهیم ،نه فقط از
نظرِ سیاسی بلکه همچنین از نظرِ فرهنگی .این چالشی است که نمیتوان آن را
ل
نادیده گرفت اگر بر این اعتقادیم که در جهانِ معاصر ،قدرتِ «فرادستان» در مقاب ِ
«فرودستان» نه چندان در اسلحه و محدود کردنِ آزادیهای فردی ،بلکه در تمرک ِز
شدی ِد این ثروتِ غیرمادی نهفته است که کنترلِ دانستن نام دارد .قدرتِ قدرتها .این
شکلِ اساسی قدرت که مبتنی است بر تواناییِ ارائه کردن این یا آن چیز بهعنوان
ی
واقعیت .زیرا ،در عمل ،انحصارِ در دست داشتنِ دانستن ،به معنای زیر است :توانای ِ
تحمیلِ یک دیدگاهِ معیّن نسبت به جهان ،و از این طریق ،تواناییِ کنترلِ اَعمالِ
انسانها.
از یک سو ،این درست است که پیدایشِ اقتصادِ مبتنی بر دانستن ،آزادیِ فردی
را بهطورِ بالقوه افزایش میدهد ،زیرا فرد را از کارِ جسمی خالص میکند و بیش از
ی
پیش این امکان را برای او فراهم میآورد تا در جریان کارِ خود از دانستهها ِ
ی سابق خود محروم
بیشتری استفاده کند .از سوی دیگر ،افراد از حقوقِ شهروند ِ
شده و در جامعه به موجوداتِ منفردی تبدیل میگردند که داربستِ ارزشهای
گذشته و فرهنگهایِ هویتساز گذشته را از دست دادهاند؛ آنها دیگر شخص
نیستند؛ آنها به نقابی تبدیل شدهاند که در پشت آن ،دیگر مردان و زنانِ متفاوت با
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یکدیگر ،به عبارت دیگر انسانهایِ واقعی که اربابِ خویشتناند ،وجود ندارند ،بلکه
فردهایی یافت میشوند که شخصیتشان تنها یک معیار دارد و آن پول است .کار به
جایی کشیده که میتوان از خود پرسید آیا ما شاهد مرگِ شخص نیستیم.
ل تاریخ و افتخار ،توانایی آن را دارد تا از این تضادها و
آیا چپ ،آن نیرویِ حام ِ
نابرابریهایِ جدید و دردناک  -نابرابری بین آن که میداند و آن که نمیداند ،و
وخامتِ این نابرابری کمتر از وخامتِ نابرابری بین آن که دارد و آن که ندارد ،نیست -
اهرمی بسازد؟ در یک کالم ،آیا ما قادریم از وَرای مسائلی که اکنون در جامعه مطرح
هستند ،مبارزهای برپاکنیم برای بنایِ جامعهای که به اشخاص ،با حفظِ
تفاوتهایشان ،چه به سفیدپوستان و چه به سیاهپوستان ،آزادی و خالقیتِ انسانی را
بازپس میدهد ،و به آنها قدرتِ قدرتها را اعطا میکند ،یعنی شناختِ واقعیت،
مفهومِ زندگی و یک نگرشِ مستقل نسبت به جهان .این امی ِد بزرگِ من است .و من
فکر میکنم که وقتِ آن فرا رسیده است تا چپ سر برافرازد ،زیرا به گمان من ،انسانِ
زنده ،انسانِ واقعی که این خالء تاریخ و ارزشها را هر چه کمتر تحمل میکند،
نیازهای جدیدی را بیان میدارد و خواهانِ مفاهیمِ تازه است .البته میتوان از خود
پرسید که آیا در دنیایی که تحت سلطهی منطقِ این اقتصاد است ،فضایی برای دفاع
از هویتهایِ فرهنگی ،برای مراسمِ مذهبی ،برای موضوعاتِ اخالقی باقی مانده است
یا نه .و ما ،غربیها ،وارثانِ عصرِ روشنگری ،الییکها ،نباید از خود بپرسیم که چهگونه
ی انسان رخنه میکند ،ما آن را
است که وقتی مذهب به تمامی حوزههایِ زندگ ِ
تئوکراسی میخوانیم ،و وقتی سیاست به دیگر حوزههایِ زندگیِ انسان رخنه میکند،
ما آن را خودکامگی میخوانیم ،چهگونه ممکن است که وقتی پول به تمامِ حوزههایِ
زندگیِ انسان رخنه میکند ،ما آن را آزادی میخوانیم؟
ویتوریوی عزیز ،به همین دلیل است که بعد از سکوتی چنین طوالنی ،چپ باید
دوباره لب به سخن بگشاید .من کالم را به همین جا ختم میکنم .نه با اطمینان ،اما
ش چپ دوباره از نظرِ تاریخی،
 بر این نکته تأکید میکنم  -با این امی ِد معقول که نق ِضرورت خواهد یافت.
آلفردو
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ویتوریو فوآ
جمعبندی
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میریام عزیز ،آلفردوی عزیز،
قبل از جمعبندی ،از شما تشکر میکنم .شما سکوت را شکستید ،و برای آن دالیلِ
قانعکنندهای ارائه کردید .شما ،در چارچوبِ دنیایی که تغییر کرده ،در جستجویِ یک
طرحِ اجتماعیِ مشترک ،یک چشماندازِ مشترک هستید .آلفردو ،تو با صراحت نظر
خود را دربارهی موضوعاتِ موردِ بحثِ امروزِ چپِ ایتالیا ،دربارهی شایستگیها و
مسئولیتهای رهبران آن بیان کردی .اینها موضوعات مهمی هستند ،ولی من در
اینجا از آنها یاد نخواهم کرد ،چون در مورد آنها بهتفصیل گفتهام .و باید اعتراف
کنم که من از تالشهایِ نافرجام برای باز-تعریفِ چپ (اصطالح معروف ،همین
است؟) بهعنوان موضوعی جداگانه و برکنار از سایرِ موضوعاتِ ظاهراً کماهمیتتر،
خسته شدهام.
برای اینکه بحث را صرفاً در حوزهی سیاست نگهدارم ،در وهلهی نخست به
تالشهای متعِدد در رابطه با نیرویِ سیاسیِ موسوم به «میانه» اشاره میکنم« .میانه»
بهنحوی شگفتآور طی دهها سال بر ما حکومت کرد ،و امروز خود را بهعنوان یک
موجودِ نامرئی ارائه میکند ،موجودی که اگر بخواهیم وزن آن را بسنجیم ،وجودِ
خارجی ندارد ،ولی با این حال در عمل وجود دارد و همه میخواهند او را در کنار
خود داشته باشند .موضوع دیگری که میخواهم از آن یاد کنم ،مربوط میشود به
راست ،به فقدانِ بیش از یک قرنِ یک راستِ مسئول ،معتدل ،قادر به فکر کردن به
چیزی جز کنار زدنِ دیگران .من همواره بر این اعتقاد بودهام ،و البته شاید در این
مورد اشتباه میکنم ،که وظیفهی چپ این است که با راست مبارزه کند و در عین
حال او را بسازد.
مطالعهی جوابهای هر دوی شما ،این آمدوشدِ مدام بین گذشته و حال ،مرا
متقاعد کرد که کارِ ابلهانهایست اگر بخواهیم خود را در چهاردیوارِ خوشبینی یا در
چهاردیوارِ بدبینی زندانی کنیم ،یعنی در بیعملی و اِنفعال :اگر برای همهی سؤالها
جوابی داشتیم ،دیگر جایی برای شک و تردید باقی نمیماند .برعکس ،مهم این است
که آگاهانه دورانِ تحول را بپیماییم و راههای مختلف را تجربه کنیم.
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هردوی شما خواهانِ یک طرحِ سیاسی و اجتماعی ،خواهان یک چشماندازید .در
این مورد ،حق با شماست.
طبعاً چشمانداز ،یک موضوعِ روشنفکرانهی ماورایِ مبارزات سیاسی نیست.
چشمانداز از دل مبارزات بیرون میآید؛ از طریق مبارزات است که چشمانداز به
ت
ارزشهایِ عمومی جان میبخشد .بهعنوان مثال ،ما منتق ِد قانونی هستیم که مد ِ
اقامتِ مهاجرین را محدود به مدتِ اعتبارِ قراردادِ کارِ آنان میکند .این موضعگیری
تنها به این دلیل نیست که این قانون ،پیشنهادی است غیر انسانی با هزینهای سنگین
برای جامعه ،چون روندِ مهاجرت را بیثبات میکند؛ برای ما ایجاد شرایط برای آنکه
کارگرانِ مهاجر بتوانند جای خود را در جامعه پیدا کنند ،یک ارزش است ،وسیلهای
است بیهمتا برای توسعهی اقتصاد ،برای توسعهی تمامِ جامعه.
میریام ،نامهی دوم تو بسیار زیباست ،حتی میتوانم بگویم سِحرآمیز است ،قادر
است افرادِ مسنی چون من را به وجد آورد و درعینحال راه را بر روی جوانان بگشاید.
با این حال ،میخواهم روی یک نکته مکث کنم ،روی انتقاد تو در مورد تأکید من بر
ی
این مطلب که ،بهرغم این واقعیت که امروزه کار تکهتکه شده است ،شالودهها ِ
طرحهایِ اجتماعیِ نوین را باید در کار جستجو کرد .تأکید میکنم که هدف من
ف یگانهی کارهای گوناگون نیست .حق با تو است
طبقهبندیِ جامعهشناسانه ،تعری ِ
وقتی میگویی که کار دیگر وجه مشخصه ،یا الاقل وجه غالبِ ،شخصیت انسانها
نیست .بنابراین ،به اعتقادِ تو ،عمرِ تبیینِ هویت از طریق کار به سر آمده است .ولی
منظور تو ،حرفه است ،نه کار .درست است که در گذشته میشد از کسی پرسید:
«شما در زندگی چه میکنید؟» و مخاطب جواب میداد« :من کارگرِ فلزکارم»« ،من
کارمن ِد ثبت امالکم»« ،من شغلِ آزاد دارم» .ولی امروزه ،جواب طور دیگریست.
افراد ،در آنِ واحد ،اشخاص مختلفی هستند .هویتشان گوناگون است .میریام عزیز،
وقتی به سن من برسی ،خواهی دید که اصالً جالب نیست که انسان همواره همان
هویت را داشته باشد .بنابراین ،عالقهی من نسبت به این موضوع ،جامعهشناسانه
نیست ،مردمشناسانه است .و من همچنان بر این عقیدهام که موضوعِ مهم ،چیزی
بیشتر از بازتعریفِ چپ براساس هویتِ ادعایی اوست .باید هویتِ جدیدی پیدا کرد،
هویتی که بر روی موضوعاتی که از مدلِ «سیاستمدارانهی» ما فراتر میروند ،باز
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ح جامعه ،ما باید قبل از هر چیز خود را اصالح نماییم .از زبان ،از
باشد .برای اصال ِ
گفتار شروع کنیم؟
ویتوریو
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پیگفتارِ مترجم
میریام عزیز ،آلفردوی عزیز ،ویتوریوی عزیز،
متاسفانه من با گفتوگوی شما بسیار دیر ،مدتی بعد از مرگ شما ،آشنا شدم و
ث
فرصتِ گفتوگو با شما را نیافتم .اما مسائلی که به آن اشاره میکنید ،موضوعِ بح ِ
دیگران نیز هست و من نیز به نوبهیخود ،بهویژه در چارچوبِ فعالیتهای پژوهشی و
آموزشی ،سالهاست که روی این مسائل ،کار و تحقیق میکنم.
شما به نکات بسیار مهمی اشاره میکنید ،اما برای اختصارِ کالم ،تنها به طرحِ
سه نکته میپردازم.
ال با شماست وقتی با قاطعیت تأکید
از مهمترین نکته شروع میکنم .حق کام ً
میکنید که ازهمپاشیِ آن نظامی که خود را «سوسیالیسمِ واقعاً موجود» میخواند (و
طرفدارانش نیز ،حتی گاهی به قیمت جانِ خود ،آن را چنان میخواندند و به آن
ایمان داشتند) ،به معنی «پایانِ تاریخ» و شکستناپذیریِ سرمایهداری نیست .من به
سهم خود کوشیدهام این نکته را با قرائن و شواهد در کتابِ خود بهنام
( L’économie française en dix leçonsدَه درس در بارهی اقتصا ِد فرانسه،
پاریس )۱۹۹۹ ،و نیز در کتابِ دیگری بهنام Dix propositions pour sortir
( de la criseده پیشنهاد برای خروج از بحران ،پاریس ،)2009 ،که با یکی از
