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پرویز صداقت

در م سیری پرپیچوخم از تحوالت پر شتاب سیا سی قرار داریم .ب سیاری بر خطیر بودن
این م سیر و بروز تحوالت دگرگونکننده در امتداد آن اذعان دارند .بحرانهای داخلی
و دامنهی نارضایتی از وضع موجود ژرفا و گسترهای بیسابقه یافتهاند و بهطور همزمان
دولت ترامپ ف شار روزافزونی به نظام سیا سی ایران تحمیل میکند .اقدام اخیر وزارت
خارجهی امریکا در «افزودن نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی به فهرست سازمانهای
تروریستتتی» گام دیگری در رویارویی امریکا و ایران به شتتمار میرود .با این اقدام،
عالوه بر آن که کماکان تمامی مخاطرات یک دورهی «صلح مسلح» در کمین ماست،
احتمال فرارفتن از جنگ ستترد و لفاظی ،به رویارویی های نظامیِ عملی افزایش یافته
استتتو وضتتعیتی که نهتنها ایران که آیندهی خاورمیانه را نیز متأثر خواهد کرد .در
یاددا شت حا ضر تالش میکنم ضمن ارائهی ت صویری از بغرنجیهای و ضع کنونی
تصویری از چشماندازهای احتمالی و وظایف نیروهای ترقیخواه ارائه کنم.

یکم :گمانهای ژئوپلتیک
در و ضعیت کنونی خاورمیانه مهمتر از هرچیز صفآرایی گ ستردهای ا ست که میان
امریکا و متحدانش (شامل اسراییل و کشورهای ارتجاعی حاشیهی جنوبی خلیج فارس)
در مقابل ایران شتتکل گرفته استتت .بهرغم تأکید امریکا بر باز بودن راه مذاکره برای
ایران ،تأمل در پیششتتر هایی که برای آن برشتتمرده و نیز تروریستتتی قلمدادکردن
سپاه پا سداران عمالً ن شانههای آ شکاری از دنبال کردن سیا ست «تغییر رژیم» را به
ذهن متبادر میکند .اما در شرایط نگرانکنندهی خیزش جهانی جریان نوفا شی ستی در
جهان ،مجموعهای از ابهامات در شرایط خاورمیانه سایه افکنده ا ست و چ شماندازهای
وضع کنونی را ناروشنتر ساخته است.
قبل از هر چیز ،مو ضع قدرتهای بزرگ امروز جهان در قبال صفآرایی کنونی
مبهم استتت و قاطعانه نیستتت .در عین حال که اقدامات دولت ترامپ تاحدود زیادی
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منعکسکنندهی مواضتتع نومحافظهکاران امریکایی استتت نه ضتترورتاً تمامی بدنهی
حاکمیت در امریکا .دربارهی مواضتتع احتمالی قدرتهای جهانی ،اعم از کشتتورهای
اروپایی و روستتیه و چین ،در قبال این تحوالت نمیتوان قاطعانه نظر داد .بااینحال ،به
نظر میر سد اروپا نیز درنهایت موا ضعی کموبیش م شابه امریکا ،اما با انعطاف بیشتر
در قبال ایران ،اتخاذ کند .مو ضع رو سیه احتماالً به امتیازی که طرفین این صفآرایی
به این کشور بدهند منو خواهد بود .با توجه به حضور نظامی این کشور در سوریه و
دایمی شدن وجود پایگاههای نظامیاش در این منطقه از جهان ،به نظر میر سد ارتبا
رو سیه با الیت نظامیان در منطقهی خاورمیانه (از سی سی در م صر تا ا سد در سوریه)
تقویت شده ا ست .اما این الیت در عین حال که با ا سالمگرایان سیا سی مرزبندی
داشتهاند در برابر ایران مواضع ضدونقیضی دارند .به نظر میرسد اسد متحد استراتژیک
ایران استتت اما احتماالً بقای درازمدت خود را به بقای متحد استتتراتژیکش ترجیح
میدهد .بهویژه آن که در حقیقت دو نیروی نظامی استتراییل در جنوب و روستتیه در
خود سوریه ،اسد را در برابر شرایطی دشوار برای مانور در برابر تحوالت سیاسی آتی
قرار میدهد .در سالهای اخیر برخی خوشبینانه با ح ضور نظامی رو سیه در خاورمیانه
برخورد کردهاند و بر آن گماناند که این کشور میتواند در برابر یکهتازی امریکا در
این منطقه توانآزمایی چ شمگیری به نمایش بگذارد .اما بیاعتنا به این واقعیت ه ستند
که روستتیه ،در مقام کشتتوری نیمهپیرامونی ،نه قدرت اقتصتتادی توانآزمایی جدی با
غرب و امریکا را دارد و نه قابلانتظار استتت که در برابر منافع مالی ناشتتی از انواع
قراردادهای فروش تسلیحات به آن دسته از کشورهای عربی که امروز خصم جمهوری
اسالمی هستند ،با آنها همراهی نکند.
مواضع چین نیز منطقاً تابعی از منافع استراتژیک درازمدت و منافع مالی و اقتصادی
آن است .به لحاظ منافع استراتژیک بغرنجی پیشبینی مواضع چین از دوگانگی ارتبا
آن با امریکا در نقش شریک تجاری و همزمان در مقام رقیبی استراتژیک برمیخیزد.
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از سویی اقتصاد چین به عنوان دارندهی بیشترین ذخایر دالر و شریک تجاری بزرگ
امریکا بیش از هر کشتتور دیگری در دنیا از هرگونه آستتی
میبی ند .از ستتوی دیگر در م قام یک رق ی

به اقتصتتاد امریکا لطمه

ژئوپلت یک با ید بتوا ند در برابر امری کا

استقالل سیاسی خود را نشان بدهد و در فرایند رقابتهای ژئوپلتیک ائتالفی از متحدان
سیا سی خود را در مناطق مختلف جهان ت شکیل بدهد .موا ضع چین در قبال تحوالت
ونزوئال شاهدی بر این مدعاست.
اما مستتأله این استتت که آیا ایران نیز قادر خواهد بود در نقش متحد و شتتریک
اقتصتتادی چین در منطقهی خاورمیانه جایگاه این قدرت ژئوپلتیک نوظهور را تقویت
کند یا خیر .مهمترین عاملی که به نفع این گمانزنی استتت رقابت هژمونیک چین و
امری کاستتتت .ا ما به موازات آن مجمو عهای از عوا مل دیگر به ضتترر این ائتالف
ا ستراتژیک ا ست .به علت م شکالت سی ستم بانکی و تحریمهای بینالمللی ،افزایش
احتمال عدم ت صوی

معاهدهی پالرمو ،و ف ساد ساختاری موجود ،ارتبا مالی چین با

ایران در شرایط حا ضر ب سیار د شوار خواهد بود و در چنین ارتباطی چین نه با نگاه به
منافع مالی بلکه به منافع استتتراتژیک درازمدت باید به ایران بنگرد .اما آیا با توجه به
انواع قراردادهای مالی پرمنفعت اعراب جنوب خلیج فارس با چین و شرق آ سیا چنین
چشتماندازی محتمل استت بعید به نظر میرستد .قابلتأمل استت که رقی

منطقهای

چین ،یعنی هند ،در ستتال های اخیر تالش کرده با تقویت ب ندر چابهار در ایران (و
مستتتانا کردن آن از تحریمهای امریکا) در برابر ستترمایهگذاریهای مشتتابه چین در
پاکستان صفآرایی کند .به عبارت دیگر ،روشن نیست که آیا چین ضرورتاً ایران را
در مقام متحد پایدار استتتراتژیک خود در برنامهی توستتعهی ژئوپلتیک خود ارزیابی
میکند ،یا خیر.
در میان قدرتهای منطقهای در خاورمیانه ،اگرچه اختالفات میان قطر و عربستتتان
در حقیقت اختالفات بین ترکیه و عربستان هم به شمار میرود و باتوجه به صفآرایی
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میان ایران و عرب ستان در برابر یکدیگر میتواند فر صتهایی برای ایران فراهم کند،
اما به نظر میرسد در کوتاهمدت اردوغان در ترکیه برای منظور حفظ قدرت در دستان
حزب اعتدال و تو سعه و بهویژه بعد از شک ست اخیر در انتخابات شهرداریها بیشتر
به دنبال سرو سامان دادن به اقت صاد ترکیه برآید .اگرچه در شرایط کنونی بعید ا ست
که ترکیه به دنبال سر شاخ شدن ژئوپلتیک با عرب ستان و ا سراییل با شد ،اما تو سل
اردوغان به بلندپروازی منطقهای برای ستترپوش گذاشتتتن بر بحرانهای داخلی را نیز
نباید از دامنهی احتماالت خارج کرد .در عین حال ،ترکیه قطعاً در پی آن ا ست که از
فرصتهای مالی ناشی از تحریم ایران بهرهمند شود.
عراق و افغانستان در تمامی سالهای اخیر تالش کردهاند از ارتبا دوستانه با ایران
برخوردار با شند و بعید ا ست در رویهی خود تغییری دهند اما ،به موازات آن ،ائتالف
استتتراتژیکِ هر دو با امریکا و منافع مالی ناشتتی از ستترمایهگذاریهای شتتیوخ عرب
( بهویژه در عراق) عواملیا ند که آ نان را به ارت باطی کجدارومریز برای ایران بدل
میکنند که روی آنها نمیتوان اتکای ا ستراتژیک دا شت ،بهویژه در شرایط بحرانی
کنونی.
بنابراین نیروهایی مانند ستتپاه بدر در عراق ،حزباهلل لبنان ،ستتپاه فاطمیون در
افغان ستان ،و حوثیها در یمن ا صلیترین تکیهگاههای جمهوری ا سالمی خواهند بود.
این گروهها قطعاً در نقش اهرم فشار میتوانند در مواردی سپرهای حفاظتی برای ایران
فراهم کنند اما از آنجا که هدفهای ا ستراتژیک شان با نظم کنونی خاورمیانه مغایر
استتت نمیتوانند چیزی فراتر از اهرم فشتتار باشتتند .در عین حال ،تقویت بیش از حد
آنها ائتالف منطقهای علیه جمهوری اسالمی را تقویت میکند.
پرستتش کلیدی این استتت که هدف امپریالیستتم در مقطع کنونی در منطقهی
خاورمیانه چیستتت .آیا چنانکه برخی نگراناند هدف˚ شتتکل دادن به فرایند تجزیهی
کشتتورها و ایجاد دولتهای جدید و تجدید نقشتتهی خاورمیانه و شتتکلگیری یک
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خاورمیانهی جدید خواهد بود پا سخ به این پر سش بههیچوجه آ سان نی ست و فقط
میتوان دربارهاش حدسهایی زد .اما باید توجه داشتتت هرگونه تجزیهی خاورمیانه در
کنار ت ضعیف دولت  -ملتهای کنونی آن ،ت شکیل و تقویت واحدهای سیا سی جدید
برمبنای عواملی مانند قومیت و زبان را به همراه دارد که میتواند با ایجاد کانون های
جدید قدرت به «نظم ستتیاستتی» کنونی در منطقه آستتی های بهمرات

بیشتری وارد

کند .ازاینرو ،فراتر از تضمین امنیت اسراییل و احتماالً گسترش حوزهی سرزمینی آن
و مهارکردن دولتهای نافرمان و تقویت دولتهای فرمانبر ،دشتتوار بتوان با قاطعیت
از یک طرح امپریالیستتتی جدید برای تجزیهی قدرت های بزرگ این منطقه برمبنای
متغیرهای قومی و مذهبی صحبت کرد.
در مجموع به لحاظ آرایش ژئوپلتیک وضعیتی معماگونه با دوگانگیها و ابهامهای
ب سیار در منطقه حاکم ا ست اما در کوتاهمدت و میانمدت شرایط ژئوپلتیک م ستعد
بروز بحرانهایی حاد خواهد بود که به زیان ملتهای منطقه استتت .اگرچه دولتهای
منطقه میتوانند برای سرپوش گذاشتن بر بحرانهای درونی از آن بهره ببرند.

دوم :تشدید بحرانهای داخلی
به همین ترتی  ،به لحاظ شرایط داخلی در ایران با اوضاع بغرنجی مواجهیم ،تاحدی که
مهار بحرانهای کنونی عمالً ناممکن به نظر میرسد .تصویری از روندهای اقتصادی ت
اجتماعی در دورهی کوتاهمدت ارائه میکنم.
از اوایل دههی حاضر نوعی بحران ساختاری در اقتصاد ایران به فعلیت رسیده است
که امکان برونرفت از آن بدون دگرگونیهایی ساختاری و بهطور خاص بدون تغییر
ساخت قدرت ناممکن جلوه میکند .به سب

همزمانی بحران ساختاری با دور نخ ست

تحریمهای مالی ،خیلیها این بحران را صرفاً برخا سته از تحریمهای بینالمللی دان ستند.
همچنین اجرای بر جام و افزایش تول ید ن فت که مت عا ق

آن به افزایش نرخ رشتتتد
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اقتصتتادی انجامید نیز بهظاهر چنین تصتتوری را تأیید میکرد .بیتوجه به اینکه این
افزایش نیز عمدتاً حاصتتل بهرهبرداری از ظرفیت های ازپیش موجود بود ،نه آن که
ظرفیت تازهای در اقتصاد ایجاد شود.
در چنین شتترایطی میتوان انتظار داشتتت که بحران ستتاختاری در اقتصتتاد ایران
ا ستمرار و رکود اقت صادی و تورم تعمیق یابد .از سویی نرخ ر شد اقت صادی در اعداد
منفی سیر خواهد کرد و از سوی دیگر نرخ تورم در ابعاد سنگین استمرار خواهد یافت.
تأثیر بالفصل استمرار رکود عبارت خواهد بود از افزایش آمار بیکاران و بیثباتکاران
و نرخ بیکاری و بیثباتکاری در اقتصاد ایران توأم با تمامی تبعات منفیاش .استمرار
تورم نیز ت ضعیف قدرت خرید خانوارها را بیش از پیش به دنبال خواهد دا شت و این
هردو نیز بحران فقر و نابرابری طبقاتی را ت شدید خواهند کرد .ت ضعیف هرچه بیشتر
طبقهی متوسط و راندن شمار هرچه بیشتری از آنان به زیر خط فقر دیگر پیآمد این
وضعیت خواهد بود.
در چنین شتترایطی دولت که از فقدان اقتدار ستتاختاری آستتی

میبیند ناگزیر به

انواع ترفندها برای تزریق نقدینگی به اقت صاد متو سل می شود که گرچه در شرایط
کنونی چارهی دیگری برایش تصتتور نمیتوان کرد اما تأثیر مهم آن تشتتدید شتترایط
تورمی و بحرانهای اقتصادی حاصل از آن خواهد بود.
پیآمد دیگر و ضع کنونی ،ت شدید بحران نا شی از فقدان تقا ضای مؤثر برای انواع
کاالهای م صرفی بادوام ،بخش م سکن و ب سیاری از فعالیتهای خدماتی خواهد بود و
همین امر پیآمدهای رکودی را تقویت میکند و بر ابعاد بیکاری ،بیثباتکاری و بر
آهنگ توقف فعالیت خویشفرمایان مستقل و بخشی از خردهبورژوازی میافزاید.
بنابراین تغییرات ستتاختاری طی یک دههی اخیر در پیکرهبندی طبقاتی در ایران
که با تضعیف طبقهی متوسط و خردهبورژوازی سنتی آغاز شده بود ت شدید می شود و
ابعادی بحرانیتر خواهد یافت .به این ترتی

بحران فقر و شتتکاف طبقاتی تشتتدید
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می شود و از سویی تقویت انواع آ سی های اجتماعی نا شی از آن و از سوی دیگر
تشدید اعتراضات معیشتی گروههای مختلف مردم را شاهد خواهیم بود.
در زمینهی بحران زیستتتمحیطی نیز دلیلی بر کاهش اثرات مهلک آن در دستتت
نداریم .نمونهی بارانهای اخیر صرفنظر از ابعاد کم سابقهی بارندگی بهرو شنی ن شان
داد که برنامههای تو سعه طی نیم قرن اخیر و بهویژه تو سعهی سوداگرانهی سه دههی
اخیر ،چهگونه کالبد اجتماعی را در برابر بحرانهای طبیعی بیحفاظ ستاخته و چهگونه
هر سانحهی طبیعی میتواند به سرعت به بحرانی اجتماعی و حتی سیا سی بدل شود.
بنابراین استتتمرار بحران زیستتتمحیطی و بحرانهای حاد اجتماعیِ منتج از آن کامالً
محتمل است.
در زمینهی بحران مؤس سات اعتباری ،به سب

سقو ارزش پول ملی در یک سال

و نیم اخیر با افزایش ارزش ریالی داراییهای واقعی بانکها و مؤسسات مالی و کاهش
ارزش واقعی وام های معوّق و استتتفاده از ترفندهای حستتابداری برای تجدید ارزیابی
داراییها ،بهظاهر از ابعاد بحران مالی بانکها و مؤسسات مالی کاسته شده است .اما به
ستتب

زیان انباشتتته در بخشتتی از بانکها ،و نیز بهواقع از آنجا که بخش عمدهای از

داراییهای بانکها «منجمد» و غیرقابل تبدیل به وجوه نقد هستند ادامهی حیات بخش
عمدهی بانکهای خصوصی صرفاً تابعی از شرایط ناشی از انتظام سیاسی است و از این
رو هر آن امکان فرارفتن بحران بانکی به ابعاد مهلکتر وجود دارد.
در چنین او ضاع و احوالی در حیطهی اقت صاد شاهد امواج سوداگری مالی و نیز
تقویت فرار سرمایه از ک شور خواهیم بود .این امواج سوداگری مالی عمدتاً به سوی
بازارهای ارز ،کاالهای مصتترفی ضتتروری و برخی ستتهام بورس برای بهرهبردن از
نو سانات قیمتی کوتاهمدت خواهد بود .این حرکتهای سوداگرانه در جهت ت ضعیف
هرچه بیشتر بخش واقعی اقتصتتاد خواهد بود و به تشتتدید رکود تورمی منجر خواهد
شتتد .عالوه بر آن ،جریان خروج ارز از کشتتور نیز بهقوت استتتمرار مییابد .مجموع
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بحرانهای سیاسی و اقتصادی حادشونده در کشور بهتمامی به زیان حضور سرمایه در
کشور و تمایل به انتقال آن به خارج است .بنابراین سرجمع با مجموعهای از بحرانهای
ستتاختاری متقابل ستتروکار داریم که در رابطهای همافزا با یکدیگر حیات متابولیک
درازمدت اقتصاد را بعید میسازند.

سوم :چشماندازها
به گمان من ،مجموع بحرانهای اقت صادی و اجتماعی داخلی ا ستمرار درازمدت و ضع
موجود را ناممکن ساخته و به بحرانهای کنونی خ صایلی بخ شیده که ن شاندهندهی
مهارناپذیری آنها ا ست و در این میان بحران ژئوپلتیک و مداخالت امپریالی ستی ابعاد
آن را وخیمتر کرده ا ست .سؤال مهمی که باید در صدد پا سخگویی به آن برآمد این
استتت که در چنین شتترایطی ،و بهویژه با توجه به تهدیدات امپریالیستتم ،استتراییل و
نیروهای ارتجاعی منطقه ،نیروهای آگاه چه وظایفی بر دوش دارند.
تجربهی چهار دههی گذشتتتهی خاورمیانه نشتتان میدهد که چهگونه در پی افول
نیرو های ستتکوالر ملی و چپ ،شتتتا هد قدرتگیری بن یادگرایی و ل فاظی های
ضدامپریالی ستی این جریان بودهایم .در مقاطع گوناگون بخ شی از نیروهای چپ ا سیر
انواع لفاظیهای این گفتمان «ضتتدامپریالیستتتی» شتتدند و به این ترتی
اعتبار چپ آستتی

در نهایت به

زدند .امپریالیستتم یک رابطهی اجتماعی جهانی مبتنی بر ستتلطه و

انتقال ارزش اقت صادی از ک شور تحت سلطه ا ست .سیا ستهای اقت صادی چهار دههی
گذ شته در ایران نیز کماکان مبتنی بر ا ستمرار و ضعیت پیرامونی  /تحت سلطهی آن
در نظام اقت صاد جهانی بوده ا ست و ن شانی از یک سیا ست اقت صادی ضدامپریالی ستی
نمیبینیم .عالوه بر آن ،بهویژه در شرایط کنونی ،به گمان من ،مبارزه با مناسبات سلطه
ا صوالً بهمدد دموکراتیک سازی ف ضای سیا ست و اقت صاد و اتکا به نیروهای اجتماعی
درونی امکانپذیر ا ست ،نه با شعار و لفاظی .اگر نیرویی خود را مخالف امپریالی سم و
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رابطهی ستتلطه در ستتطح جهانی میداند باید در جهت دموکراتیکستتازی اجتماعی و
اقتصتتادی گام بردارد ،نه به ستتوی انواع لفاظی و شتتعار و تهدید و زمینهستتازی برای
تقویت امپریالی سم و صهیونی سم در منطقه .آن نیروی آگاهی که در این بازی فری
دا ستان کهنه و تکراری رویارویی امپریالی سم و ضدامپریالی سم را بخورد صرفاً محکوم
به تکرار تراژدیهای گذشته است.
البته در این میان خطر جنگ موضوعی نیست که بتوان نادیدهاش گرفت .تجربهی
م شقتبار افغان ستان و عراق و لیبی ،این قربانیان امپریالی سم ب شردو ستانه ،در برابر
چ شمان ما ست و نمیتوانیم بر این تهدید چ شم بپو شیم .بزرگترین خطر برای ملتها
خطر درگیرشدن در جنگ است .اما این تقابل با امپریالیسم بهطور توأمان باید تقابل با
همهی جنگافروزان نیز باشد .از این رو ،وظیفهی نیروهای مترقی قبل از هرچیز تالش
برای ایجاد یک جنبش فراگیر اجتماعی منطقهای برای صلح است.
در عر صهی جنبشهای اجتماعی ،دینامیک عوامل سیا سی ،اجتماعی ،اقت صادی،
مالی و ژئوپلتیک همه در جهت تغییر شتابان و ضع موجود گام برمیدارند ،اما قدرت
سیاسی با اتکا به ابزار قهر میخواهد وضع موجود را استمرار بخشد .آیا میتوان صرفاً
به اتکای این نیرو وضتتعیت را در درازمدت تداوم بخشتتید منطق تحوالت تاریخی
خالف آن را گواه میدهد .البته سرکوب سیاسی ،حذف و حتی نسلکشی بهکرات در
تاریخ رخ داده و حافظهی تاریخی آکنده از بوی مشتتمکزکنندهی آن استتت .اما در
شرایطی که در فردای سرکوب امکان حیاتبخ شی به سوختو ساز اقت صادی جامعه
وجود ندا شته با شد ،چنین اقداماتی گذار را فقط پرهزینهتر و بغرنجتر می سازد ،نه آن
که وضع موجود را در درازمدت استمرار بخشد.
شتترایط نومیدکنندهای وجود دارد .مجموع تحوالت چهار دههی گذشتتته عناصتتر
پیوندبخش اجتماعی را ب سیار کمرمق ساخته ا ست .آرایش و موا ضع نیروهای سیا سی
نیز نومیدی نستتبت به چشتتماندازهای موجود را تشتتدید میکند .بهطور کلی همهی
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جناحهای رستتمی موجود در نظام ستتیاستتی مستتتقر و از جمله جریان موستتوم به
«اصتتالحطل » ،هیچ یک برنامهای عملی برای برونرفت از بحرانهای موجود ندارند.
همهی آنچه طی سه دههی گذ شته د ستگاه نظری و راهکارهای عملی ا صالحطلبان
برای گذار از وضتتع موجود را تشتتکیل میداد در برابر بحرانهای موجود فاقد راهحلی
عملی استتت .بخت آنان برای تأثیرگذاری بر ستتمتوستتوی تحوالت آتی بهویژه از
دیماه  1396به این ستتو بهطرز چشتتمگیری کاهش یافته استتتو بماند که اغل

آنان

بهشدت در فساد ساختاری موجود مستحیل شدهاند.
در میان نیروهای ستتیاستتی خارج از ایران نیز وضتتعیت کلی بهشتتدت نومیدکننده
است .جمع بزرگی به صف دشمنان منافع ایران پیوستهاند و عمالً طرحهای امپریالی سم
و نظام ستتلطهی جهانی را ترویج و نمایندگی میکنند .جمعی نیز که در گذشتتته
گرایشهای چپ داشتتتهاند اکنون روایتی رقیق از ستتوستتیالدموکراستتی را نمایندگی
میکنند که آن نیز هیچ برنامهای برای برونرفت از بحرانهای ساختاری جاری ندارد.
البته گروههای اندک شمارتری هم ه ستند که بخش عمدهی از انرژی خود را کماکان
صرف تصفیهحسابهای کهنه با رقبای همفکر میکنند.
در سطح داخلی ،از سال گذ شته اعترا ضات اجتماعی ضمن گ سترش قابلتوجه،
بهتدریج تاحدودی میل به متشکلشدن را از خود نشان داده است اما هنوز با تشکلیابی
واقعی (فراتر از تشکلهای نمادین موجود) فاصلهی بسیار دارد و کنشگران معترض با
شرایط د شواری برای غلبه بر این امر مواجهاند .عالوه بر آن ،در صورت ت شکلیابی
بازهم برای برخورداری از تمهیدات و ابزارهایی برای مفصتتلیابی جنبشهای متعدد با
یکدیگر به منظور دنبال کردن یک پروژهی مطالباتی سیا سی م سیر سختی در پیش
است ،چه برسد به آن که این اعتراضات بتواند در قامت یک «بدیل» پدیدار شوند .با
ه مهی این ها ،نیرو های مترقی هیچ راه و گزی نهی دیگری بهجز دن بال کردن این
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اعترا ضات ،تعمیق و ب سط ت شکلیابی ،مف صلیابی ت شکل ها و در نهایت شکلدادن به
بدیلی مترقی بر اساس آن در پیش ندارند.
عواملی میتواند به روندهای جاری شتتتاب بخشتتد ،مانند شتتکاف در ستتازوبرگ
ستترکوب یا دستتتگاه بوروکراتیک ،عواملی هم میتواند آن را کند ستتازد ،مانند
بحران های منط قهای ،بروز ج نگ های م حدود و جز آن .عوا مل کو تاه مدت قاط عا نه
قابلپیشبینی نیستتتند ،اما روندهای درازمدت قطعی استتت .اگرچه این قطعیت ستتلبی
ا ست ،نه ایجابی .یعنی عوامل عینی ا ستمرار درازمدت و ضع موجود را ناممکن میکند،
اما عوامل سوبژکتیو است که سمتوسوی تحوالت آتی را رقم خواهد زد .اینجاست
که مردم میتوانند تاریخ خود را بسازند.
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پیشگفتار
انقالبی که «بود» چنان بیرحمانه «نابود» شتتد که با گذشتتت  ۴۰ستتال ،فرآیند
« شدن»اش گویی از اذهان گریخته ا ست .روایتهای ب سیاری که دربارهی انقالب ۵۷
نوشته شده است ،کمابیش به نوعی از نتایج هولناک آن تأثیر پذیرفتهاند .آنچه دراین
فا صلهی زمانی میبای ست محفوظ نگاه دا شته می شد اما ظاهراً فراموش شده ا ست،
زمینههای ظهور ،تداوم و بالندگی انقالبی سراسری است که با سرنگونی شاه در بهمن
 ۵۷به پایان نرسید و تا اوایل  136۰کماکان ادامه یافت.
نتیجهی محتوم این غیبت حافظه ،فروکا ستن مفهوم انقالب به یک «رخداد» ا ست
به وجهی که همچون حادثهای طبیعی پدیدار گ شته و عامالن و سوژههای آفرینندهاش
را از صحنهی تاریخ بیرون میکند .چنین مینماید که ب سیاری از داوران انقالب دچار
نوعی عار ضهی نظری شده با شندو چه آنها که از ن سل انقالبند و چه پس از انقالب.
این «عار ضه» ،مداقهی بیواسطططهی انقالب بهسططان پدیده ای خارجی ا ست .دراین
نگرش ،انقالب «داده»ای تجربی به نظر میر سد که نظرورز خود و ایدههای خود را از
تعارضات درونی اش حذف کرده و از پس وقوع حادثه وارد صحنه میشود.
بدینسان با خارج کردن خود از بستر زمان ،ضرورتی نمیبیند که رابطهای منفی با
نظرات خود برقرار نماید و خوی شتن را درآینهی تاریخ نقد کند .هم ازاینرو ست که
دچار «فرامو شی» می شود .این فراموشکاری یا گریز از خود سنجی ،و از آنجا حس
بیتاریخی ،فقط به گذ شته مربو نی ست بلکه همچنین به معنی خودداری از شرکت و
حضور در زمان حال است .مشکل بتوان چنین روشی را «پدیدارشناسی» انقالب نامید
حتی اگر اینجا و آنجا با عباراتی از هگل زینتبندی گردد.
آیا هرآنچه به چشم میآید ،هرآنچه قابل لمس باشد و هر آنچه نمودار می شود
را میتوان «پدیده» خواند و برر سی آنها را پدیدار شنا سی نامید چنانچه مرجع چنین
گفتمانی هگل باشتتد ،الزم به یادآوری و تأکید استتت که «پدیدارشتتناستتی ذهن»
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دربردارندهی چگونگی ظهور اشکال متنوع آگاهی و خودآگاهی در یک بستر تاریخی
است.
بنابراین جای پر سش دارد که آن صورتبندیهای متنوع میانجیگر اجتماعی که در
فرآیند انقالب پدیدار شدند به کجا رفتند انقالب ،انقالب نشد مگر وقتیکه کارگران
صنعت نفت در اعت صاب عموی سیا سی  9۰روزهی خود ،کل ساختمان اقت صادی نظام
حاکم را فلج کردند .آنهایی که به درستی انقالب ایران را «پرسشناک» نامیدهاند آیا
نباید بپرسند که چرا در اوج اعتصابات سراسری ،کارگران چاپ شبانهروز مشغول کار
بودند آن شکلبندیهای خودجوش همب ستگی اجتماعی که در هر کوچه پسکوچه
ای غذا ،سوخت و دارو تقسیم میکردند چه شدند
مگر انقالب برای این نیستتت که ستتوای دگرگونی ستتاختار اقتصتتادی منجر به
برقراری روابط جدیدی بین انسانها گردد و این روابط انسانی جدید ،آیا شامل رابطه
ی زن و مرد نمی شود پس در بازنگریهای انقالب ،فوران صدها هزار زن در ه شت
مارس  13۵۷چه جایگاهی دارد موج اعترا ضات سرا سری جوانان دان شجو که ت شنهی
آزادی و نیز ایدههای آزادی بودند و منجر به بستن دانشگاهها شدند ،چه باری را حمل
میک ند درک جای ت عابیر کنونی از انقالب با ید بهدن بال جنبش های اقل یت های ایران
بهویژه کردستان گشت
یادآوری و حفظ نقا اوج انقالب به خاطر بای گانی کردنشتتان در نگارش تاریخ
نی ست .بهخاطر سپردن و یادآوری د ستاوردهای عامالنی که انقالب را به جریان می
اندازند ،صرفنظر از جذب و انتقال حافظهی جمعی به ن سلهای بعد ،میتواند اندرزی
حکیمانه به گرایشهایی باشتتد که انقالب ایران را بدون «حکمت» ارزیابی میکنند.
بهدیدهی هگل« :تمام انقالبات ،چه در علوم و چه در تاریخ عمومی ،نا شی از آن ا ست
که روح ان سان برای ادراک و فهم خودش و برای بازیافتن خود ،مقوالت پی شیناش را
برهم زده و او را درپیوندی حقیقیتر و عمیقتر با خودش قرار داده است«( ».فلسفهی
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طبیعت» ،ص )11
یک چنین روحی بود که درکوران انقالب موج