همکاران نوشتهام ،نشان دهم.
این نکتهی اساسی ،خود مرتبط است با نکتهی بنیادینِ دیگری که شما
بهدرستی به آن اشاره میکنید ولی در توضیحِ آن تفاوتهایی در دیدگاه شما هست،
و این نکته عبارت است از کارِ انسان و جایگاه آن در دنیایِ کنونی ،دنیایِ جهانیشده،
دنیایی که با تحوالتِ سریعِ تکنولوژی روبرو است .من بهنوبهیخود کوشیدهام در
کتابِ خود بهنام ?Que se cache-t-il derrière la nouvelle économie
(چه چیز در پسِ پشت اقتصادِ نوین نهفته است؟ ،پاریس ،)2000 ،و نیز در کتاب
دیگری بهنام ( Pour qui nous travaillonsما برای چه کسی کار میکنیم،
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پاریس )2015 ،که با چندتن از همکاران نوشتهام ،جنبههایی از تحوالتِ فرایندِ کار
در شرایطِ حاضر را بررسی کنم .دیدگاهی که در این دو کتاب از آن دفاع میکنم این
ع
است که بهرغ ِم این تحوالت ،در نظا ِم سرمایهداری ،کا ِر انسانی همچنان تنها منب ِ
تولید ثروت ،تنها منبعِ تولیدِ ارزش و ،در نتیجه ،تنها منبعِ تولیدِ ارزشِ اضافی بنا به
تعریفِ مارکس است .و سرمایه ،همانگونه که مارکس میآموزد ،یک شئ ،یک چیز،
مبلغی پول نیست ،بلکه همچون گذشته ،مبینِ یک رابطهی اجتماعی است که از
طریق آن ،صاحبِ «سرمایه» ،از جمله صاحبِ سرمایه به مفهومِ متداولِ کلمه ،یعنی
سرمایه-پول ،صاحبِ نیروی کار را به خدمت خود درمیآورد ،او را استثمار میکند .و
به همین دلیل ،تضادِ بین کار و سرمایه ،و ستیزِ بینِ منافعِ این دو ،همچنان موضوعِ
شالودهایِ سرمایهداری معاصر است .هرچند این تضاد بیش از پیش پیچیده ،و درکِ
آن ،بهخصوص برای صاحبانِ نیروی کار که برای امرارِ معاش ناچارند نیرویِ کار خود
را بفروشند ،روزبهروز بغرنجتر میشود .بهعنوان مثال میتوان به پدیدههای زیر اشاره
کرد :شرکتهای فراملیتی و نقشِ آنها در اقتصاد و سیاستِ جهانی و کشورها؛ انتقالِ
واحدهای تولیدی به مناطق و کشورهای دیگر؛ صندوقهایِ مالی که کارشان خرید و
فروش شرکتها و کارخانجات است؛ صندوقهای بازنشستگی ،یعنی صندوقهایی که
اساساً به کارکنان ،به مزد و حقوق بگیران تعلق دارند و غالباً برای ثبات موقعیت
خویش و سودآوریِ بیشتر ،ذخایرِ مالیِ خود را صرفِ خری ِد شرکتها و کارخانجات
در کشورهای مختلف میکنند؛ کارگران و کارمندانِ سهامدار؛ کارکنانِ به اصطالح
مستقل...
هر کدام از این پدیدهها درکِ تضادِ بین کار و سرمایه را دشوار و دشوارتر می
سازد .سه مثال بهعنوان نمونه ذکر میکنم .و به گمانِ من ،چپِ امروزین باید توانایی
آن را داشته باشد که ،ازجمله ،به سؤالهایی که این مثالها برمیانگیزند ،پاسخ گوید.
ی بازنشستگیِ کارگران و کارمندان ،بهخصوص صندوقهایِ
مثال اول :صندوقها ِ
امریکایی .در بسیاری از موارد ،این صندوقها ،صاحبِ کارخانهها و شرکتهایی
میشوند که کارگران و کارمندانِ دیگر کشورها در آن کار میکنند ،استثمار میشوند.
در چنین مواردی« ،صاحبِ سرمایه» ،دیگر آن سرمایهدار کالسیکی نیست که در
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کتابها و فیلمها تصویر میشود ،و ،به همین دلیل ،رابطهی استثمار نیز از چارچوبِ
کالسیکِ خود خارج میگردد ،ولی در تحلیلِ نهایی ،همان رابطهی استثمار باقی
میماند .چهگونه میتوان این رابطه را به نحوی دگرگون کرد که منافعِ بازنشستگان
این یا آن کشور ،که خود در گذشته کارگر یا کارمند بودهاند ،با منافعِ کارگران و
کارمندان سایر مناطق که در مؤسسات ،کارخانهها و شرکتهایی کار میکنند که
متعلق به این صندوقهای بازنشستگی هستند ،در تضاد نباشد.
مثال دوم :کارگران یا کارمندانِ سهامدار .در واقعیتِ امر ،این افراد به
ال
شخصیتهایِ دوگانهای تبدیل میشوند که منافعشان بهعنوان کارگر یا کارمند (مث ً
در خواستِ افزایشِ حقوق یا کاهشِ ساعاتِ کار) با منافعشان بهعنوان سهامدار (در
ت
خواستِ سودِ بیشتر که از جمله مستلزمِ آن است که حقوقها افزایش نیابد یا ساعا ِ
کار کم نشود) در تضاد است.
مثال سوم :کارکنانِ مستقل ،یعنی کسانی که به تصورِ خود برای خود کار
ف
میکنند ،و تعدادشان در کلیهی زمینهها ،بهخصوص در زمینههای مختل ِ
ع امر ،این کارکنان در
انفورماتیک و تکنولوژیِ اطالعاتی ،رو به افزایش است .در واق ِ
تاروپودِ شبکههایِ وسیعِ کارفرماهایِ بزرگ و کوچک گرفتارند و ،در تحلیلِ نهایی ،در
خدمت آنها هستند و مانند مزد و حقوق بگیران استثمار میشوند بدون آنکه خود
لزوماً از آن آگاه باشند .در بسیاری از موارد ،این کارکنانِ مستقل ،حتی از برخی
حقوقِ اجتماعی که در طولِ سالها مبارزهی جنبشِ کارگری به دست آمده ،مثالً از
ن لیبرال از این شکلِ جدی ِد
حقِ بیکاری ،محروماند .بیدلیل نیست که اقتصاددانا ِ
فرایندِ کار بهشدت طرفداری و آن را تشویق میکنند.
ن جدی ِد استقالل در فرایندِ کار ،و
البته این واقعیت نباید موجب شود که امکا ِ
بهویژه خواستِ استقالل را نادیده بگیریم .خواستِ استقالل ،پدیدهای که روزبهروز در
بین کارکنان ،حتی مزد و حقوق بگیران که مستقل نیستند ،که کارشان «غیرِ
مستقل» است ،گسترش مییابد.
ل تنوع و دیگرگونیِ هویتها که شما بهدرستی به آن اشاره
شاید یکی از دالی ِ
ک رابطهی استثمار ،همین پیچیدگیِ درکِ تضا ِد بین کار
ی در ِ
میکنید ،همین بغرنج ِ
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و سرمایه در شرایطِ حاضر باشد .اما بههرحال حق کامالً با شماست ،امروزه نمیتوان
این تنوعِ هویتها ،این تنوعِ خواستها را نادیده گرفت.
به گمانِ من ،مسائلِ پیچیدهی مرتبط با جهانیشدن را نیز میتوان از همین
زاویهی بنیادین ،یعنی از زاویهی تضادِ بین کار و سرمایه بررسی کرد ،چون
«جهانیشدن» چیزی نیست مگر مرحلهای از تکاملِ سرمایهداری .من سعی کردهام
این موضوع را در کتابِ خود بهنام «جهانیشدن برای شهروندان» ،پاریس)2004) ،
نشان دهم .میریام و آلفردویِ عزیز ،حق کامالً با شماست وقتی تأکید میکنید که
برای حلِ مشکالت ،باید از حوزهی محلی و مرزهایِ ملی فراگذشت .یکی از نکات
موردبحث در کتابِ یادشده آن است که پدیدهی جهانیشدن مؤیدِ تأکیدِ مارکس بر
ضرورتِ همبستگیِ بینالمللیِ کارگران میباشد .موضوعِ اساسیِ نابرابریِ روزافزونِ
ثروت و درآمد که شما بهدرستی بر آن انگشت میگذارید ،نیز اساساً ناشی از این
ن استثمارِ نیروی کار
واقعیت است که تکنولوژی جدید ،و همچنین نولیبرالیسمِ ،امکا ِ
در عرصهی جهانی را تسهیل کرده است ،و این واقعیت ،به صورتِ بالقوه،
شالودهایست قدرتمند برای برقراریِ همبستگیِ واقعیِ کارگران و سایر حقوقبگیران
در عرصهی جهان.
البته در روندِ کنونیِ جهانیشدن ،سرمایهی مالی نقشی تعیینکننده دارد ،چون
ی
جهانیشدن ،از جمله ،مترادف است با تحمیلِ معیارهایِ سودآوریِ سرمایهها ِ
قدرتمندِ مالی در کلیهی عرصهها و در کلیهی نقاطِ جهان .میریامِ عزیز ،مثالِ شرمآورِ
یارانهی اعطایی به گاودارانِ اتحادیهی اروپا (بیش از دو دالر در روز به ِازایِ هر گاو ،در
حالی که بخشی از جمعیتِ جهان با درآمدِ روزانهای کمتر از این زندگی میکند)
بیانگرِ روشن این واقعیت است.
ی همگانی شدن ،جهانیشدنِ برخی مسائل و مشکالت
جهانیشدن ضمناً به معن ِ
و همچنین به مفهومِ ضرورتِ تالشِ مشترک برای حلِ این مسائل نیز هست .بهعنوان
مثال ،حفظِ محیطِ زیست موضوعی است که تمامی بشریت با آن درگیر است .اما
ی
نباید فراموش کرد که حرص و آزِ سرمایه برایِ سودِ بیشتر یکی از عواملِ اساس ِ
تخریبِ محیطِ زیست بهشمار میرود.
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مقابله با قدرتِ مخربِ شرکتها و سرمایههای فراملیتی که به جهانیشدنِ
حاضر ،این رنگ و رویِ ناخوشایند را میدهند ،مستلزمِ حقِ آزادی برای تودههای
مردم ،برای شهروندان ،در سراسرِ دنیاست .آلفردویِ عزیز ،حق کامالً با تو است وقتی
بهروشنی میگویی که آزادی میتواند پرچمِ چپ باشد .البته به اعتقاد من باید در این
چشمانداز ،مفهومِ آزادی را گسترش داد و آن را صرفاً به حوزهی سیاست محدود
نکرد .منظورم ،بهویژه« ،آزادی و دموکراسیِ اجتماعی» است ،از جمله حقِ ادارهی
واحدهای تولیدی و ،بهخصوص ،شرکتهای فراملیتی توسط کارگران و کارمندان.
به گمان من ،در چارچوبِ این جهانیشدن ،امرِ صلح و خلعِ سالحِ عمومی،
بهویژه نابودیِ زرادخانههایِ اتمی که آیندهی بشریت را در معرضِ خطرِ جدی قرار
میدهد ،نیز میتواند پرچمِ نیرومندی برای بازسازی یک چپِ معتبر باشد .شما این
خوشبختی را دارید که شاهد به قدرت رسیدن دونالد ترامپ ،این سرمایهدار بورسبازِ
نزدیک به راستِ افراطی و از نظرِ روانی نامتعادل ،در قدرتمندترین کشورِ جهان
نباشید .موضعگیریهای بیمارگونهی او و همتایش در کرهی شمالی نزدیک بود
همین چندی پیش به درگیریِ اتمی و فاجعه ای با عواقبِ نامعلوم بینجامد.
ف گسترشِ این وسایلِ مخرب میشود .به جای
هر سال صدها میلیارد دالر صر ِ
ل فقر ،بیکاری و ناامنیِ
این کار ،میتوان از این منابع عظیمِ مالی برای حلِ مشک ِ
اجتماعی استفاده کرد.
این مشکالت ضمناً موجب تشنج در بین مردم و کشورها میگردد و گاهی
موارد به جنگ و درگیریِ نظامی میانجامد؛ درگیریهایی که فروشندگانِ اسلحه به
آن دامن میزنند و از آن سود میبرند.
شما این خوشبختی را نیز دارید که شاهدِ برخوردِ غیر انسانیِ دولتِ راستِ
افراطیِ ایتالیا با مهاجرینِ پناهجو نیستید .باید تأکید کرد که در غیابِ حلِ مشکلِ
ی اجتماعی ،هیچ چیز نمیتواند مانعِ رون ِد مهاجرت باشد .روندی
فقر ،بیکاری و ناامن ِ
که درگیریهای محلی و تخریب ِمحیط زیست به آن دامن میزند .در عین حال،