رها شتتدن انرژیهای خالقهی

اجتماعی گردید .درچنین مواقعی ،جامعه به وهلهی کامال جدیدی از آگاهی میرسد؛
ناممکن را ممکن می سازد ،از زیر سلطه «علیت» محض و جبر کور بیرون میرود و
به ناگاه چنین مینما ید که با برآمد یک حس جد ید از تشطططر یک مسطططاعی ،قدرت
تشخیص و توانمندی اجتماعی روبرو شدهایم .تکاپوی عمومی برای خودفرمانی ،برای
برقراری یک روش جد ید ز ندگی ،که در مجمو عهی انگیزه ها ،تمن یات و
درخواستهای مشخص و معین مردم تجسم مییابد ،بیانگر شکل گرفتن خردی جمعی
است.
این شعور نقادانهی جمعی که زادهی خودانگیختگی ا ست ،در درون خود همچنین
دربردارندهی مفهوم و نظریهای انقالبی است که قاعدتاً میبای ست روشنفکران رادیکال
را به چالش ک شیده و نیاز به یک روش جدید فکری را در آنها بیدار کند .برعکس،
ما امروز با گرایشهایی روبهرو هستتتیم که بجای ادراک و جذب محتوای غنی ،چند
بعدی و انضتتمامی ستتوژههایی که درحکم شتتعور انقالب بودند ،انقالب را از معنا تهی
کرده و تعار ضات درونی آن را در یک کلیت تجریدی ،همچون ستیزهی « سنت و
تجدد» ،به تصویر میکشند.
جای پر سش ا ست که چنین بردا شتی از مفهوم «کلیت» با بردا شتهایی که چهل
سال پیش جنبش نوپای زنان آزادیخواه ایران را «جزیی از کل» می انگا شتند ،تا چه
اندازه فاصتتله پیدا کرده استتت در آن زمان بخش اعظمی از نیروهای چپ به جای
ت شخیص وهلهای نوین برای تداوم و تعمیق انقالب ،که با جنبش گ سترده زنان آغاز
گردید ،آنان را در عمل به خانهنشطططینی دعوت کردند چرا که نباید «کل» را قربانی
«جزء» کرد؛ انگار یک کل بدون اجزایش استتاستتاً واقعیت وجودی دارد .کلیتی که
انضمامی نباشد ،یک کل توخالی و انتزاعی است!
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درعین حال بودند گرایش هایی که از همان آغاز بر خودفرمانی جامعه و شتت کل
شمولیت یافته خودگردانی شورایی پاف شاری میکردند .اینکه این گرایشها ح ضور
پررنگ و تعیینکنندهای در سمت گیری چپ و انقالب ندا شتند نباید نادیده انگا شته
شود .شای سته نی ست آنهایی که امروز بهدر ستی جامعهگرایی را دربرابر دولتگرایی
ترویج میکنند ،اینگونه وانمود سازند که خودفرمانی مدنی ،ایدهای نوظهور است و از
ری شه ای تاریخی برخوردار نی ست .وانگهی ،خود مقولهی جامعهگرایی نیز میتواند به
یک کلیت انتزاعی تبدیل گردد .پس نقد اجتماعی باید ازکجا آغاز کند

خرد و انقالب
هیچکس منکر ح ضور خرد در تاریخ نی ست .یکی خرد را در ورای جامعه یا در دولت
مییابد ،آن دیگری خرد را در یک «حزب پیشتتاهنگ» و حتی یک رهبر جستتتجو
میک ند .خرد را میتوان در درون ا تاق های فکری هم محبوس کرد و فرد یا یک
مجتمع روشتتنفکری را حاملین خرد پنداشتتت .ریشتتهی تمام این مفاهیم به نوعی
درگ س ست عمیق جامعهی معا صر بین فعالیت عملی و کار فکری نهفته ا ست .مبلغان
چنین نظراتی چه بدانند و چه ندانند ،چه خیرخواه با شند و چه نبا شند ،الزاماً به نتیجهی
منطقی عق افتادگی مردم عامی میر سند و نهایتاً بدون دخالت م ستقیم و بهجای آنها
تصمیم گرفته و برنامهریزی میکنند.
تمامی انقالبهای ناتمام ،سقط شده و دگردی سی یافته ،قدرت یابی رهبرانی را
درپی دا شتند که مآالً حاملین ا صلی انقالب را از شرکت در تعیین سرنو شت خود
محروم و بر آنها حکومت کردهاند .بنابراین برای آغازی نو ،ضروری ا ست که از
ابتدا با ریشههای نظری نخبهگرایی و از آنجا منجمد کردن خرد وداع کنیم.
کارل مارکس به محض گستتستتتت از جام عهی بورژوایی ،درحین ن گارش
«د ستنو شتههای فل سفی-اقت صادی» ( ،)1۸۴۴درمواجهه با خیزش بافندگان « سلزی»،
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چنان اثری از خود بهجای گذاشتتت که ردپای آنرا میتوان ستتالها بعد در بررستتی
انتقادی «کمون پاریس» نیز م شاهده کرد .اولین شر برای فهم حقیقت و ت شخیص
سر شت یک حرکت اجتماعی جدید این ا ست که بهجای ایفای نقش آموزگار ،پیش
داوریهای خود را کنار گذاشته و بدقت به آن گوش فرا دهیم تا بیاموزیم.
بهدیدهی مارکس ،در کنش کارگران سلزی میتوان «خصلت نظری و آگاهانه»ی
آنها را دریافت کرد« .نهتنها ماش تینآالت ،این رقیبان کارگر ،بلکه دفاتر حس تاب و
عنوانهای مالکیت نیز منهدم شدند .درحالیکه تمام جنبشهای دیگر ابتدا علیه د شمن
پیدا یعنی ارباب صنعتی هدف گرفته شده بودند ،این جنبش در عین حال علیه د شمن
ناپیدا ،یعنی بانکدار نیز نشانه رفت( ».مجموعه آثار )3:۲۰1 ،سپس نتیجه می گیرد که
« شعور فقرای آلمان با آلمان فقیر ن سبتی معکوس دارد ».آلمانِ «فل سفی» در کنش
کارگران استتت که میتواند عامل فعال خود را پ یدا ک ند .پس یک خیزش کارگری
حتی اگر فقط در یک ناحیهی صتتنعتی معین اتفاق بیافتد« ،هرقدر هم جزیی باشتتد،
درخود یک روح جامع را حمل میکند…چراکه اعتراض ان سان علیه شرایط ناان سانی
ا ست ،چرا که از خا ستگاه یک فرد بالفعل شروع میکند ،چرا که اجتماعی که فرد
علیه جدایی آن از خودش میشورد ،اجتماع حقیقی انسان ،هستی انسانی است ( ».همان
جا ،ص )۲۰۵
درعوض ،خا ستگاه حرکتی که صرفاً علیه شکل معینی از دولت مبارزه میکند و
خوا ستار پایان بخ شیدن به انزوایش از قدرت و سیا ست ا ست ،یک «کل انتزاعی»
ا ست ،چرا که دولت سیا سی یک ایدهی جامع تجریدی ا ست که صرفاً در تعار ضی
سازمانیافته با ه ستی فردی قابل فهم ا ست .اجزای یک کلیت ان ضمامی ،هریک به
خودی خود دربردارنططدهی یطک کلیطتانططد( .ه گل« ،منطق» ،ص )۲۰درغیر این
صتتورت ،به عوض ا نداموارهای ز نده ،با جستتتد مردهای روبروییم که فقط بهدرد
کالبدشکافان میخورد!
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کلیت انضمامی
مارکس دربرابر دولت ،انتزاعی دیگر تحت عنوان «اجتماع» را برنمینشتتاند بلکه وجه
عام را از درون خاص بیرون میکشد .او در مبحای نسبتاً پیچیده دربارهی روش اقتصاد
سیاسی در «گروندری سه» ،میپرسد :نقد را ازکجا باید شروع کرد مارکس در اینجا
دو نظریه را برجستتته میکند .یکی دیدگاهی که با فرد خودکفا بهعنوان واحدی اتمی
شروع میکند و دیگری نظریهای که با «جمعیت» بهعنوان «سوژهای واحد».
خاستگاهی نظریهی اول «جامعهی مدنی» معاصر است و «ژان ژاک رو سو» آنرا
نمایندگی میکند« .قرارداد اجتماعی» روسو ،سوژههایی را که بهطور طبیعی مستقل از
یکدیگر هستتتند با میانجیگری یک قرارداد اجتماعی وارد یک اتحاد عمومی میکند.
(«گروندریستته» ،ص  )۸۴خود این فرد اتمی وجه مشتتخصتتهی اجتماعی استتت که
برخالف عصر کهن ،دیگر جزیی از متعلقات یک مجموعهی محدود نیست بلکه فردی
منفصل شده از پیوندهای طبیعی ،قبیلهای و خوی شاوندی استو فرد ایدهآل قرن هجدهم
و موردنظر آدام اسمیت و ریکاردو است.
اما د یدگاهی که با جمع شتتروع به کار میکند نیز نستتبت به اجتماع «نگاهی
نادر ست و ا سپکوالتیو دارد» که شامل ادیبان سو سیالی ست و اقت صاددانانی چون «ژان
باتی ست سه» میگردد( .همانجا ،ص )9۴باوجودی که شروع از جامعه ان ضمامی به
نظر میرسد ،اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که جامعه به محضی که طبقات را از آن
حذف کنیم ،خود یک انتزاع است .خود این طبقات نیز واژهای بیمعناست مگر آنکه
با عواملی که بر آن تکیه دارند ،مانند کار دستمزدی ،سرمایه و غیره آشنایی پیدا کرده
با شیم .بنابراین چنان شروعی دربر دارنده «مفهومی آ شفته از کلیت ا ست( ».همانجا،
ص )1۰۰
پس ضروری است که بهواسطهی تعینات بعدی و توسل به تجزیه و تحلیل ،از آن
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بردا شت مت صوراً ان ضمامی به سوی مفاهیم و تجریداتی سادهتر حرکت کرد تا اینکه
به سادهترین تعینات ر سید .از آنجا می باید م سیر حرکت را ازنو تعقی

کرد تا این

که باالخره بار دیگر به اجتماع رستت ید .اما این بار بهعنوان جامع یت پربار تعی نات و
روابطی چند بعدی .یک مقولهی انضتتمامی زمانی واقعاً چنین استتت که «ترکیبی از
تعینات همهجانبه و گوناگون و از اینرو وحدت (ستتنتز) عواملی متنوع باشتتد( ».ص
 )1۰1چنین روشتتی نتیجهی فرآیندی فکری به نظر میرستتد اما در حقیقت بهمنزلهی
نقطهی شروع در واقعیت و لذا همچنین در مشاهده و ادراک است.
بنابراین ،گ س ست با دولتگرایی و روآوری به جامعه بهعنوان بدیل آن ،با اینکه
یک د ستاورد نظری الزم ا ست ،ولی بههیچوجه کافی نی ست چرا که هنوز از خا ستگاه
یک جامعهی مدنی به جامعهای انسانی ،به «انسانیتی اجتماعیشده» گذر نکرده است.

دولت و جامعهی مدنی
به دیدهی مارکس ،انقالب فران سه درحکم آخرین کن شی بود که طبقات سیا سی را به
طبقات اجتماعی تبدیل کرد و جدایی بین هستی سیاسی و اجتماعی را به کمال رساند.
انقالب فران سه ،روح سیا سی را آزاد کرد ولی نتوان ست عنا صر مادی و معنوی سازای
جامعهی مدنی را به تعامل بر ساند .جامعهی مدنی عر صهی نزاع و ک شمکش همگانی
است که درآن منافع «عام» به معنی عمومیتیافتگی نفع خصوصی است.
جامعهی مدنی بهعنوان مجموعهای که بهطور مفر منقسم و خودگشته است ،یک
مفهوم هگلی استتت که مارکس با آن مخالفتی ندارد .هگل جامعهی مدنی را به دولتی
«خارجی» یا «مادی» تشبیه میکند که حامل انبوهی از خصوصیات متضاد است .یعنی
اجتماع هنوز در مرحلهی انف صال ب سر برده و واب سته به ضرورت ا ست ،بهطوریکه
هگل آنرا « سی ستم نیازمندیها» مینامد .بهدیدهی هگل ،جامعهی مدنی نیازمند «نظمی
اخالقی» است که بین انسان بهعنوان یک « شهروند» و یک «بورژوا» پادرمیانی کند.
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بنابراین «ماتریالیستتم» جامعهی مدنی را تنها با «ایده آلیستتم» «عقلی جامع» میتوان
برطرف کرد.
منشتتاء اختالف مارکس با هگل در چگونگی برطرف نمودن تعارضتتات جامعهی
مدنی نهفته استتت .یکم ،عقل کلی که «در خودآگاهی بالفعل شتتهروندان و روح
اجتماعی آنان» ری شه ندا شته با شد ،یک کل مجازی ا ست .دوم ،اینکه ان سان بیش از
یک شهروند و ه ستی ان سانی فراتر از یک ه ستی حقوقی ا ست .سپس نتیجه میگیرد
که در یک «دموکراستی حقیقی» ،اصتتول مادی و صتتوری قرین یکدیگرند .ازاینرو
«دولت سیاسی ناپدید میشود« ( ».نقد فلسفهی حق هگل» ،ص )31
بدون شک برطرف کردن «بردگی جامعهی مدنی» نیازمند یک انقالب ا ست .اما
انقالبی که «روحی سیا سی» دا شته با شد ،برا ساس سر شت محدود و متعارض چنین
روحی سازماندهی کرده و یک الیهی اجتماعی خاص را بهعوض خود جامعه به قدرت
میرساند .هر انقالبی تا آنجا که قدرتهای حاکم را سرنگون میکند و روابط پی شین
را منحل می سازد ،کن شی سیا سی ا ست .بدون انقالب به سو سیالی سم نمیتوان فعلیت
بخ شید .اما وقتی که کنش سازماندهندهی خود آن آغاز میگردد ،هنگامی که عینیت
و روح آن پدیدار میگردد ،در آن موقع ،سو سیالی سم این پو ستهی سیا سی را بهدور
میافکند.
مارکس در تمام عمر به این ا صول پایبند ماند ،چه در نقد فل سفهی حق هگل ،چه
در ن قد «فردی نا ند الستتتال» بهعنوان «دیک تاتور کارگری آی نده» و چه در روا یت
هوشمندانهاش از کمون پاریس.

علی رها

پرولتاریا بهعنوان سوژه
ب نا به تعریف مارکس ،کمون پاریس یک « نادو لت» بود« ،آنتی تز» دو لت بود.
تاکنون انقالبهای پیدرپی فرانستته ،بهجای مرتفع کردن این بختک مرگزا ،ماشتتین
دولتی را به کمال ر سانده بودند .اما کمون ما شین مرکزیتیافتهی دولتی که همچون
مار بوآ جامعهی مدنی را در چنبرهی خود فشتترده ستتاخته بود ،این رویش ناهنجار بر
پیکر جامعهی مدنی که خود را همتای ایدهآل آن وانمود میکرد منهدم ساخت.
کمون پاریس «واستتطهی عقالنی» ،صتتورتبندی خودگردان جامعه بود تا با
م یانجیگری آن ،خود ستتازماندهی «جنبش اجتماعی طبقهی کارگر و نیز اح یای کل
بشریت» را با «روشی انسانی و کامالً عقالنی» به پیش برد .شکل کمونی سازماندهی
اجتماعی بهخودیخود هدف نی ست بلکه وا سطهای برای رهایی کارگر و کل ان سانیت
است .بزرگترین دستاورد کمون ،به وقوع پیوستن و موجودیت یافتن خود آن بود!
(مجموعه آثار)۲۲:339 ،
به این نتی جهگیری مارکس دقت با ید کرد .انقالب فقط بدین منظور نیستتت که
دولتی را ستترنگون میک ند .زایش انقالب و خودِ فرآی ند انقالبی عاملین انقالب را
د ستخوش دگرگونی انقالبی کرده ،به خودانک شافی آنها منجر شده و آنان را برای
خودفرمانی آماده می سازد .درچنین دیدگاهی ،جامعهگرایی دیگر با ضد خود ،با نفی
دولت ،تعریف نمیشتتود .درک وجود مابت خودگردانی اجتماعی ،گشتتایش اهمیت
آن ،معرفی کردن عاملیناش در شرایط معین و م شخص زمانی ،و نیز پرداخته کردن
مفهومش در یک نظریهی انقالبی ،زمینهساز تدارک انقالبی برای مرحلهی بعدی است.
مارکس میگوید این عامل« ،پرولتاریا»ستتتو نه بدان خاطر که انقالب اجتماعی
فقط رهایی آن ها را شتتامل میگردد ،نه بدان دل یل که در نظر او «پرولتارها همچون
خدایاناند» ،بل از آنرو که رهایی کارگران دربردارندهی رهایی جامع انستتان استتتو
«چراکه کل بردگی انستتانی از رابطهی کارگر با تولید ستتر میزند و ستتایر روابط
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بردگی تعدیالت و نتایج آن رابطهاند( ».مجموعه آثار )3:۲۸۰ ،کارگران آن بخش از
جامعهی مدنی هستتتند که گویی به بیرون جامعه پرتاب شتتدهاند .انستتان در وجود
«پرولتاریا» به گمگشتگی رسیده است .از هستی او هرآنچه انسانی است زدوده شده
است« .او فقری است که نسبت به این فقرِ جسمی و روحی خود آگاه است .ناانسانیتی
که نستتبت به این انستتانزدایی وقوف حاصتتل کرده و ازاینرو خودالغاگر استتت».
(مجموعه آثار)۴:36 ،
اما او به سان ان سانی که «آگاهی نظری پیدا کرده ا ست… نمیتواند شرایط ه ستی
خود را نفی کند مگر آنکه کلیهی شرایط ناان سانی ه ستی جامعهی موجود را که در
وجود او خالصه شده است منتفی کند»( .همانجا ،ص  )3۷پرولتاریا با نفی خود ،ضد
خود را نیز نفی میکند .موضوع برسر این نی ست که این یا آن کارگر در یک وهلهی
معین چه میگوید و چه هدفی را دنبال میکند .م سأله برسر سرشت وجودی اوست و
اینکه بنا به ضرورت چنین سرشتی تاریخاً چه اقدامی خواهد کرد!
پس پرولتاریا با اینکه طبقهای خاص ا ست ،با الغای خود ،سایر طبقات اجتماعی
را نیز آزاد میکند .تاکنون تمام طبقاتی که به قدرت رسیدهاند به نام کل اجتماع منافع
خاص خود را برنشاندهاند .اما پرولتاریا بدون بازیابی کل بشریت نمیتواند خود را احیا
کند .بههمین خاطر مارکس آنرا «طبقهی عام» یا اونیورسال مینامد.

انقالب و فلسفه
اولین پر س شی که مارکس بهعنوان یک انقالبی جوان و بهعنوان «وظیفهی تاریخی»
آلمان عق افتاده ( )1۸۴3مطرح میکند این استتت که آ یا «انقالبی رادیکال ،رهایی
جامع ب شریت» رؤیایی اوتوپیایی ا ست یا اینکه انقالبی ناقص و صرفاً سیا سی یک
انقالب رادیکال ،انقالبی ا ست که به ری شهی م سایل د ست میبرد« .اما برای ان سان،
ریشه ،خودِ انسان است»«( .سهمی بر مقدمهی نقد فلسفهی حق هگل» ،ص )13۷

علی رها

مارکس سپس به «حزب» یا گرای شی که عملگراست رو کرده و اعالم میکند :شما
نمیتوانید «با پشتت کردن به فلستفه» موفق به انقالبی رادیکال گردید .وظیفهی نقد،
«پراک سیس» است به وجهی که خود نظریه را به «نیرویی مادی» تبدیل کند« .رهایی
نظری دربردارندهی اهمیتی عملی است»« ،قدرت نبوغی است که به نیروی مادی روح
می بخشتد» .فلستفه نه شتورِ مغز بلکه مغزِ شتور استت .فلستفه ،آنچه را در ذهنیت
پرولتاریا مستتر است در بعد تاریخیاش پرداخته کرده و به آن شفافیت میبخشد.
«همانطور که فلستتفه ستتالح مادی خود را در پرولتاریا مییابد ،پرولتاریا نیز ستتالح
روحانی خود را در فلستتفه پیدا میکند»( .همانجا ،ص  )1۴۲اما «فلستتفه بدون نفی
پرولتاریا نمیتواند فعلیت پیدا کند .پرولتاریا نمیتواند نفی شتتود بدون آنکه فلستتفه
فعلیت یافته با شد» .پراک سیس فل سفی ،درعین حال میباید خود فل سفه را نیز به نقد
بک شد .بهخ صوص پس از هگل ،خود فل سفه با یک نقطهعطف روبرو شده ا ست .یعنی
حاال که فل سفه درخود به حد کمال ر سیده ا ست ،ناچار ا ست انرژی خود را به سوی
جهان خارج متوجه کند.
اما درگیر شدن با جهان ،خود فل سفه را درگیر تعارض میکند .فل سفهی کهن ،آزاد
نبود و خصلتی عینی نداشت چرا که اجازه نمیداد سوژهها بهطور خودانگیخته و آزادانه
واقعیت وجودی خود را ابراز کنند .برعکس ،آنها را از پیش بهطور حاضتتر و آماده
مفروض میپنداشتتت .نقد فلستتفی از فلستتفه تالشتتی برای رهایی ذهن از مقوالت
منجمد شده و عینیتبخ شی به اندی شه ا ست .عینیت اندی شه بدان معنا ست که تفکر
نمیتواند فقط در درون مغز ما ،یا صرفاً در جمجمهی یک فیلسوف زیست کند .فلسفه،
«اتوکراسی» اندیشه نیست!
به بیان هگل« :خرد حقیقی جهان ابداً ملک طلق فلسفه نی ست بلکه حق ذاتی هر انسان
ا ست»«( .منطق» ،ص  )1۲۰اندی شهی فل سفی فعال و شامل فرآیندی دیالکتیکی ا ست
که با خود درمیافتدو از خود خارج می شود تا با نفی آن دوباره به خود وا صل شده،
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حر کت و رشتتد ک ند .بیرون از زمان ،در ورای این جا و اکنون ،فلستتفه فاقد مفهوم
می شود .وا سطهای که درگیر نبا شد و م شمول دیالکتیک نگردد ،فل سفهای میانجیگر
نی ست« .هرجا جنب شی درجریان با شد ،هرجا که ه ستی با شد ،و هرگاه که درجهان
واقعی کن شی به نتیجه ر سیده با شد ،درآنجا دیالکتیک م شغول کار ا ست»( .همانجا،
ص  )116بنابراین فلسفه فرمان «بایدی الزماالجرا» صادر نمیکند چراکه همچون یک
انرژی حیاتی در درون خودِ تحوالت جاری حضور دارد .فلسفه را نمیتوان به فلسفهی
سیاسی ،به دانش دشمنشناسی و نظریهی براندازی فروکاست .فلسفه را نمیتوان آبکی
کرد و در یک وهلهی معین زمانی حل کرد و برایش حق حیاتی قایل نبود.
همانطور که هگل ت صریح میکند« :تفکر نهادهای موجود را از قدرت ساقط کرد و
به دین حملهور شد .تفکر اعتقادات ثابت مذهبی را که وحی نازله انگا شته می شدند
واژگون ساخت… فیلسوفان بهعنوان انقالبیونی که دین و دولت را برانداختند ،معدوم یا
تبعید شدند .بهطور خالصه ،درجهان واقعی تفکر خود به یک قدرت تبدیل گردید و از
نفودی عظیم برخوردار گشتتت…» (ص  )۲۸اما آنچه مآالً حیاتی گردید توجیه علت
وجودی خود فلسفه بود .پرسش این بود که فلسفه بهجز عمل نفی ،بهغیر از سرنگونی
دین و دولت ،چه د ستاورد مابتی دا شته ا ست از اینرو سنجش سر شت خود تفکر و
اثبات و تأیید آن «به موضوع اصلی فلسفه در عصر حاضر تبدیل گردید»( .ص )3۰

هگل و انقالب
پس خود فلستتفه باید به بوتهی آزمایش ستتپرده میشتتد تا نشتتان دهد که «وظیفهی
نهاییاش به تعامل ر ساندن خرد خودآگاه با خردی ا ست که در درون جهان ،یعنی در
واقعیت ،وجود دارد»( .ص  )۸اما ادراک فل سفی واقعیت نمیتواند به ت شخیص «جهان
پدیداری» محدود شود .آنچه پدیدار میگردد ،یا رخ مینماید ،و در مورد مشخص ما،
یک انقالب ،پیش از پیدا شدن ،دربطن شرایط موجود بهعنوان یک «پتان سیل» ،یا امر

علی رها

«ممکن» بهستتر میبرد .آنچه ممکن را به واقعیت تبدیل میکند« ،ستتنتز» مجموعه
عواملی ا ست که درون یک و ضعیت خاص زی ست کرده ،و زمانی نمایان می شود که
سر باز کرده باشد .آنچه «شرایط» را که بخودی خود «منفعل» است به یک «فاکت»
یا امر بدیهی تبدیل میکند ،جنبش یا انقالب آرامی استتت که از قبل در کنه شتترایط
موجود حضوری بالقوه داشته.
تاکنون هیچ اندیشتتمندی به ش تیوایی هگل روند زایش یک انقالب را به تصتتویر
نک شیده است« .روح زمان که آرام و ساکت رشد میکند تا شکل جدید کمالیافتهای
به خود بگیرد ،ستتاختمان جهان پیشتین را ذره ذره متالشتی میکند .اینکه این جهان
درحال فروپاشی است اینجا و آنجا صرفاً با نشانههایی مشهود است .پوچی و بیزاری
که در تاروپود نظم م ستقر درحال گ سترش ا ست ،همچون پیشبینی تعریف ن شدهی
امری نامعلوم ،کلیهی این عالیم دال بر فرارس تیدن چیزی دیگر استتت .زوالی تدریجی
که صورت ظاهر کلیت را دگرگون نساخته بود ،اکنون با طلوع آفتاب گسسته شده و
بهطور ناگهانی و با یک ضربت ،شکل و ساختمان جهان نوین را پدیدار می سازد».
(«پدیدار شناسی ذهن» ،ص )۷3
اما هگل بالفا صله ه شدار میدهد که ظهور این جهان نوین در ست مانند تولد یک
نوزاد هنوز ناکامل ا ستو کلیتی ا ست که صرفاً پایهریزی شده ولی ساختمانش تازه
شروع شده ا ست« .یک روح جدید ماح صل انقالبی گ سترده در ا شکال متنوع روح
فرهنگی استتتت»( .ه مان جا ،ص  )۷6ا ما فعل یت یابی آن ن یازم ند تداوم و بال ندگی
خودآگاهی سوژههایی است که توسط انقالب از ذهنیتی آزاد برخوردار شدهاند .وظیفه
ی فل سفهی میانجیگر این ا ست که آن ذهنیت رها شده را در ظرف تاریخی و ب ستر
معین خود قرار داده و به خرد عمومی بیانی تعقلی ببخ شد .درغیر این صورت فل سفه
«همچون دارایی مبهم افرادی اندک نمودار میگردد»( .همانجا) پس ضروری ا ست
که تعینیابی علم فلستتفی «شتتکلی جامع و قابلفهم پیداکند تا بتواند توستتط همگان
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آموخته و تصرف شود .قابلفهم بودن شکلی است که علم را به عموم ارایه کرده و راه
ح صول به آن را باز میکند… بهوجهی که ذهن غیر علمی را وارد حیطهی علمیکند».
(ص )۷۷
همانطور که مشاهده شد ،نزد هگل فلسفه «حقیقتی استعالیی» یا خودساالر نیست
و سروری «عقل» را برتارک اجتماع برنمی شاند .کامالً برعکس« ،فل سفه روح جهان
بالفعل ا ست» و «در درون تفکر چیزی نی ست که درعین حال اح ساس و تجربه ن شده
با شد»«( .منطق» ،ص  )1۲فل سفه برفراز ع صر خود نای ستاده ،خود را به تاریخ تحمیل
نکرده و حاوی موضوعی سوای خصلت عمومی زمان نیست .روح واحدی جهان بالفعل
و اندیشتتهی فلستتفی را دربر میگیردو یعنی زمان و فلستتفه هردو محصتتول دیالکتیک
واحدی هستتتند که بهمنزلهی خودفهمی حقیقی حر کت تاریخ استتت« .آن چه در
د ستورکار فل سفه قرار دارد این ا ست که آنچه را خود جهان در همهی اع صار باور
داشتتته به یک آگاهی واضتتح منتهی کند .بنابراین فلستتفه هیچ چیز جدیدی را پیش
نمیک شد ،و مبحث کنونی ما را به این نتیجه ر سانده ا ست که با باور طبیعی ب شریت
همخوانی دارد ( ».همانجا ،ص )۲۵
یک ا یدهی م یانجیگر نهای تاً میبا ید خود آن م یانجی را نیز مرتفع ک ند .اما فلستتفه
بدون نفی جهان موجود و برقراری آزادی بالفعل نمیتواند رفع شتتود .یک جانبگی
فرآی ند ادراکی برای رفع خود بهسطططان خردی «برای خود» می با ید با هسطططتی به
یگانگی بر سد .اما ه ستی نیز تنها حاوی ایدهای «درخود» ا ست که هنوز و ضوح و
شفافیت نیافته ا ست .آنچه هگل «ایدهی مطلق» میخواند «وحدت آندو ست که
هم درخود و هم برای خود ا ست»( .ص  )۲9۲به ادعای هگل ،این همان شکل عالی
ایدهای است که ارسطو مدتها قبل بهعنوان «ایدهی خوداندیش» معرفی کرده بود.
(همانجا)
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بازگشت به انقالب
پس اجازه دهید که با این س تیر اجمالی در فلستتفه و انقالب ،دوباره به انقالب ایران و
نیز ذهنیت غال

بر روشتتنفکران رادیکال بازگردیم .همانطور که از گفتار باال برمی

آید ،هگل قایل به «عینیت اندیشتته» بود ،بدان معنا که «ایده» فقط در ذهن یا آگاهی
ما محصور نی ست بلکه درجهان عینی حضوری بالفعل دارد .به دیدهی او «هدف دانش
این است که بیگانگی جهان عینیای را که دربرابر ما قرار دارد برطرف کند ،بهوجهی
که در آن منزلگه خود را بیابیم .این بدان معناستتت که جهان عینی را در خویشتتتن
خویش پیدا کنیم»( .ص  )۲61اما آنچه هگل «فلسفهی انتقادی» مینامد ،بین عینیت
و ذهنیت شططکاف ایجاد میکند .فلسططفهی انتقادی چنین میپندارد که تفکر صططرفاً
کن شی « سوبژکتیو» ا ست و دادههای عینی که درمقابل تفکر ای ستادهاند از وجودی
مستقل و پایدار برخوردارند .یکی از وظایف اصلی فلسفهی میانجیگر برطرف کردن
این دوگانگی یا «ثنویت» اسططت .درواقع ما موقعی آزاد میشططویم که «دادهها» را
به سان جهانی غریبه و ثابت ادراک نکنیم بلکه خود را بهعنوان دادهای زنده شناسایی
نماییم؛ یعنی خصلت آمپریک ناب دادهها را برطرف کنیم.
ترجمان چنین دیدگاهی در ارتبا روشتتنفکر رادیکال با انقالب را در ابتدای این
نوشته تاحدی نشان دادیم .تأکید گفتمان حاضر در درجهی نخست بر حذف سوژهها و
عاملین انقالب بعنوان شتتعور بود .اکنون با میانجیگری فلستتفه و انقالب درمییابیم که
حذف سوژگی درعین حال نمایانگر حذف خود اندی شمند یا اندی شه بهعنوان سوژه
ا ست .برای همین ا ست که راویان امروزی انقالب در بازنگری آن از نقد خود سرباز
میزنند .همانطور که آنتونیو گرام شی ابراز میدارد« :فل سفه پراک سیس یک آگاهی
مملو از ت ضاد ا ست که خود فیل سوف ،چه بهعنوان یک فرد و چه بهعنوان کل یک
گروه اجتماعی ،نه فقط ت ضاد را درک میکند بلکه خوی شتن را همچون عن صر درونی
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آن ت ضاد برمین شاند و این عن صر را به ا صل دانش و از آنجا کنش ارتقا میدهد».
(«یادداشتهای زندان» ،ص )۷۴۷
اهمیت بازگو کردن این گفتاورد نهفقط بهخاطر گذشته بلکه معطوف به زمان حال
ا ست .فل سفهی پراک سیس هیچ ارتبا و وجه ت شابهی با تزریق آگاهی به سوژه از
بیرون و از آنجا مهندسی و ساختمان انقالب ندارد .انقالبات علت وجودی شان را صرفاً
مدیون خود ه ستند نه مح صول ت شکیالتی خاص .توان راهبردی فل سفهی پراک سیس
درآنستتت که زمی نهی تداوم و تکوین جنبش های اجتماعی را درخود آن جستتتجو
میکند و ن سبت به آگاهی آنها که زاییدهی کنش ا ست به عن صری خارجی تبدیل
نمیشتتود و هدفی خودپرداخته را بر انقالب اجتماعی تحم یل نمیکند .انقالب خالق
واقعیت خود ا ست و تا قبل از ظهور عملی به نظر نمیر سد .انقالبات معموالً غیرمترقبه
و غیرقابل پیشبینیاند و به محض «وقوع حادثه» عینیتی جدید را میآفرینند .انقالبات
برای «انقالبیون» ازپیش دعوتنامه صتتادر نمیکنند .وقتی که یک عین یت جد ید با
آگاهی عمومی عجین شده با شد ،خودوا سطهگر شده و روحی خودپو مییابد .ماح صل
فرآیند یک تحول عمیق اجتماعی ،توانمندی ،خود سازی و بلوغ سوژههایی ا ست که
در مسیر حرکت شان استعدادهای خود را شکوفا کرده ،معنا و قدرت سازی میکنند تا
بتوانند سرنوشت خود را خود دردست بگیرند.
وظیفهی تاریخی رو شنگری در این ا ست که ت شخیص دهد در درون یک حرکت
اجتماعی خردی جمعی مستتتتر استتت .تفهیم و تبیین این روح ستتیال ،گام نخستتتین
معرفت شنا سی و خود شنا سی ا ست .در آن صورت با رهایی از پیش فرضهای جامد
فکری ،اجازه میدهد که یک حر کت اجتماعی آزادانه و خودانگیخته حقی قت خود را
آ شکار کند .حقیقت ،ان ضمامی ا ست .برای دریافتش باید به محتوای خود جنبش ،به
درخوا ستهای م شخص آن ،و به تمامیت اجزا و عنا صر سازایش رجوع کرد .پس
ضططروری اسططت که از مضططامین انضططمامی و متنوع منتزع نشططویم و بار دیگر ،بهمانند
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انقالب  ،۵۷به «عمومیتی» نرسطططیم که راه خود را از خاص به عام باز نکرده باشطططد.
اتفاقاً مع ضل ا صلی ،همین پرداخته کردن وجه عام در جنبش اجتماعی ا ست .ن سلی
که انقالب  ۵۷را تجربه و مسطططتولی شطططدن یک «وجه عام» انتزاعی و از آنجا مهار
اهداف و خودانکشططافی آنرا با پوسططت و گوشططت خود لمس کرده اسططت ،میتواند
آینه تاریخی مهمی برای نسل کنونی باشد .نسلی که چوب یک اصل عام مجرد شده
را خورده است نمیباید از حفظ و یادآوری کردنش غفلت کند!
گفتیم که حقیقت ان ضمامی ا ست .ولی وجه ان ضمامی ای ستا ،سترون و بری از
تعینات درونی نی ست .این فرآیند رفع تعار ضات درونی وجه ان ضمامی ا ست که آنرا
به کمال و وحدتی ( سنتزی) نوبنیاد میر ساند وگرنه ن سبت به نقطهی شروع پی شرفتی
حاصل نشده است .این کمال یافتگی توأماً هم دربردارندهی روشی تحلیلی و هم سنتزی
ا ستو حرکتی دیالکتیکی ا ست که از مرحلهی نخ ستین فا صله گرفته ،آنرا واکاوی
کرده و به مرحلهی انعکاس آن در ذهن میرستتد .ستتپس اجزای این وجه انضتتمامی
تشریح شده را دوباره درهم ترکی

کرده و در مرحلهای عالیتر از نو به نقطهی شروع

باز میگرداند .یعنی به وحدتی میرسد که در آنِ واحد هم معین و مشخص و هم جامع
و عام استتت .این وحدت نوبنیاد هم بهماابه «نفی» نقطهی آغاز و هم به معنی «حفظ»
و همسانی با آن است .چنین فرآیندی هم درمورد هستی و روند جنبش اجتماعی صدق
میکند و هم درمورد ذهن اندیشمند.
تأسی به شعور اجتماعی بهعنوان پیشنهاده حصول به راهبردی نوین ،خرد عملی را
با خرد نظری آشتتتی میدهد و راه را بر ظهور دوبارهی ارادهای خاص میبندد .پس
وظی فهی اندیشطططهی واسططططهگر این اسطططت که خرد عملی را که حامل خصطططلتی
«سطططوبژکتیو» اسطططت ،خودباور کند .در آنصطططورت یک جنبش عمومی خودپا و
خودجوش میتواند ن سبت به ابعاد و سر شت خویش یقین حا صل کرده و درم سیر
تداومش خودفرمان شود و اجتماعی نوین را پایه گذاری کند .توجه داشته باشیم که
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طی  ۴۰سال گذ شته زمان از حرکت بازنای ستاده و ذهنیت اجتماعی ر شد ب سیار کرده
ا ست .انقالب زنانهای که از ه شتم مارس  13۵۷آغاز گردید ،هیچگاه خاموش ن شده
استتت .اقلیتهای ایران بههیچوجه از حرکت باز نایستتتادهاند .همانطور که شتتاهد
بودهایم ،طی  ۲۰سال گذشته ،دانشگاههای ایران مملو از جوانان تحولخواه و جستجوگر
بوده است .همینطور حرکتهای کارگری ،بهویژه بعد از دی ماه سال .1396
این که این جنبش های گوناگون درچه زمانی به فورانی عمومی تبد یل شتتوند و
به سان جنبش شهری سراسری  1۰سال پیش بهپا خیزند ،قابل پیش بینی نی ست .اما آن
چه ضرورتی عاجل دارد ،آنچه تاکنون از آن غفلت شده ،باز سازی فکری و تدارک
برای چنان وهلهای استتت .عاملین انقالب هر یک بهخودی خود از « قدرت تجر ید»
برخوردارند و توان آنرا دارند که تجربیات خود را از ن سلی به ن سل بعد منتقل کنند.
«خاطرات» آنها حاوی ارزشتتی تاریخی استتت و بازگو کردنش برای نستتل کنونی
ضروری ا ست .اما آنچه ما بهعنوان «حافظهی جمعی» می شنا سیم جمع جبری حافظه
ی افراد منفرد نیست .جذب خرد در تاریخ ،حفظ و یادآوری تجربهی تاریخی بهمثابه
یک کلیت انضطططمامی ،درعین حال نیازمند ادراک اندیشطططمندانهی تجربیات تاریخی
ا ست که هم شامل «گذ شته» می شود و هم شامل تاریخی که در شرف وقوع ا ست.
یک راهبرد نوین ماح صل هردو شکل ح ضور شعور ا ست :وحدت سوژه بهعنوان
شعور با شعور بهعنوان سوژه!
«هدف که دانش مطلق ،یا روحی ا ست که خود را چون روح می شنا سد ،م سیر
حرکت خود را در حفظ و یادآوری) (Erinnerungصورت بندیهای روحانی پیدا
میکند ،آنهم به همان وجه که آن صتتورتبندیها به خودی خود موجودیت دارند و
همانطور که قلمرو روحانی خود را سازماندهی می کنند .حفظ آن ( صورتبندی)ها،
از جنبهی هستتتی آزادشتتان با نمادی مشتترو  ،تاریخ استتت ،و از جنبهی ادرک
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 هردوی آنها. علم روشهای پدیدار شدن دانش است،اندی شمندانهی سازماندهی آنها
 در آنِ واحد تجدید، تاریخی که اندیشتتمندانه ادراک شتتده باشتتد، به بیان دیگر،باهم
)۸۰۸  ص،»حافظه و مرگ روح مطلق را شکل می دهند…» («پدیدار شناسی ذهن
139۷ اول ماه مه
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نقد اقتصاد سیاسی

چرا باید
از انقالب  ۵۷دفاع کرد؟
فاطمه صادقی

فاطمه صادقی

ی
آیا انقالبکردن بیهوده است آیا انقالب  ۵۷بیهوده بود آیا حاصل هیجان تودها ِ
مردمان دیوانه و خشمگینی بود که نمیدانستند دارند خود را به هالکت میافکنند آیا
موتور جلوبرندهی تاریخ بود یا انقالبی ارتجاعی برای حاکمکردن سنتیترین و
محافظهکارترین اقشار جامعه بر امور همگانی آیا انقالب  ۵۷قابل پیشگیری بود آیا
ضدیت با زنان در ذات این حرکت بود آیا انقالب  ۵۷قابلدفاع است چهگونه میتوان
از آن دفاع کرد
پاسخ من به این پرسشها اجماالً این است که ،خیر ،انقالبها نه اساساً بیهودهاند و
نه ضرورتاً قابل پیشگیریو انقالبها حادث میشوند .همچنین آنها حوادثیاند
آستانهای ،به این معنا که وجوه مختلف و حتی متناقضی از تجربهی بشری و سیاست
همچون یکی از پرچالشترین حوزهها را به نمایش میگذارند .عاملیت انسانها در این
واقعه از یک سو به اوج میرسد و از سوی دیگر به کمترین حد .از یک سو بیشترین
امید را به همراه دارند و از سوی دیگر حامل بیشترین سرخوردگیاند .از یک سو کامالً
پا در گذشته دارند و از سوی دیگر کامالً رو به آیندهاند .انقالبها مرزهای شناختی و
تجربی بشر را به چالش میگیرند .تاریخ ،پس از انقالب ،دیگر هرگز آنطوری نخواهد
بود که پیشتر مینمود.
انقالب  ۵۷هم مستانی نیست .انقالب  ۵۷نیز گرچه به عاملیت تاموتمام انسانها
ی پدیدآورندهاش همزمان عاملیت انسانها را به حداقل
بستگی داشت ،اما عوامل ساختار ِ
رساندو دست کم از یک مقطع به بعد چنین بود .اما آیا انقالب  ۵۷قابلدفاع است آیا
یک حرکت تودهای کور بود برای حاکمکردن قشریترین بخش جامعه بر مقدرات
عمومی چرا باید از آن دفاع کرد
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معتقدم این واقعه در مقام یک جنبش الهیاتیْ سیاسی موتور پیشبرندهی تاریخ بود،
نه حرکتی ارتجاعی برای مسلطکردن محافظهکاری .به همین منوال ماالً گرچه زنان
یکی از گروههایی بودند که پس از انقالب بیشترین لطمه را دیدند و گرچه بسیاری
از گروههایی که در انقالب  ۵۷شرکت داشتند خوی پدرساالر را درونی کرده بودند،
اما ضدیت با زنانْ جوهرهی آن جنبش را تشکیل نمیداد .درواقع ضدیت با زنان و
حذف آنها عمدتاً به روندهای پساانقالبی تعلق دارد.
در این بحث ابتدا اجماالً برخی از نظریهها و رویکردهای امروزی دربارهی انقالب
 ۵۷را مرور خواهم کرد .سپس به این بحث میپردازم که برای داوری منصفانه دربارهی
این واقعه دستکم سه نوع تفکیک الزم است :یکم ،تفکیک میان انقالب و حکومت
یا بهتر است بگویم میان خود انقالب و حاکمیت اسالمی که پس از انقالب بر مسند
قدرت نشستو دوم تفکیک میان الهیات و شریعتو و سوم ،تفکیک میان انقالب در
معنای جنبش الهیاتیْ سیاسی و ایدئولوژی اسالمگرا .در آخر نیز به این موضوع خواهم
پرداخت که آیا این واقعه میتواند با ما سخن بگوید .نسبت ما با آن چیست و چه
اهمیتی برای امروز ما دارد نشان خواهم داد که افق دید ما دربارهی سیاست بهواسطهی
انقالب تغییر کرده است .تفکیکهای یادشده درواقع افقهایی هستند که به روی ما
گشوده شدهاند .استدالل من این است که به خاطر امروز باید از آن دفاع کرد.
اما پیش از این که به این سه تفکیک بپردازم ،بهاختصار دربارهی گوهر برخی از
نظریههایی خواهم گفت که این واقعه را بعد از گذشت چهل سال نظاره میکنند.

نظریهپردازی دربارهی انقالب پس از چهل سال
نظریههای مختلفی دربارهی انقالب وجود دارد .نسلهای مختلفی از نظریهها دربارهی
انقالب  ۵۷و علل وقوع آن نیز شکل گرفته است .اما به نظر میآید هر چه از آن واقعه
فاصلهی زمانی بیشتری میگیریم ،تحلیلها نیز به افت بیشتری دچار میشوند و از
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قدرت توضیحدهندگیشان کاسته میشود .اینجا برای پرداختن به همهی این رویکردها
فرصت کافی نیست .بنابراین از باب نمونه فقط به دو تحلیل متأخرتر اشاره خواهم کرد.
ابتدا شبهتحلیلی که این روزها در شبکههای اجتماعی میچرخد و انقالب  ۵۷را
یورش «دهاتیها» به «شهریها» و تمدن میداند .این تحلیل نه تنها توهینآمیز و
کینتوزانه است ،بلکه مبنایی هم ندارد .زیرا اوالً انقالب ایران یکی از شهریترین
انقالبها بود و جلودار آن هم روشنفکران شهری .اتفاقاً روستاییان کمتر در انقالب
شرکت داشتند .دیگر این که این تحلیل عمدتاً بر ذاتگرایی فرهنگی متکی است .در
بیشتر این قبیل تحلیلها فرهنگ غالباً عبارت است از مادهی چسبناکِ غلیظ و بدرنگ
و بدبوی در حال غلیانی که هرازچندگاه یکبار حبابی از اعماق آن باال میآید و
میترکد .از منظر چنین تحلیلی ،انقالب عبارت است از ترکیدن این حباب .بر این اساس
انقالب ایران هم نوعی عق ماندگی دیرینه ،موتور عقبگرد تاریخی ،و جز اینها تصور
میشود .ذاتگرایی فرهنگی بیش از این که تبیینگر باشد ،کینتوزانه است و
سردرگمکننده .درواقع ذاتگرایی فرهنگی ضعیفترین رویکرد در توضیح انقالبها
است که در آن مهمترین عناصر سازندهی جنبش انقالبی نادیده گرفته میشوند.
شاید یکی از قدیمیترین صورتبندیهای این نظریه را بتوان نزد ابنخلدون یافت
که واضع نظریهی معروف انحطا تمدنی است .بر اساس این نظریه ،هجوم قبایل وحشی
که با غیرت به حرکت درمیآیند ،باعث ویرانی و انحطا تمدنها و شهرها است .به
نظر ابنخلدون ،آنها با سکنیگزیدن در شه ْر خود گرفتار رخوت و فساد شهر میشوند
و بهنوبهیخود در برابر هجوم قبایل وحشی پیرامونی آسی پذیر .ابنخلدون که خود
قاضی و فقیهی مسلمان بود ،همین توضیح را برای برآمدن اسالم نیز به کار برد .در این
ال
رویکرد طبعاً ویژگیهای تاریخی ،سیاسی و اجتماعیای که اسالم را شکل دادند ،کام ً
نادیده گرفته میشود .بازخوانی تاریخ یک کنش علمی بیطرف و خنای نیست .کنشی
عمیقاً سیاسی استو ولواینکه بهشدت ضدسیاسی جلوه کند.
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این روزها فرهنگ در بازخوانی تاریخ ایران بهطور عام و واقعهی انقالب بهطور
خاص به دالی محوری تبدیل شده .به نظر من ،این رویکرد بیش از هر چیز بیمارنشانِ
شکست است .به تعبیر دیگر ،این که در بازخوانی یک واقعهی عمیقاً سیاسی ،رویکردی
تا این حد غیرسیاسی اتخاذ میشود فقط نشاندهندهی افت تحلیلی نیستو بلکه
نشاندهندهی غروب سیاست است .برآیند این افول طبعاً دلتنگی برای سلطنت یا حمایت
از مداخلهی امپریالیستی است.
متأسفانه ضعف در تحلیل انقالب ایران تنها مختص رویکردهای فرهنگی نیست بلکه
بر رویکردهای دیگر هم غال

است .یکی از آنها تحلیل محمدرضا نیکفر در «انقالب

دو بُنی» است .بر این مورد همچون نمونهای از تحلیلی متمرکز میشوم که ،بهرغم تأیید
جنبهی رهاییبخش انقالب ،از سرخوردگی عمیق نسبت به آن حکایت دارد .به اعتقاد
نیکفر ،انقالب  ۵۷دارای دو ریشهی متناقض و درواقع صفبندی سنت در برابر مدرنیته
بود .البته او بحث خود را ابتدابهساکن با هشدار دربارهی این دوگانگی آغاز میکند و
حتی تأکید میکند که نباید والیت فقیه را نظریهای سنتی دانست .اما در انتها خود به
این دام میافتد و روحانیت را نمایندهی سنت و چپ را نمایندهی مدرنیته برمیشمارد.
ناگفته نماند که در بحث او برخی حقایق تاریخی نیز کژدیسه عرضه میشوند .برای
ماال ،نیکفر بهدفعات تکرار میکند که رهبریِ انقالب تا ماههای آخر وقوع انقالب
ناشناخته بود .اما این حرف هیچ مبنایی ندارد .چون خمینی دستکم از 1۵خرداد  ۴۲به
این سو شناخته شده بود .آنچنانکه در سال  ۴3مصطفی شعاعیان «جهاد امروز یا تزی
برای تحرک» را نوشت و برای سه تن از مجتهدان فرستاد که یکی از آنها آیتاهلل
خمینی بود .بیژن جزنی نیز همین تحلیل را داشت .جزنی هم در تاریخ سی ساله مینویسد:
«با این پیشینه ،خمینی از محبوبیت بیسابقهای در میان تودهها بهویژه صاح کاران
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خردهبورژوا برخوردار است و با امکاناتی که برای فعالیت نسبتاً آزاد سیاسی در اختیار
دارد ،از شانس بیسابقهای برای موفقیت برخوردار است1».
توضیح انقالب بر اساس دوگانهی سنت-مدرنیته از اساس اشتباه است .اما حتی پس
از آن که معلوم شود این دوگانگی دام است ،باز هم بیرون آمدن از آن آسان نیست.
اما در همان حالی که بسیاری مشغول این تحلیل بودند که سنت کدام است و مدرنیته
کدام ،چپاول و غارت در ایران بعد از انقالب هم به نام سنت و هم به نام مدرنیته در
سطوح گسترده جریان یافته است.

تفکیکهای سهگانه
یکم :تفکیک میان انقالب و حاکمیت .همانطور که آمد ،برای مفهوم شدن پاسخی که
در ابتدای این بحث مطرح کردم ،یعنی این که انقالب ایران موتور پیشبرندهی تاریخ
بود و باید از آن دفاع کرد ،حداقل سه تفکیک مفهومی را پیش میگذارم :یکم ،تفکیک
میان انقالب و حکومت/حاکمیتو دوم ،تفکیک میان شریعت و الهیاتو و سوم ،تفکیک
میان جنبش انقالبی و ایدئولوژی اسالمگرا.
در مورد تفکیک میان انقالب و حکومت/حاکمیت اسالمی که پس از انقالب بر
مسند قدرت نشست ،پیشتر استدالل کردهام ۲.بهطور خالصه ،بسیاری از حاکمیتها
در معنای  sovereigntyبه نام انقالب و مردم تأسیس میشوند ،اما درواقع ربطی به
آن ندارند و با نفی همان مردمی امکانپذیر میشوند که به نام آنها خود را تابیت
میکنند .البته حاکمیت یکی از دغدغههای فلسفهی سیاسی معاصر است ،آنهم به این
معنا که به نظر میرسد اساساً حاکمیت از جمله حاکمیت قانون با دموکراسی سازگار

 1بیژن جزنی ،تاریخ سی سالهی ایران ،ص .144
2بنگرید به :فاطمه صادقی ،قدرت مؤسس :حاکمیت یا سیاست (تهران :نگاه معاصر.)1397 ،
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نیست .یادآور میشوم که در اینجا از حکومت یعنی  governmentکه به معنای
ادارهی امور است ،سخن نمیگویم .من از حاکمیت ) (sovereigntyحرف میزنم.
منظورم قدرت قاهرهای است که حکم میکند .این قوهی قاهره غالباً بر فراز قانون
میایستد و درواقع هر زمان اراده کند ،میتواند قانون را به حال تعلیق درآورد .منظور
من از حاکمیت چنین اقتداری است.
اما حاکمیت در انقالبها بهطور خاص مسأله میشود .معما این است :انقالب به
معنای نفی حاکمیت و قوهی قاهره است .حال چهطور میتوان بر مردمی که حاکمیت
را پیشتر نفی کردهاند ،حاکمیت جدیدی را تحمیل کرد به تعبیر دیگر ،چهطور
میتوان مردم در مقام قدرت مؤسس را به مردم در مقام حکومتشونده تبدیل کرد
چهطور میتوان بر مردمی که خود آنها هستند که نظم جدید را پدید میآورند ،به نامِ
خود آنها اعمال قدرت کرد درواقع باید گفت نمیشود .انقالبْ گسستی را در
حاکمیت پدید میآورد که بهسادگی پرشدنی نیست.
در انقالب فرانسه پرسش حاکمیت یعنی چهطور میتوان به نام مردم بر آنها
سروری کرد ،مطرح شد ،هرچند پاسخی نگرفت .اما در انقالب ایران اما این پرسش نه
مطرح شد و نه طبعاً پاسخ گرفت .بااینحال به نظر من امروز ما باید این پرسش را مطرح
کنیم .این یکی از مهمترین دستآوردهای انقالب است .این پرسش پیش از انقالب
اصالً مجال طرحشدن نداشت .اما پس از انقالب نمیتوان این پرسش را نادیده گرفت.
خالصه کنم :میان انقالب و حاکمیتْ درهی عمیقی وجود دارد .اوالً انقالب وجه
سلبی دارد ،درحالیکه تشکیل حکومت وجه ایجابی .ثانیاً نمیتوان به نام مردمی که
انقالب کردهاند ،حاکمیتی از نوع اقتدارگرا را به آنها تحمیل کرد ،زیرا آن مردم
پیشتر به آن نه گفتهاند.
البته معضل حاکمیت فقط به ضدانقالبیبودن آن باز نمیگردد .حاکمیت بهلحاظ
الهیاتی نیز مشرکانه است .این موضوع دربارهی انقالب ایران که در آن دال اسالم و
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خدا نقش محوری داشت ،بیشتر مسأله میشود .به تعبیر دیگر ،انقالب ایران یک جنبش
الهیاتیْ سیاسی بود ،درحالیکه حاکمیت و حکومت اسالمی بر ساالریِ فردی به نیابت
از خدا متکی است .مشکلی که در اینجا وجود دارد ،دو وجهی است :اوالً theology
به معنای  theocracyنیست .ثانیاً حاکمیت به نیابت از خدا درواقع نفی همان خدایی
است که هر نوع حاکمیتی را نفی میکند ،همانطور که  theocracyدرواقع به معنای
نفی  theologyاست و با آن در تناقض .البته این مسأله فقط به حکومت اسالمی پس
از انقالب بر نمیگردد .در تاریخ اسالم ما با این تعارض مواجه بودهایم ،بیآنکه به قدر
کافی اهتمامی برای صورتبندی و نقد آن در کار بوده باشد .اما در  ۵۷شکلی بیّن به
خود گرفت ،زیرا انقالب  ۵۷نفی اقتدارگرایی یا ارجاع به خدا بود .اهللاکبر بهعنوان
مهمترین شعار در انقالب ایرانْ تکوکراتیک نیست ،بلکه تکولوژیک است .خدا بزرگتر
استو اما نه در این معنا که خدا حاکمی زورمندتر است .بلکه به این معنا که ظلم
نمیماند ،چون خدا هستو به این معنا که نمیتوان به نام خدا ظلم کردو نمیتوان
حاکمیتی را به نام خدا برپا کرد و نمیتوان به نام او حکومت کرد .اهللاکبر در انقالب
ایران نفی خدا-شاه-میهن است و در جنبش سبز نفی والیت و حاکمیت به نام خدا.
دوم :تفکیک میان الهیات و شریعت .از اینجا میرسم به تفکیک دوم که به
تفکیک اول ربط دارد ،یعنی تفکیک میان الهیات و شریعت .الهیات عبارت است از
نوعی صورتبندی پیشاشریعت و پیشاقانون .همانطور که حکومتْ سیاست را به حقوق
و قانون فرومیکاهد ،شریعت نیز تجربهی الهیاتی را به شریعت تقلیل میدهد.
تفکیک دوم نیز برای این بحث از اهمیت برخوردار است .چرا باید انقالب ایران را
هم چون یک جنبش الهیاتیْ سیاسی تحلیل کرد و نه یک رویداد فقهی جنبش الهیاتیْ
سیاسی به چه معنا است و تحت چه شرایطی شکل گرفت اهمیت این رویکرد برای
امروز چیست
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بگذارید با اشاره به یک متن مسیحی به این تفاوت بپردازم :رسالهی پُل به رومیان.
این رساله ،در عهد جدید یکی از الهیاتیترینها است و نفوذ فراوانی در مسیحیت داشته.
در اهمیت آن کافی است یادآور شوم که با همین رساله بود که آگوستین به مسیحیت
گروید .جنبش اصالح دین نیز از این رساله بهغایت متأثر بود .این نامه مضامین مهمی
را دربردارد .یکی از مهمترین آنها پرداختن به این دو مفهوم و تقابل میان شریعت و
الهیات است .شریعت به نظر پُل از برای حکم و حکمرانی استو اما الهیات از برای
رستگاری .الهیات بشارتدهنده استو شریعت قدرتطل

و نافی بشارت .گناه و تخطیْ

مفهوم محوری شریعت است ،زیرا تا گناهی در کار نباشد ،داوری و مجازات ممکن
نخواهد شد .به قول پُل ،بدون شریعت گناه میمیرد .درواقع شریعتْ کیش مرگ است:
«ما که در گناه مردیم ،چهگونه میتوانیم به زندگی در آن ادامه دهیم »
نامهی پُل از حیث تفکیکی که میان الهیات و شریعت میگذارد ،اهمیت دارد .مفهوم
کانونی الهیاتْ خدا است ،درحالیکه شریعت بر حکم و داوری مبتنی است .زیرا در
اینجا با خدا نه در معنای حاکم و حکمکننده بلکه در معنای وعده و بشارتِ رستگاری
مواجهایم .خدایی که حکم میکند ،با خدا در مقام بشارت تفاوت زیادی دارد .از
حاکمیت رستگاریای عاید نمیشود .حاکمیتْ توقف در مرگ است.
نسبت انقالب به اسالم فقاهتی/تشریعی همچون نسبت مسیحیت سن پُل است به
یهودیت و مسیحیت تشریعی.
شاید بهجا باشد اگر بگوییم اسالمِ آیتاهلل خمینی در پاریس هنوز وجه سن پُلی
دارد ،و مبشّر است ،اما نظریهی والیت فقیه ،همچون هر نوع رابطهی حاکمانهی دیگری،
بر گناه ،تقصیر ،مجازات و حکم استوار و نافی رستگاری است .درواقع بهجاست که
به جای انکار خمینی ،چرخشی را که پس از انقالب در رویکرد او ایجاد شد ،مورد نقد
قرار دهیم.
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تمایز میان الهیات و شریعت را میتوان تا حدی متناظر با دوگانهی شیعهی علوی
در برابر شیعهی صفویِ شریعتی دانست .اما شاید بیش از او ،این مصطفی شعاعیان بود
که در آثارش رخداد وحیانی کامالً وجهی الهیاتی و بشارتگونه به خود گرفت.
در نوشتههای فوکو دربارهی انقالب  ۵۷نیز این تفکیک را میبینیم .تعبیر «معنویت
سیاسی» که فوکو به کار میبرد ،با فقه سیاسی و حاکمیت فاصلهی زیادی دارد .خالصه
کنم :انقالب بهعنوان نقطهی اوج یک جنبش معنوی سیاسی با آنچه که پس از انقالب
با غلبهی شریعت و فقه و حکمرانی و حاکم شرع پدید آمد ،در تعارض کامل است.
سوم :تفکیک میان جنبش و ایدئولوژی .تفاوت سوم میان جنبش و ایدئولوژی است.
انقالب  ۵۷نقطهی اوج یک جنبش بود ،درحالیکه حکومت اسالمی یک ساخت آمرانه
بر مبنای یک ایدئولوژی است .انقالبْ ویژگی جنبشی و جمعی داشت ،درحالیکه
ایدئولوژی جنبش را حذف کرد و بهجای آن یک خط واحد را نشاند و خواهان وحدت
کلمه و رویه شد .این تفکیک همچنین به آن معنا است که آن جنبش انقالبی
دربرگیرندهی طیف متنوعی از آراء بود ،درحالیکه ایدئولوژی اسالمگرا درصدد زدودن
تکار است .بسیاری از افراد و گروهها در ساختهشدن این تخیل و جنبش انقالبیِ متکی
بر آن نقش داشتند .اما اسالمگرایی در مقام ایدئولوژی مبنای نظام جمهوری اسالمی قرار
گرفت و آن جنبش انقالبی را به کلی به حاشیه راند .به تعبیر دیگر ،انقالب ایران ثنوی
و دو بنی نبودو انقالب ایران چند بنی بود.

تخیل سیاسی
این جنبش الهیاتیْ سیاسی چهگونه ساخته شد از پیششر های مهم آن میتوان به
اینها اشاره کرد :یکم ،رادیکالیزهشدن جامعه در اثر دستیابی به این درک که رژیم
اصالحپذیر نیست ،درکی که پس از کودتای  ۲۸مرداد  3۲بهتدریج شکل گرفت اما
پس از خرداد  ۴۲و سرکوب خونین قیام مردمی گسترش یافت و نهایتاً با جنبش چریکی
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در سال  ۴9به روندی برگشتناپذیر تبدیل شدو دوم ،شرایط اجتماعی و سیاسی از جمله
فساد سیستماتیک در شخص اول و دربار ،حکومتیان ،و ارکان دولتو سوم ،وابستگی و
مداخالت امپریالیستی که بهویژه پس از سال  3۲صورتی افراطی به خود گرفتو چهارم،
مدرنیسم سرکوبگرانه که یک سر آن طرحهای اقتدارگرایانه برای توسعه بود و سر
دیگر آن نیز ساواک و سرکوب و شکنجه.
اما شکلگیری این جنبش را باید همچون هر جنبش دیگری وامدار یک تخیل
سیاسی دانست که بر «بازگشت به خویش» قائم بود .در این مفهوم یک عنصر
نوستالژیک قوی وجود دارد ،هرچند ارتجاعی نیست .زیرا منظور از آن خواست
بازگشت به یک زمان خاص در تاریخ نیست .این بازگشت بیشتر از جنس تخیل
دربارهی زمان است و متمایل است به بازسازی خاطرهگونِ آن ،آنهم بر اساس آنچه
که میتوانست باشد نه آنچه که واقعاً بود .در اینجا تقابل میان خاطره و حافظه کلیدی
است .تاریخ ویژگی حافظهگون داردو مملو از اسناد و آرشیوها و ثبت و ضبطهاست.
اما خاطره لمحهای در میان حافظه است و مخل آن .رستگاری تنها در خاطره و یادآوری
از این نوع ممکن است .در اینجا تمایز بنیامینی میان تاریخ همچون بایگانیِ اسنادِ
توحش در برابر سنت ستمدیدگان که همچون نوری در دل تاریکی از دور برق میزند،
مفید است .بازگشت به خویش ،احیایِ سنت ستمدیدگان است ،نه رجوع به توحشِ
شریعت .به معنای یادآوریِ سنت پیشاهبوطیِ ستمدیدگان است ،یادآوریِ خاطرهای
نازمانمند.