وجود و تداومِ همین مشکالت در کشورهایِ نسبتاً ثروتمند ،تَنِش ایجاد میکند و راه
ل دیگر برای آن که چپ ،دوباره
را برای راستِ افراطی هموار میسازد .این هم یک دلی ِ
پرچمِ همبستگیِ بینالمللیِ کار را با افتخار برافرازد.
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نکتهی دومی که مایل به طرح آن هستم مربوط میشود به دموکراسی .میریام
عزیز ،من با این جملهی والتر ول-ترونی که «کمونیسم با دموکراسی سازگار نیست»،
و تو آن را با قاطعیت تأیید میکنی ،موافق نیستم .البته تجربهی «سوسیالیسم واقعاً
موجود» مؤید حرف تو است ،اما آیا قبول داری که میتوان آینده را با درسآموزی از
ی گذشته پرهیز کرد؟ وگرنه مطالعهی تاریخ کارِ چندان مفیدی
گذشته بنا و از خطاها ِ
نخواهد بود.
اگر به ریشهی این دو کلمه («دموس» ،مردم ،جمعِ شهروندان ،و «کمونیس»،
مشترک ،همگانی) برگردیم ،چه از نظر تاریخی و چه از نظر زبانشناسی (و در این
مورد قطع ًا زبانشناسان میتوانند موضوع را بهطرز روشنتری بیان کند) ،این دو کلمه
نهتنها با هم ناسازگار نیستند ،بلکه میتوانند مُکّملِ یکدیگر باشند.
ی یک نکته به پایان میرسانم .ویتوریوی عزیز،
صحبت در این باره را با یادآور ِ
تو از دوستان میپرسی« :آیا شما یک مورد سراغ دارید که کمونیستها از طریق آرای
عمومی به قدرت رسیده باشند؟» جواب این سؤال البته منفی است .اما حداقل دو
موردِ تاریخی امکان میدهد تا سؤال را به گونهی دیگری طرح کنیم :تجربهی
جمهوریِ اسپانیا و ،بهخصوص ،تجربهی شیلی در زمان آلنده .این درست است که در
هیچ یک از این دو مورد ،کمونیستها رهبریِ جریان را بهتنهایی در دست نداشتند،
ی مرتجعِ داخلی و
اما حضور و وزنِ آنها انکارناپذیر بود .و در هر دو مورد ،نیروها ِ
جهانی دست به دست یکدیگر دادند تا این تجربههایِ دموکراتیک را از میان بردارند.
نادیده گرفتنِ این نکته میتواند به خطایِ دید ،به خطایِ برداشت منجر شود.
نکتهی سوم ،و آخرین نکته ای که بهعنوان یک ناظرِ غیرِ متخصص مایل به
طرح آن هستم ،مربوط میشود به انحاللِ حزب کمونیست ایتالیا و امیدهایی که آن
را توجیه میکرد .اگر درست فهمیده باشم ،دلیلِ اصلیِ انحاللِ این حزب ،ایجادِ یک
چپِ واحد و قدرتمند بود .مرگ شما طبع ًا برای نیروهای مترقی ایتالیا دردناک بوده ،و
هست .امّا شما این خوشبختی را دارید که شاه ِد از نو به قدرت رسیدنِ راستِ افراطی
در ایتالیا ،با تمام خطراتی که میتواند بدنبال بیاورد ،نیستید .طبعاً این موضوع به
ایتالیا محدود نمیشود و خطرِ به قدرت رسیدنِ راستِ افراطی در بسیاری از کشورها
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رو به افزایش است .اما تا آنجا که به کشور شما مربوط میشود ،آیا آنچه رخ داده،
یعنی تضعیفِ چپ و به قدرت رسیدنِ راستِ افراطی ،مؤید نادرستیِ انحاللِ حزب
کمونیست و خوشبینی و حتی سادهانگاریِ بیش از حدِ رهبران آن نیست؟
پاریس ،ژوئیه ۲۰۱۸
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توضیحاتی دربارهی وقایع و شخصیتهای نامبرده در این کتاب
(به ترتیب الفبا)
جورجو آمِندوال ()Georgio Amendola, 1907-1980
ت مخفیانه در رم پرداخت .در
در  ۱۹۲۷به حزب کمونیست ایتالیا پیوست و به فعالی ِ
 ۱۹3۲دستگیر و در  ۱۹3۷آزاد شد .پس از آزادی به فرانسه رفت و در  ۱۹۴3به
ایتالیا باز گشت و به جنبش مقاومت پیوست .در  ۱۹۴۸به نمایندگیِ مجلس انتخاب
شد و تا پایان عمر در این مقام باقی ماند .او عضو هیئت سیاسی حزب و طرفدارِ خط
رفرمیست بود.
آچیله اُکه-تو ()Achille Occhetto, 1936-2006
در  ۱۹۸۸دبیر کل حزب کمونیست ایتالیا شد .در فوریهی  ۱۹۹۱در جریان کنگرهی
ریمینی ( )Riminiموفق به اَخذِ آرا برای انحاللِ این حزب شد؛ حزبی که هفتاد سال
پیش ،در سالِ  ،۱۹۲۱توسط آنتونیو گرامشی بنیاد گذاشته شده بود .دو سوم اعضاء
به انحالل حزب و تأسیس حزب جدیدی موسوم به «حزب دموکراتیکِ چپ» رأی
دادند .سایرین حزبِ «نوبنیادیِ کمونیست» را برپا کردند.
اونیتا ( ،L’Unitàاتحاد)
ارگانِ حزب کمونیست ایتالیا که در سال  ۱۹۲۴توسط آنتونیو گرامشی بنیان گذاشته
شد .چاپ این روزنامه تا سال  ،۱۹۹۱یعنی تا زمانِ انحاللِ حزب ،ادامه داشت.
اِنریکو برلینگوئر ((Enrico Berlinger, 1922-1984
در  ۱۹۴3به عضویتِ حزب کمونیست ایتالیا در آمد و به جنبش مقاومت پیوست .در
 ۱۹۴۹بهعنوان دبیرکلِ سازمانِ جوانان حزب انتخاب شد و تا  ۱۹۵۶در این مقام
ل
باقی ماند .در  ۱۹۶۸بهعنوان نمایندهی مجلس ،در  ۱۹۶۹بهعنوان معاونِ دبیرِ ک ِ
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حزب و در سال  ۱۹۷۲بهعنوان دبیرکل حزب انتخاب شد و تا پایان عمر این مقام را
حفظ کرد .غالباً از او بهعنوان مستقل ترین رهبرِ احزابِ کمونیست اروپا در مقابل
ا.ج.ش.س .یاد میکنند.
سازش تاریخی
ت
در سال  ۱۹۷3برای پایان بخشیدن به بحرانِ دموکراسی در ایتالیا (بهویژه عملیا ِ
تروریستیِ راست و چپ افراطی) انریکو برلینگوئر یک «سازش تاریخی» به حزب
دموکرات مسیحی پیشنهاد میکند .هدف از این پیشنهاد ،حفظِ نهادهای ایتالیا در
برابر خطراتی است که آن را تهدید میکند .درمارس  ،۱۹۷۶کنگرهی حزب دموکرات
مسیحی این پیشنهاد را میپذیرد .مذاکرات بین دو حزب به تنظیمِ یک برنامهی
مشترک می انجامد ،ولی ترورِ آلدو مورو ،رهبر حزب دموکرات مسیحی که طرفِ
ی مذاکرات بود ،به این روند پایان میدهد.
مقابلِ اصل ِ
پالمیرو تولیاتی ()Palmiro Togliatti, 1893-1964
یکی از بنیانگذاران حزب کمونیست ایتالیا در سال  .۱۹۲۱در  ۱۹۲۶دولت فاشیست
او را تبعید میکند و او به اتحاد شوروی میرود .پس از دستگیریِ گرامشی در سال
ت حزب تا  ۱۹3۴برعهدهی او قرار میگیرد .در مارس  ۱۹۴۹به ایتالیا باز
 ،۱۹۲۷هدای ِ
میگردد و تا پایان عمر بهعنوان دبیرکل حزب به فعالیت ادامه میدهد.
حزب دموکرات مسیحی
این حزب بهصورت مخفیانه در  ۱۹۴۲تأسیس شد و از زمانِ آزادی ایتالیا تا اوایلِ
ت
سالهای دههی  ۱۹۹۰بر سیاست این کشور سلطه داشت :از  ۱۹۴۵تا  ۱۹۸۱ریاس ِ
دولت در دست این حزب بود .حزب دموکرات مسیحی در سال  ۱۹۹۴در چارچوبِ
سیاستِ «دستهای پاک» ،از صحنه خارج شد.
حزب سوسیالیستِ ایتالیا
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این حزب در سال  ۱۸۹۲تحت عنوان «حزب کارگرانِ ایتالیا» به وجود آمد و سال
بعد ،عنوان حزب سوسیالیست را انتخاب کرد .عمرِ این حزب در سال  ۱۹۸۴به دنبال
عملیات «دستهای پاک» و درگیریِ رهبران آن در فسادِ مالی ،به پایان رسید.
جوزه-په دی ویتوریو ()Giuseppe Di Vittorio, 1892-1957
از  ۱۹۱۱یکی از رهبران سندیکایی در منطقهی متزوجورنو ( )Mezzogiornoبود.
از بدوِ ایجادِ حزب کمونیست به آن پیوست و در  ۱۹۲۴بهعنوان نمایندهی مجلس
انتخاب و مدتی بعد توسط رژیم فاشیست دستگیر شد .از زندان فرار کرد ،به فرانسه
رفت و سپس در کنار جمهوری خواهان در جنگ داخلی اسپانیا شرکت کرد .در
 ۱۹۴3به جنبش مقاومت در ایتالیا پیوست .پس از پایان جنگ ،به رهبری سندیکای
س.ژ.ای.ال ( )CGILانتخاب شد.
رُسانا رُساندا ()Rossana Rossanda, 1924
عضوِ جوان جنبش مقاومت ،پس از پایان جنگ دوم به حزب کمونیست پیوست.
سریعاً مسئول امور فرهنگی حزب و در  ۱۹۶3نمایندهی مجلس شد .در  ۱۹۶۸کتابی
تحت عنوان «سالِ جوانان» نوشت که در آن از جنبشِ اعتراضی جوانان حمایت
میکرد .سپس نشریه و جنبشِ مانیفست را بر پا نهاد .به این دلیل ،و علیرغم حمایت
برلینگوئر ،از حزب اخراج شد.
کارلو رُسه-لی ()Carlo Rosselli, 1899-1937
به جرم مخالفت با فاشیسم در  ۱۹۲۷دستگیر و دو سال بعد موفق به فرار از زندان
شد و به فرانسه پناه برد .در آنجا سازمان ضد فاشیست «عدالت و آزادی» را بنیان
گذاشت .در  ۱۹3۰کتابی به زبان فرانسه تحت عنوان «سوسیالیسمِ لیبرال» نوشت که
در آن ازجمله به استالینیسم حمله میکرد .در جنگ اسپانیا شرکت کرد و به دلیلِ
زخمی شدن ،به فرانسه بازگشت .در آنجا همراه برادرش نِلو (Nello Rosselli,
) 1900-1937به دست مزدوران موسولینی به قتل رسید.
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لوئیجی ستورزو ()Luigi Sturzo, 1871-1959
روحانی و روشنفکرِ اهل سیسیل .در « ۱۹۱۹حزب مردم» را پایه گذاشت و تا زمان
تبعیدش به لندن ،دبیر این حزب بود.
بِتینو کراگسی ()Bettino Craxi, 1943-2000
در  ۱۸سالگی به حزب سوسیالیست ایتالیا پیوست و در  ۱۹۶۸به نمایندگی در
مجلس انتخاب شد .در  ۱۹۷۶به سِمَتِ دبیر کل این حزب درآمد و تا  ۱۹۹۲در این
مقام باقی ماند .در طول سالهای  ۱۹۸۷-۱۹۸3نخست وزیر ایتالیا بود .در  ۱۹۹۲در
چارچوبِ سیاستِ «دستهایِ پاک» ،به دلیل ارتشای مالی به  ۲۷سال زندان محکوم
شد .به تونس فرار کرد و در سال  ۲۰۰۰در همان جا درگذشت.
پی-یه-رو گو-به-تی ()Piero Gobetti, 1901-1926
بنیانگذار چندین نشریه و از نخستینِ مبارزان علیه فاشیسم بود و به دست
فاشیستها به قتل رسید.
لوئیجی لونگو ()Luigi Longo, 1900-1980
یکی از بنیانگذاران حزب کمونیست ایتالیا .از  ۱۹۴۶تا  ۱۹۷۲دبیر حزب بود.
آلدو مورو ()Aldo Moro, 1916-1978
در  ۱۹۴۶بهعنوان نمایندهی حزب دموکرات مسیحی در مجلس انتخاب شد .چندین
بار به وزارت رسید و در  ۱۹۵۹دبیر کل حزب دموکرات مسیحی شد .او طرفدار
ائتالف با سوسیالیستها بود .در  ۱۹۶3به ریاست دولت ائتالفی با سوسیالیستها
دست یافت (در این دولت ،پی-یترو نِه-نیِ سوسیالیست معاون نخست وزیر بود) .او
دو بار دیگر تا سال  ۱۹۶۸ریاست دولت ائتالفی چپ و میانه را به دست آورد .چندین
بار وزیر امور خارجه و از نوامبر  ۱۹۷۴تا ژوئن  ۱۹۷۶رئیس دولت ایتالیا بود و سپس