آیا انقالب قادر به گفتوگو با ماست؟
اهمیت این جنبش الهیاتیْ سیاسی در چیست به نظر من انقالب ایران ،افق جدیدی را
به روی سیاست و تاریخ گشوده است .تاریخ ایران با این واقعه برای همیشه به دو بخش
تقسیم شده :پیش و پس از انقالب.
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انقالب  ۵۷جامعه را چنان سیاسی کرد که اثرات آن تا مدتها قابلمشاهده بود.
امروز هم ما به سیاسیشدن احتیاج داریم .بگذارید با ماالی اهمیت این سیاسیشدن را
مشخص کنم .نواندیشی دینی در ایران بعد از انقالب یکی از جدیترین منتقدان
ایدئولوژی اسالمگرا بوده ،اما در این رویکرد دو مشکل جدی وجود دارد :نخست،
کمرنگشدن وجه سیاسی و اجتماعی نقد .به تعبیر دیگر ،نواندیشان نیز گویی پذیرفتند
که انقالب ایران یک حرکت تودهای بودو کار تودههای مجنون جوزدهای که از سر
جهالت پشت روحانیت راه افتادند .شکی نیست که در مواقعی قطعاً چنین بوده ،اما
نمی توان آن را ذات آن جنبش دانست .این تحلیل درواقع همان خلطی را انجام میدهد
که پیشتر اشاره کردم :خلط میان ایدئولوژی و جنبش.
دوم این که بدیل نواندیشی دینی برای ایدئولوژی ،نوعاً یا تفسیر عرفانی بوده یا
رویکردهای آلترناتیو به فقه .طبعاً این رویکردها محدودیتهای خاصی دارند .برای
ماال عرفان اصوالً معنویت و رستگاری را به امری فردی و شخصی و سیاستزدوده بدل
میکند .سروش و ملکیان به نظر من دو نمایندهی اصلی این تفکرند .البته این اسالم
سیاستزدوده به نولیبرالیسم هم میل میکند و پرسش از برابری و آزادی نیز یکسره
از آن رخت میبندد .در این بینش ،درواقع ،دین و معنویت هم به کاالیی در میان دیگر
کاالها در بازار تبدیل میشوند .این اسالم نولیبرال به بهترین شکل امروزه در برخی از
گرایشهای عرفانی و عزاداریهای هیأتی نمود دارد .این گرایشها هم سیاستزدوده
و شیکاند و هم با نولیبرالیسم کامالً سازگار .طبعاً میان این رویکرد و معنویت سیاسی
فوکو درهی عمیقی وجود دارد.
نواندیشی دینی امروز غیراجتماعیتر و سیاستزدودهشدهتر است و قدرت نقادی
خود را از دست داده است ،هرچند جامعه نه فقط هنوز هم با مسائلی مواجه است که با
انقالب  ۵۷بیپاسخ ماندند ،سهل است ،مسائل و معضالت بزرگ دیگری هم به آنها
افزوده شده است .طبعاً در این شرایط پرسش از آزادی و برابری کلیدی است .اما
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نواندیشی دینی نوعاً قادر نیست به آنها پاسخ بدهد .به همین دلیل نیز سخن از پایان
پروژهی نواندیشی دینی موجه است .این پایان شامل اصالحطلبی همچون بازنمود عینی
آن پروژه نیز میشود .درواقع با نظر به شکست و مسیر طیشده است که میتوان آن
تجربه را نقد و ارزیابی کرد.
قابلیت دیگر انقالب نیز شکلدادن به نوعی تخیل الهیاتیْ سیاسی بود .همانطور که
اشاره کردم ،این تخیل بسیار برانگیزاننده بود .این تخیل با حکومت اسالمی بهشدت به
حاشیه رانده و سرکوب شده است .اما نیاز به آن از بین نرفته است .به نظر من ،آن
تجربه به ما امکان میدهد که با مرور شکستها تخیل سیاسی دیگری را شکل دهیم و
با انسداد سیاسی مقابله کنیم.
انقالب ایران بر بستر یک خاطره و تخیل رهاییبخش ممکن شد .اما امروز خود آن
به خاطرهای در محاصرهی تاریخ بدل شده که کل آن تاریخ را به چالش فرامیخواند.
شناسایی این لحظه و این خاطره در تمامیت آن به معنای شناساییِ تعلق آن به سنت
ستمدیدگان است.
تنها در پرتو این سنت است که میتوان با آن به گفتوگو نشست .در ارتبا با
همین سنت است که میتوان گفت این واقعه هنوز از ما بازخوانی میطلبد .باید عمیقتر
کاوید .گذشته در قال

لحظهی انقالب  ۵۷با اکنون در قال

مبارزهی کنونی برای

دموکراتیککردن قدرت عمیقاً پیوند خورده است.
بخشی از انقالبیون به اعتبار انحصار سیاست در دورهی پساانقالبی به نماد اصلی
انقالب  ۵۷بدل شدند .ازآنجاکه عملکرد چهاردههایشان به بحران فراگیر کنونی
انجامیده است ،خاطرهی رهاییبخشی لحظهی انقالب  ۵۷از یادهای بسیارانی رفته است.
مبارزهی کنونی در گرو درآوردن انقالب از حصر تاریخ است .شکستن حصر انقالب
 ۵۷تنها به گذشته مربو نیستو عمیقاً به امروز مربو است .انقالب  ۵۷محصول جنبشی
متکار در تالش برای خاموشکردن صدای حاکمان همچون یگانه صدای تاریخ بود.

۵8

فاطمه صادقی

حاکمیت قدرتمندانِ پساانقالبی همانطور که قدرت سیاسی را در دورهی پس از
انقالب به انحصار خویش درآورد ،لحظهی انقالب را نیز در یادها قبضه کرده است و
نوعی ایدئولوژی همگون را به جای آن جنبش ناهمگون به تاریخ قال

کرده است .از

اینرو مبارزهی کنونی بر سر دموکراتیکسازی قدرت سیاسی عمیقاً با دفاع از لحظهی
انقالب  ۵۷درآمیخته استو چونان لحظهای که صدای حاکمانِ کمشمار به نفع خروش
محکوما ِن پرشمار موقتاً خاموش شد .از انقالب  ۵۷باید دفاع کرد چون طنین صدای
مردمانی متکار و ناهمگون بود در خروش بر ضد ظالم .این روایتی است از انقالب ۵۷
که هم حاکمان دیروز پیشاانقالبی و هم حاکمان امروز پساانقالبی را خوش نمیآید.
هر دو همآوا مُصرند که انقالب  ۵۷فقط محصول ایدئولوژی همگونی بوده است که در
چهل سال گذشته بر سریر قدرت نشسته است .حصر انقالب  ۵۷به دست این دو خصم
متقابل را باید شکست .زیرا راه دشوار انقالب مترقی بعدی تنها از تنگهی صع العبور
بازخوانی انقالب قبلی همچون جنبشی متکار میگذرد.
به گمان من پرسش محوری سیاست در ایران امروز این نیست که چهگونه از ۵۷
عبور کنیم و چهطور به بوتهی فراموشیاش بسپاریمو بلکه این است که انقالبیبودن
یعنی چه و چهگونه میتوان انقالبی بود.

نقد اقتصاد

سیاسی
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عنوان صتتح بت من در این جلستتته «آورده ها و مفقوده های تاریخن گاری یروا ند
آبراهامیان» استو آبراهامیان ،به داوری من ،در مقامِ برجستهترین مورخِ تاریخ معاصر
ایران .ا جازه ده ید مع یار های خودم برای صتتورتب ندی آورده ها و مفقوده های
تاریخنگاری آبراهامیان را از بُرشهای کوتاهی از ژرمینال ،شتتاهکار ادبی امیل زوال،
اخذ کنم.
ماهو ،یکی از پرستتوناژهای اصتتلی ژرمینال ،مردی کارگر بود ستتاکنِ خانهی
محقری در محلهای کارگری که از ستترِ فقر برای کستت

درآمدی ولو ناچیز بهناچار

شتت ها به اتیین ،مرد کارگرِ جوان غریبهای ،در تکاتاقخواب خانوادهی پرتعدادش
جاخواب میداد .پس از یک ماه سکونت اتیین در خانهی ماهو کار به جایی ک شیده
بود که اتیین و کاترین ،دختر جوانِ ماهو ،شتتباهنگام پیش از خاموشکردن شتتمعها
نیمهعریان به ستتمت بستتتر خود میرفتند .کاترین همچنان ل

تخت مینشتتستتت و

گی سوان خود را گره میزد .بازواناش ضمن این کار باال میرفت و پیراهناش را تا
روی ران ها باال میبُرد و اتیین که تنپوش خودش را درآورده بود گاه ک مکاش
میکرد تا سنجاقهایی را که از دست دختر میافتاد برایش از پایین تخت بیابد .عادت،
عادتِ آرمیدن و زی ستن د ستهجمعی در تکاتاقی کوچک ،شرم برهنگی را میان این
مرد و زن جوان از بین برده بود .آنان این وضع را طبیعی میشمردند .گناه از آنان نبود
که یک اتاق بیشتر ندا شتند .متعاق

اعت صاب گ ستردهی ناموفق کارگرانِ محله در

تالش برای تغییر شرایط زی ستی و کاری شان سرانجام ماهو بهدست ایادی کارفرمایان
به قتل ر سید ،کاترین ضمن حوادثی دردناک مُرد ،و اتیین در صبحی بهاری برای
ازسرگیری مبارزهی کارگری به پاریس مهاجرت کرد.
در این رگه ها از پیرنگ داستتتان ژرمینال پنج مؤلفهی درهمتنیدهی مفهومی
حضتتور دارند که شتتالودهی ارزیابی من از تاریخنگاری آبراهامیان را شتتکل میدهند.
یکم ،روایت داستتتان که از منظر پایین استتت نه از منظر باال ،از منظر فرودستتتان نه
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فرادستان ،از منظر ماهوها و اتیینها و کاترینها ،از منظر طبقهی کارگر .دوم ،هستی
اجتماعی فرودستان که برآیند انواع هستیهای طبقاتی و جنسی و قومیتی و نژادی شان
است و بر فراز سرشان و مستقل از اراده شان قوام مییابد و ازاینرو خصلتی ساختاری
داردو اینجا در ژرمینال عمدتاً هستتتیهای طبقاتی و جنستتیشتتان .ستتوم ،تجربههای
زیستهی روزمرهی فرودستان مشتمل بر انواع تجربههای زیستهی طبقاتی و جنسیتی و
قومیتی و نژادی و درواقع شتتیوهی زندگیشتتان که بهتمامی معلول کلیت هستتتی
اجتماعی شان ا ستو اینجا در ژرمینال م شخ صاً تجربهی ا سکان در تکاتاقی محقر که
معلول هستی طبقاتی و جایگاه طبقاتی شان است .چهارم ،شکل و نوع شعور انسانی شان
که تا حدی محصول تجربههای زیستهی روزمرهشان و شیوهی زندگیشان استو اینجا
در ژرمینال م شخ صاً نگرش شان به برهنگی و عریانی که تا حدی مح صول تجربهی
زیستهی طبقاتیشان در تکاتاقی محقر است .پنجم ،شکل و نوع کنش دستهجمعیشان
برای تحقق منافع شانو اینجا در ژرمینال م شخ صاً اعت صاب کارگری در تالش برای
تغییر شرایط زیستی و کاریشان.
اگر این مؤلفههای مفهومی در قال

ژرمینالِ زوال بهستتال  1۸۸۵در ادبیات ظاهر

شدند ،حدوداً ه شتاد سال بعدتر با دقتِ مفهومپردازنهی بهمرات
بهمرات

گستتتردهتری در قال

مکت

بیشتر و گ سترهی

تاریخنگاری بریتانیاییِ « تاریخ از پایین» به

پژوهشهای تاریخنگارانه راه یافتند .آبراهامیان در مقام مورخ م شخ صاً ملهم از همین
مورخان بریتانیاییِ «تاریخ از پایین» بوده ا ست ،مورخانی چون جورج رودی و اریک
هابسباوم و کریستوفر هیل و البته ادوارد پالمر تامپسون.
ازاینرو آبرا هام یان ،ملهم از مور خان بری تان یاییِ « تاریخ از پایین» ،نخستتتین
مورخی بود که رویکرد تاریخ از پایین را به شیوهای من ضبط و آگاهانه در متن تاریخ
معا صر ایران به کار گرفت .آبراهامیان در بخ شی از تاریخنگاری ایران ا صوالً شأن
بنیانگذارانه دارد و پدر تاریخنگاری از پایین در تاریخنگاری معاصر ایران است .پیش
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و بیش از هر کس با آبراهامیان ا ست که تاریخ معا صر ایران را ما امروز فقط از منظر
فاتحان و نخبگان و شتتاهان نمیبینیم بلکه منظر فرودستتتان نیز در تاریخنگاری ایران
معاصر به دیده گرفته شده است .دیدگاه آبراهامیان در روایتگری تاریخ معاصر ایران
نه صتترفاً بر استتاس حافظهی فرادستتتان و نخبگان و پیروزمندان شتتکل گرفته استتت.
اصتتلیترین مبنای روایتگری آبراهامیان از تاریخ معاصتتر ایران عبارت استتت از
حافظهی نه فاتحان که مغلوبان ،نه سرمایهداران که کارگران ،نه اربابان که دهقانان ،نه
حاکمان که محکومان ،نه دژخیمان که قربانیان .در انبوههای از انواع ت ضادهای شدید
منافع طبقاتی و قومیتی و جنسیتی و ایدئولوژیکی در بستر حیات اجتماعی و سیاسی و
اقتصتتتادی و فرهنگی نستتتل های گذشتت تهی ما آبرا هام یان با روا یتگری های
تاریخنگارانهاش در طرف فرود ستان و در برابر فراد ستان میای ستد بیآن که مُبلغانه
برای یکی سوگواری کند و کینتوزانه از دیگری عی جویی.
بر این مبنا به تاریخ از پایین که بنگریم ،رویدادهای سیاسی در بسیاری از موارد
در تاریخ ایران اصوالً معنایی دگرگونه مییابند .این معانی دگرگونه خصوصاً محصول
نگاه آبراهامیان به تاریخ ایران از پایین و احت ساب فاعلیت انواع فرود ستان ا ست .فقط
چند مورد محض نمونه .انقالب  13۵۷بیشتر از پایین شکل گرفت تا از باال .ایرانیان،
در تاریخ معاصتتر ،اعتراضتتات خیابانی را نه ملهم از فرهنگ مذهبی و منِش امام ستتوم
شیعیان ،ح سینبنعلی ،بلکه عمدتاً ملهم از فرهنگ تاریخی خود شان راه میانداختند.
فراز و فرود جنبش کارگری در حدفاصتتل ستتالهای  13۲۰الی  133۲نه تحت تأثیر
خطم شی شوروی بلکه تحتتأثیر سازوکارهای درونی جامعه و سازمان سیاسی حزب
توده قرار داشتتت .شتتاهان قاجار مستتتبدانی بودند بدون ابزار استتتبداد برای اِعمال
استتتبدادشتتان در پهنهای به وستتعت کل کشتتور .ستتیاستتت در ایران نه نوعی نمایش
خیمه ش بازی ا ست که گویی قدرتهای خارجیاند که کنترل سیا ستمداران داخلی
را از طریق ریستتمانهایی نامرئی در دستتت دارند ،هرچند برخی بدگمانیها دربارهی
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توطکههای خارجی بهتمامی موجه است .اینها نمونههایی است از مواردی بس پرشمار
در تاریخن گاری آبرا هام یان که به مدد ن گاه به تاریخ از پایین بر عامل یت های انواع
فرودستان متمرکز می شود و از این رهگذر بهقوت نشان میدهد بسیاری از بهاصطالح
حقایق تاریخی فقط افسانههایی تاریخیاند.
این نوع تاریخنگاری و نگاه به تاریخ از پایین نزد آبراهامیان که بازتاب نخستین
مول فهی مفهومی پیشگفته استتتت چ هار الزمهی کل یدی دارد ،یعنی همان دومین تا
پنجمین مؤلفه های مفهومیِ مأخوذ از زوال در نقطهی عزیمت بحث مان که بهطرزی
م ستقل اما نظاممند در مکت

بریتانیایی تاریخ از پایین و خ صو صاً تاریخنگاری ادوارد

پالمر تامپستتون به حد اعال تجلی یافته بود .ببینیم این مؤلفههای مفهومی تا چه حد در
تاریخنگاری آبراهامیان به کار گرفته شدهاند.
از نخستتتین الزمه یعنی ستتطح هستتتی اجتماعی ستتوژههای آماج مطالعه در آثار
آبراهامیان شروع میکنم که گرچه از این کتاب و مقاله به آن کتاب و مقالهی ای شان
فرق میکنند اما من اینجا یککاستته درنظرشتتان میگیرم .سطططط هستتتی اجتماعیِ
سوژههای آماج مطالعه ،به قراری که پیشتر گفتم ،بر فراز سر سوژهها شکل میگیرد،
یعنی تحت تأثیر عواملی چون طبقه و قومیت و نژاد و جنس و غیره که مستتتقل از
خوا ست و ارادهی سوژههای فردی ا ست و وجه ساختاری دارد .آبراهامیان در برر سی
سطح ه ستی اجتماعی در آثارش بر این الزمهی تاریخنگاری از پایین بهقوت متمرکز
شتتده استتت .از باب نمونه ،ایران بین دو انقالب در قیاس با تاریخنگاریهای قبلی از
غنای تجربی ب سیار باالیی برخوردار ا ست و خ صو صاً ه ستی طبقاتی و ه ستی قومیتی
ستتوژههای آماج مطالعه نه صتترفاً در چارچوب مفاهیم انتزاعی بلکه در چارچوب کار
تاریخن گاری در دستتتور کار م طال عه قرار گرف تها ند ،با درون ما یه های تجربی بس
بیشتری در قیاس با همهی تاریخنگاریهای پیش از آبراهامیان در تاریخ ایران.
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اهمیت برر سی نخ ستین الزمه یعنی سطح ه ستی اجتماعی در مطالعهی دومین
الزمه یعنی سطح تجربههای زی سته ا ست که خود را ن شان میدهد .تجربههای زی ستهی
سوژههای آماج مطالعه بهتمامی با ه ستی اجتماعی شان ا ست که متعیّن می شود .به
عبارت دیگر ،ه ستی اجتماعی سوژهها ا ست که ،در تناظری تقریباً یکبهیک ،و ضع
بهدا شت و سالمت و درمان و آموزش و م سکن و دو ستیابی و معا شرت و تغذیه و
م صرف روزمره و م صرف کاالهای فرهنگی و فراغت و ازدواج و سایر سپهرهای
زندگی روزمرهشتتان را تعیین میکند .این ها انواع تجربه های زیستتتهی روزمرهاند.
تجربهی زیسته به معنای انتخاب فرد در برابر شرایطی ساختاری است که بر فراز سر و
م ستقل از ارادهاش شکل میگیرد .مجموعهی تجربههای زی ستهی روزمره ا ست که
شیوهی زندگی خا صی را رقم میزند .مطالعهی تجربههای زی سته و شیوهی زندگی به
معنای محدودی که بنا بر سنت تاریخنگاری بریتانیایی از تاریخ اجتماعی در نظر دارم
وظیفهی تاریخنگارِ اجتماعی استتت .تصتتور میکنم حلقهی مفقودهی تاریخنگاری
آبراهامیان عبارت ا ست از همین تاریخنگاری اجتماعی .تاریخ اجتماعی در مجموعهی
آثار آبراهامیان بههیچوجه پررنگ نی ست .آبراهامیان به برر سی تجربههای زی سته و
شتتیوهی زندگی ستتوژههای آماج مطالعهاش چندان نپرداخته استتت .میل به شتتناخت
تجربههای زیستتته و شتتیوهی زندگی نستتلهای گذشتتته فقط و فقط نوعی کنجکاوی
تاریخی نی ست .اگر مهم ا ست که و ضع بهدا شت و سالمت و درمان و آموزش و
م سکن و ازدواج و تغذیه و م صرف و سایر تجربههای زی ستهی ن سلهای گذ شته را
ب شنا سیم به این دلیل ا ست که همین تجربههای زی سته و سرجمع شان یعنی شیوهی
زندگی ن سلهای گذ شته بوده ا ست که درجه و انواع آگاهیها و ناآگاهیها شان را تا
حدی شکل میداده است .ارزشها و نگرشها و مِهرها و کینهای نسلهای گذشته از
جمله در اثر تجربههای زی ستهی روزمره شان و درواقع تحتتأثیر شیوهی زندگی شان
شکل مییافته ا ست .به عبارت دیگر ،گرایشهای فکری ن سلهای گذ شته تا حدی در
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اثر شیوهی زندگی شان که بهنوبهیخود یک سره معلول هستی اجتماعی شان بوده ا ست
شکل میگرفته ا ست .کمااینکه در ژرمینالِ زوال میبینیم که ه ستی طبقاتی اتیین و
کاترین که از طبقهی کارگر بودند آرمیدن و زیستن و زندگیشان در تکاتاقی محقر
را ،همچون تجربهی زی ستهی روزمره شان در زمینهی م سکن ،تعیّن میبخ شید و همین
تجربهی زیستتتهشتتان در تکاتاقی محقر بود که تا حدی اصتتوالً نیمهعریانی در برابر
یکدیگر را برای این مرد بیگانه و زن جوان از حالت وضعیتی گناهآلود درمیآورْد و
طبیعی جلوه میداد .ارزش ها و نگرش های اتیین ها و کاترین ها از جمله ت حت تأثیر
تجربههای زیستهی روزمره شان و درواقع شیوهی زندگی شان شکل میگرفت .اهمیت
تاریخنگاری اجتماعی و مطالعهی تجربههای زی ستهی روزمره و شیوههای زندگی که
مفقودهی تاریخنگاری آبراهامیان ا ست از همینجا سرچ شمه میگیرد که نگرشهای
سوژههای آماج مطالعه تا حدی در اثر تجربههای زی سته روزمره شان شکل میگیرد.
همینجاستتت که به ستتومین الزمه یعنی ستتطح شتتعور انستتانی و گرایشهای فکری
میرسیم.
آبرا هامیان در آثار متنوعاش البته ستتطح گرایش های فکری ستتوژه های آماج
مطالعهاش را بهقوت در بوتهی برر سی نهاده ا ست اما نه از مجرای تأثیرپذیری شان از
تجربههای زیستهی روزمرهشان .فقدان تاریخنگاری اجتماعی نزد آبراهامیان باعث شده
ا ست که پژوهشهایی که دربارهی گرایشهای فکری سوژههای آماج مطالعهاش به
ع مل آورده استتتت تا حد بستت یار ز یادی من فک از نحوهی تکوینشتتتان در اثر
نقشآفرینیهای تجربههای زیستهی روزمرهی سوژههای تحت بررسیاش باشد ،اما نه
همیشتته .از باب نمونه ،در کتاب اعترافات شتتکنجهشتتدگان بهقوت نشتتان میدهد که
مع نای م فاهیمی چون خ یا نت و خائن و تواب و اعتراف چهگو نه در اثر تجر به های
زیستتتهی روزمرهی هم زندانیان و هم شتتهروندان آزاد طی دهههای اخیر دستتتخوش
دگرگونی قرار گرفته ا ست .تواب و خائن ماالً در دههی پنجاه خور شیدی و سالهای
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اولیهی انقالب یک معنا داشتتت و در دهههای بعدی یکستتره معنایی دیگر .افزایش
آگاهی ها دربارهی شتتکنجه در زندان ها باعث درک بستتیار بیشتری از شتترایط
اعترافکنندگانِ «خائن» شده بود چندان که در دورههای متأخرتر حتا احساس همدلی
نیز میان زندانیان و شهروندان با همین «خائنان» شکل میگرفته ا ست .آبراهامیان از
نقشآفرینی «تجربه»ی زیستتته در شتتکلدهی به آگاهیها نیک آگاه استتت اما در
سرزمینی که از کمبود آر شیوها در باز سازی تجربههای زی ستهی ن سلهای گذ شته و
نق صان ادبیات دا ستانی در تقریر تجربههای زی سته در لحظهها و سپهرهای گوناگون
حیات اجتماعی در رنج ا ست ،تاریخنگاری اجتماعی و باز سازی تجربههای زی سته و
شتتیوههای زندگی ستتوژههای آماج مطالعهی مورخ نیز با دشتتواریهای بس بیشتری
مواجه ا ست .همین فقدان ن سبی تاریخنگاری اجتماعی در آثار آبراهامیان باعث شده
است که گرچه نزد آبراهامیان کماکان هستی اجتماعی انسانهاست که شعور آنان را
تعیین میکند اما ،آنگاه که مورخ برجستهی ما به عرصهی تجربی گام مینهد ،رابطهی
ه ستی اجتماعی با شعور ان سانی چندان با میانجیگری تجربههای زی ستهی روزمرهی
ستتوژههای آماج مطالعه روایت نمیشتتود .بااینحال ،آبراهامیان ،ولو عمدتاً منفک از
تجربه های زیستتته و مجزا از شتتیوه های زندگی و درواقع نامجهز به تاریخن گاری
اجتماعی ،در سطح مؤلفهی مفهومی شعور ان سانی ا صوالً روایتهای ب سیار درخ شان و
کمنظیری در بارهی گرایش ها و ارزش ها و نگرش ها و آ گاهی ها و ناآ گاهی های
سوژههای آماج مطالعهاش به د ست میدهد ،توأم با درجهی باالیی از غنای تجربی که
در تاریخنگاری ایران پیش از آبراهامیان بیستتابقه بوده استتت .از باب نمونه ،چهبستتا
بتوان درخشتتانترین قطعههای اندیشتتهی اجتماعی و تاریخنگاری در ایران را ،هم از
زاو یهی تکور یک و هم از منظر تجربی ،در تحل یل های آبرا هام یان از چرایی
تکویننیافتگی آگاهی طبقاتی در اثر تفوق عالیق قومی در ایرانِ اواخر عصر قاجار در
نخستین فصل ایران بین دو انقالب یافت.
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نهایتاً میرستتم به چهارمین الزمهی تاریخنگاری از پایین یعنی ستتطح کنش
دستتتهجمعی ستتوژهای آماج مطالعه .اگر در مبحث ارزشها و نگرشها و آگاهیها
صحبت از دانستن بود ،در این سطحِ کنش دستهجمعی اما سخن بر سر توانستن است.
اگر در سطح آگاهیها ماالً از شناخت کارگران دربارهی همانندی منافع خود شان و
تفاوت یا ت ضاد منافع شان با منافع سایر طبقات اجتماعی گفته می شد ،در سطح کنش
دستهجمعی ماالً بر این موضوع متمرکز می شویم که طبقهی کارگر تا چه حد میتواند
مُهر منافع طبقاتی خودش را بر تحوالت جامعه بکوبد .پاسخ بستگی دارد به بود یا نبود
و نیز قوت یا ضتتعف بازوهایی که طبقهی کارگر برای کوبیدن مُهر منافع خودش بر
تحوالت اجتماعی احیاناً در اختیار دارد .ستتایر ستتوژه های آماج مطالعه نیز به همین
قیاس .اینجا صحبت از سویی بر سر انواع شکلهای نهادیِ هویتهای د ستهجمعی
است که عامل بسیج کنشهای دستهجمعی سوژههای آماج مطالعهاند و از سوی دیگر
بر سر خودِ انواع کنشهای د ستهجمعی در چارچوبهای گوناگون .آبراهامیان در این
ستتطح بهقوت تاریخنگاری کرده استتت .در آثار آبراهامیان چرایی فقدان قیام دهقانی
گستتترده و چهگونگی انواع تحرکات کارگری در جنبش کارگری و نحوهی عملکرد
جماعتها در خیابان های شتتهرهای بزرگ در ایران معاصتتر را مییابیم .آبراهامیان
عالوه بر سطح کنشهای د ستهجمعی همچنین به سطح نهادی و سازمانیِ کنشهای
د ستهجمعی نیز پرداخته ا ست .از باب نمونه ،پژوهش دربارهی سازمان مجاهدین خلق
زیر چتر اسالم رادیکال و نیز جنبههای گوناگون تشکیالتیِ حزب توده از برجستهترین
تحقی قات تاریخی آبرا هام یان در این قلمرو استتتت .بود یا نبود و ضتتعف یا قوت
عاملیتهای فرود ستان را در همین سطح از کنش د ستهجمعی باید ج ست .آبراهامیان
هم تکوین یافتگی و هم تکویننیافتگی انواعی از عاملیت ها میان بازیگران گوناگون
تاریخ معاصر ایران را بهقوت روایت کرده است.

محمد مالجو

چنان که پیشتر گفتم ،آبراهامیان پدر تاریخنگاری از پایین در ایرانِ م عاصتتر
بوده است .ثمرهی پژوهشهای آبراهامیان برای تاریخنگاری ایران نه یک آورده بلکه
خانوادهای از انواع آورده ها بوده استتت .اما در کنار این آورده ها مفقودهی اصتتلی
تاریخنگاری آبراهامیان عبارت بوده استتت از تاریخنگاری اجتماعی با دستتتورکار
پژوهش در تجربههای زیستتتهی روزمره و کالً شتتیوههای زندگی ستتوژههای آماج
مطالعه .آبراهامیان به تجربههای زی ستهی روزمره و شیوههای زندگی سوژههای آماج
مطالعهاش چندان توجهی نکرده است.
بازیابی آنچه مفقودهی تاریخنگاری آبراهامیان میدانم در ایران امروز از اهمیتی
ستتیاستتی برخوردار استتت .امروز دیوارهای بلند مت عددی در جامعهی ما بخش های
گوناگون جمعیت را از هم جدا کرده و انواع پرشتتماری از دوئیت ها و تضتتادها و
نفرت های مت قا بل را درون جمع یت رقم زده استتتت .امروزه جام عهای داریم بس
شقه شقه شده .این شقه شقه شدگیها ا ستمرار زی ست جمعیمان را سخت به مخاطره
افکنده است .آنقدر که به نگرشها و ارزشها برمیگردد ،صاحبان این نگرش تا مغز
استخوان از صاحبان آن نگرش متنفرند و برعکس .تساهل وتسامح و بهرسمیت شناسی
دیگران در قاموس هیچ یک از دو طرف چندان جایی ندارد .در این میان ،تاریخنگاری
اجتماعی و بازیابی و مطالعهی تجربههای زیستتتهی روزمره و کالً شتتیوههای زندگی
متنوع مردمان ،که از سویی معلول هستیهای اجتماعی ساکنان سرزمینمان بوده است
و از دیگر سو ارزشها و نگرشها شان را تا حدی شکل میداده ا ست ،میتواند در
نقش عاملی عمل کند که ما تنوع و کارت ارزش ها و نگرش ها میان خودمان را به
ر سمیت ب شنا سیم و توان همزی ستی د ستهجمعی پیدا کنیم .تاریخنگاری اجتماعی و
مطالعهی تجربههای زیستتته و شتتیوههای زندگی انواع مردمان فقط نوعی کنجکاوی
دانشورانه نیستتت در این باب که نستتلهای گذشتتتهمان در شتتبانهروزشتتان چهگونه
میزیستتتند .نحوهی زیستتتشتتان از مهمترین عواملی بوده استتت که ارزش ها و
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آوردهها و مفقودههای تاریخنگاری یرواند آبراهامیان

نگرشها شان را شکل میداده ا ست .آگاهیِ برآمده از یافتههای تاریخنگاری اجتماعی
مبنی بر این که ارزش ها و نگرش هایی که منفورماناند در ت ناستتت

با تجربه های

زیستهی مردمانی بودهاند که به حکمِ هستی اجتماعی شان چنین یا چنان میاندیشیدهاند
هادیماناند به این بصتتیرت که راه مناستت

برای تغییر ارزش ها و نگرش هایی که

مطلوبمان نیستتتند نه حذف و ستترکوب و دفعِ اغیار که تالش برای تغییر بنیادی در
هستی اجتماعی صاحبان شان است ،مسیری که به افزایش توان زیست دستهجمعی در
سرزمین مشترکِ شقه شقه شدهی کنونیمان راه میبرد .بسط و تعمیق پروژهی سترگ
تاریخ نگاریِ آبراهامیان ،یعنی نگاه به تاریخ از پایین ،در گرو عطف توجهِ جدی به
تاریخنگاری اجتماعی نیز هستتت ،در گروِ اهتمام به مطالعهی تجربه های زیستتتهی
روزمره و شیوههای زندگی نسلهای پیشینمان در سپهرهای گوناگون.
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براساس دادههای مرکز آمار ایران طی دورهی  13۷۲تا  139۲بهای زمین  10۷برابر،
بهای مسکن  ۷6برابر و اجارهبهای مسکن (در تهران)  61برابر افزایش داشته و همهی
این نرخها بهشدت باالتر از رشد سط عمومی قیمتهاست .این جنون سوداگری در
اقتصاد ایران حاصل چیست؟ دیوید هاروی در مقالهی داستان سه شهر توضی میدهد
که چهگونه با حرکت از مسکن بهعنوان ارزش مصرفی ،به مسکن بهعنوان ارزش
مبادله و مسکن بهعنوان سرمایهگذاری سوداگرانه این روند رخ میدهد .ط نقد اقتصاد
سیاسی

خانه چیز خیلی سادهای است .اما کاال هم هست که به قول مارکس مملو از
«ظرایف متافیزیکی و دقایق الهیاتی» است .من در خانهای در محلهی کارگرنشین امن،
مصون و آبرومندی در بریتانیا در سالهای پس از  19۴۵بزرگ شدم 3.خانه دارای ارزش
استفاده بود  -معمولی و بدون جذابیتی خاص .فضایی امن ولو نسبتاً تنگ برای خوردن،
خوابیدن ،معاشرتکردن ،قصهخواندن ،مشقنوشتن یا رادیو گوشکردن ایجاد میکرد.
مکانی که افراد خانواده با وجود تمام مشکالت و تنشهای درونی میتوانستند در آن
زندگی کنند و بدون فضولی همسایهها با یکدیگر گفتوگو کنند .رابطه با همسایهها
دوستانه و حمایتگرانه بود ولی خیلی هم صمیمانه نبود .اینجا شهر ارزش استفاده بود.

3در ساااا 1945جنگ جهانی دوم با پیروزی متفقین به پایان میرساااد .پز از جنگ در
بریتانیا حزب کارگر به قدرت میرسااد و دولت رفاه مسااتقر میشااود .اما به دلیم مشااکالت
اقتصادی حاصم از جنگ دوران ریاضت اقتصادی هم آغاز میشود.م
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اما روزی را به یاد میآورم که وام مسکن را تسویه کردیم .جشن کوچکی
گرفتیم .تازه فهمیدم که خانه ارزش مبادلهای هم دارد که میتواند به نسل بعد (ماالً به
من) برسد .اما هیچوقت دربارهی آن صحبتی نمیشد .نزدیک ما ساختمانهای مسکن
اجتماعی ۴بود .به نظر من خوب بودند .اما وقتی با دختری از آن محل قرار گذاشتم،
مادرم به شدت مخالفت کرد .او گفت الابالیاند و نمیتوان به آنها اعتماد کرد .اما به
نظر میرسید آنها هم مسکنی ایمن در محیط زندگی نه چندان بدی  -هرچند تاحدی
بیروح  -دارند .ما و آنها به یک برنامهی رادیویی گوش میدادیم و بچهها در کوچه
بازی یکسانی میکردند .اما در زمان انتخابات آنها طرفدار حزب کارگر بودند .در
محلهی ما چند پوستر تبلیغاتی حزب کارگر و چند پوستر حزب توری ۵بود .رشد
صاح خانه شدن طبقهی کارگر از دههی  1۸9۰به این سو در بریتانیا همواره ابزاری
برای کنترل اجتماعی و دفاعی در برابر بلشویسم بود .در امریکا میگویند« :صاح
خانههای زیربار قرض در اعتصاب شرکت نمیکنند».
در دههی  19۸۰دیگر تهیهی مسکن برای همه در مرکز توجه دولت نبود.
مارگارت تاچر مسکن اجتماعی را حراج کرد و مردم اشتیاق بیشتری به ارزش مبادلهی
خانههایشان پیدا کردند .بانکهای مسکن که به صاح خانه شدن کمک میکردند،
دیگر نهادهای محلی طبقه کارگر نبودند و بیشتر شبیه بانکها شدند .در سال 19۸1
تقریباً یک سوم خانهها در بریتانیا جزء مسکن عمومی بودند ،اما تا سال  ۲۰16این رقم
4م سکن اجتماعی ا شاره به خانههایی دارد که دولت طوالنی مدت و با اجاره ارزان در اختیار
اقشار کمدرآمد قرار میدهد.م
Tory .5منظور حزب محافظهکار است.
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به کمتر از  ۷درصد کاهش پیدا کرد .در دنیای نولیبرال آرمانی هیچ مسکن اجتماعیای
نباید وجود داشته باشد .همانطور که کالین کروچ 6میگوید« ،مستأجران مسکن
اجتماعی تهماندههای ناخواستهی گذشتهی پیشا-نولیبرالی هستند» .همهی ما شانس
رسیدن به دموکراسی مالکانه را داشتیم .خانهها برای بازسازی یا اجاره مبادله میشدند تا
شاید صاحبان آنها بتوانند به محلههای باالتری بروند .ترقی دادن خانه به عنوان ارزشی
مبادلهای ،شیوهای برای پسانداز و مکانی برای افزودن ثروت شخصی در مرکز توجه
بود .ثروت فردی صاح خانگی موضوع همهی بحثها بود .برای حفاظت از ارزشهای
امالک محله ،پاپتیها (ماالً رنگینپوستان یا مهاجران) را راه نمیدادند .جداسازی
جدیتر شد و شهرکهای بسته به وجود آمدند .فضاها حصارکشی و فضاهای مشاع
شهری خالی شدند.
در پایان قرن کانون توجه بازهم تغییر کرد .خانه ابزار انباشت سرمایه و سود
حاصل از سرمایهگذاری سوداگرانه درنظر گرفته میشد .خانه تبدیل شد به دستگاه
خودپردازی که با گرفتن وامهای جدید برای پرداخت وامهای قبلی میتوانستند از آنها
پول دربیاورند .ریختن اعتبار و نقدینگی بیمالحظه در بازارهای مسکن موج

نوسان

در قیمت مسکن شد .اما در پس این تغییر قدرت ترسناکتری به وجود آمد .توجه نه
به خانه ،بلکه به زمینی که خانه بر رویش ساخته میشد معطوف شد .اختالف ارزش
زمین کنونی و ارزش بیشترین و بهترین کاربری زمین سرمایهگذاران را وسوسه کرد.
برای بهدستآوردن این سود سرمایهگذاری سوداگرانه یا باید کاربری موجود زمینها

6 Colin Crouch
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تغییر میکرد و ساکنان کنونی آنها را بیرون میکردند و یا بهخاطر امتیاز ماندن در
آنجا آنها را مجبور به پرداخت اجارهی باالتر میکردند.
نمونههای برجستهای در همهی کالنشهرهای بزرگ دنیا میتوان پیدا کرد .ماال
چین را در نظر بگیرید .قیمت زمین از سال  ۲۰۰۴تا  ۲۰1۵در چین پنج برابر شد .تا قبل
از سال  ۲۰۰۸ارزش زمین بهطور میانگین  3۷درصد قیمت مسکن در پکن بود .پس از
سال  ۲۰1۰است که تا  6۰درصد باال میرود .در همهجا افراد کمدرآمد یا از خانهها
بیرون انداخته شدند و یا اجارههای نجومی به آنها تحمیل شد .دینی مکمن ۷در کتاب
دیوار بزرگ بدهی چین ۸نوشت« :میلیونها نفر از پسِ هزینهی مسکن در شهرهایی که
زندگی میکنند برنمیآیند و وضعیت هر روز بدتر میشود».
اگر مارکس بود تعج

نمیکرد .او میگفت «برای سود کردن از راه اجارهی

خانه فقر منبع سودآورتری بود تا معدنهای پاتوسی 9برای صاحبانش»« .قدرت
فوقالعادهای» از مالکی عاید میشد که مالک را قادر میساخت «کارگرانی که در
اعتراضات به دستمزدها شرکت داشتند را از خود زمینی که در آن زندگی میکردند
بیرون کند».

7 Dinny McMahon
8 China’s Great Wall of Debt
9 Potosi
معادنی در امریکای التین و در بولیوی کنونی که در دوران امپراتوری اساااپانیا در قرن های
شااانزدهم و هفدهم به ساابب انبوه معادن نقرهاش نقش بزرگی در ثروت انبوه این امپراتوری
داشت.

۷6

دیوید هاروی  /ترجمهی پریسا شکورزاده

افراد کمدرآمد از همهی محلهها بیرون انداخته شدند تا راه برای فرصتهای
سرمایهگذاری پولدارها ،آپارتمانهای گران و تبدیل به کاربریهای جدید ،مال شرکت
ایربیانبی 1۰باز شود .دیگر صرفاً ارزش مبادله نبود که بازار مسکن را پیش میبرد،
بلکه انباشت سرمایه بهمدد دستکاری در بازار مسکن محرک این بازار شد .افزایش
شدید قیمت امالک ظاهراً به نفع صاحبان خانهها بود اما در واقع منتفعان اصلی بانکها،
مؤسسات اعتباری و شرکتهای بزرگ چندرشتهای و صندوقهای بزرگ
سرمایهگذاری بودند که به بازی عواید سوداگرانه پیوستند.
وقتی ورشکستگی اتفاق افتاد این واقعیت برمال شد .بانکها نجات یافتند و
صاح خانهها طعمهی کوسههای بورس اوراق بهادار شدند .از سال  ۲۰۰۷تا  ۲۰1۰در
امریکا خانههای میلیونها نفر ضبط شد و بیرون کردن افراد کمدرآمد از خانههای
اجارهای در همه جا سرعت گرفت .این اتفاق عواق

اجتماعی بسیار مخربی هم داشت.

صندوقهای بزرگ سرمایهگذاری و بنگاههای مدیریت سرمایهگذاری تمام خانههای
ضبطشده را به قیمتهای بسیار ارزان خریدند و حاال سود باالیی در معامالتشان میکنند.
ریاضت اقتصادی موج

شد بازسازی تهماندهی مسکن عمومی هم به تعویق بیافتد و

مسکنهای باقیمانده در این بخش به چنان وضعی برسد که به ما گفته شد تنها
خصوصیسازی میتواند اوضاع را بهتر کند .خصوصیسازان در بیرون کردن از خانهها
ماهر از آب درآمدند و تبدیل مسکن دولتی برای افراد کمدرآمد به مسکن سودآور در
بازار آزاد شتاب گرفت.

10 Airbnb
یک شرکت خصوصی بزرگ فراملیتی که در زمینهی خدمات مسکن فعالیت میکند.

۷۷

داستان سه شهر

این است شهر سود حاصل از عواید سوداگرانه :سکونت موقت و متغیر میشود،
همکاری اجتماعی و اشتراکات محلی از هم میپاشد و امالکیها به تبلیغ محلههای مرفه
اغل

حصارکشیده ،با صفات موهوم زندگی بهتر میپردازند .این حتی شغلی تماموقت

شده است :به آن «مهندسی خیال شهری» میگویند .حقیقت تخری

روابط اجتماعی

است با نتایجی وحشتناک .گلن رابینز 11درمورد موج جنایتهایی که لندن را فراگرفته
میگوید« :سیاستهای شهری نولیبرالی و سودمحور شهرهایی را تولید کردهاند که
کایری از جوانان در آنها به معنای واقعی احساس میکنند هیچ جایی ندارند .برای
آنها پیداکردن خانهای که استطاعت آن را داشته باشند ،در محلههایی که در آن به دنیا
آمدهاند ،تقریباً غیرممکن است و مانع شروع زندگی مستقلشان میشود .شبکههای
اجتماعیشان ،احساس تعلق داشتنشان به جایی و احترام بزرگساالن به آنها به بنبست
رسیده است .هیچ چیز به این خوبی نمیتوانست وضعیتی را ایجاد کند که در آن برای
جوانان نه زندگی دیگران اهمیتی داشته باشد و نه زندگی خودشان» .این با دنیایی که
من در آن بزرگ شدم متفاوت است .اما خانه هنوز خانه است.
اشکال متفاوت ارزش همیشه به صورتی بیثبات در شکل کاال همزیستی دارند.
هم-تکاملی آنها در دورهی اخیر بازار مسکن در بنبست امروزی به اوج خود رسیده
است ،در وضعیتی که حاکمیت ارزشگذاری عواید سوداگرانه بهگونهای است که بیش
از نیمی از جمعیت کرهی زمین ،بهخاطر غلبهی سرمایه بر بازارهای زمین و امالک،
نمیتوانند جای مناسبی برای زندگی در محیطی مناس

پیدا کنند .لزوماً نباید اینطور

باشد .اخیراً هنگام تمیز کردن اتاق کارم به کتابچهای برخوردم که در سال  19۷۸شورای
11 Glyn Robbins

دیوید هاروی  /ترجمهی پریسا شکورزاده

کالنشهر نیویورک دربارهی مسکن منتشر کرده است .عنوان کتاب این است :مسکن
عمومی :تنها راهحل .در سال  19۷۸دپارتمان مسکن و توسعهی شهری امریکا بودجهای
به مبلغ  ۸3میلیارد دالر برای مساعدت به این راهحل در اختیار داشته است .تعاونیهای
با سهام محدود 1۲و حتی بنگاههای غیرانتفاعی متصدی ساخت مسکن اجتماعی 13به
منظور ارائهی راهحلهای بیرون از نظام بازار در شهرهای مهم متولد شدند .در سال 19۸3
بودجهی دپارتمان مسکن و توسعهی شهری به  1۸میلیارد دالر کاهش یافت تا این که
در دههی  199۰در دورهی ریاست جمهوری کلینتون حذف شد .چهل سال بعد من به
نتایج فجیع جهانیِ پیگیری نکردن جدی آن راهحل واضح یعنی مسکن عمومی فکر
میکنم .ارزش استفاده باید اولویت یابد.

پیوند به متن انگلیسی:
David Harvey, A Tale of Three Cities

12 Limited equity co-ops
تعاونیهای مسکن برای گروههای کمدرآمد جامعه
13 Community Land Trust

۷8
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این زمان را چه بنامیم عصتتراطالعات نیستتت چون فروپاشتتی جنبشهای آموزش
همگانی خألیی به وجود آورده که بازاریابی و نظریههای توطکه آن را پر کرده

است*.

عصر دیجیتال همانند عصر حجر ،عصر آهن و عصرفضا در مورد مصنوعات دست بشر
خیلی بیشتر صتتحبت میکند تا در مورد جامعه .دورهی آنتروپوستتین ( )1که در آن
انستتان تأثیر عمدهای روی محیط زیستتت کرهی زمین گذاشتتته استتت ،قادر به
تمایزبخ شیدن به این قرن در مقای سه با قرن قبلی نی ست .کدام تغییر اجتماعی زمان ما
را ازدورهی قبل متمایز میسازد برای من روشن است .این دوره ،عصر تنهایی است.
هنگامی که توماس هابز مدعی شد که در طبیعت ،قبل ازاین که اقتدار به وجود آید تا
ما را کنترل کند ،ما درگیرجنگ همه علیه همه بودیم ،چندان هم به خطا نرفته بود .ما،
مال زنبورهایی پ ستاندار ،ازابتدا موجودات اجتماعی بودیم که کامالً بههم اتکا دا شتیم.
انسانهای اولیه یا انسانتباران شرق آفریقا یک ش

هم بهتنهایی دوام نمی آوردند .ما

بیش از سایرگونهها درارتبا با هم شکل گرفتیم .دورهای که بدان وارد می شویم که
جدا از هم به سر میبریم احتماالً هیچ گاه در گذشته وجود نداشته است.
سه ماه پیش خواندیم که تنهایی در میان جوانان به اپیدمی تبدیل شده ا ست .حاال
متوجه میشتتویم که به همان میزان هم دامنگیرافراد مستتن تر استتت .یک پژوهش
«ایندیپندنت ایج»( )۲ن شان میدهد که تنهایی حاد در انگل ستان زندگی  ۷۰۰هزار مرد
و 1.1میلیون زن باالی  ۵۰سال را تباه کرده و با سرعتی شگفتآور در حال افزایش
است.
احتماالً بیماری ابوال ) (Ebolaتاکنون بهاندازهی بیماری تنهایی مردم را از پای
درنیاورده است .براساس این پژوهش انزوای اجتماعی درحد کشیدن  1۵نخ سیگار در
روز در بروز مرگ زودرس مؤثراستتت :تنهایی ،دو برابر مرگبارتر از بیماری چاقی
مفر استتت .وقتی روابط قطع میشتتود ،زوال عقل ،فشتتار خون باال ،اعتیاد به الکل و
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ستتوانح ،افستتردگی ،پارانویا ،اضتتطراب ،خودکشتتی وهمهی پدیدههای مشتتابه رواج
بیشتری مییابند .ما بهتنهایی کاری نمیتوانیم بکنیم.
بله کارخانههای تولیدی تعطیل شدهاند ،مردم به جای اتوبوس با اتومبیل شخ صی
مستتافرت میکنند ،یوتیوب جای ستتینما را گرفته استتت .اما این تغییرات بهتنهایی
نمیتوانند ستترعت فروپاشتتی اجتماعی ما را بیان کند .نوعی جهانبینی هیچانگاریِ
زندگی (واحستتاس بیهودگی) ،انزوای اجتماعی ما را به همراه این تغییرات ستتاختاری
تقویت و ستتتایش میکند .جنگ همه علیه همه ،به عبارت دیگر رقابت وفردگرایی،
مذه

زمانهی ماستتت که استتطورهی مبارزین تنها ،شتترکتهای تکنفره ،ستتلف

استتتارترها( )3و مردان و زنان خودستتاخته آن را توجیه میکند .برای اجتماعیترین
(گونهی) مخلوقات که بدون عشتتق نمیتوانند ستتعادتمند شتتوند به جز فردگرایی
قهرمانانه دیگر چیزی به نام اجتماع وجود ندارد .آنچه مطرح ا ست برنده شدن ا ست.
آنچه میماند خسارتهای فرعی است.
کودکان بریتانیایی ،که بیش از بی ست در صد آنها میگویند «فقط دو ست دارند
پولدار شوند» دیگر اشتیاقی ندارند که رانندهی قطار و یا پرستار شوند :ثروت و شهرت
تنها هدف  %۴۰کسانی بود که در این نظرسنجی شرکت کرده بودند .پژوهشی توسط
دولت درماه ژوئن نشان داد که انگلستان پایتخت تنهایی اروپا است .ما بهمرات

کمتر

از سایر اروپاییها دو ستان نزدیک داریم و یا هم سایههای خود را می شنا سیم .جای
تعج

نیست وقتی همهجا مجبوریم مال سگهای ولگرد برسر ظرف زباله بجنگیم.
برای نشتتتان دادن این دگرگونی ما ز بان خودرا تغییر دادهایم .اکاراً برای تحقیرِ

دیگران آن ها را بازنده خطاب میکنیم .ما دیگر در مورد آدم ها صتتحبت نمی کنیم.
آنها را موجودات مینامیم .مقولهی تنهایی و ازخودبیگانگی آن قدرهمهگیر شتتده که
حتی نهاد هایی که برای مبارزه با تنهایی تالش میکنند( ،انستتان را) موجود دوپایی
توصیف میکنند که زمانی نوع بشر نامیده میشد.
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کمتر میتوانیم بدون زخم ز بان حرف مان را بزنیم .وقتی نظر مان را میگوییم
(برای این که ن شان دهیم با عوامالناس فرق داریم – ا شاره میکنیم که) من دو ستان
شخصی و وسایل شخصی خودم را به همهی چیزهای غیرشخصی و و سایلی که به من
تعلق ندارد ترجیح میدهم .یعنی فقط خوا ست شخ صی من ا ست که اهمیت دارد نه
چیزی دیگر.
یکی از تبعات غمانگیز تنهایی این ا ست که مردم برای ت سالی خاطر به تلویزیون
پناه میبرند :چهل در صد افراد م سنتر میگویند که خدای نابینا (تلویزیون) همن شین
ا صلی آنها ست .این خود -درمانی بیماری را ت شدید میکند .تحقیقات کار شنا سان
اقتصتتادی دانشتتگاه میالن نشتتان میدهد که تلویزیون به پیشتتبرد نگاه رقابتی کمک
میکند .تناقض درآمد و سعادت( :یعنی) این واقعیت که خو شبختی با باال رفتن درآمد
افزایش نمییابد.
آرزوهایی که به خاطر درآمد فزونی مییابند ،به یقین نقطهی هدف را ،که رسیدن
به رضایتمندی پایدار است ،قبل ازدستیابی تغییر میدهد .محققان دریافتند که در سطح
درآمد مشابه ،کسانی که زیاد تلویزیون نگاه میکنند رضایت کمتری (از وضع خود)
دارند تا کستتانی که کمتربه آن وابستتتهاند .تلویزیون ستترعت تردمیل لذتطلبی( )4را
افزایش میدهد وحتی ما را مجبور میکند تا برای حفظ وضع موجودمان ،بیشتر تالش
کنیم .فقط الزم استتت به حراج کاالهای گوناگون دربرنامهی تلویزیون ،برنامه های
دراگونزدن،

اپرنتیس)5(،

شکلهای بی شمار رقابتهای ایجاد شغل که درر سانهها به

نمایش گذاشته میشود ودلمشغولی فراگیر رسیدن به ثروت وشهرت و این که زندگی
شکل دیگریست نه آن که شما دارید و به شما القا می شود ،توجه کنید تا دریابید چرا
چنین شرایطی پیش آمده است.
پس م سأله چی ست از این جنگ همه علیه همه چه چیز عایدمان می شود رقابت
عامل رشد است ولی رشد دیگر ما را ثروتمندتر نمیکند .آماری این هفته منتشر شده
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که ن شان میدهد در حالی که درآمد مدیران شرکتها بیش ازبی ست در صد افزایش
یافته ا ست ،د ستمزد واقعی کارگران ن سبت به سال قبل افت کرده ا ست .مدیران 1۲۰
برابر متو سط کارگر تماموقت به د ست میآورند  -با عرض پوزش منظورم آن ا ست
که به چنگ میآورند( .در سال  ۲۰۰۰این ن سبت  ۴۷برابر بود) .ولو آنکه رقابت ما
را پولدارتر کند ،ما را خوشتتبختتر نمیکند .چون رضتتایتِ ناشتتی از افزایش درآمد،
تحت تأثیر بلندپروازیهای ناشی از رقابت رنگ میبازد.
یک در صد باالیی مالک  ۴۸در صد از ثروت جهاناند ،اما حتی آنها هم خوشحال
نی ستتند .نظر سنجی کالج بو ستون در مورد افراد با ثروت خالص متو سط  ۷۸میلیون
دالر ن شان داد که آنها هم گرفتار ا ضطراب ،عدمر ضایت و تنهایی بودند .ب سیاری از
آنها احساس عدم تأمین مالی میکردند :معتقد بودند برای رسیدن به موقعیت مطلوب،
بهطور متو سط به  %۲۵پول بیشتر نیاز دارند ( که اگرآن را هم به د ست بیاورند بدون
شک  %۲۵بیشتر خواهند خوا ست) .یکی از پا سخ دهندگان گفت که تا یک میلیارد
دالردر بانک نداشته باشد احساس امنیت نخواهد داشت.
چنین ا ست که ما جهان طبیعی را ازهم پا شیدهایم ،شرایط زی ست خود را خوار
کردهایم ،آزادیها وچشتتماندازهای ستتعادتمندی خود را به یک لذتطلبی اجباری و
انزوابخش و غمافزا ت سلیم کردهایم ،که در آن ،در حالی که قدرت اندی شیدن به چیزی
را نداریم خود را فری

میدهیم .هم از این روستتت که ما جوهر انستتانیت – یعنی

ارتبا و با هم بودن را از بین بردهایم.
بله خیریهها برای سالخوردگانِ تنها ،برنامههای ت سکیندهنده ،سرگرمکننده و شاد
نظیر «مردان زیر سایبان» و فوتبال برای سالخوردگان ایجاد شده ا ست .اما اگرم صمم
ه ستیم تا ازاین دور باطل بیرون آییم و بار دیگر باهم با شیم ،باید با این نظام ویرانگر
و درندهای که به ما تحمیل شده ،مقابله کنیم.
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شرایط پی شااجتماعی هابز یک ا سطوره بود .اما ما در حال گذار به یک شرایط
پ سااجتماعی ه ستیم که اجداد ما امکان (وقوع) آن را باورندا شتند .زندگی ما ناگوار،
سبعانه و کسالتبار ( )6میشود.

پیوند با منبع اصلی:
The age of loneliness is killing us

پینوشتها
*مقالهی باال ترجمهی بخشتتی ازکتاب  How Did We Get into This Messتالیف
جرج مونبیو ،فعال محیط زیست ،نویسنده و روزنامهنگار است در گاردین منتشر شده است.
anthropocene – 1
آنتروپو سِ ن آغاز یک ع صر جدید ا ست .دورانی که سرآغاز تأثیر عمده فعالیتهای ان سان بر
اکو سی ستم و ساختار زمین شناختی سیاره ا ست .تا قبل از انقالب صنعتی در قرن  1۸تغییرات
محیطی ارتباطی به رفتار انسان نداشتند و نتیجهی تغییرات دراز مدت و طبیعی بودند مانند تغییر
درانرژی خور شیدی یا فعالیتهای آت شف شانی .اما با شروع انقالب صنعتی رفتار ان سان باعث
تخری

محیط زیست شده است .آنتروپوسین دورانی است که در آن فعالیتهای انسان باعث

شده توانایی سیارهی زمین برای نظم بخشی به خود در معرض خطر قرار گیرد.
 -۲ایندیپندنت ایج ( )Independent Ageیک نهاد غیر انتفاعی در انگستان
self-starters - 3
سلف استارتر به کسانی اطالق میشود که کس وکار یا فعالیتی را بهتنهایی و براساس انگیزه
و اعتماد به نفس و توانمندیهای شخصی تأسیس و اداره میکنند.
4 Hedonic Treadmill
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 – 5دراگوئنزدن و اپرنتیس )( Dragons' Den/ The Apprentice
دو برنامهی تلویزیونی با حضتتور چهرههای واقعی ،در برنامه دراگونزدن کستتانی که ایدهای
دارند به معرفی ایدهی خود در مقابل تعدادی ستترمایهگذار میپردازند به این امید که موفق به
فروش ایدهی خود و یا جل

حمایت مالی آنان شوند .شکل بومی شدهی این برنامه در بیش از

3۰کشور جهان اجرا میشود.
در برنامهی اپرنتیس مهارت در کستت وکار گروههای رقی

شتترکتکننده در برنامه مورد

ارزیابی و قضاوت (در شکل مسابقه) قرار میگیرد .این برنامه در  1۵مجموعه از سال  ۲۰۰۴تا
کنون در شبکه تلویزیونی  NBCآمریکا نمایش داده میشود.
 – 6اشاره به کتاب «ناگوار ،سخت و کسالت بار» اثر ایرا روسوفسکی
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هواداران نیو دیل سبز میگویند ضرورتی عاجل در برخورد با بحران آبوهوایی وجود
دارد و بر مقیاس و دامنهی چیزی که نیازمند مبارزه با آن هستیم تأکید میکنند .آنان
حق دارند .آنان از عبارت «نیو دیل» استفاده میکنند تا پاسخ گستردهی فرانکلین
روزولت و دولت امریکا به رکود بزرگ را یادآوری کنند .قیاسی حتی بهتر میتوانست
بسیج مردم برای مبارزه در جنگ جهانی دوم باشد.
منتقدان میپرسند «آیا از چنین توانی برخورداریم » و شکایت میکنند که هواداران
نیو دیل سبز مبارزه برای حفظ سیاره را ،که تمام افراد درستاندیش باید با آن موافق
باشند ،با دستورکاری بحثبرانگیزتر برای دگرگونی اجتماعی مخدوش میکنند .منتقدان
در هر دو مورد اشتباه میکنند.
آری ،ما میتوانیم با سیاستهای مالی درست و ارادهی جمعی از عهدهی این کار
برآییم .اما مهمتر آنکه باید از عهدهاش برآییم .وضعیت اضطراری آبوهوا جنگ
جهانی سوم ماست .همانطور که میدانیم زندگی و تمدن در معرض خطر است ،درست
همانطور که در جنگ جهانی دوم درخطر بود.
زمانی که امریکا در جنگ جهانی دوم مورد حمله قرار گرفت کسی نپرسید «آیا
ما توان جنگیدن داریم » مسأله برسر بودونبودمان بودو نمیتوانسیم نجنگیم .همین مسأله
در مورد بحران آبوهوایی مصداق دارد .ما تاکنون متحمل هزینههای مستقیم نادیده
گرفتن آن بودهایم .در اینجا هزینههای مستقیم نادیده گرفتن موضوع را بیان میکنیم.
کشور در سالهای اخیر تقریباً دو درصد تولید ناخالص ملی را در فجایع آبوهوایی از
دست داده است که سیلها ،توفانها و آتشسوزی جنگلها را دربرمیگیرد .هزینهی
سالمت ما در برابر بیماریهای ناشی از آبوهوا صرفاً به شکل سردستی بالغ بر دهها
میلیارد دالر خواهد بود  -بی آنکه تعداد جانهای ازدسترفته را حساب کرده باشیم.
ما برای زوال آبوهوایی به شیوههای مختلف پرداخت خواهیم کرد ،پس منطقی است
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که اکنون برای کاهش تولید گازهای گلخانهای پول پرداخت کنیم تا آنکه منتظر
شویم تا بعد مقدار بیشتری برای پیآمدهای – نهتنها ناشی از آبوهوا بلکه باال آمدن
سطح دریاها  -بپردازیم .این عبارت که« :پرداخت یک اونس برای پیشگیری باارزشتر
از یک پوند برای درمان است» کلیشهای است اما واقعیت دارد.
جنگ علیه وضع اضطراری آبوهوا ،اگر بهدرستی به راه افتد ،عمالً میتواند برای
اقتصاد خوب باشد  -همانطور که جنگ جهانی دوم صحنه را برای عصر طالیی اقتصاد
امریکا ،با سریعترین نرخ رشد رفاه عمومی در تاریخ آماده کرد .نیو دیل سبز میتواند
با اطمینان از آن که از تمام منابع موجود بهرهبرداری خواهد شد ،تقاضا را تحریک کند
و انتقال به اقتصاد سبز میتواند احتماالً طلیعهی یک رونق جدید باشد .تمرکز ترامپ بر
صنایع گذشته ،مانند زغال ،حرکت به سوی نیروی باد و خورشید را هرچه بیشتر
متوقف میکند .با انرژیهای تجدیدپذیر ،در مقایسه با مشاغلی که در صنعت زغال از
دست خواهد رفت ،مشاغل بسیار زیادتری ایجاد خواهد شد.
بزرگترین چالش گردآوری منابع برای نیو دیل سبز خواهد بود .با وجود پایین
بودن نرخ «خام» بیکاری ،امریکا منابع بسیاری دارد که از آن استفادهی ناکافی میشود
یا به شکل ناکارآمدی تخصیص مییابد .نسبت افراد شاغل به جمعیت در سن کار در
ایاالت متحده هنوز پایین است ،پایینتر از قبل ،پایینتر از بسیاری کشورهای دیگر و
بهویژه پایین در مورد زنان و اقلیتها .با طراحی مناس

پرداختهای رفاهی در مقاطع

مرخصیهای اضطراری افراد و سیاستهای حمایتی و انعطافپذیری زمانی در بازار کار،
میتوانیم زنان و افراد باالی  6۵سال بیشتری را جذب بازار کار کنیم .به سب

میراث

طوالنی امریکا در تبعیض ،بسیاری از منابع انسانی ما چنانکه شاید و باید به شکل
کارآمدی مورد استفاده قرار نمیگیرد .این سیاستها به همراه سیاستهای آموزشی و
بهداشتی بهتر و سرمایهگذاریهای بیشتر در زیرساختها و فناوری  -سیاستهای

جوزف استیگلتز  /ترجمهی داود جلیلی

طرف عرضه – میتواند ظرفیت مولد اقتصاد را افزایش دهد ،و بخشی از منابع اقتصادی
موردنیاز برای مبارزه با زوال آبوهوایی و تعدیل آن را فراهم آورد.
در حالی که اغل

اقتصاددانان موافقاند که هنوز امکان گسترش اقتصادی ،حتی در

کوتاهمدت ،و تولید بیشتر ،وجود دارد که بخشی از آن میتواند در مبارزه علیه بحران
آبوهوایی بهکار رود ،اما در این مورد اختالفنظر هست که تولید چهقدر میتواند
بدون واردشدن به دستکم تنگناهای کوتاهمدت ،افزایش یابد .اما تقریباً قطعی است
که بدون بازآرایی منابع چنین چیزی امکانناپذیر خواهد بود ،نبرد در این جنگ ،درست
مال جنگ جهانی دوم است که با واردکردن زنان به نیروی کار ظرفیت تولیدی را
افزایش داد،اما بسنده نبود.
برخی تغییرات آسان خواهد بود ،بهعنوان ماال ،ازبینبردن دهها میلیارد دالر یارانهی
سوخت فسیلی با حرکت منابع از تولید انرژی کایف به سوی انرزی پاک .هرچند
میتوانید بگویید امریکا کشور خوششانسی است :نظام مالیاتی ما با گریزگاههای مالیاتی
و مالیاتهای نزولی چنان طراحی ضعیفی دارد که که در آن همزمان با افزایش کارایی
اقتصادی میتوان پول بیشتری درآورد .وضع مالیات روی صنایع آالینده ،این اطمینان
را پدید میآورد که نرخ مالیات سرمایه دستکم بهاندازهی نرخ مالیات کسانی که برای
تأمین معیشت کار میکنند باال خواهد بود و بستن راههای فرار مالیاتی تریلیونها دالر
برای دولت ظرف  1۰سال آینده فراهم میکندو پولی که میتوان صرف مبارزه با
وضعیت اضطراری آبوهوایی کرد .به عالوه ،ایجاد «بانک سبز» ملی میتواند سرمایهی
الزم را برای بخش خصوصی در مبارزه با زوال آبوهوایی فراهم آورد  -برای
صاح خانههایی که میخواهند سرمایهگذاریهایی با بازده سریع در عایقکاری انجام
دهند که آنها را قادر سازد خود علیه بحران آبوهوایی مبارزه کنند ،یا
کس وکارهایی که میخواهند کارخانهها و ستادهای خود را برای اقتصاد سبز ترمیم
کنند.
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تالشهای بسیجگرانهی جنگ جهانی دوم جامعه ما را تغییر داد .ما از یک اقتصاد
کشاورزی و تا حد زیادی یک جامعهی روستایی به یک اقتصاد صنعتی و تا حد زیادی
جامعهای شهری تغییر کردیم .آزادی موقت زنان به طوری که آنها وارد نیروی کار
شدند که در اثر آن کشور توانست به نیازهای جنگی خود پاسخ دهد تأثیرات درازمدتی
داشت .این بلندپروازی مدافعان نیودیل سبز ،غیرواقعگرایانه نیست.
اصالً دلیلی وجود ندارد که اقتصاد نوآورانه و سبز قرن بیستویکم باید مدلهای
اقتصادی و اجتماعی اقتصاد صنعتی قرن بیستم مبتنی بر سوختهای فسیلی را دنبال کند،
همانطور که هیچ دلیلی وجود نداشت که آن اقتصاد بایست مدلهای اقتصادی و
اجتماعی اقتصادهای کشاورزی و روستایی قرنهای پیشین را دنبال میکرد.