756

757

سکوتِ آنها

دبیرکل حزب دموکرات مسیحی شد .در مارس  ۱۹۷۶بریگادهای سرخ او را دستگیر
و  ۵۵روز بعد به قتل رساندند.
پی-یترو نِه-نی ()Pietro Nenni, 1891-1980
در  ۱۹۲۱به عضویت حزب سوسیالیست ایتالیا در آمد و در  ۱۹۲3مسئول روزنامهی
این حزب ،موسوم به آوانتی (! ،Avantiبه پیش) شد .سپس به فرانسه پناه برد و از
 ۱۹۲۶از همین کشور این حزب را رهبری کرد .در طول جنگ اسپانیا ،کمیسر
بریگادهای بینالملی بود .بعد از آزادی ایتالیا ،ابتدا طرفدار اتحاد با حزب کمونیست
بود ،اما بعد از شکستِ انتخاباتِ  ۱۹۴۸بهتدریج به حزب دموکرات مسیحی نزدیک
شد .در طول سالهای  ۱۹۶3تا  ۱۹۶۸در دولتهای ائتالفی میانه و چپ ،معاون
نخستوزیر بود.
والتر وِلترونی ()Walter Veltroni, 1955
نمایندهی حزب کمونیست ،و سپس نمایندهی حزب دموکراتیک چپ در مجلس از
 ۱۹۸۷تا  .۲۰۰۱طی سالهای  ۱۹۹۶-۱۹۹۲مدیر اونیتا بود .در سال  ۲۰۰۱بهعنوان
شهردار رم انتخاب و در  ۲۰۰۶مجدداً در این مقام ابقا شد.

ویتوریو فوآ ،میریام مافه و آلفردو رِکلین  /ترجمهی ناصر گیالنی

صحنهای از اجرای نمایش متن حاضر در جشنوارهی ساالنهی تآتر شهر
آوینیون 2007 -
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از کودتای انقالبی
تا انقالب اجتماعی
محمد مالجو