پیوند با متن انگلیسی
T he Cl ima te Cr is is i s o ur Th ir d W or ld Wa r
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برآمد جنبشهای اجتماعی سالهای  13۵6و  ۵۷به انقالب  ۲۲بهمن  ،۵۷و نهایتاً استقرار
حاکمیت جمهوری اسالمی منتهی شد .طبقات و الیههای مختلف اجتماعی هریک به
فراخور حال و میزان آگاهی اجتماعی و طبقاتی خود انتظارات و مطالبات گوناگونی از
نتیجهی این برآمد داشتندو انتظارات و مطالباتی که بخش بزرگی از آنها نه منطبق بر
واقعیت این «نتیجه» ،که آرزو و توهم بود .انبوهی از مردمان ارزانی و وفور نعمت،
آزادی تمامعیار و رسیدن به دموکراسی را انتظار میکشیدند .طبقهی کارگر ،البته بخش
آگاهتر آن ،نیز اگر نه محو استامار که دستکم تحول قابلمالحظهای را ،به نفع خود،
در مناسبات با سرمایهداران و دولت طل

میکرد .اما دیری نپایید که واقعیت برخالف

آرمانهای کارگران و مردم انقالبی رخ نمود .در آستانهی قیام و نخستین روزها و
ماه های پس از آن ،کارگران ،در راستای دستیابی به حقوق طبقاتی خود ،با کمک و
همیاری بخشهایی از جنبش دانشجویی که حامی جنبش کارگری و پای ثابت مبارزات
و اعتراضهای چند دههی گذشته بود ،در آن بخش از واحد های صنعتی و بنگاههای
بزرگ که صاحبان آنها گریخته یا غای

بودند ،با ایجاد شوراهای کارگری اگر نه

تمامی اقتدار مدیریت که دستکم مشارکت در اداره و تولید بنگاهها را بهدست آورده
بودند .اما این نیز دیری نپایید!
انبوه مردمان در میدانها و خیابانها همچنان حاضر و مطالبهگر بودند که جغد شوم
جنگ سر رسید و بر سرتاسر ایران سایه افکند .جنگ و شرایط جنگی ،رانده شدن
مردمان از خیابان به خانهها ،گسیل بخشهایی به میدانهای جنگ و سکوت و حذف
بسیاری دیگر را سب

شد .به سالی دیگر پس از آن ،دیگر نه از شوراها و سندیکاها و

تشکلهای مستقل کارگری اثری برجای مانده بود و نه از مردمان حاضر در خیابان .اما
در کارخانهها و بنگاهها ،در حالی که برخی مناسبات و قوانین گذشته منسوخ یا مسکوت
بود ،مشکالت و چالشهای کارگران و سیستم سرمایه همچنان برقرار بود و برای

9۵

کاظم فرجالهی

رسیدگی به دعاوی سند و قانون معتبری در دست نبود .پس از ارائهی چند پیشنویس
بسیار ارتجاعی ،سرانجام شیر بییالودمی موسوم به «پیشنویس قانون کار» روی میز
نمایندگان مجلس قانونگذاری قرار گرفتو چندین بار بین مجلس شورای اسالمی و
شورای نگهبان دست بهدست شد و در هر رفت و برگشت بخشهای بیشتری از مواد و
بندهای حمایتی از حقوق کارگران از آن کاسته شد .البی سرمایهداران در شورای
نگهبان ،سرمایهدارانی که بدون سر و صدا با چراغ خاموش ولی با سرعت و نیروی تمام
در تمامی دوران طالیی جنگ به انباشت سرمایه مشغول بودند ،حتا همین حقوق حداقلی
کارگران مندرج در پیش نویس را نیز برنتافتند و از تصوی

آن سر باز زدند .سرانجام

مدتی پس از پایان جنگ نهاد موسوم به «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ایجاد شد و در
آبان ماه  ،1369پس از حک و اصالحاتی دوباره ،این شیر بییالودم را که حاال دیگر
بدون اشکم هم شده بود بهسان پدیدهای مغشوش و سروتهبریده و کامالً قابل تفسیر به
نام «قانون کار جمهوری اسالمی ایران» تصوی

و ابالغ کردو قانونی که ،گذشته از

همهی نقصها و کمبودها ،رهآوردی بزرگ و شیرین به سرمایهداران و قدرتمندان
تقدیم کرد :به رسمیت نشناختن سندیکاها و تشکلهای مستقل کارگری و ایجاد مانع
قانونی در مسیر ایجاد و فعالیت آنها .تحوالت سالهای بعد نیز حداقل پشتیبانیهای
قانونی از قراردادهای کار را بهشدت کاهش داد و در عمل بستری مناس

برای

موقتیکردن کارها و رسمیت یافتن و گسترش قراردادهای موقت کار در تمامی کارها
و کارگاهها فراهم کرد.
تمامی این رویدادها در شرایطی رخ داد که به فرمان انقالب فرهنگی ( )13۵9تمامی
دانشگاه ها بیش از دو سال تعطیل شدند و پس از بازگشایی نیز تا چند سال متأثر از
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فضای سیاسی حاکم در آن روزگار شاهد سکوت یا کمترین حد از پویش و جوشش
جنبش دانشجویی بودند1.
جنگ پایان یافت ،دوران بهاصطالح سازندگی نیز طی شد و نوبت به دولت
اصالحطلبان رسید .اما کوشش و جنبش طبقهی کارگر ،هرچند در سطحی پایینتر ،حتا
در سالهای جنگ و پس از آن هرگز از نفس نیفتاده بود .تجمعهای اعتراضی و
اعتصابها ،در آغاز برای بهبود شرایط زندگی و ،متأسفانه در ادامه برای دفاع از امنیت
شغلی و اشتغال ،تأمین حداقلهای زندگی و حفظ دستآوردهای گذشته که یکی پس
از دیگری در حال بازپسگیری بودند ،در تمامی آن دوران ادامه داشت .اکنون با شروع
دوران اصالحطلبی این تالشها و مهمتر از هرچیز کوشش برای سازمانیابی و ایجاد
تشکل های مستقل کارگری و سندیکاها جان و رونقی دوباره آغاز کرد .دانشجویان،
این فرزندان امروزِ خانوادههای کارگری و نیروهای کار آینده ،نیز بهتدریج جایگاه و
موقعیت اجتماعی خود را بازمییافتند .جنبش دانشجویی ،برحس

آنچه در طبیعت و

نهاد جوانان آیندهساز جامعه است ،کنجکاوی ،کنشگری و دخالت خود را در امور
مختلف جامعه سامانی تازه میبخشیدو و طبیعی است که جنبش دانشجویی و روشنفکران
متعهد در جریان پویش و جوششِ درون خود و در حمایت ،همیاری و تعامل با جنبش
زنان و کارگران فراز و فرودها و آزمون و خطاهایی را از سر گذرانده باشد .به دلیلی
که در باال نیز گفته شد ،جنبش دانشجویی به سب

آرمانگرایی ذاتی آن پیوندی طبیعی

با جنبش کارگری دارد .عالوه بر آن ،هرگونه تغییر در وضعیت طبقهی کارگر ،چه در
جهت بهبود و ارتقای شرایط کار و زیست کارگران صورت گیرد و چه در راستای
سختتر شدن شرایط کار و کاهش سطح زندگی و بهرهمندی آنان از امور رفاهی ،بهطور
مستقیم و حتا روزانه در خانواده و در نتیجه در شرایط زیست روزمرهی دانشجویان
1این ابدا بدان معنا نیست که اگر دانشگاهها تعطیم نبودند لزوماً وضعیت تغییر
معناداری پیدا میکرد.
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اثرگذار است و ناگزیر و بالقوه میتواند به واکنشهای جنبش دانشجویی بینجامد .اضافه
بر این ،شمار زیادی از دانشجویان برای تأمین هزینههای خود ناگزیرند ضمن تحصیل
بهطور نیمهوقت وارد بازار کار شوند و از نابسامانی و بیعدالتیهای این آشفتهبازار
آسی

ببینند .گروهی نیز نگران از وضعیت اشتغال خود در آیندهی این بازار بیرحم،

ناگزیر به تعامل و پیوستن به اعتراضات سازمانهای کارگری هستند .مصداق واقعی و
قابل بررسی این پیوستگی و همبستگی جنبش دانشجویان کشور فرانسه است :وقتی
سازمانهای بیمهگرِ این کشور برای کس

منافع بیشتر سن رسیدن به بازنشستگی را

افزایش داده و شرایط بازنشسته شدن را سختتر کردند دانشجویان ،هم در حمایت از
والدین شاغل و هم نگران از آیندهی شغلی خود ،وارد صحنه شده به اعتراضات خیابانی
سازمانهای کارگری پیوستند .از بد حادثه همین مسألهی چالشبرانگیز در ارتبا با در
آستانهی ورشکستگی قرار گرفتن سازمان تأمین اجتماعی ،به علت به یغما رفتن چند ده
سالهی منابع آن در دولت های پیدرپی ،و در نتیجه سختتر شدن شرایط رسیدن به
بازنشستگی و کاهش خدمات بیمهای و درمانیِ این سازمان (موسوم به اصالحات
پارامتریک) ،در مقابل دانشجویان ایرانی که شاغالن آینده هستند وجود دارد.
عکس این حالت نیز در جامعه میتواند دیده شود :یعنی هر تغییر ،در شرایط و
کیفیت دانشگاهها و هرگونه افزایش هزینههای تحصیلی دانشجویان ،در دانشگاهها
بهطور مستقیم در زندگی و اقتصاد خانوارهای کارگری اثرگذار است و میتواند واکنش
و اعتراضهای سازمانهای کارگری را سب

شود .این نوع ارتبا های انداموار میان

جنبشهای کارگری و زنان و همینطور بین جنبشهای زنان و دانشجویی نیز وجود
دارد که بررسیشان فراتر از محدودههای این نوشته است.
اما این ارتبا و پیوستگی و این همبستگی زمانی میتواند در راستای ارتقای سطح
جنبش اجتماعی بهطور کلی و جنبش کارگری بهطور خاص مؤثر و مفید واقع شود که
ارگانیک ،هدفمند و برنامهدار باشد .یعنی از شکل رابطهی میان افراد منفرد با یکدیگر
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یا رابطهی افراد و محفلها با تشکلهای کارگری به ارتبا سازمانیافته و منسجم میان
دو تشکل ارتقا پیدا کند .چراکه ارتبا های فردی یا محفلی :اوالً همواره در مقایسه با
فعالیت سازمان یافته و گروهی چندان کارآمد و مفید نیستندو ثانیاً میتوانند در مواردی
حتا آسی زا و سب

انتقال آلودگی از فرد به تشکلها یا بالعکس باشندو و ثالااً به

علتسازماننیافتگی و نبود نظارت و برنامه نمیتوانند بهدرستی هدفمند و قابلپایش
باشند .البته ،تشخیص دقیق درستی یا نادرستی و میزان مفید یا آسی زا بودن اینگونه
روابط در عمل غیرممکن یا بسیار دشوار است.
در اساسنامههای سازمانها و تشکلهای کارگری و همینطور تشکلهای
دانشجویی (و زنان) معموالً مواد یا بندهایی وجود دارد (یا باید گنجانده بشود) که ،در
راستای نیل به اهداف این تشکلها ،تأمین منافع اعضا یا پیشبرد برنامههای آنها حمایت،
همکاری و ارتبا با تشکلهای موازی و همسو یا تشکلهای دیگر گروههای اجتماعی
را تعریف و حدود و مرزهای آن را تعیین میکند .در این اساسنامهها شیوههای نظارت
و پایش این همکاریها و نیز نهاد ناظر و مسکول پایش نیز تعریف و تعیین میشود .در
این صورت به علت وجود نظارت و حاکم بودن خرد جمعی بر چگونگی و حد و
اندازه ،این گونه روابط و همکاریها بدون ایجاد زمینه یا شایبهی دخالت و آمریت در
امور داخلی و سیاستهای یکدیگر ،غالباً موج

تقویت و رشد متقابلِ تشکلها و ارتقای

سطح جنبش اجتماعی میشود.
رابطه و همکاری میان تشکلهایی که به دو گروه ،الیه یا طبقهی اجتماعی متفاوت
تعلق دارند ،بهویژه هنگامی که گذشته از حمایت و تبادل نظر رابطهی فرهنگی و
آموزشی ،انتقال تجربه و مشاوره هم در میان باشد ،اضافه بر جنبهی حمایتی میتواند
نوعاً موضوع دخالتگری در امور (اجتماعی) هم در آن مطرح باشد .دخالتگری به
خودی خود امر مذمومی نیست و در جای خود مفید و مابت و گاه ضروری هم هست،
ماالً دخالتگری یک گروه سوادآموز یا گروههایی که به آموزش امور پزشکی و
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بهداشتی و باال بردن سطح بهداشت مردم یک منطقه میپردازند .اما گاه دخالتگری
میتواند آسی زا هم باشد ،ماالً دخالتگری دولتها و سازمانهای کارفرمایی در امور
تشکلهای کارگری بهمنظور کنترل و مهار آنها .آسی زایی ناشی از دخالتگری
میتواند عمدی و برنامهریزیشده یا غیرعمدی و حتا با حسن نیت باشد.
برای نمونه رابطهی بین یک تشکل دانشجویی و یک سندیکا یا تشکل کارگری را
که رابطهای ضروری و در عین حال بسیار ظریف و حساس است و دقت بسیار الزم
دارد میتوان بررسی کرد .این رابطه گاه در حد حمایت اجتماعی است و گاه همکاری
از نوع آموزشِ و ارتقای آگاهیها ،موضوعات فنی و بهداشتی و حقوقی انجام میشود
و گاه مشاوره ای است .در مقاطع بحرانی و پیش آمدن مشکالت با کارفرما دربارهی
مسایل حقوقی و منافع صنفیِ اعضا ،غالباً تشکلها به کمکهای مشاوره ای نیاز دارند.
چنین مشاروههایی بسیار خطیر است و نکتهی بسیار مهم آن است که در این گونه
موارد دقت بسیار الزم است که استقالل تشکل رعایت شود و دخالتگری از حد
مشاوره و راهنمایی خارج نشده و به آمریت و قیممابی کشیده نشود .گروهها و
تشکلهای دانشجویی و روشنفکران بهطور معمول نسبت به کارگران از سطح باالتری
از سواد و دانش برخوردار هستندو اما به مسایل و ویژگیهای فرهنگی و بومی یا مسایل
و مشکالت ویژهی هر بنگاه ،محیط کار یا منطقهای که حوزه ی کار آن تشکل
کارگری است آگاهی و اشراف کامل ندارند .در گرماگرم حوادث گاه ممکن است
مشاورهی گروههای حامی به توصیههای مبارزاتی تبدیل بشود .نکتهی مهم و ظریف
اینجاست که اگر توصیهها به دالیل گفتهشده در باال منطبق یا مناس

با شرایط موجود

نباشد ممکن است نمایندگان مذاکرهکننده یا طرف درگیر کارگری تحت تأثیر اصرار
و سطح باالتر آگاهیها و دانش طرف مشورتدهنده (دانشجو یا روشنفکری با نهایت
صداقت و حسن نیت) قرار بگیرند و توصیههای نادرست یا نامنطبق با شرایط را ،که
آسی زا هم هستند ،به کار ببندند و خسارت و هزینههایی به بارآید که گاه جبرانپذیر
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هم نیست .ضروری دارد که در این موارد برای پرهیز از خطا ،هم توصیهها برآمده از
خرد جمعی و سازمانیافتهی گروه مشورتدهنده باشد ،و هم به کاربستن این توصیهها
اکیداً به تأیید خرد جمعی طرف کارگری واگذار بشودو بسیار مهم و الزم است که
نمایندگان کارگری توصیهها را در نهاد یا کمیتهی ویژهی تشکل یا سندیکای متبوع
خود مطرح کنند و به بررسی بگذارند و پس از تطبیق با شرایط داخلی خود و سنجش
نظر بیشترین شمار اعضا ،فقط در صورت تأیید خرد جمعی توصیهی مذکور اجرایی
بشود .همچنین ،برای پایش درستی یا نادرستی اینگونه مصوبات ،ثبت و نگهداری
صورت جلسهها تا حد امکان ضروری است .بارها دیده شده که به کار بستن و اجرای
توصیههای بهظاهر درست و عمیقاً مصلحانه (حال با اصرار و پافشاری طرف
مشورتدهنده یا بدون آن) اما ناهمخوان با خرد جمعی یا نامنطبق با شرایط و
ویژگیهای فرهنگی و محلی ،در عمل زیان و تفرقه یا شکست یک حرکت را به دنبال
داشته است .در اینگونه موقعیتها ممکن است هستهی اصلی و مرکزی سندیکا یا
تشکل کارگری حاضر در میدان قانع یا مجذوب نمایندگان مداخلهگر (گروه
مشورتدهنده) شده و تصمیم نامنطبق با شرایط را در حالی به اجرا درآورده باشند که
بدنهی تشکل کارگری به دلیل قانع نشدن (ناهمخوانی با خرد جمعی) نتوانسته با ایمان
و یکپارچگی الزم عمل کند و ناهماهنگی پیشآمده حرکت را ناکام کرده و به
شکست کشانده باشد .در اینجا ضروری است هستهی اصلی و رهبران تشکل کارگری
در مقابل این پافشاریهای مصلحانه ،اما نادرست یا ناهمخوان ،مقاومت کنند و به خرد
و ارادهی جمعی تشکل خود گردن و احترام بگذارندو روشن است که تشخیص بههنگام
این خرد و ارادهی جمعی در بزنگاههای تصمیمگیری امر آسانی نیست.
شکستی که در اثر حرکت ناشی از خرد جمعی پدید آید درسآموز است و
خسارت آن جبرانپذیرتر از خسارت شکست حرکتی است که هرچند منطقی اما فراتر
و متفاوت از خرد و تصمیم جمعی خود کارگران بوده است .گروه مشورتدهنده و
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مداخله گر نیز در این موارد باید با دقت و جدیت تمام از پافشاری بر نظر و پیشنهاد
خود و آمریت یا قیممآبی (حتا در مورد یک تصمیم به نظر کامالً درست) پرهیز کرده
و ادارهی امور و ادامهی حرکت را ،حتا اگر نادرست و خالف مصلحت بداند ،به خرد
و تصمیم جمعی کارگران و سندیکا و تشکل کارگری مربوطه واگذار کند .بسیار
بااهمیت است که گروههای حامی کارگران و بهطور خاص تشکلها و محافل
دانشجویی ،بهماابه حلقهی واسط و رابط بین جنبشهای دانشجویی و کارگری همراه با
نیکاندیشی و حمایت ،همواره این نکته را در نظر داشته باشند که یک تشکل یا گروه
حامی و مشاور سندیکاها و تشکلهای کارگری هستند و نه وکیل و نمایندهی
خودخوانده یا معلم و قیم آنها.
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امتیاززدایی
از نیروهای کار ماهر در ایران
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امتیاززدایی از نیروهای کار ماهر در ایران

نرخ پایین مشارکت اجتماعی طبقهی کارگر ایران یا ،به تعبیر صحیحتر ،نرخ پایین
«مشارکت اجتماعی و مدنی» این طبقه ،ازجمله محصول آن چیزی است که آن را
«سرکوب سیستماتیک توان چانهزنی جمعی کارگران ایرانی» مینامیم .این سرکوب
سیستماتیک که یکی از اصلیترین ابزارهای آن «قراردادهای موقت کار» بوده است،
از نخستین ثمراتِ اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری به شیوهی ایرانی است .از حدوداً
میانهی دههی هفتاد شمسی با رواج قراردادهای موقت ،اولین حمالت به حقوق اقتصادی
کارگران در روابط کار صورت گرفت :ارادهی کارگر در عقد قرارداد ناچیز شمرده
شد.
در تبصرهی دوم مادهی هفتمِ قانون کار آمده است« :در کارهایی که طبیعت آنها
جنبهی مستمر دارد ،در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود  ،قرارداد دایمی تلقی
میشود ».شرطی که این مادهی قانونی برای دائم بودن قراردادهای شغلی در نظر گرفته
عبارت است از عدم تمایل به ذکر مدت زمان در قراردادو این «درصورتی که مدتی در
قرارداد ذکر نشود» به معنای این است که در صورتی که طرفین قرارداد –کارگر و
کارفرما -نخواهند یا تمایل نداشته باشند که قرارداد را مدتدار کنند ،قرارداد،
بهخودیخود دائمی تلقی میشود.
اما در گذر زمان ،نابرابری ذاتی و ساختاری رابطهی کارگری – کارفرمایی ،فقدان
حق تشکلیابی مستقل ،البیگریهای گستردهی بورژوازی و نهادهای تصمیمگیر و
فشارهای ناشی از آزاد نبودن فضای سیاسی و اجتماعی کشور ،این شر را که بهظاهر
میتواند تبلور اختیار طرفین در تنظیم مدل قرارداد خوانده شود ،به یک اجبارِ
سرکوبگرانه تبدیل کرد .تا آنجا که امروز در سالهای نیمهی دوم دههی نود به
گفتهی فعاالن کارگری رسمی ،بیش از  9۵درصد قراردادهای شغلی ،موقت هستندو
احتماالً آن سه تا پنح درصد باقیمانده هم کارگران نسل قدیمی شاغل در صنایع بزرگ
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و مادر مانند کارخانجات ذوبآهن و فوالد هستند که تقریباً همهی آنها در سالهای
پیشارو بازنشسته خواهند شد .پس «قرارداد موقت» بر بازار کار ایران حاکمیت
بیچونوچرا دارد و در طول دهههای پیش از یک اختیار قانونی به یک اجبار فراقانونی
تبدیل شد.
اما بهموازت تحمیل قراردادهای موقت با مؤلفهی دیگری که در یکی دو دههی
اخیر در بازار کار رواج داشته ،یعنی شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی ،به
آرایش جدیدی در روابط کار انجامیده است که آن را بهاختصار« ،امتیاززدایی از
نیروی کار» مینامیم .یعنی قراردادهای موقت به عالوهی شرکتهای ثالث –
پیمانکاریِ تأمین نیروی انسانی« -نیروهای کار امتیاززداییشده» را به بخش عمدهی
نیروهای کار ایران بدل کرده است.
برای درک بهتر امتیاززدایی ،ابتدا بهتر است به چارچوب نظری موضوع اشاره کنیم.
اریک الین رایت ،متفکر نومارکسیست ،در تحلیلی که از طبقه ارائه میدهد ،سه مؤلفهی
اصلی را برای تبیین جایگاه طبقاتی افراد معرفی میکند :مالکیت ابزار تولید و سرمایه،
مدیریت و اقتدار سازمانی و در نهایت ،مهارت و تخصص .رایت معتقد است این سه
مؤلفه در برهمکنش با یکدیگر ،جایگاه طبقاتی افراد را در نظام مدرن تولید مشخص
میکنند .او با اتکا به همین مؤلفه ها ،کسانی را که مالک ابزار تولید یا سرمایه نیستند
اما دارای جایگاه مدیریتی هستند یا دارای تخصص و مهارتهای خاص هستند ،از طبقهی
کارگر ساده متمایز کرد و آنها را در جایگاه طبقاتیِ ارتقایافته نشاند.
حال در نظام روابط کار ایران ،دو عامل فوق – قراردادهای موقت و شرکتهای
پیمانکاریِ تأمین نیروی انسانی -موج

شدهاند که حتیاالمکان سهم «مهارت و

تخصص» نیز از دایرهی عوامل تأثیرگذار در معادالت طبقاتی به حداقل رسانده شود .به
این شکل که وقتی افراد جویای کار با هر سطحی از مهارت یا تخصص بخواهند وارد
بازار کار در همهی سطوح صنعت ،خدمات و نیز ارائهی خدمات آموزشی شوند ،در

امتیاززدایی از نیروهای کار ماهر در ایران

بسیاری از موارد ناچارند یک کارگر قراردادموقتِ پیمانکاری باشند .یک کارگر موقت
پیمانکاری گاه با چند واسطه به کارفرمای مادر خود وصل میشود ،هر میزان سابقهی
کار داشته باشد یا مهارتاندوزی کند ،باز هم همان کارگر سادهی پیمانکاری باقی
می ماند و حتی اگر شرکت طرف قرارداد او ،کارش با کارفرمای اصلی خود به پایان
برسد ،باید دنبال یک شرکت جدید پیمانکاری بگردد و با عقد قرارداد با این شرکت
ثانی ،دوباره در نقش یک کارگر صفر شروع به کار کند .پس هیچ زمان نمیتواند
جایگاه طبقاتی خود را تغییر دهد یا ارتقا پیدا کند.
برای روشنترشدن مطل

چند ماال عینی میآوریم:

در پروژههای زیرشاخهی شرکت نفت که تا دو دههی پیش ،فارغالتحصیالن ماهر
دانشگاههای سراسری با حقوق و مزایای کموبیش باال استخدام میشدند ،در همین
چارچوب یک تغییر اساسی اتفاق افتاده است .هماکنون در پارس جنوبی و عسلویه که
به نوعی قل

پروژههای نفتی و پاالیشگاهی کشور محسوب میشوند ،پیمانکاران تأمین

نیروی انسانی به صورتی گسترده رشد کردهاند .البته اقلیتی از نیروهای کار با خود
شرکت نفت یا شرکتهای دستاول قرارداد دارند ،که معموالً از طریق برگزاری
آزمونی و با مداخلهی روابط و رانت ،استخدام میشوند .اما اکاریت نیروهای کار شاغل
در پروژهها از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی به استخدام درآمدهاند.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی اخیراً اعالم کرد« :در حال حاضر نزدیک به 1۰
هزار نفر در این شرکت مشغول به کار هستندو مطابق چارت سازمانی ،پاالیشگاههای
گاز پارس جنوبی دارای  ۴هزار و  ۲۲3نیروی رسمی استو هم اکنون  6۰9نیروی
قرارداد مستقیم در فازهای مختلف مشغول فعالیت هستند و بیش از  ۸هزار و  ۸۸9نیروی
ارکان ثالث نیز در این مجتمع شاغل هستند ».براساس این اطالعات رسمی ،نیروهای
ارکان ثالث یا شرکتیِ پارس جنوبی ،دو برابر رسمیها هستند .با این حساب ،نیروهای
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کار متخصص و بامهارت ،هرگز نمیتوانند در پروژههای نفتی ارتقای شغلی پیدا کند و
ناچار در نقش یکیاز نیروهای کار ماهر اما امتیاززداییشده ،در پایینترین رده و با
حداقل حقوق شغلی ،کار میکنند .به همین دلیل است که «صندوق بیمه و بازنشستگی
نفت» که پیش از این ،همهی کارکنان نفتی را تحت پوشش قرار میداد ،با ظهور
پیمانکاران به حاشیه رانده شده و امروز ازجمله به علت کاستی گرفتن ورودیها که
ناشی از عدم عقد قرارداد رسمی با نیروهای کار جدید است ،یک صندوق تقریباً
ورشکسته محسوب میشودو بخش اعظم ورودیهای نفت ،کارگر ساده و بیمهی تأمین
اجتماعی هستند و تحت پوشش صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی قرار میگیرند و از
مزایایی که روزگاری «مزایای نفتی بودن» خوانده میشد ،محروماندو این فرایند ،نمونهی
کامالً آشکار امتیاززدایی از نیروهای کار ماهر در بخش نفت است.
در بخش خدمات شهرداریها نیز شاهد روند مشابهی بودهایم .در شهرداریها حتی
در حیاتیترین مشاغل مانند آتشنشانی ،پیمانکاران و شرکتهای تأمین نیروی انسانی
حضور حداکاری دارند و نیروهای کار توسط این شرکتها جذب میشود .مجید کیانپور
(عضو کمیسیون عمران مجلس) در زمستان  9۷اعالم کرد« :در شرایط کنونی نیروهای
شرکتی حدود  6۰درصد از پرسنل شهرداریها را تشکیل میدهندو این آمار
نشاندهندهی آن است که بخش اعظمی از عملکرد و فعالیت شهرداریها مرتبط با
نیروهای شرکتی است ،حال این نیروها امروز به دلیل نوع رسیدگی و برخورد با آنها،
انگیزهای برای کار ندارند و قطعاً این مسکله بر عملکرد شهرداری ها اثرگذار خواهد
بود».
دقیقاً به همین دلیل است که نیروهای خدماتی و حتی آتشنشانِ شرکتی یا
پیمانکاری داریم که هرچقدر هم سابقهی کار یا مهارت داشته باشند ،مجبورند برای
شرکتهای پیمانکاری به صورت کارگر سادهی عموماً حداقلبگیر کار کنند و همین
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رویه تقریباً مشابه صنعت نفت به رانده شدنِ صندوق بازنشستگی شهرداری به همراه
مزایای خاص آن از معادالت روابط کار انجامیده است.
در بخش آموزش نیز معلمان شاغل در بخش خصوصی و خرید خدمات آموزشی،
که به آنها بهترتی

معلمان آزاد و معلمان خرید خدمت میگویند ،هیچ شانسی برای

جذب در بدنهی آموزش و پرورش ندارند و دستمزدشان طبق قانون کار پرداخت
میشودو در رابطه با این معلمان آمار دقیقی وجود نداردو اما اطالعات تقریبی از تعداد
این معلمان موجود است .گفته میشود بیش از  ۲۰۰هزار نیروی آزاد شاغل در مدارس
غیردولتی در کشور مشغول به فعالیت هستند.
این معلمان هرچقدر هم صالحیت و مهارت داشته باشند ،در نظام روابط کار ایران،
کارگر ساده محسوب میشوندو به همین دلیل این معلمان برخالف معلمان رسمی
آموزش و پرورش ،بیمهی صندوق بازنشستگی کشوری نیستند و در صورت پوشش
بیمه ،الجرم مشمول صندوق تأمین اجتماعی هستند .این معلمان نیز «نیروی کار آموزشیِ
امتیاززداییشده» را تشکیل میدهند.
وقتی با دقت به بازار کار دههی نود ایران نگاه میکنیم ،درمییابیم امتیاززدایی از
نیروهای کار در همهی سطوح صورت گرفته و بخش بزرگی از نیروهای کار ماهر را
به «کارگر ساده» تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی تبدیل کرده است .شاید
دردناکترین ثمرهی این روند که با سل

قدرت اراده ،آزادی و حق اعتراض نیروهای

کار همراه بوده ،همان «سرکوب سیستماتیک توان چانهزنی کارگران ایرانی» استو اما
اینکه چهگونه این روند به صورت آهسته و سیستماتیک در فضای فقدان تشکلهای
مستقل کارگری و صنفی پیش رفت و چه گروههای اجتماعی از تابیت این شرایط
منتفع شدهاند و میشوند ،نیازمند بررسیهای دیگر است.