محمد مالجو

متن ویراستهی سخنرانی در مؤسسهی پرسش به تاریخ شانزدهم اسفند 1397

مصطفی شعاعیان در نخستین سالهای دههی پنجاه خورشیدی در رسالهی
«انقالب» نوشت« :اکتبر بهراستی چه بود؟ اکتبر ترکیب یا سرشتهای از انقالب و
کودتا بود" :انقالب – کودتا"! کودتا بود ،زیرا شتاب بینهایت سریع آن در چیرگی بر
کانونهای قدرت و گرفتن تختگاه فرمانروایی [ ]...بدان چهرهی کودتا میبخشید .و
انقالب بود ،زیرا ،چنان برگ نوینی را در تاریخ روسیه گشود که روسیه را بهیکباره از
نظامی کهنه و پوسیده ،به سوی نظامی نوین و پیشتازنده جهانید .و انقالب بود،
ازآنرو که انبوهی هنگفت از تودهها و طبقهی کارگر به پیام حزب بلشویک پاسخی
انقالبی دادند تا برگ نوینی در تاریخ گشوده شود .بدینگون این دو – [یعنی] انقالب
و کودتا – در اکتبر چنان درهم سرشته شدهاند که بهراستی پدیدهای بهنام "انقالب –
کودتا" را ساختهاند ».در این جلسه بنا ندارم در ایضاح معنای کودتای انقالبی و
چرایی اطالق اش به اکتبر بکوشم .این کاری است که نزدیک به نیم قرن پس از
نوشتهی مصطفی شعاعیان ،البته در معنایی متفاوت ،قبالً در کتاب «چهرهی ژانوسی
اکتبر» به انجام رساندهام ،آنهم بهتمامی متکی بر یافتهها و تحلیلهای مورخان
اجتماعی چپگرای انقالبهای روسیه .در این جلسه مشخصاً میکوشم به دو پرسش
پاسخ دهم :اوالً « چه موانعی بر سر راه تحقق انقالب برقرار است که گرچه هدف
انقالبیون ،در عالَم نظر ،محققسازی انقالب اجتماعی است اما ،در عالَم عمل ،چهبسا
کودتای انقالبی به اجرا گذاشته شود؟» و ثانیاً «چهگونه میتوان بر احتمال فراتررفتن
از کودتای انقالبی و نیل به انقالب اجتماعی افزود؟»
پاسخ به این پرسشها را ،هر چه که باشند ،من در دشواری تحقق همزمانِ از یک
سو الزامات سیاسی و از دیگر سو الزامات اجتماعیِ برپایی سوسیالیسم جستوجو
میکنم .بر این مبنا صحبت خودم را در سه قسمت سامان میدهم .ابتدا اجماالً
معنای الزامات سیاسی و الزامات اجتماعی برپایی سوسیالیسم را شرح خواهم داد.
ن الزامات سیاسی و اجتماعی
سپس از دینامیسم بروز دشواریهای تحقق همزما ِ
برپایی سوسیالیسم سخن خواهم گفت .نهایتاً نیز از دو حوزهای خواهم گفت که
تمرکز بر آنها میتواند از دشواریهای تحقق همزمانِ الزامات سیاسی و اجتماعی
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برپایی سوسیالیسم بکاهد ،یعنی دو حوزهی فرهنگ و دموکراسی سیاسی؛ حوزههایی
که در روایتهای سوسیالیستی متقدمتر بهمراتب پررنگتر اما در روایتهای
سوسیالیستی متأخرتر ،خصوصاً روایتهای لنینیستی و استالینیستی از مارکسیسم،
بسیار کمرنگ بوده اند و در میان نیروهای مترقی در ایران معاصر نیز چنان که باید و
شاید جایگاه شایستهای نداشتهاند.
از معنای الزامات سیاسی برپایی سوسیالیسم شروع میکنم .سوسیالیسم ،در
تحلیل نهایی ،عبارت است از انحالل انواع روابط سلطه ،خصوصاً سلطهی طبقاتی.
انحالل یا حتا تضعیف روابط سلطه در گرو حجم عظیمی از دگرگونیها در جهت
تضعیف قدرت انواع نیروهای فرادستِ سلطهگر در انواع روابط سلطه است .چشمپوشی
فرادستان از انواع امتیازات نابحقی که بازتاب روابط سلطهگرانه است داوطلبانه و
خودخواسته صورت نمیگیرد و آنگاه که ساختار قدرت مستقر به رفرم بنیادین راه
نمیدهد مستلزم اِعمال قهر انقالبی است .ازاینرو برپایی سوسیالیسم ،عنداللزوم و در
صورت ناکامی رفرم بنیادین ،در گرو اِعمال قهر انقالبی برای الغای امتیازات نابحق
فرادستانِ سلطهگر است .این یعنی الزامات سیاسی برپایی سوسیالیسم که کارکردشان
عبارت است از ایجاد زمینهی سیاسیِ مساعد برای اسقاط سامان سرمایهدارانه .اما
معنای الزامات اجتماعی برپایی سوسیالیسم .برپایی سوسیالیسم ،سوای اسقاط
سازماندهی سرمایهدارانه ،در گرو برساختن تدریجی نوعی سازماندهی آلترناتیوِ
ی مشارکتی نیز هست .برساختن این نوع بدیلِ مشارکتی
اجتماعی و اقتصادی و سیاس ِ
در گروِ گسترش مشارکت سیاسی و اقتصادی و اجتماعیِ آحاد شهروندان است ،در
ی سیاسی و
گرو بسط خالقیت توده ای و مشورت مردمی ،در گر ِو تثبیت حقوق قانون ِ
مدنی و اجتماعی جمهور شهروندان ،در گرو اشاعهی همبستگی ،در گرو پروراندن
روحیهی نوعدوستی و شکیبایی و تساهلگرایی ،در گروِ تحقق دموکراسی صنعتی و
ن اقتصادی و اجتماعی .اینها
برقر اری اقتضائات خودگردانی در واحدهای خُرد و کال ِ
نیز یعنی الزامات اجتماعی برپایی سوسیالیسم که کارکردشان عبارت است از ایجاد
فضای اجتماعی مساعد برای برپایی سوسیالیسم.

محمد مالجو

تحقق هم زمانِ الزامات سیاسی و اقتصادی برپایی سوسیالیسم اما با دشواریهایی
مواجه است .در جایی که رفرم بنیادین هیچ محلی از اعراب ندارد ،اگر سازماندهی
سرمایه دارانه با قهر انقالبی به اسقاط نرسد ،شرط الزم برای حرکت به سوی نوعی
سازماندهی بدیلِ سوسیالیستی نیز مهیا نمیشود .اما اگر قهر انقالبی در حد اعال به
کار بسته شود ،گرچه چنین شرط الزمی مهیا میشود ولی مخاطرهای جدید
سربرمیآورد :مخاطرهی عدم تحقق الزامات اجتماعیِ برپایی سوسیالیسم و بروز
ناکارایی شدید در حوزه ی اقتصادی که دیر یا زود نیز موانع سیاسی نوپدیدی بر سر
راهِ تثبیت سامان سوسیالیستی ایجاد میکند.
تجلی این دشواری را در چهار تجربهی کمون پاریس ،انقالب اکتبر  1917روسیه،
حکومت وایمار ،و دورهی دولتهای سوسیال دموکراتیکِ بلوک غرب در بعد از جنگ
جهانی دوم میبینیم .در کمون پاریس ،کمونارها گرچه انقالبی عمل کردند اما از
ظرفیتهای قهر انقالبی به حد اعال بهره نجستند و ازاینرو زودتر از آن بهدست
بورژوازی سرنگون شدند که اصالً بتوانند بستری برای استقرار و استمرار نظام
سوسیالیستی فراهم بیاورند .در تجربهی کمون پاریس ،الزامات سیاسی برپایی
سوسیالیسم تحقق نیافت و کار چندان به تالش درازمدت برای تحقق الزامات
اجتماعی برپاسازی سوسیالیسم نکشید .در انقالب اکتبر  ،1917بلشویکها کمتر از
نیم قرن پس از کمون پاریس ،انتقام کمونارها را گرفتند و قهر انقالبی را چنان به حد
اعال به کار بستند و الزامات سیاسی برپایی سوسیالیسم را چنان با موفقیت تحقق
بخشیدند که شانس تحقق الزامات اجتماعی برپایی سوسیالیسم را برای همیشه از
دست دادند و در فاز کودتای انقالبی متوقف ماندند و به انقالب اجتماعی در حدی
وسیع نرسیدند .در حکومت وایمار ،ائتالف وایمار با سرکوب انقالبیون به مسیر انقالبی
نه گفت و مسیر رفرم سوسیال دموکراتیکِ پارلمانی را برگزید و پس از دورهای
چهاردهساله به فاشیسم هیتلری جای سپرد .در تجربهی حکومت وایمار نیز الزامات
سیاسی برپاسازی سوسیالیسم تحقق نیافت ،نه از راه انقالب که برگزیده نشد و نه از
راه رفرم که مبنا قرار گرفت .در دورهی دولتهای سوسیالدموکراتیکِ بلوک غرب در
بعد از جنگ جهانی دوم نیز مسیر رفرمیستیِ سوسیال دموکراتیک و دموکراسی
پارلمانی برگزیده شد و بعد از چند دهه به نولیبرالیسم انجامید که پروژهای بود برای
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اعادهی قدرت طبقاتی بورژوازی که سهماش از قدرت اقتصادی و سیاسی در دورهی
به اصطالح طالییِ پس از جنگ جهانی دوم رو به کاهش گذاشته بود .در تجربهی
دولتهای سوسیال دموکرات نیز اصالً بنا نبود الزامات سیاسی برپاسازی سوسیالیسم
تمهید شود.
تجربهی مسیرهای رفرمیستی و غیرانقالبی مثل حکومت وایمار و دولتهای
سوسیال دموکراتیک بلوک غرب در اینجا موضوع بحثام نیستند .تمرکز بحث را
روی مسیر انقالبی و مشخصاً تجربهی انقالب اکتبر میگذارم و میکوشم اجما ًال
دینامیسمی را شرح دهم که وقتی از قهر انقالبی برای تحقق الزامات سیاسی برپایی
سوسیالیسم استفاده میشود احتمال تحقق الزامات اجتماعی برپایی سوسیالیسم
کاهش مییابد .یعنی نشان میدهم چهگونه وقتی با قهر انقالبی تالش میشود
زمینهی سیاسی مساعد برای اسقاط سرمایهداری فراهم آید ،همزمان فضای اجتماعی
مساعد برای برپایی نظم آلترناتیو سوسیالیستی نیز منهدم میشود.
قهر انقالبی در انقالب روسیه آنگاه که در خدمت تسخیر انحصارطلبانهی قدرت
قرار گرفت و کودتای انقالبی را رقم زد سه سطح از مقاومتها را در برابر برپایی بدیل
سوسیالیستی پدید آورد و خواسته یا ناخواسته بهتدریج دستگاه سرکوبی را ایجاب
کرد که در فضای اجتماعی مساعد برای برپایی نظام بدیل بهقوت خللهایی جدی
افکند :یکم ،مقاومت گستردهی انواع ضدانقالبیون که البته اجتنابناپذیر بود؛ دوم،
مقاومت گستردهی انواع گروههای سوسیالیستیِ ناهمسو با بلشویکها در برابر
بلشویکهای نشسته بر مسند قدرت در اثر اختالفنظرها در زمینههای گوناگونی
چون نحوهی مبادرت به انقالب ،شیوههای برخورد با ضدانقالب ،درجهی شدت عمل
علیه ضدانقالبیون ،ضربآهنگ حرکت به سوی خطمشیهای سوسیالیستی و غیره؛ و
سوم ،مقاومت پایگاه اجتماعی انواع گروههای ضدانقالبی و نیز انقالبیِ ناهمسو با
بلشویک ها در حیات روزمره .برپاسازی دستگاه سرکوب در پاسخ به همین مقاومتها
جهت حفظ و تثبیت قدرت سیاسی بود که سرانجام بهتدریج فضای اجتماعی مساعد
برای برپایی سامان سوسیالیستی را منهدم کرد.