نقد اقتصاد سیاسی

بازخوانی
جنبشهای رفرمیستی سوسیالیستی
سعید رهنما

ادوارد برنشتا ین و کارل کائوتسک ی1910،

بازخوانی جنبشهای رفرمیستی سوسیالیستی

در مجموعه مقاالت قبلی که در سایت نقد اقت صاد سیا سی و نهایتاً در کتاب بازخوانی
انقالبهای قرن بی ستم 1منت شر شد ،تجربهها و درسهای انقالبهای سو سیالی ستی و
دالیل شکست نهایی جریانات انقالبی در نیل به سوسیالیسم  ،بهرغم دستاوردهای مهم،
مورد برر سی قرار گرفت .امید ا ست که در مجموعهی حا ضر که نخ ستین ق سمت از
بخش اول آن را میخوانید ،جنبشهای رفرمی ستیِ سو سیالی ستی ،که عمدتاً در قال
احزاب سوسیالدموکرات و کارگری عمل کردهاند ،و دالیل شک ست آنها در نیل به
سوسیالیسم ،بهرغم پارهای دستاوردها ،مورد بررسی انتقادی و بازخوانی قرار گیرد.
این مجموعه در دو بخش تنظیم شده است .در بخش اول ظهور رفرمیسم در جنبش
سو سیالی ستی مارک سی و نظریات پایهگذاران این دیدگاه ،ازجمله ادوارد برن شتاین،
خوانشتتی از انگلس ،کارل کائوتستتکی ،هیلفردینگ و مارکستتیستتتهای اتریشتتی،
منشتتویکها ،و خوانشتتی از گرامشتتی ،و دالیل و عوامل کلی ظهور و افول احزاب
ستتوستتیالدموکرات تشتتریح میشتتوند .در بخش دوم بررستتیهای موردی از احزاب

1ن.ک.
سعید رهنما ،بازخوانی انقالبهای قرن بیستم ،انتشارات آگاه ،تهران1397 ،
همچنین:
سعید رهنما ،درآمدی بر انقالبهای قرن بیستم
_______ ،انقالبهای روسیه
_______ ،انقالب  1918آلمان
_______،انقالب کوبا و فید کاسترو
_______ ،انقالبهای چین
_______ ،انقالب ویتنام
_______ ،انقالب نیکاراگوئه
_______ ،درسهای انقالبهای دوم
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سو سیالدموکرات و کارگری اروپایی ،ازجمله آلمان ،هلند ،فران سه ،اتریش ،و سوئد
ارائه خواهد شد.
احزاب سو سیالدموکرات اروپا که در آغاز عمدتاً بر پایه درکی مارک سی از تحول
اجتماعی و مبارزهی طبقاتی با هدف ا ستقرار سو سیالی سم ،با ا ستراتژی رفرمی ستی و نه
انقالبی پایهریزی شدند ،در طول زمان و در برخورد با شرایط عینیِ متفاوت از آنچه
که تصور می کردند ،از هدف سوسیالیسم دور افتادند و بهتدریج سیاست های لیبرالی
و حتی نولیبرالی را در پیش گرفتند .بررستتی دالیل چگونگی شتتکلگیری اولیهی
جریانات رفرمیستتت و دالیلی که به تجدیدنظر طلبی آن ها در پارهای از بنیان های
مارکسی و رد استراتژی انقالبی انجامید ،و نیز دالیلی که دور افتادن آنها از رفرمیسمِ
سو سیالی ستی را رقم زد ،ب سیار پیچیده ا ست .البته از دیدگاه سنتی چپ ،پیچیدگی
چندانی در این کار نیست ،چرا که بر اساس آن دید ،عدهای «فرصتطل »« ،مرتد»،
« سازشکار»« ،خیانتکار» و « ضدانقالبی» جنبش کارگری را به انحراف کشاندند ،و
سرانجام به خدمت بورژوازی درآمدند و شکست خوردند .اما واقعیت به این سادگیها
نی ست  .مطالعهی دقیق تحوالت و تغییر شرایط عینی اقت صادی ،سیا سی ،و ترکی
طبقاتی که رهبران این جریانات با آنها مواجه شدند ،و البته خطاهای جدی خود آنها
در این فرایندِ طوالنی ،ن شان از پیچیدگیهای ب سیاری در این روند دارد .وا ضح ا ست
که بررستتی همهجانبهی این شتترایط در کشتتورهای مختلف اروپایی در پهنهی زمانی
بیش از یک قرن از عهدهی این مجموعه خارج ا ست ،اما سعی بر این ا ست که با اتکا
به استتناد و نوشتتتههای مختلف تاریخی ،و نه فقط تاریخ رستتمی احزاب ،به مهمترین
جنبههای مسکله پرداخته شود.
در آغاز بیمنا سبت نی ست که به تناقضها و پارادوکس بزرگی که رفرمی ستها
در مقایسه با انقالبیون با آن مواجه بودند ،اشاره کرد .در تصورِ انقالبیون عمالً تناقضی
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وجود نداشت :اینکه سرمایهداری بهسب

تضادهای ساختاری و استامار طبقهی کارگر

که اکار یت مطلق جمع یت را تشتتک یل مید هد ،گورکن های خود را میپرورا ند ،و
ستتقو قری الوقوعاش از طریق یک انقالب ستتیاستتی تستتریع میگردد ،و یک نظام
سوسیالیستی تمامعیار جای آن را میگیرد .در اینجا کاری به واقعی و عملی بودن این
ت صور انقالبیون نداریم .اما برای رفرمی ستها تناقض ذهنی ب سیار جدی بود :یعنی این
باور که سقو

سرمایهداری نه قری الوقوع بلکه فرایندی ب سیار طوالنی ا ست ،و باید

بهتدریج از طریق تحمیل ا صالحات ،از آن گذر کرد و به سوی سو سیالی سم پی شروی
نمود .همین مستتکلهی تدریجی بودن و نه تصتتورِ برچیدن و حذف ستتریعِ تمامی نظام
سرمایهداری ،تناقض ذهنی بسیار جدی را در خود نهفته داشتهو یعنی اینکه از یک سو
سرمایهداری ادامه دارد و از سوی دیگر آنچه که ه ست باید به چیز دیگری تبدیل
شود .یعنی بهقولی این نظام هم سرمایهداری با شد و هم سو سیالی ستیو چهگونه چنین
امری عملی است ،و چهگونه میتوان این تناقض را حل کرد پاسخ به این پارادوکس
که از آغاز نظریهپردازان رفرمیستتت به آن واقف بودند ،جنبههای مختلفی دارد که به
آنها پرداخته خواهد شد.
تاریخ سو سیالی سم لحظات مهمی را پ شت سر گذا شته که یکی از ح ساسترین و
سؤالبرانگیزترین آنها لحظهای ا ست که در دومین ک شور صنعتی پی شرفتهی جهان،
آلمان ،بهدنبال شک ست در جنگ جهانی اول و انقالب  ،191۸قدرت دولتی به د ست
ستتوستتیالیستتتها میافتد .یک دهه بعد نیز ستترمایهداری جهانی با بزرگترین بحران
ستتراستتری خود در معرض فروپاشتتی قرار میگیرد ،و در هیچ یک از این دو مورد
ستتوستتیالیستتتها نمیتوانند کاری از پیش ببرند ،و ستترمایهداری به حیات خود ادامه
میدهد ،و قدرت جهانی خود را گستتترش میدهد .این رویدادها را چهگونه میتوان
توضیح داد
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نکتهی آخر اینکه ،به نظر من الزم ا ست بین مفهوم و ایدهی سو سیالدموکرا سی
بهعنوان استراتژی رفرمیستی سوسیالیستی ،و آنچه که تحت این عنوان در کشورهای
مختلف در عمل تجربه شد ،و به دالیلی که در این مجموعه مقاالت طرح خواهد شد از
هدف اصتتلی خود منحرف گشتتت ،تفاوت قائل شتتویم .روال معمول در میان مخالفان
رفرمیسم سوسیالیستی و طرفداران انقالبِ بالفاصلهی سوسیالیستی این بوده که با اشاره
به شکستها و انحرافات احزاب سوسیالدموکرات در کشورهایی چون آلمان ،سوئد و
اماال آن ،کلیتِ مفهوم ستتوستتیالدموکراستتی را رد کنند .این شتتیوه به همان اندازه
نادر ست ا ست که طرفداران رفرمی سم سو سیالی ستی و مخالفین انقالبهای بالوا سطهی
سو سیالی ستی با ا شاره به تجربهی کره شمالی و خاندان کیم ،و یا آنچه که بر س ِر
شوروی یا چین رفت ،کلیت مفهوم و ایدهی سو سیالی سم/کمونی سم را زیر سؤال برند.
مستکلهی استاستی این استت که هر دو استتراتژی رفرمیستتی و انقالب بالفاصتلهی
سوسیالیستی در عمل شکست خوردهاند ،اما ایده و مفهوم هریک از آنها پا برجاست،
و طرفداران جستتتوجوگرِ هر دو دستتته با درسگیری از تجارب گذشتتته بهدنبال
رهیافتی برای نیل به هدف آرمانی خود ،یعنی ستتوستتیالیستتم ،اند .جال

آنکه جمع

روزافزونی از هر دو دسته ندای « سوسیالیسم دموکراتیک» سر میدهند .با این تفاوت
که پارهای بیتوجه به این واقعیتاند که در دوران سرمایه داری هیچ نوع سوسیالیسمی،
چه دموکراتیک و چه غیر آن ،ممکن نیست ،و سوسیالیسم دموکراتیک همانطور که
در نو شته های مربو به انقالب ها ا شاره کردم ،هدفِ گذار از سرمایهداری ا ست ،و
برای نیل به آن باید از یک فازِ تدارکاتی در دوران ستترمایهداری عبور کرد ،و من
برای چنین فازی از مفهوم « سو سیالدموکرا سی رادیکال» ا ستفاده کردم ،و شاید
«جهتگیریِ سوسیالیسم دموکراتیک» عنوان بهتری برای آن فاز باشد.

بخش اول :رفرمیسم؛ پیشفرضها و واقعیتها
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تعریف لغتنامهای «رفرمی سم» عبارت از دیدگاهی سیا سی ا ست که بهجای تالش
برای براندازی نظام موجود و استتتقرار نظامی مت فاوت ،خواستت تار ای جاد تغییرات و
اصتتالحات تدریجی برای بهبود نظام موجود استتت .این تعریف در مورد جریانات و
احزاب لیبرالدموکرات و پارهای جر یا نات جنبش کارگری که بهدن بال استتتقرار
سو سیالی سم نی ستند ،صادق ا ست ،اما در مورد جریانات و احزابِ واب سته به جنبش
سوسیالیستی ،الاقل از نظر تاریخی صادق نیست .ازاینرو کاربرد مفهومِ رفرمیسم  ،که
در فار سی ا صالحطلبی خوانده می شود ،برای هر دو جریان گمراهکننده ا ست ،بهویژه
آنکه این مفهوم در ایرانِ معا صر آغ شته به م سائل دیگری نیز شده و به بخ شی از
جریانات ستتهیم در قدرت اطالق میشتتود ،که هیچ یک از این دو تعریف باال شتتامل
حالشان نمیگردد.
در غرب ،پارهای مارکستتیستتتها ،از جمله رالف میلیباند ،بین طرفداران اصتتالح
اجتماعی ( )social reformکه خوا هان بهبود و حفظ نظام ستترما یهداریاند ،و
طرفداران استراتژی رفرمی ستی ( )reformist strategyکه خواهان گذار تدریجی
از سرمایهداریاند ،تفکیک قائل می شود 1.برای گروه اول ،رفرم هدف نهایی ،و برای
گروه دوم گامی در جهت پیشروی به سوی سوسیالی سم است .از یک دیدگاه این دو
گرایش حتی کامالً با هم مت ضادند .گرایش اول اگر خوا ستار ا صالحاتی در جامعهی
سرمایهداری با شد ،آنرا بهخاطر جلوگیری از سو سیالی سم الزم میبیند .موارد متعددی
در تاریخ ،از زمان بیسمارک به این سو ،و بهویژه بعد از جنگ جهانی دوم ،این نظر را
تأیید میکند .البته الزم ست بین ق صدِ ا صالحطلبان سرمایهداری و تأثیرات متفاوت
چنین اصتتالحاتی بر تحول جامعه و نیروی کار تفاوت قائل شتتد .این نظر را حتی در
مانیف ست کمونی ست هم میبینیم .در آنجا میخوانیم که «بخ شی از بورژوازی م شتاق
1 Ralph Miliband, Marxism and Politics, (1977), Oxford University Press, p.
155.
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استتت که نارضتتایتیهای اجتماعی را چارهجویی نماید تا هستتتی جامعهی بورژوازی

ا ستمرار دا شته با شد( 1».در اینجا کاری به برخورد پرم سکلهی این بخش از مانیف ست
نداریم که هر تال شی برای بهبود و ضع کارگران را تحت لوای « سو سیالی سم محافظه
کار یا بورژوایی» رد میکند ،از جمله اشاره میشود به «...نیکوکاران ،انسان دوستها،
و منادیان بهستتازیِ شتترایط زندگی طبقه کارگر ،بانیان جمعیتهای خیریه ،اعضتتای
انجمن های حمایت از حیوانات ،بانیانِ انجمنهای اعتدالطل  ،و مصتتلحینِ دروغین از
بدترین قماش .»...چون با این حساب برای نیل به سوسیالیسم آیا بهتر آن است که در
جهت بهتر شدن وضع طبقه کارگر در دوران سرمایهداری هیچ تالشی نشود !) تاکید
نوشتهی حاضر ارزیابی کارنامهی نظری و عملی طرفداران استراتژیهای رفرمیستی در
گذار به سوسیالیسم است.
هیچ یک از پیروان مارکس در د ید گاه انقالبی او و این که مارکس خواستت تار
براندازی نظام سرمایهداری و استقرار نظام سوسیالیستی از طریق یک انقالب اجتماعی
بود ،کوچکترین تردید و اختالفی نداشتتتند .اما آنچه که از همان آغاز اختالفات را
دامن زد ،م سکلهی ا ستراتژی و چگونگیِ پی شبرد این انقالب و گذار از سرمایهداری به
سوسیالیسم بود .از همان آغاز بود که در جنبش سوسیالیستی  ،دو اردوی «انقالبی» و
«رفرمیستی» رو در روی یکدیگر قرار گرفتند ،و هر یک با اتکا به بخشی از گفتههای
مارکس و انگلس در مقاطع مختلف ،استتتراتژی مورد نظر خود را برحق دانستتته ،و
دیگری را یا به سازشکاری و یا به ماجراجویی متهم کردند .دیدگاه «انقالبی» خواستار
براندازی بالفا صلهی کلِ نظام سرمایهداری از طریق یک انقالب سیا سیِ قهرآمیز و

 1مانیفساات کمونیساات" ،سااوساایالیساام محافظه کار یا بور وایی" .در ترجمهی فارساای این جمله و
نقمقو بعدی آن تغییر مخت صری داده شده ،و برای معاد فار سی چند وا ه از ا صم آلمانی از دو ست
عزیز کما خسروی کمک گرفتم.
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ا ستقرار دیکتاتوری پرولتاریا ،و دیدگاه «رفرمی ستی» به شکل م سالمت آمیز خواهان
گذار تدریجی به سوسیالیسم با توسل به نهادهای پارلمانی و قانونی بود.
نکتهی قابل توجه این استتت که هر دو دیدگاه در آثار مارکس و در مواضتتع
سیا سی که در مقاطع مختلف اتخاذ میکرد وجود دارد ،که در جای دیگر بهتف صیل به
آنها پرداختهام 1.برای نمونه ،مارکس در مبارزهی طبقاتی در فران سه که یک سال بعد
از انقالب  ۴9ت 1۸۴۸نوشته شده ،یا هجدهم برومر لوئی بناپارت که یکسال بعد از آن
بههنگام کودتای بناپارت نو شته شده ،نیزدر جنگ داخلی در فران سه که بعد از کمون
پاریس  1۸۷1نوشته شده ،و نامههای متعددش به کوگلمان و لیبکنخت (پدر) دربارهی
کمون ،و همچنین در پی شگفتار چاپ دوم آلمانی مانیف ست کمونی ست در  ،1۸۷۲نه
تنها تأکید بر انقالب استتت ،بلکه با تحلیل شتتکستتت هر دو انقالب  1۸۴۸و 1۸۷1
فرانسه ،تأکیدهای شدید و قاطعتری بر عمل انقالبی و ضرورت «خرد کردن» دستگاه
دولتی وجود دارد .اما از سوی دیگر در سال  1۸۷۲در سخنرانی در آم ستردام پس از
کنگرهی بینالم لل اول درال هه ام کان این که در پاره ای کشتتور های دموکرات یک
کارگران میتوانند بهشکل مسالمتآمیز به هدفهای خود برسند ،طرح میشود .باز در
 1۸۷۸در «بحث پارلمانی دربارهی قانون ضد سوسیالیستی» مارکس اشاره میکند که
اگر در انگلیس ،یا در ایاالت متحده طبقهی کارگر در شتترایطی باشتتد که بتواند در
پارلمان و در کنگره اکاریت را بهدستتت آورد ،میتواند از طرق قانونی خود را از قید
قوانین و نهادهایی که مانع توسعهی آن شده رها سازد .یا در  1۸۸۰مارکس در نامهای
بههایندمان (پایهگذار اولین حزب سوسیالیست انگلستان) مینویسد که طبقهی کارگر
انگلیس نمیداند چهگونه از قدرت خود و از آزادی ها ،که هر دو را قانوناً در اختیار
دارد ،استتتفاده کند .مورد بستتیار جال

دیگر برخورد مارکس با رهبران شتتاخهی
1

داری-و%E2%80%8C-سااااااارماااااایاااااهhttps://pecritique.com/2013/04/03/
/ی-گذار-از-آن-و-پاس%E2%80%8Cمسئله
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مارکسیستی و انقالبی سوسیالیسم فرانسوی و رهبران حزب کارگر فرانسه ،ژول گِد ،و
پل الفارگ (داماد مارکس) بههنگام تدوین برنامهی حزب کارگر در  1۸۸۰استتت.
مارکس برخورد این دو را بهخاطر عدم درک اهمیت مبارزات رفرمیستی محکوم کرد.
در پیشگفتارِ همین برنامه که توستتط مارکس دیکته شتتده بود ،ازجمله میخوانیم که
«پرولتاریا از تمام وسایل در دسترسش از جمله رأی همگانی [استفاده میکند] و آنرا
از آن چه که تاکنون ابزاری برای فریب کاری بوده ،به ابزاری برای ر هایی م بدل
می سازد ».ماال ب سیار مهم دیگر نامهی مارکس به دومال نیو ون هویس ،سو سیالی ست
هلندی در ستتال  1۸۸1استتت که در آن برخالف مواضتتع قبلیاش ،کمون پاریس را
« شورش یک شهر در شرایط ا ستانایی» مینامد و ازجمله میگوید« ،اکاریت کمون
بههیچوجه سو سیالی ست نبودند و نمیتوان ستند با شند .اما با ذرهای عقل سلیم کمون
میتوانست با ورسای به یک سازش که به نفع تمامی مردم بود برسد تتتتت تنها چیزی
که در آن زمان قابل دسترسی بود »...انگلس نیز ،همانطور که بعداً اشاره خواهد شد،
در اواخر عمر نظرهای متفاوتی را در مورد انقالبها طرح کرد.
در طول نزدیک به دو قرن ،اختالفات درون جنبش ستتوستتیالستتیتی در زمینه
استتتراتژی انقالبی یا رفرمیستتتی ادامه یافت .جریانات و انقالبیون رادیکال تحت تأثیر
کمون پاریس و بهدنبال انقالب اکتبر رو سیه ،تحت لوای احزاب کمونی ستی به مبارزه
ادامه دادند و در موارد متعددی از طریق انقالبهای ستتیاستتی قدرت دولتی را کست
کردند .جریانات و احزاب رفرمی ست نیز تحت لوای احزاب سو سیالدموکرات و در
مواردی احزاب کارگر به فعالیت ادامه دادند و دولت تشتتکیل دادند ،یا در دولتهای
ائتالفی ستتیاستتتهای خود را پیگیری کردند .هر دو جریان در عمل ،شتتکافِ عمیق
مابین دوگانه ی رؤیا و واقعیت را از نزدیک تجربه کردند ،ناچار به تعدیل سیاستهای
اولیه خود شدند ،و سرانجام بهرغم د ستاوردهای مهم ،شک ست خوردند و [به خطا]
سو سیالی سم را کنار گذا شتند .واقعیت این بود که نه انقالب بدون ا صالحات تدریجی

118

بازخوانی جنبشهای رفرمیستی سوسیالیستی

میتوان ست موفق شود ،و نه ا صالحات بدون رادیکالی سم الزم میتوان ست زمینهی
انقالب اجتماعیِ مورد نظر مارکس را فراهم آورد .خوانش دقیقتری از مارکس هر دو
جنبهی این کلیتِ پیچیده و واحد را عر ضه میکند .انقالب اجتماعی موردنظر مارکس
که «جنبش م ستقل و خودآگاه اکاریت عظیم» را میطلبد ،نمیتواند در کوتاهمدت و
با یک انقالب سیاسی به سرعت عملی شود ،و نیازمند اصالحات قاطعانه و پیدرپی در
چارچوب نظام سرمایهداری و تدارک گذار از آن به سو سیالی سم ا ست .ا صالحات نیز
بهخودیخود و بدون رادیکالی سم الزم و آماده سازی اکاریت عظیم نخواهد توان ست
زمی نهی انقالب اجت ماعی را فراهم ک ند .خود مفهوم «انقالب مداوم» مارکس بقول
میلیباند مستلزم رفرمهای پیاپی است.

 - 1پایهگذاران رفرمیسم
ایدههای سو سیالی ستی اوایل قرن نوزدهم نظرات متفکرینی چونهانری سن سیمون
( ،)1۷6۰-1۸۲۵شتتارل فوریه ( ،)1۷۷۲-1۸3۷و رابرت اووِن ( ،)1۷۷1-1۸۵۸که بعداً
بخاطر تفکیک آنها از سو سیالی سم مارک سی ،عنوان « سو سیالی سم تخیلی» به آنها
اطالق شتتد ،همگی با تأکید های گوناگون بر بهبود زندگی مردم و تحول تدریجی و
مستتالمتآمیز برای ایجاد نوعی ستتوستتیالیستتم تکیه داشتتتند .اووِن که خود یک
صاح

صنعت بود از پی شگامان محدود کردن کار کودکان و ه شت ساعت کار در

روز بود .عدالتخواهان و سو سیالی ستهای انگلی سی نیز در « 1۸۸۴جامعهی فابیان»
( )Fabian Societyرا پایهگذاری کرده بودند که تأکید عمده شان گذار آرام به
نوعی سو سیالی سم بود .آنان نام خود را از سردار معروف رومی ،فابیوس گرفته بودند
که در مقابل سردار قدرتمند کارتاژ،هانیبال ،که ارتشاش بهمرات

قویتر بود ،بهجای

جنگ رودررو ،به جنگ فرستتایشتتی دستتت زد و با جنگوگریزها و پیروزهایهای
تدریجی د شمن را ت ضعیف کرد و سرانجام ضربهی نهایی را بر او وارد آورد و پیروز
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شد .برکنار از متفکرین این نحله از سوسیالیسم ،در میان پیروان سوسیالیسم مارک سی
نیز از آغاز از زمان خود مارکس و انگلس و بهویژه بعد از مرگ آن ها ،استتتراتژی
گذار مسالمتآمیز مطرح شده بود.

 1-1ادوارد برنشتاین
از برج ستهترین نظریهپردازان رفرمی سم که سرانجام به تجدیدنظرطلبی و ریویزیونی سم
در جنبههای مهمی از دیدگاه مارکسی نیز کشانده شد ،ادوارد برنشتاین بود .برنشتاین
در  1۸۷1در سن  ۲1سالگی وارد فعالیتهای حزبی شد و چند سال بعد در  1۸۷۵در
کنگرهی وحدت گوتا که به ت شکیل حزب سو سیالدموکرات آلمان انجامید – و در
ق سمت جداگانهای ت شریح خواهد شد – نقش فعالی دا شت .با ت صوی

قانون ضد

سو سیالی ستی بی سمارک از آلمان فرار کرد و بی ست سال در تبعید در سوییس و لندن
ماند .در سوییس بیشتر با افکار مارکس آشنا شد ،و پس از مالقاتی با انگلس در لندن
در  1۸۸۰دیدگاه مارکسی را کامالً پذیرفت .او در محافل چپ شهرت بیشتری یافت
و به سردبیری ن شریهی سو سیالدموکرات ر سید .این ن شریه را یک جوان ثروتمند
لیبرال با گرایشهای سو سیالی ستی ،که برن شتاین را قبالً بعنوان من شی شخ صی خود
ا ستخدام کرده بود ،تأ سیس کرد .دیری نپایید که برن شتاین بهعنوان یکی از مهم ترین
نظریهپردازان مارک سی ست شهرت یافت .با ف شار بی سمارک در  1۸۸۷دولت سوییس
انتشار نشریه را ممنوع کرد ،و برنشتاین هم سرانجام از سوییس اخراج شد و در 1۸۸۸
به لندن رفت .در آنجا بود که همکاری بسیار نزدیک خود را با انگلس و کائوتسکی
آغاز کرد .انگلس ب سیار تحت تأثیر او قرار گرفته بود و برن شتاین در زمرهی نزدیک
ترین دوستتتان انگلس به حستتاب میآمد .در لندن او با دیگر جریانات عدالتخواه و
ستتوستتیالیستتت از جمله فابیانها نیز ارتبا برقرار کرد .در  1۸91نیز از نویستتندگان
برنامهی ارفورت بود که جایگزین برنامهی گوتا شد.
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برنشتتتاین بتدریج پاره ای از نظرات مارکس را مورد تردید و نقد قرار داد .پارهای
مورخان ادعا کردهاند که انگلس در آخر عمر به خاطر اختالفاتش با برنشتتتاین از او
فا صله گرفت .اما این ادعا نمیتواند در ست با شد ،چراکه انگلس برن شتاین را همراه با
اوگوست بِبِل وارث آثار خود کرد .پس از مرگ انگلس برنشتاین به شکلی افراطی به
نقد همهجانبهی اقت صاد ،فل سفه و سیا ست مارک سی ستی پرداخت ،فل سفهی مارکس را
ماتریالیستتم افراطی و جبرگرایانه توصتتیف کردو نظریهی ارزش مارکس را یک
فرضتتیهی انتزاعی و بهدور از واقعیت عینی انگاشتتتو و نظریهی قطبیشتتدن جامعه،
فقیر شدن فزایندهی طبقهی کارگر ،و افت مزد واقعی را مردود دان ست .سرمایهداری
نیز از نظر او نظامی با قابلیت انطباق با شرایط جدید و زمینه ساز انتقال به سو سیالی سم
بود .او بر اخالقیات تأکید بیشتری گذاشتتت ،و ستتوستتیالیستتم را بیش از هرچیز،
مجموعهای از اصول اخالقی میدید.
برکنار از این جنبهها ،پارهای نظرات برنشتتتاین حائز اهمیت بود .او قری الوقوع
بودن سقو سرمایهداری را رد کرد ،طبقهی متو سط را روبهر شد میدید و بر این باور
بود که این طبقه توان همستتویی با کارگران را داراستتت .دید جزمی اصتتولپرستتتانه
(دکترینر) را محکوم ساخت و گرایشهای اثباتگرایانه (پوزیتیوی ستی) خود را نیز
مورد انتقاد قرار داد ،و از همه مهمتر دموکرا سی را پیش شر ا ستقرار سو سیالی سم
میدان ست .از نظر او افزایش مداوم وظایف اجتماعی ،افزایش حقوق و وظایف فرد در
مقابل جامعه ،و وظایف جامعه در مقابل فرد ،ایجاد نهادهای دموکراتیکِ خودگردان
در سطوح دِه ،ناحیه ،و ایالت ،همگی پیشرفت بهسوی سوسیالیسم بود1.
برن شتاین سری مقاالتی را تحت عنوان م سائل سو سیالی سم نو شت که بحثهای

زیادی را در میان ستتوستتیالدموکراتها دامن زد .در  1۸99کتاب پیش شتتر های
1 Sidney Hook, Introduction, in Edward Bernstein, (1972), Evolutionary
Socialism, Schocken.
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سو سیالی سم و وظائف سو سیالدموکراتها را (که در ترجمه انگلی سی تحت عنوان
سو سیالی سم تکاملی انت شار یافت) نو شت .این کتاب جنجال فراوانی آفرید و بزرگان
سوسیالدموکرات ،از بِبل و کائوتسکی تا لیبکنخت و لوگزامبورگ به او سخت انتقاد
کردند .پس از انت شار این نو شتهها ،اع ضای حزب خوا ستار اعالم مو ضع ر سمی حزب
در قبال این نظرات شتتدند ،که قرار شتتد که در مجمع عمومی (کنگره) اشتتتوتگارت
مورد برر سی قرار گیرد .از آنجا که برن شتاین در تبعید بود و حق ورود به آلمان را
ندا شت و نمیتوان ست در آن اجالس شرکت کند ،در نامهای مف صل به حزب مو ضع
خود را تشتتریح کرد 1.در این نامه میگوید با آنکه نظر مجمع عمومی مهم استتت اما
رأی آن هر آنچه که باشتتد در نظراتاش که بر مبنای مطالعهی پدیدههای اجتماعی
شکل گرفته ،تأثیری نخواهد دا شت .میگوید که ضروری ا ست که من از خود در
مقابل کژفهمی ها از نتیجهگیری هایم ،دفاع کنم .از جمله میگوید در بعضتتی محافل
گفتهاند که استنتاج عملی از تزهای من این است که پرولتاریای سازمانیافته باید فکر
کس

قدرت سیاسی را کنار گذارد ،و تأکید میکند که این برداشت ب سیار نادرستی

استتت و او چنین امری را کامالً انکار میکند .میگوید من با این ایده که اقتصتتاد
بورژوایی در معرض فروپا شی سریع ا ست ،و اینکه سو سیالدموکراتها باید بر این
مب نا و برای آ مادگی با چنین واق عهی قر ی الوقوعی تاکت یک خود را تعیین کن ند،
قاطعانه مخالفم .او اضافه میکند که آنها که طرفدار چنین نظری هستند ،این نظر را با
عطف به مانیفستتت کمونیستتت طرح میکنند ،و این اشتتتباهی بیش نیستتت ،چرا که
نظریهای که در مانیف ست در مورد تحول و تکامل جامعهی مدرن طرح شده ،تا آن جا
که به گرایش عمومیِ تحول ا شاره دارد ،صحیح بوده ،اما در چند عر صه ،بهویژه در
1 Edward Bernstein, (1909), Evolutionary Socialism: A Criticism and
Affirmation,
B.
W.
Huebsch,
Preface,
p.
A2,
https://archive.org/details/cu31924002311557/page/n11
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رابطه با محاسبهی زمان چنین تحولی دچار خطا بوده است .برنشتاین اضافه میکند که
این نکتهای ا ست که خودِ انگلس ،نوی سندهی م شترکِ مانیف ست ،آ شکارا در مقدمهی
جنگ طبقاتی در فران سه طرح کرده ا ست .از این حرف نتیجه میگیرد که اگر تکامل
اجتماعی زمانی بس طوالنیتر از آنچه که ت صور می شد میطلبد ،پس ا شکال (فرمها)
جدیدی که قبالً قابلت صور نبودند ،میتوانند مطرح شوند .در مورد طبقات اجتماعی نیز
ا شاره میکند که شکلگیری این طبقات با آن حدت و شدتی که در مانیف ست طرح
شده در واقعیت روی نداده ا ست .ازجمله اینکه اندازهی طبقهی سرمایهدار امروزی
نهتنها کوچک نشده ،بلکه بسط یافته ،و رشد عظیم ثروت اجتماعی سب