محمد مالجو

تا جایی که به اصلیترین خصائل کودتای انقالبی بازمیگردد ،چهگونه باید هم
زمینهی سیاسی مساعد و هم فضای اجتماعی حاصلخیز برای برپایی سوسیالیسم را
فراهم کرد؟ به عبارت دیگر ،چهگونه باید تضاد عملی بین تحقق الزامات سیاسی و
اجتماعی برپایی سوسیالیسم را کاهش داد و ازاین رهگذر مسیر انقالب سیاسی به
سوی تحقق انقالب اجتماعی را هموار کرد؟ تا جایی که به خصایل کودتایی اکتبر
بازمیگردد ،به نظر من باید پاسخ را در دو راه جست که سنتهای سوسیالیستی
متأخرتر در بخش اعظمی از جهان و ایران کمتر در اولویت قرارشان دادهاند.
یکم ،اولویتدهی به عرصهی فرهنگ و اهتمام جدی به تعمیق آگاهیها و
خصوصاً آگاهیهای طبقاتی در جامعه طی دورهی پیشاانقالبی با احتراز از
دستورالعملِ منتج از استعارهی نارسا و ضددیالکتیکی زیربنا و روبنا و اجتناب از
تمرکز صِرف بر تحزب سیاسی در قالب برساختن حزب پیشگامی که قرار است
پیشآهنگ حرکت تودهها باشد .جنگ گفتمانها در جامعه اهمیت دارد .این که
تودهها و بخشهای وسیعی از جامعه چهگونه فکر میکنند و این که کدام معانی بر
الیاف نرم مغزهایشان نوشته شده ،در کنار سایر عوامل ،از جمله به نتایج جنگ
گفتمانها نیز برمیگردد .جنگ گفتمانها جنگ فُرمهای فرهنگی است مثل سینما و
تئاتر و نقاشی و عکاسی و داستان و رمان و شعر و طنز و غیره ،سازوبرگهایی که
معناها را بر اذهان مینویسند .معناها و ارزشها و نفرتها و بایدها و نبایدهایی که
فرضاً بر ذهن منِ نوعی نوشته شده بیش از این که از کتابهای نظری و مباحث
تئوریک برآمده باشد از داستانها و فیلمها و تأثیرات انواع فرمهای فرهنگی برآمده
است .شکل گیری اکثریت آگاه و عظیم از جمله در گرو اهتمام جدی به فُرمهای
فرهنگی نیز هست .اگر اکثریت عظیم و آگاه شکل نگرفته باشد حرکت به سمت
انقالب اجتماعی ،ولو با نیت خیر انقالبیون ،بسته به شرایط ،به احتمال زیاد نه به
انقالب اجتماعی که به کودتای انقالبی از نوع تجربهی اکتبر ختم میشود .بحث نه بر
سر نفی تحزب سیاسی و نفی اهمیت سازماندهی سیاسی بلکه بر سر این است که
آنگاه که تحزب سیاسی در قالب سم لنینیستیِ ایدهی نوعی حزب پیشاهنگی مبنا
قرار بگیرد که ،با نوعی خودبرترپنداری خودشیفتهوار ،قرار باشد آگاهی را به تودههای
بهاصطالح جاهل و ناآگاه تزریق کند ،تسخیر انحصارطلبانهی قدرت نیز ضرورت
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مییابد زیرا دیگران ،چه تودهها و چه نخبگانی که مثل پیشاهنگان نمیاندیشند ،نباید
بر مصدر امور قرار بگیرند و مشارکتشان فقط اخالل در روند انقالبی تلقی میشود.
در روایتهای سوسیالیستی متأخرتر طی صد سال گذشته ،بهویژه ملهم از روایتهای
لنینیستی و استالینیستی از مارکسیسم ،که از جنبههای فراوانی در تخالف با
آموزههای مارکس قرار دارند ،تسخیر انحصارطلبانهی قدرت بهدست یک گروه کوچکِ
آگاه و بهاصطالح باکیفیت ضرورتاً مبنای اصلی است .متأسفانه بخشهایی از نیروهای
مترقی در ایران حتا امروز نیز چنین میاندیشند .در دورهی پیشاانقالبی باید عرصهی
فرهنگ و معناسازیهای فُرمهای فرهنگی برای ارتقای آگاهیها و شکلگیری اکثریت
عظیم و آگاه در اولویت قرار بگیرد.
دوم ،تعهد تمامعیار به دموکراسی سیاسی در دورهی پساانقالبی و احتراز از
ارادهی معطوف به تسخیر انحصارطلبانهی قدرت .دموکراسی سیاسی ،فارغ از این که
فرم مثالً پارل مانی یا شورایی داشته باشد ،به معنای مشارکت جمعی در شئون
گوناگون حیات اجتماعی و به معنای نفی تسخیر و حفظ انحصارطلبانه قدرت سیاسی
است .بخش هایی از نیروهای مترقی ما حتا همین امروز نیز کماکان در خطی دیگر به
دنبال تغییراتاند و به همین دلیل است که مثالً اصطالح دموکراسی را نیز منفور
میدانند .دموکراسی امروز با توجه به توازن قوای کنونی چهبسا یگانه سپری باشد که
می تواند حیات نیروهای مترقی را استمرار بخشد .اگر قرار بر نقض دموکراسی باشد،
پرشمار و پرقوت اند دیگرانی که نیروهای مترقی را به قراری که خصوصاً در دههی
شصت خورشیدی دیدیم از میان بردارند.
دو سپهر فرهنگ و دموکراسی سیاسی اتفاق ًا پیوندی عمیق با یکدیگر دارند .آن
نیروهای سیاسی که به عرصهی فرهنگ بها نمیدهند و به معناسازیها ارج
نمیگذارند و نقشآفرینی فُرمهای فرهنگی را چندان جدی نمیگیرند و ،در عوض،
میخواهند تغی یر را صرفاً با تشکیل گروه کوچک و باکیفیت و متعهد انقالبی و چهبسا
بهناگزیر جداافتاده از جمعیتِ انبوه رقم بزنند ،سرنوشتشان حتا در صورت کسب
پیروزی سیاسی و قبضهی قدرت چیزی نیست جز راهانداختن دستگاه سرکوب و نفی
همفکرانِ ناهمسو و نفی مشارکت همان کسانی که به هوای رفاه و بهروزیشان اصالً
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دست به فداکاری زدهاند و به مسیر انقالبی پای نهادهاند .بیتوجهی به حوزهی
فرهنگ و روبنا انگاشتن آن در دورهی پیشاانقالبی از سویی و گرایش پررنگ به
تسخیر انحصارطلبانه قدرت در دورهی پساانقالبی از دیگر سو بههیچوجه از هم جدا
نیستند .دومی معلول اولی است.
تمرکز بر حوزهی فرهنگ در دوره ی پیشاانقالبی و تعهد به دموکراسی سیاسی در
دورهی پساانقالبی میتواند از احتمال تضاد عملی در تحقق همزمان الزامات سیاسی و
اجتماعی برپایی سوسیالیسم و از این رهگذر رسیدن به انقالب اجتماعی تا حد
ال میزان
قابلتوجهی بکاهد .اولویتدهی به عرصهی فرهنگ در دورهی پیشاانقالبی عم ً
حمایتهای اجتماعی برای وقوع انقالب سیاسی را افزایش میدهد و از درجهی
ضرورت و شدت مبادرت به قهر انقالبی میکاهد و تعهد به دموکراسی سیاسی در
دورهی پساانقالبی نیز میزان مقاومتهای اجتماعی و سیاسی برای نیل انقالب
سیاسی به انقالب اجتماعی را کاهش میدهد و بر درجهی توفیق در تمهید الزامات
اجتماعی برپایی سوسیالیسم میافزاید .اولویتدهی به عرصهی فرهنگ در دورهی
پیشاانقالبی و تعهد به دموکراسی سیاسی در دورهی پساانقالبی درواقع دو خطمشی
کلیدیاند که از دشوارهایهای تحقق همزمانِ الزامات سیاسی و اجتماعی برپایی
سوسیالیسم بهقوت میکاهند.
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ترجمهی سودابه رخش
پروژهی نولیبرالی حی و حاضر است ولی مشروعیتش را
از دست داد
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دیوید هاروی یکی از مشهورترین محققان مارکسیست در جهان امروز است.
درسگفتارهای او درباره سرمایه مارکس بسیار محبوب است و مجموعهی کامل آن
در یوتیوب قابل دسترسی است .هاروی در این مصاحبه درباره مشکالت ناشی از پروژه
نولیبرالی ،موج سیاست پوپولیستی و جنبشهای دستراستی حرف میزند .در ضمن
به مناسبت نقد مارکس از سرمایهداری در زمانه کنونی میپردازد و از خطرات
خودکارشدن (اتوماسیون) برای نیروی کار میگوید.
***
-

به نظرتان خاستگاه نولیبرالیسم چیست؟ دالیل ساختاری ظهورش
چه بود؟

تفسیر ایده آلیستی از لیبرالیسم مبتنی است بر یک بینش اتوپیایی از جهانی با
آزادی های فردی و آزادی همگان که ضامن آن اقتصادی بر پایهی حقوق مالکیت
خصوصی ،بازار آزاد خودتنظیمگر و تجارت آزاد است .هدف این اقتصاد ترویج
پیشرفت تکنولوژیکی و افزایش بهرهوری نیروی کار است در جهت برآوردن خواستها
و نیازهای همگان.
در نظریهی لیبرالی دولت نقش حداقلی دارد (دولت یکجور «نگهبان شب» است با
سیاستهای مبتنی بر اقتصاد آزاد ـ لسه فر) .در نولیبرالیسم به اذعان همگان دولت
نقشی فعال در پیشبرد تغییرات تکنولوژیکی و انباشت بیپایان سرمایه ایفا میکند،
آنهم از طریق رواج کاالییسازی و پولیسازی همه چیز ،بههمراه ایجاد نهادهای
قدرتمند (مثل بانکهای مرکزی و صندوق بینالمللی پول) و بازسازی برداشتهای
ذهنی از جهان بر مبنای آزادیهای نولیبرالی.
مدتهاست منتقدان این دیدگاههای اتوپیایی از لیبرالیسم و نولیبرالیسم را نابسنده
میخوانند چون همانطور که مارکس عمالً بهخوبی نشان میدهد ،هر دوی آنها از
در فلسفهی سیاسی اختیارگرایانه ،دولت «نگهبان شب» الگویی از دولت است که کارکرد آن صرفاً فراهمکردن
ارتش ،پلیس و دادگاه برای شهروندان است و به این ترتیب آنها را از تهاجم ،دزدی ،نقض قرارداد ،و فریب در امان
میدارد و قوانین مالکیت را تحکیم میکند .رابرت نوزیک ،فیلسوف معاصر آمریکایی ،که ایده دولت حداقلی را باب
کرد معتقد است یک دولت نگهبان شب چارچوبی به دست می دهد که هر نظام سیاسی حقوق فردی بنیادین را
رعایت کند و بنابراین وجود دولت توجیه اخالقی داشته باشد.
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جهانی حمایت می کنند که در آن ثروتمندان به قیمت رفاه و استثمار نیروی کار
تودههای مردم ثروتمندتر میشوند.
سیاستهای کینزی و بازتوزیعی دولت پس از سال  1945دیدگاه اتوپیایی بدیلی ارائه
کرد که مبتنی بود بر توانمندسازی روزافزون طبقهی کارگر بدون زیرسؤالبردن
قدرت مالکیت خصوصی .در دههی  ،1970یک جنبش ضد انقالبی در اروپا و آمریکا
سربرآورد که شرکتهای بزرگ و طبقات سرمایهدار به راه انداختند تا نظام کینزی را
سرنگون و یک الگوی نولیبرالی را (با همهی باروبنه ایدئولوژیکاش) جایگزین آن
کنند .این الگوی نولیبرالی ابزار طبقه سرمایهدار بود برای بازگرداندن قدرت اقتصادی
روبه افول و قدرت سیاسی روبهزوالش.
این همان کاری است که مارگارت تاچر ،رونالد ریگان ،آگوستو پینوشه ،ژنرال های
آرژانتینی و امثالهم در طول دههی  1980انجام دادند .امروز هم اوضاع همین است.
نتیجه ی آن رشد نابرابری اقتصادی و سیاسی و افزایش تباهی محیط زیست در
سرتاسر جهان بوده است.
-

شما انباشت از طریق سلب مالکیت را یکی از مهمترین ویژگیهای
نولیبرالیسم میدانید .سازوکار این انباشت چطور است و پیامدهای
ساختاریاش کداماند؟

انباشت سرمایه از دو طریق می تواند صورت بگیرد .نخست ،استثمار نیروی کار در
فرایند تولید برای خلق ارزش اضافی که مبنای سودی است که سرمایهتصاحب
میکند .دوم ،انباشت با دزدی ،سرقت ،نزولخواری ،کالهبرداری تجاری و همهجور
شیادی.
مارکس در نظریهی انباشت بدوی اشاره میکند که چطور حجم زیادی از انباشت
اولیهی سرمایه بر مبنای چنین روشهایی بود .این روشها ادامه یافته ولی حاال کلی
استراتژیهای جدید به آن افزوده شده است.
در بحران مسکن آمریکا در سالهای ( 2007-8تملک وثیقههای مسکن توسط
بانکها) شاید  6-7میلیون نفر ارزش دارایی خانههای خود را از دست دادند ولی
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ال
پاداشهای سهامداران وال استریت افزایش یافت .سوداگری روی ارزش داراییها (مث ً
زمین و اموال) راه غیرمولدی برای انباشت ایجاد میکند.
موج ورشکستگی که با شرکتهای بزرگ (مانند شرکتهای هواپیمایی) به راه افتاد
کارکنان را از حقوق بازنشستگی و مراقبتهای درمانی محروم میکند .قیمتگذاری
انحصاری در بخش دارو ،مخابرات ،و بیمه خدمات درمانی در ایاالت متحده بهترین
فرصت است برای سودجویی .گفتن ندارد که با استخراج بیش از پیش ثروت از طریق
بدهکار کردن روبروییم .استخراجهای رانتی مبتنی بر انباشت از طریق سلب مالکیت
(مثالً مالکیت غیرقانونی یا زیرقیمت زمین یا معادن) بیش از پیش شایع شده چرا که
بخش عظیمی از سرمایهی جهانی روبهرشد هر چه بیشتر میگذرد نمیتواند مصارف
تولیدی الزم را برای سرمایه مازاد بیابد.
-

حتی در زمان مارکس نقدهایی به سرمایهداری وجود داشت .تمایز
نقد مارکس با این نقدها از نظر شما چیست؟

بسیاری از نقدهای موجود بر سرمایهداری بر پایهی مقولههای اخالقی بود
(سرمایهدارهای شریر و طمعکار در مقابل کارگرانی فقیر که با آنها بدرفتاری میشد و
در نقدهای متأخرتر هم ،سرمایهدارهای بیرحم نسبت به محیط زیست در برابر
بومگرایان) .نقد مارکس به کل نظام سرمایهداری برمیگردد .مخالفتهای اخالقی با
سرمایهداری به جای خود ،ولی مارکس این مخالفتها را در قیاس با معضل کل نظام
سرمایه داری ثانویه می داند ،یعنی این معضل که چرا و چگونه شیوهی تولید
سرمایهداری و قوانین حرکت فاجعهبار آن را با شیوهی دیگری از برآوردن خواستها و
نیازهای انسان جایگزین کنیم.
 فکر میکنید سرمایهداری به بنبست رسیده ،بهخصوص در متنبحران 2008؟ آیا سرمایه میتواند خود را احیا کند؟
سرمایه به بنبست نرسیده .پروژهی نولیبرالیسم حی و حاضر است .ژائیر بولسانارو
همین اواخر رئیس جمهور برزیل شد و قصد دارد همان راهی را در پیش بگیرد که
پینوشه بعد از  1973در شیلی رفت .مشکل اینجاست که نولیبرالیسم دیگر دنبال
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رضایت تودهها نیست .مشروعیتش را از دست داده .من در کتاب تاریخ مختصر
نولیبرالیسم (در فارسی با ترجمه محمود عبداهللزاده ،نشر دات) اشاره کردم که
نولیبرالیسم نمیتواند بدون ائتالف با اقتدارگرایی دولتی زنده بماند .حاال به سمت
ائتالف با نوفاشیسم پیش میرود ،چون همانطور که از جنبشهای اعتراضی سرتاسر
دنیا برمیآید ،حاال همه میدانند که هدف نولیبرالیسم پرکردن جیب ثروتمندان به
قیمت جان مردم است (این نکته در دههی  1980و اوایل دههی  1990چندان عیان
نبود).
-

مارکس معتقد بود که سرمایهداری به خاطر تناقضات درونیاش از
بین میرود .شما با این نظر موافق نیستید .چرا؟

گاهی اوقات مارکس جوری حرف میزند که گویی سرمایه محکوم است خود را از بین
ببرد .ولی در بیشتر موارد ،او بحرانها را برهههای بازسازی سرمایه در نظر میگیرد
نه فروپاشیاش .او در جلد سوم سرمایه میگوید« :بحرانها چیزی نیستند مگر
راهحلهای موقت و خشونتبار برای تناقضهای موجود ،فورانهای خشونتباری که
توازن از بینرفته را از نو برقرار میکنند».
جایی که او از پایان سرمایهداری صحبت میکند به یک جنبش طبقاتی نظر دارد .به
نظرم موضع من با مارکس یکی است .سرمایهداری خود به خود پایان نمیپذیرد .باید
با زور آن را سرنگون و امحا کرد .من مخالف آنهایی هستم که گمان میکنند باید
فقط بشینیم تا سرمایهداری خود را از بین ببرد .به نظرم این موضع مارکس نیست.
-

شما مدام میگویید مارکس نه فقط درباره ارزش در سطح تولید
بلکه در عرصهی تحقق هم صحبت کرد .اگر ممکن است این موضوع
را در شرایط کنونی شرح دهید؟

مارکس در بخش اول سرمایه درمییابد ارزش در عرصهی تولید خلق میشود و در
بازار تحقق می یابد .اگر بازاری در کار نباشد ارزشی هم وجود ندارد .بنابراین ارزش
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وابسته به وحدت متناقض تولید و تحقق است .تحقق وابسته است به خواستها،
نیازها و امیال مردمی که قدرت خرید دارند.
تاریخ سرمایهداری تاریخ تولید خواستها ،نیازها و امیال جدید بوده است (مثالً انواع و
اقسام مصرفگرایی و تولید شکلهای مختلف زندگی روزمره مثل خودروها و
حومهنشینی که باید آنها را در پیش بگیریم تا زندگی معقولی داشته باشیم) .امروز
من به مخاطبانی درس میدهم که همه یک موبایل دارند (بیستسال پیش موبایلی
در کار نبود) .برای زندگی در اکثر شهرهای ایاالت متحده شما نیاز به خودرو دارید
که آلودگی ایجاد میکند.
مارکسیستها توجه زیادی به تولید کردهاند اما مسائل مربوط به تحقق ارزش را
نادیده گرفته اند .به نظرم ،باید بر وحدت متناقض تولید و تحقق تمرکز کنیم (که
مارکس آن را حیاتی خوانده اما شرح نداده) .استخراج و تصاحب ارزش (اغلب از
طریق سلب مالکیت) در نقطهی تحقق یکی از کانونهای سیاسی مبارزه است ،درست
مثل کیفیت زندگی روزمره.
-

ولفگانگ اشتریک ،اقتصاددان و جامعهشناس آلمانی ،در کتاب
«سرمایهداری چگونه به پایان میرسد» پنج مشکل برای
سرمایهداری بر میشمرد .ولی شما  17تناقض ،نه مشکل ،برای
سرمایهداری کنونی بر میشمرید .در مورد بحران سرمایهداری فرق
بین مشکالت و تناقضات چیست؟

مشکالت راهحل دارند .تناقضات ندارند :آنها همیشه مکتوماند .فقط میتوان
مدیریتشان کرد و همانطور که مارکس گفته ،بحرانها زمانی سر بر میآورند که
تخاصمها به سطح تناقضهای مطلق برسند .تناقض بین نیروهای مولده و مناسبات
اجتماعی الینحل است .این تناقض همیشه با ماست .تناقض بین تولید و تحقق ارزش
و سایر تناقضها همیشه با ماست.
من هفده تناقض برشمردم تا بر این نکته تأکید کنم که بحرانها میتوانند از طرق
مختلفی سربرآورند و ما باید نظریهی بحرانی طرح کنیم که منابع متکثر این بحرانها
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را شناسایی کند ،به نحوی که بتوانیم از نظریه «تکگلولهای» که اغلب بر تفکر
مارکسیستی چنبره زده خالص شویم.
-

در دورهی سرمایهداری ،خودکارشدن (اتوماسیون) موجب از دست
رفتن مشاغل زیادی در سرتاسر جهان شده .حتی بانک جهانی از
خودکارشدن ابراز نگرانی کرده .چالشهای خودکارشدن در دورهی
سرمایهداری چیست؟ خودکارشدن چه تأثیری بر سیاست کارگری
میگذارد؟

همزمانی خودکاری در تولید و هوش مصنوعی در خدمات مفید است .در تولید ،با
تغییر تکنولوژی نیروی کار فاقد قدرت شد .بعالوه ،برونسپاریهای ناشی از تغییر
تکنولوژی بسیار مهمتر است .ولی تولید از بین نرفته بلکه به روشهای مختلف تداوم
یافته (برای مثال ،رستورانهای فست فود که همبرگر تولید میکنند به جای
کارخانههای تولید خودرو).
در بخش خدمات هم چیزی شبیه این جریان دارد (امروز هم در فروشگاهها و هم در
فرودگاهها موقع ورود و خروج بازرسی میشویم) .چپ بازندهی نبرد علیه خودکاری
در تولید بوده و در معرض این خطر است که سابقه غمانگیزش را در بخش خدمات
نیز تکرار کند .باید از استفاده از هوش مصنوعی در بخش خدمات استقبال کنیم و آن
را ترویج دهیم ،ولی بکوشیم راهی به سوی یک بدیل سوسیالیستی بیابیم .هوش
مصنوعی همزمان که برخی مشاغل را از بین میبرد مشاغل جدیدی ایجاد میکند.
باید خودمان را با آن وفق دهیم.

نظریه توطئه «تکگلولهای» یا به قول منتقدانش نظریه گلوله جادویی در تحقیقات مربوط به ترور جان .اف.
کندی مطرح شد تا سرنوشت گلوله ای را مشخص کند که از پشت به کندی شلیک شد و از گلوی او خارج شد .بنا
بر این نظریه ،از آنجا که لیموزین رئیسجمهور هیچ صدمهای ندیده بود ،کندی با همان گلولهای کشته شد که
فرماندار تگزاس جان کانلی را نی ز زخمی کرد .جان کانلی در صندلی جلوی لیموزین رئیس جمهور نشسته بود.
اشاره هاروی به برداشتی واحد از بحران در مقابل منابع متکثر بحران است.
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-

منظورتان از «امپریالیسم جدید» چیست؟ ویژگی اصلیاش
چیست؟ به لحاظ کیفی چه فرقی با امپریالیسم کالسیک دارد؟

عنوان «امپریالیسم جدید» به نظریهی صریحی اشاره دارد که نومحافظهکاران
آمریکایی پیش از شروع جنگ عراق آن را پیش کشیدند .میخواستم از آنها انتقاد
کنم نه اینکه به نظریهی لنین بازگردم ،میخواستم به این اشاره کنم که نظم جهانی
ال از
نولیبرالی به هر ضرب و زوری از هر جایی که شده ارزش بیرون میکشد (مث ً
طریق زنجیرههای کاالیی) .البته این موضوع کتاب تاریخ مختصر نولیبرالیسم بود که
بعد از کتاب امپریالیسم جدید منتشر شد .این دو کتاب را باید با هم خواند.
-

بحث و نظری هست ،حتی در میان روشنفکران چپ غربی ،که
نتیجهی پیوندزدایی کشورهای جنوب جهان از جهانیسازی
بازگشت به دوران پیشامدرن است .نظرتان چیست؟ دستورکار
توسعهی کشورهای جنوب جهان باید از چه قرار باشد؟

به نظرم ایدهی پیوندزدایی کامل فاجعهبار است .ولی پیوندزدایی موردی و جستجوی
همکاریهای منطقهای مستقل از طریق همکاریمحدودههای جغرافیایی فکر خوبی
است .ایدهی من ایجاد جغرافیاهای جایگزین برای رابطهی متقابل است ،ولی
چشمانداز جهانی (مثالً درباره تغییرات آبوهوایی) بحرانی است.
-

بررسی شهرها یکی از مباحث مورد عالقه شماست .شما شهرها را
به عنوان فضاهای تصاحب ارزش اضافی تحلیل میکنید .چطور این
اتفاق میافتد ،بهویژه در متن شهرهای نولیبرالی؟ حق به شهر چه
اهمیتی دارد؟

شهرنشینی و انباشت سرمایه دست به دست هم میدهند و این یکی از جنبههای
تفکر مارکسیستی است که به لحاظ تاریخی کمتر بسط داده شده .در حال حاضر
نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی میکنند .بنابراین مسائل زندگی روزمره در
محیطهایی که با اهداف انباشت سرمایه ساخته شدهاند مسألهای مهم و منبع تضاد و
درگیری است .پیگیری حق به شهر به لحاظ سیاسی بر این موضوع تأکید میکند:
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برای مثال نب رد طبقاتی بر سر کیفیت زندگی شهری در همین شهرها .بسیاری از
جنبشهای بزرگ اجتماعی در دهههای اخیر بر سر چنین مسائلی بودهاند (مثال
جنبش پارک گزی در استانبول).
-

کتاب وضع پسامدرنیته به مبنای مادی این مقوله میپردازد .در
سطحی فلسفی ،تاثیر گستردهتر پسامدرنیسم بر زندگی اجتماعی
چیست؟ دربارهی تأثیر ایدهی پساحقیقت هم بگویید.

چرخش پسامدرن ،مثل بسیاری از جنبشهای فرهنگی جامع و تاحدودی نامنسجم،
فرصتهای مثبتی ایجاد کرده در کنار بیمعناییها و اثرات ارتجاعی .نکتهی مثبتش
گشودن امکان منظرگرایی و تاکید بر فضاست ،ولی هیچ دلیلی نمیبینم که این
موضوع در تخاصم با مارکسیسم باشد ،چون من در کارم بر چگونگی ادغام فضا،
جغرافیا ،و منظرگرایی با مارکسیسم تأکید میکنم.
در نهایت ،همانطور که ایگلتون در زمان اوج این جنبش گفت ،جنبش پسامدرن در
تأکید بر این نکته که «فرقی میان حقیقت و اقتدار و افسون سخنوری نیست» راه
افراط پیمود به نحوی که «قدرت مال کسی است که سرآمد زبانآوری و بافتن
پرآبوتابترین قصهها باشد» .پسامدرنیسم «تاریخ را به دور انداخت ،به استدالل
پشت کرد ،سیاست را زیباشناختی کرد و همهی تخممرغهایش را در سبد قدرت
افسون آنها گذاشت که قصه میبافند ».دونالد ترامپ یکی از محصوالت این افراط
پسامدرن است.
-

اوایل که اینترنت آمده بود آن را یک نیروی عالی آزادیبخش تصور
میکردیم .ولی در طول زمان ،انحصارهای بزرگی سربرآوردند که از
قِبل فضای دیجیتالی سود میبرند .مواردی مثل کمبریج آنالیتیکا به
همگان نشان میدهد چطور این انحصارگرها دادههای شخصی را
دستکاری میکنند .اینترنت چه خطرهایی دارد؟ چطور میتوان
اینترنت را آزاد کرد و در خدمت سودمندی عمومی قرار داد؟
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چیزی به اسم تکنولوژی خوب و رهاییبخش نداریم که به سمت قدرت سرمایه
منحرف نشود .در این مورد هم همینطور است.
-

نظرتان دربارهی ظهور دونالد ترامپ چیست؟ دلیل ظهور پوپولیسم
در بخشهای مختلف جهان چیست؟

او رئیسجمهور پسامدرن ازخودبیگانگی جهانشمول است.
-

آیا محبوبیت روبهرشد برنی سندرز و جرمی کوربین در
انتخاباتهای ایاالت متحده و بریتانیا شما را امیدوار میکند؟ یا
اینکه فقط به کار بسیج انتخاباتی میآیند؟ فرم و محتوای سیاست
سوسیالیستی امروز چه باید باشد؟

فرق بزرگی هست بین بسیج کردن و سازماندهی .تازه االن است که چپگرایانی به
این فکر افتادهاند که سازماندهی برای کسب و حفظ قدرت سیاسی حیاتی است.
در مورد بریتانیا ،گستردهترشدن این جریان در کنار بازسازی ساختار حزب نشانههای
امیدوارکنندهای پدید آورده .این نشانهها در یک جای دیگر هم دیده میشود:
مانیفست عمومیکردن بخشهای اصلی اقتصاد بهعنوان یک استراتژی سیاسی (که با
ملیکردن فرق میکند) .ولی مشکل اینجاست که بسیاری از نمایندگان حزب کارگر
در پارلمان هنوز حامی این ایدهها نیستند .در ایاالتمتحده هم تاکنون به اندازهی
کافی شاهد چنین چیزهایی نبودهایم.
-

شاهد موج سیاستهای دستراستی در سرتاسر جهانیم .آخرین
نمونهاش انتخاب ژائیر بولسانارو در برزیل است .آیا جهان مثل دهه
 1930و  40بهسوی فاشیسم میرود؟ اقصاد سیاسی پشت ظهور
ناگهانی سیاستمداران دستراستی افراطی مثل بولسانارو در یکی از
کشورهای آمریکای التین چیست ،کشوری که به سیاست
چپگرایانهاش شهره بود؟
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ازخودبیگانگی ناشی از نولیبرالیسم تحت مدیریت حزب کارگر و نیز فساد فراگیر به
ایجاد پایگاهی تودهای منجر میشود که مستعد بهرهبرداری توهمات نوفاشیستی
است .چپ نتوانست سازماندهی کند و حاال باید در دورهی سرکوب دست به
سازماندهی بزند.
-

درسگفتارهای شما درباره مارکس و مارکسیسم در سرتاسر جهان
بسیار محبوب شده است .مارکسیسم چه ربطی به وضعیت امروز ما
دارد؟ به نظرتان مارکس چه کمکی میتواند بکند؟

مارکس مراحل اولیهی تحلیلی فوقالعاده هوشمندانه را درباره نحوهی کار سرمایه به
مثابه یک شیوه ی تولید به رشته تحریر درآورد .در زمان مارکس سرمایه فقط در
بخش کوچکی از جهان توسعه یافته بود .ولی حاال همه جا هست ،بنابراین تحلیل
مارکس خیلی بیشتر از زمان خودش به وضعیت کنونی ربط دارد .هر کس به دقت
مارکس بخواند بر ارتباطش با وضعیت کنونی صحه میگذارد و از همینروست که
قدرت سیاسی ناچار به سرکوب این شیوهی تفکر است.
-

در سرمایهداری نولیبرالی ،ناامیدی و نارضایی چشمگیری میان
توده های مردم وجود دارد .امید به یک جهان بهتر از کجا میآید؟
چه چیزی باعث امیدواری شماست؟

بهرغم تمامی تالشها در سرکوب مردم ،آنها بیش از پیش میبینند که نهتنها
نولیبرالیسم بلکه سرمایهداری هم مشکلدار است .واضح است که نمیتواند
وعدههایش را محقق کند و لزوم شیوههای دیگری از سازماندهی سیاسی -اجتماعی
هر روز عیانتر میشود.

منبعmronline.org :