کاهش تعداد

سرمایهداران بزرگ ن شده ،و با تعداد فزایندهی سرمایهداران از هر درجه همراه بوده
ا ست .طبقهی متو سط نیز با آنکه ماهیت خود را تغییر میدهد ،از صحنه حذف ن شده
است و بسیاری نکات دیگر که امکان طرح آنها در این مختصر نمیگنجد .برنشتاین
اشاره میکند که واضح است که این نظرات با ایدههای مارکس و انگلس – که تأکید
میکند بیشترین نفود را در شکلگیری افکار سوسیالیستی او داشتهاند  --مغایرتهای
عمدهای دارد .اما به دوستتتیاش با انگلس و اینکه افتخار آنرا داشتتته وارث آثار او
با شد ،ا شاره میکند .برن شتاین کتاب موردنظر را با نقل قولی از سخنرانی مارکس در
بینالملل آغاز میکند ...« :الیحهی ده ستتاعت [کار روزانه] نهتنها یک پیروزی در
عمل ،که یک پیروزی در اصل ( )principleبود .».این انتخاب هوشیارانهای بود که
میخواست نشان دهد که مارکس اهمیت گامهای تدریجی را میدید.
برنشتتتاین در  19۰1با پایان ممنوعیت ورودش به آلمان به آن جا بازگشتتت و
سردبیر به پیش ( )Vorwartsارگان حزب سو سیال دموکرات شد .در  19۰۲در
انتخابات شرکت کرد و از آن زمان تا  191۸عضو رایشتاگ بود .ابتدا بر علیه الیحهی
ت سلیحات رای داد اما سرانجام در  191۴از الیحهی اعتبارات جنگی حمایت کرد .ولی
پس از آن به مخالف با جنگ برخاست ،و بهرغم آن که رهبر جناح راست حزب بود،
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همراه با سانتری ستهای طرفدار کائوت سکی ،جناح چپ حزب ،و مارک سی ستهای
انقالبی که ان شعاب کرده و حزب سو سیالدموکرات م ستقل را ایجاد کرده بودند ،به
آنها پیوستتت ،و تا  1919عضتتو این حزب باقی ماند .اما با برقراری صتتلح به حزب
ستتوستتیالدموکرات ،و به پارلمان بازگشتتت .او با ایجاد حزب کمونیستتت آلمان و
سیا ستهای آن که به انقالب ناکام و خونین  1919آلمان انجامید ،سخت مخالف بود.
با حذف جناح چپ ،دیدگاه او دیدگاه مسلطِ حزب گشت ،و مدتی هم وزیر اقتصاد و
مالیه شد .تا  19۲۸که از سیا ست کناره گرفت ،در پارلمان ماند .زمانی که نازیها به
قدرت نزدیک می شدند ،برن شتاین از تحلیلِ علل ظهور آنها عاجز ماند ،و شانساش
این بود که شتتش هفته قبل از روی کار آمدن هیتلر از جهان رفت و تحقیر ،زندان ،
اردوگاه  ،و جوخههای اعدام را که هم حزبیهایش تجربه کردند ،ندید.
برنشتاین بیتردید یکی از بحثانگیزترین نظریهپردازان سوسیالیسم بوده است .او
بهخاطر تردید و ردِ پارهای از ا صول مارک سی ستی سخت مورد حمله قرار گرفت .رزا
لوکزامبورگ در  19۰۰محکمترین ن قد را ت حت عنوان رفرم یا انقالب برعل یه او
نو شت 1.با آن که لوکزامبورگ بهدر ستی رابطهی تنگاتنگ ا صالحات و تالش برای
بهبود شرایط کارگران در نظام سرمایهداری ،و حرکت در جهت هدف نهایی ،را طرح
میکند ،بر اهمیت دموکراستتی نیز تأکید دارد ،و پارهای توهمهای برنشتتتاین ازجمله
تکیهی بیش از حد او به اتحادیههای کارگری و تعاونیها در گذار به سو سیالی سم را
نشان میدهد ،اما مبنای استداللاش بهطور مستقیم و غیرمستقیم همان برخورد مبتنی بر
تالش برای کس

سریع قدرت سیاسی و استقرار بالفاصلهی دولت کارگری از طریق

یک انقالب سیا سی ا ست .حال ،پلمیکها و حملههای شخ صی از جمله اینکه تالش

Revolution,

1
Rosa
Luxemburg,
Reform
or
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1900/reformrevolution/ch10.htm
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ع مدهی برنشتت تاین پا یهریزی نظر یهی «اپورتونیستتم» بوده ،و ام اال آن به ک نار.
برخوردهای بزرگان انقالبی از جمله لوکزامبورگ و بلشویکها سب

شده که بسیاری

بی آنکه نوشتهها و استداللهای او را مستقیماً بخوانند ،تمامی نظریههای او را با تحقیر
و توهین رد کنند .در ادبیات چپ فار سی ا شارات ب سیار محدودی به برن شتاین وجود
دارد و بیشتر آن اشتتتاره ها نیز با عطفی به نقلقول هایی از مخالفاناش ،محدود به
جنبههای منفی نظریههای او بوده استتت .تنها مقالهی ارزشتتمندی که در این زمینه در
فارستتی به آن برخوردم ،مقاله ای از حبی

پرزین تحت عنوان «ریویزیونیستتم ادوارد

برنشتاین» است1.
بی آنکه تجدیدنظرهای بنیانی برنشتاین در نظریه مارکسی را بپذیریم ،نقش او در
ن شان دادن نادر ستی سقو قری الوقوع سرمایهداری ،تحولهای طبقاتی به ویژه ر شد
طبقهی متوسط ،و دموکراسی بهعنوان پیششر سوسیالیسم ،حائز اهمیت است .از نظر
مبارزهی عملی نیز ستتال ها در تبعید ،چه بهعنوان ستتازماندهنده ،نظریهپرداز ،و چه
بهعنوان سردبیر ن شریه در ا شاعهی سو سیالی سم و دید مادی تاریخ نقش مهمی دا شت.
همانطور که در باال ا شاره شد ،او از یک سو با شهامت در مقابل موا ضع نادر ست
حزباش ای ستاد و ،بهرغم موافقت اولیه با ت صوی

اعتبارات جنگی ،با جنگ مخالفت

کرد ،اما با برگ شت به حزب و پذیرش م سکولیت وزارت ،و سالها ماندن در پارلمان،
از باورهای خود در جهت مبارزه برای استقرار سوسیالیسم به دور افتاد .اقامت طوالنی
در انگل ستان و فضای سیاسی آنجا نیز ،آنطور که کائوتسکی در ق سمت بعدی به آن
اشتتاره میکند ،در تغییر نظر برنشتتتاین بیاثر نبود .ایراد بزرگ برنشتتتاین و دیگر
رفرمی ستهای م شابه او ،رها کردن تفکر مارک سی انقالب اجتماعیِ اکاریت عظیم ،و
این تصور بود که رشد سرمایهداری خود بخود به سوسیالیسم می انجامد .با تأکید یک
جانبه بر عمل قانونی و پارلمانی و دور افتادن از رادیکالی سمِ الزم ،از توجه به مبارزات
1 http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=35010
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در حوزه های غیر پارلمانی و کمک به ایجاد و حمایت از نهادهای مشتتارکت مردمی
در سطوح مختلف ،غافل ماند.

 :۲-1خوانشی از انگلسِ 189۵
انگلس در اواخر عمر انتقادهایی به دیدگاههای خود و مارکس در ارتبا با انقالبهای
دوران خود شان مطرح کرده بود که طبعاً مورد ا ستقبال برن شتاین و دیگر رفرمی ستها
قرار گرفت .او در  1۸9۵ستته مقاله از مارکس در مورد انقالب  1۸۴۸را همراه با یک
مقاله که خود م شترکاً با مارکس در اینباره نو شته بود ،به صورت کتابی تحت عنوان
مبارزات طبقاتی در فرانسه ،با مقدمهی مفصلی به قلم خودش ،تهیه کرد .از آن زمان تا
حال حا ضر جنجالهای زیادی حول این مقدمهی انگلس در جریان بوده ا ست .پارهای
انگلس را به تجدیدنظرطلبی متهم کردهاند ،پارهای هیچ تفاوتی میان موا ضع طرح شده
در این مقدمه و نو شتههای قبلی انگلس نمیبینند ،و عدهای هم بهنوعی در ا صالت آن
شتتتک میکن ند و آن را نتی جهی توط که ها و دستتتت کاری های رهبران حزب
سو سیالدموکرات آلمان میدانند .در پایان این مطل

به پارهای از این نظرات ا شاره

خواهم کرد .واقعیت این بود که کمیتهی اجرایی حزب ستتوستتیالدموکرات آلمان از
انگلس درخواستتت کرده بود که چون الیحهی «ضتتد کودتا» ،که ادامهی قانون ضتتد
سو سیالی ستی بود ،در رای شتاگ تحت برر سی ا ست ،بهتر ا ست که در متن مقدمه لحن
محتاطانهتری بهکار گیرد( .قانون ضد سو سیالی ستی به علت وح شت دولت آلمان از
سو سیالی ستها از سال  1۸۷۸تا  1۸۸۸به جامعه تحمیل شده بود) انگلس که خود در
انگلستتتان بود ،ضتتمن اعتراض به عدمقاطعیت رفقای آلمانی ،با درک موقعیت آنها،
درخواستشان را پذیرفت و تغییرات مختصری در متن داد.
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در مارس  ،1۸9۵ن شریهی به پیش ( ،)Vorwartsارگان ر سمی حزب سو سیال
دموکرات آلمان ،به سردبیری ویلهلم لیبکنخت خالصهای از این مقدمه را (بدون اطالع
و اجازهی انگلس) تحت عنوان «چهگونه انقالب کنیم» منتشتتر کرد .پس از انتشتتار
متن ،عده ای به انگلس ایراد گرفتند که دید انقالبی را کنار گذاشته و طرفدار مبارزهی
پارلمانی شده ا ست .انگلس در نامهای به ن شریه سخت اعتراض کرد و نو شت که
مقدمهی او دستتتکاری و بدون اطالع او منتشتتر شتتده استتت و چنین القا میکند که
«گویا من طرفدار دلخستتتهی صتتلحطل ِ قانونیت تحت هر شتترایطی هستتتم» .از
کائوتستتکی ،ستتردبیر نشتتریهی «زمان نو» )Die Neue Zeit( ،ارگان تکوریک
حزب ،هم درخواست کرد که مقدمه را بهطور کامل منتشر کند تا « شاید این برداشت
شرمآور پاک شود» .زمان نو متن بهمرات

مف صلتری از خال صهی لیبکنخت ،اما نه

بهطور کامل ،را منتشر کرد .حتی پس از رفع خطرِ تمدید قانون ضدسوسیالیستی ،متن
کامل تا نزدیک به سه دهه بعد که در لندن به انگلی سی به چاپ ر سید ،منت شر ن شد.
ویراستتتاران مجموعه آثار مارکس -انگلس با مراجعه به استتناد مختلف ،متن اولیهی
انگلس را بهطور کامل و با مشتتخص کردن جمالتی که در زمان نو حذف شتتده بود
منت شر کردند .این متن ن شان میدهد که تعداد جمالت حذف شده در زمان نو چندان
زیاد نیست .من نتوانستم متن خالصه شدهی به پیش را بدست آورم .نوشتهی حاضر بر
مبنای متن کامل آر شیو مارکس – انگلس و نه ن سخهی د ستکاری شدهی آن ،تهیه
شده ا ست 1.در متن حا ضر تمام نقلقولهای م ستقیم و غیرم ستقیم  ،بر ا ساس متن
1 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/class-strugglesfrance/intro.htm ،
این کتاب در فارسی تحت عنوان نبردهای طبقاتی در فرانسه توسط باقر پرهام ترجمه شده ،اما به
دلیلی که برای من روشن نیست ،مقدمهی انگلز در آن ترجمه نشده .دو ترجمهی فارسی از این
مقدمه توسط پویان دریابان ،و ایرج فرزاد وجود دارد ،نگاه کنید:
https://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1895/faranseh.pdf
/مقدمه-1895-انگلز-بر-مبارزه-طبقاتی-در-فرhttp://iraj-farzad.com/2018/07/07/
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انگلی سی مجموعه آثار مارکس – انگلس ،آرشیو اینترنتی مارک سی ست ترجمه شده ،و
در مواردی نیز تو ضیح خال صهای از پارهای رویدادهای ب سیار مهم را در پرانتز ا ضافه
کردهام.
این مقدمهی مف صل و ب سیار مهم ،از یک سو مورد سوءا ستفادهی جریانات را ست
سوسیالدموکرات قرار گرفت ،و از سوی دیگر خشم پارهای جریانات انقالبی چپ را
برانگیخت و سعی کردند که آن را نادیده بگیرند .واقعیت آن است که انگلس در این
مقدمه مطال

انتقادی بستتیار مهمی را همراه با تجدیدنظرهایی در نظریه های قبلی

خودش و مارکس طرح میکند .در مورادی هم می توان ادعا کرد که زمینهی چنین
برخوردی در کارهای قبلی انگلس هم دیده می شود ،که معروف ترین آن عباراتی از
یک سل سله مقاله در باره جنگهای دهقانی در آلمان ا ست که انگلس در  1۸۵۰در

راینی شه زایتونگ نو شته بود ،و در  1۸۷۰و  1۸۷۴در کتابی تحت عنوان جنگ دهقانی
در آلمان 1منتشر کرده بود .در آنجا می گوید ،بدترین اتفاقی که میتواند برای رهبر
یک حزب تندرو روی دهد این استتت که در زمانی ناچار به کست

قدرت شتتود که

جنبشی را که رهبری می کند هنوز به بلوغ الزم نرسیده است .در هر صورت با توجه
به اهمیت فوقالعادهی این مقدمه انگلس که از ا سناد ب سیار مهم جنبش سو سیالی ستی
است ،در زیر به مهمترین بخشهای آن میپردازم.

نکاتِ اصلی مقدمه
انگلس ضتتمن دفاع از بستتیاری از نظریهها و مواضتتع مارکس (و خودش) دربارهی
انقالب(های)  ،1۸۴۸به «خطا»ها و «توهم»هایی که در آن زمان داشتند اشاره میکند.

1https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/peasant-warفردریک انگلز ،جنگ دهقانی در آلمان germany.pdf
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او میگوید زمانی که انقالب فوریهی  1۸۴۸رخ داد (انقالبی که به سلطنت لویی فیلیپ
پایان داد و جمهوری دوم را مستقر کرد) ،ما با درکی که در آن زمان داشتیم ،تصوری
مشابه تجربیات انقالبی قبلی فرانسه در ( 1۷۸9انقالب کبیر) و ( 1۸3۰قیام مردم فرانسه
بر علیه محدودیتهای تحمیلی شتتارل دهم ،که بهدنبال آن او از کشتتور فرار کرد ،و
لویی فیلیپ جانشتتین او گشتتت) در ذهنمان بود .اواضتتافه میکند که زمانی که در
پاریس نبرد بزرگ بین پرول تار یا و بورژوازی درگر فت( ،ق یام ماه ژوئن 1۸۴۸
کارگران بر علیه دولت موقتِ مت شکل از سرمایهداران ،در اعتراض به محافظهکاری و
کُندی ا صالحات ،که وح شیانه سرکوب شد) ،از نظر ما تردیدی نمانده بود که نبردِ
عظیم تازه آغاز شتتده ،و باید در یک دورهی «طوالنی و پُر از تغییر انقالبی» به پیش
رود .او اضتتافه میکند که مارکس و او توهم «دموکراتهای والگار» را که تصتتور
میکردند بهزودی «مردم» پیروز خواهند شد ،نداشتند ،و در آن مقطع فصل اول انقالب
را تا «وقوعِ یک بحران جهانی» تمام شده اعالم کردیم ،و بههمین دلیل دیگران ما را
«بهعنوان خائنین به انقالب تکفیر کردند».
پس از این مباحث ،اشتتاره میکند که با این حال مارکس و او هم از «خطا» مبرا
نبودند .ازجمله طرح میکند که «تاریخ  ...نشان داده که نظر ما در آن زمان یک توهم
بوده .حتی فراتر از آن :تاریخ نهتن ها خ طای ما در آن ز مان را دور ا نداخ تهو بل که
شرایطی را که پرولتاریا باید در آن مبارزه کند ،کامالً دگرگون ساخته ا ست .امروزه
شیوهی مبارزاتی  1۸۴۸از هر جهت منسوخ گشته ،و این نکتهای است که در موقعیت
کنونی بررسی دقیقتری را میطلبد».
نکتهی دیگری که انگلس بر آن تأکید میگذارد ،این ا ست که « شکل م شترک
همهی انقالب ها تاکنون این بوده که انقالب های اقلیت بودهاند ».تمام انقالب ها یک
اقلیت حاکم را با اقلیت دیگری جایگزین کرده استتت« .یک اقلیت حاکم ستترنگون
شتتدو اقلیت دیگری کنترل دولت را بهدستتت گرفت ،و دستتتگاه دولت را منطبق با
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نیازهای خودش بازستتازی کرد ».حتی اگر در مواردی اکاریت هم در این انقالبها
شرکت دا شته ،این کار را آگاهانه یا ناآگاهانه در خدمت اقلیت انجام داده ا ست ،و
بهستتب

برخورد منفعل و عاری از مقاومت اکاریت ،چنین وانمود میشتتود که اقلیتِ

حاکم نمایندهی همهی مردم است.
انگلس در جای دیگرِ مقدمه بر ضرورت درکِ سمتوسو و جهتی که مبارزه باید
بهخود گیرد ،ا شاره میکند و میگوید در  ،1۸۴۸تنها معدودی از مبارزین از جهتی که
مبارزهی رهاییبخش باید به خود گیرد ،ت صوری دا شتند« .خودِ تودههای پرولتر ،حتی
در پاریس ،پس از پیروزی ،از سمتوسویی که باید پیگیری شود ،در بیخبریِ کامل
بودند».
وی باز به «خطاها»یی که تاریخ به «ما و ک سانی که مال ما فکر میکردند» ثابت
کرده باز میگردد ،و به یکی از ح ساسترین نکات ا شاره میکند[« :تاریخ] بهو ضوح
ن شان داده که و ضعیت تو سعهی اقت صادی قاره [اروپا] در آن زمان برای جایگزینیِ
تولید سرمایهدارانه ،تا حد ب سیار زیادی ،نارس بودو »...تو ضیح میدهد که دلیل آن،
تو سعه و پی شرفتهای عظیم اقت صادی بود که پس از  1۸۴۸در سرا سر اروپا رخ داده
بود و طی آن صنعت بزرگ در ک شورهای مختلف گ سترش یافته بود .سپس تأکید
میکند که همین «انقالب صتتنعتی» که بهتمامی بر «پایهی شتتیوهی ستترمایهداری»
استوار بود ،روابط طبقاتی را آشکارتر ساخت ،پارهای از شیوههای پیشاسرمایهداری را
برچ ید ،و « یک بورژوازی واقعی» و یک «پرول تار یای صتتنعتی واقعی در مق یاس
بزرگ» را پدید آورد.
انگلس می گو ید در نتی جهی این تحوالت...« ،ارتش بینالمللی و بزرگِ
ستتوستتیالیستتتها به شتتکلی مقاومتناپذیر به پیش میراند ،و با اطمینان به پیروزی،
به شکل روزافزونی گسترش پیدا میکند ،و سازمانیافتهتر میشود ».از لحن اغراقآمیز
این برداشتتت انگلس در آن زمان که بگذریم ،نتیجهگیری مهمی که به آن اشتتاره
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میکند ،بستتیار قابلتوجه استتت .او میگوید «اگر حتی همین ارتش نیرومند پرولتاریا
هنوز نتوانستتته به هدف خود برستتد ،اگر فاصتتلهی زیادی با کستت

پیروزی با یک

ضربهی نهایی دارد ،در م سیر د شوار و سختِ مبارزه ،آرام باید از مو ضعی به مو ضع
دیگر پیشتتروی کند ».وی تأکید میکند که «این امر یک بار برای همیشتته ثابت
میکند که تا چه حد ک س

پیروزی برای باز سازی اجتماعی در  1۸۴۸از طریق وارد

آوردن یک حمله سادهی غافلگیرانه ،امری ناممکن بود».
انگلس آنگاه پس از مرور دوران دیکتاتوری لویی بناپارت ،به سرنو شت کمون
پاریس میپردازد( .در د سامبر  1۸۴۸لویی بناپارت با حمایت دهقانان و لمپنپرولتاریا
به ریا ستجمهوری انتخاب شده بود ،سه سال بعد در  1۸۵1پارلمان را منحل کرد و با
اعالم امپراتوری ،به جمهوری دوم پایان بخ شید ،و تا  1۸۷1که از بی سمارک شک ست
خورد ،و برقراری کمون پاریس ،دیکتاتوری بناپارتی را برقرار ستتاخت ).انگلس در
مورد قیام موفقیتآمیز پاریس که نشتتان داد «از این پس در پاریس هیچ انقالبی جز
انقالب پرولتری ممکن نیست» ،به دوران کوتاهی که در کمون پاریس قدرت بهدست
پرولتاریا افتاد اشتتاره میکند ،و میگوید« ،یک بار دیگر ،بیستتت ستتال بعد از زمانِ
نوشتهی ما ،ثابت شد که حتی در آن زمان برقراریِ حکومت طبقهی کارگر تا چه حد
غیرممکن بود ».او تو ضیح میدهد که چهگونه فران سه ،پاریس را تنها گذا شت ،و به
دعواهای بی حاصتتلِ داخلی کمون بین بالنکیستتت ها (اکاریت) و پرودونیستتت ها
(اقل یت) « ،که هیچ کدام نمیدانستتت ند چه با ید کرد» ،میپردازد .انگلس نتی جهی
غمانگیزی را در مورد هر دو رویداد بزرگ ،انقالب  1۸۴۸فرانستته و کمون پاریس،
طرح میکند که« ،پیروزیای که همچون هدیهای در  1۸۷1بهدستتت آمد ،به همان
اندازهی حملهی غافلگیرانهی  ،1۸۴۸بیثمر بود».
بااینحال او امیدوارانه به این واقعیت میپردازد که پرولتاریای مبارز نهتنها پس از
کمون نابود ن شد ،که به شیوهای دیگر در صحنهی سیا ست باقی ماند .انگلس ا شاره
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میکند که پس از شتتکستتت کمون ،مرکز ثقل جنبش کارگری اروپا از فرانستته به
آلمان ،جایی که صنعتی شدن به شدت در حال پیشرفت بود ،و سوسیالدموکراسی رشد
ب سیاری یافته بود ،انتقال یافت .انگلس شرح میدهد که کارگران آلمان با ا ستفاده از
حق رأی همگانی که از  1۸66برقرار شتتده بود ،به رشتتد شتتگفتانگیز حزب کمک
کردند ،آرای سو سیالدموکراتها ر شد کرد و بهرغم قانون ضد سو سیالی ستی( ،که
آرای حزب را برای چ ندی کاهش داد) ،ستتران جام به یکی از بزرگترین و
سازمانیافتهترین احزاب آلمان مبدل شد .انگلس میگوید[« ،کارگران آلمان] با نشان
دادن اینکه چهگونه باید از حق رإی همگانی استتتفاده شتتود ،رفقایشتتان در دیگر
ک شورها را با سالح جدیدی ،بُرندهترین سالح ،مجهز کردند ».او به مانیف ست عطف
میکند که اعالم کرده بود بهد ست آوردن حق رأی همگانی ،و دموکرا سی« ،یکی از
اولین و مهمترین وظایف پرولتاریای مبارز استتت ».انگلس حتی به الستتال هم (که
سالها پیش از آن مارکس طرفدارانش را بهخاطر همکاری با او سخت سرزنش کرده
بود) اشتتاره میکند .ستتپس نقلقول معروف برنامهی حزب کارگر فرانستته را (که
همانطور که قبالً در قسمت اول اشاره شد ،خود مارکس مقدمهاش را نوشته بود) طرح
میکند ،که نظام حق رأی را باید از «وستتیلهای برای فری کاری ،به وستتیلهای برای
رهایی» تبدیل کرد.
انگلس در پایان ،به من سوخ شدن شیوهی قیامهای خیابانی ازجمله سنگربندیها
میپردازد و توان فزای ندهی ارتش ها و دستتت گاه های ستترکوب از یک طرف ،و
ضعیف شدن امکانات مبارزین از سوی دیگر ،را طرح میکند .میگوید بیهوده نی ست
که طبقات حاکم میخواهند ما را به جایی بکشتتانند که تفنگها شتتلیک میکنند ،و
شم شیرها پاره میکنند .او تأکید میکند که این حرف بههیچوجه به معنی آن نی ست
که در آینده جنگهای خیابانی دیگر نق شی نخواهند دا شت ،بلکه بدان معنی ا ست که
از  1۸۴۸به اینسو شرایط به زیان مبارزین غیرنظامی و به نفع نیروی نظامی تغییر کرده
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ا ست .انگلس ا ضافه میکند که جنگ خیابانی در آینده در صورتی موفق خواهد شد
که این تعادل نامطلوب تو سط عوامل دیگری جبران شود( .نکتهای ب سیار مهم که در
قیامهای و سیع خیابانی سالهای اخیر در خاورمیانه شاهد بودهایم ).و ا ضافه میکند،
«طنز تلخ تاریخ همه چیز را وارونه میک ند .ما 'انقالبی ها'' ،شتتورشگران' با ات خاذ
روشهای قانونی وضتتعیت بهمرات

بهتری از پیگیری شتتیوههای غیرقانونی و قیام،

داریم».

عکسالعملها به مقدمهی انگلس
بهطور خال صه ،همانطور که به و ضوح میتوان دید ،انگلس در این مقدمه ،در آخرین
ماههای زندگیاش ،آ شکارا نظرات متفاوتی را از نظریههای قبلی خود و مارکس طرح
میکند .چنانچه قبالً ا شاره شد ،واکنش مارک سی ستها به این مقدمه متفاوت بوده و
هر یک با خوانش متفاوتی نتیجهگیریهای متفاوتی را عرضتته کردهاند 1.از مهمترین
نوشتههایی که برعلیه این موا ضع انگلس نوشته شده ،مقالهی «برن شتاین و مارک سیسم
بینالملل دوم» نوشتتتهی لوچیو کولتی استتت .کولتی مبنای حملهی خود به انگلس را
همین مقدمهی  1۸9۵قرار میدهد ،که آن را «و صیتنامهی سیاسی» انگلس میخواند.
همانطور که پُل کالگ اشتتاره میکند بهادعای کولتی ضتتعف نظری انگلس بود که
1 -Samuel Hollander, 2011, Fredrich Engels and Marxian Political
Economy, Cambridge university Press.
- Lucio Colletti, (1972), “Bernstein and the Marxism of the Second
International”, in Colletti, L. From Rousseau to Lenin: Studies in Ideology
and Society, Monthly Review Press.
-Paul Kellogg, (1991), “Engels and the Roots of ‘Revisionism’: A ReEvaluation”, in Science and Society, Vol. 55, No.2, 158-174.
Terrell Carver, (1981), Engels, Oxford University Press.
-Hall Draper, (1977), Karl Marx Theory of Revolution, Vol 1. Monthly
Review Press.
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بینالملل دوم را به ریویزیونی سم کشاند ،چرا که به باور کولتی ریویزیونیسم برنشتاین
بهنوعی متأثر از مقدمهی انگلس استتت .کالگ بهدرستتتی این نظر کولتی را کامالً
نادر ست و مردود میداند ،و به تفاوتهای عمدهای بین نظرات ابراز شده در مقدمهی
انگلس و نظرات برن شتاین ا شاره میکند .یا ،تِرِل کاروِر در کتابی که در باره انگلس
نو شت ،از ا ساس سعی میکند که بین نظرات انگلس و مارکس تفاوت قائل شود،
ازجمله ادعا کند که مارکس با کتاب آنتی دورینگ انگلس موافقت نداشتتت .در
مقابل ،کالگ ا شاره میکند که این کتاب پنج سال قبل از مرگ مارکس منت شر شده
بود ،و اگر او با نظرات انگلس اختالف دا شت ،آن نظر را اعالم می کرد .ازهال دِریپِر
نیز نقل می کند که که مارکس کامالً این کتاب را مورد تأیید قرار داده بود .دِریپر
بعداً با یکی از همکارانش مقالهی تند و تیزی دربارهی نحوهی انتشتتار این مقدمه و نه
محتوای آن نوشت و تالش کرد توطکههای رهبران حزب سوسیالدموکرات آلمان ،از
جمله برنشتاین ،لیبکنخت (پدر) ،کائوتسکی ،و حتی بِبِل را نشان دهد1.
مرور بحثهای موافق و مخالف در این زمینه در این مختصتتر نمیگنجد ،اما کافی
استتت اشتتاره کرد که در اینباره ما با دو نوع برخورد افراطی مواجهیم .یک گرایش
نظیر کولتی و کاروِر استتت که انگلس را بهعنوان کستتی که تماماً ریویزیونیستتت و
تجدیدنظرطل

شتتده ارائه میدهد ،و گرایش دیگر نظیر دیدگاههای کالگ و دِریپِر،

انگلس را تماماً همان که قبالً هم بوده ،و بیهیچ تجدیدنظری عر ضه میکند .بهنظر من
هر دو دید عاری از دقت الزماند .نباید فراموش کرد که چنانچه بعداً در بخش مربو
به آلمان ت شریح خواهد شد ،انگلس برنامهی ارفورت را که چند سال پیش از آن به

1 Hall Draper, (2005), Karl Marx Theory of Revolution, Vol 5. Monthly
Review Press. /
اخیرا ترجمهای از این مقاله به فارسی توسط ح .آزاد در سایت واکاوی سوسیالیستی منتشر شده است.
https://wakavisoc.org/2019/04/30/آخرین-وصیت%E2%80%8Cنامهانگلز
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تصوی

حزب رسیده بود ،سخت مورد انتقاد قرار داده بود .کالگ بهدرستی از انگلس

دفاع میکند که کماکان به انقالب اکاریت باور دارد ،و این ادعای کولتی را که گویا
انگلس گفته که طبقهی کارگر از طریق پارلمانی حتماً به قدرت می رستد رد میکند.
او بهدر ستی ا شارهی انگلس به ضرورت حرکتِ سنگر به سنگرِ کارگران ،را با نظر
گرام شی در تحلیل اش از «جنگ مو ضعی» و «جنگ رودررو» مقای سه میکند .اما
کالگ به تجدیدنظرهای بسیاری که انگلس در مقدمه طرح میکند ،بیتوجه میماند.
واقعیت این ا ست که انگلس در این مقدمه هم باورهای بنیانی و همی شگیِ خود را
طرح میکند و هم در پارهای موارد تجدیدنظر از پارهای پردا شتهای قبلی را .توجه به
چند نکتهی ا سا سی در مقدمه انگلس بهخ صوص حائز اهمیت ا ست ،از آنجمله رد
انقالبهای سریع توسط یک اقلیت است ،که تأکیدی دیگر بر انقالب اجتماعی توسط
اکاریت مستقل و خودآگاه است و تکیه بر پیش شر های عینی و ذهنی انقالب داردو
ضرورت درک روشن سوسیالیستها از « سمتوسویی که انقالب به خود می گیرد»و
ا شاره به اینکه و ضعیت تو سعهی اقت صادی در قارهی اروپا در زمان انقالب «نارس»
بودهو این که تاریخ نشتتان داد که در زمان کمون پاریس «حکومت طبقهی کارگر
عملی نبود» ،و آن نیز نظیر انقالب « 1۸۴۸بیثمر» بودو اینکه پرولتاریای روبهرشتتد
در مبارزهی ستتخت و طوالنی خود باید «آرام از موضتتعی به موضتتع دیگر پیشتتروی
کند»و و تأکید بر اهمیت استتتفاده از شتتیوههای قانونی و پارلمانی ،که همگی بیانگر
تحلیلهای متفاوتی مبتنی بر تحوالت واقعی اجتماعی اروپا ،توسط دومین پایهگذار دید
مادی تاریخ بود.
انگلس بر آن بود که سو سیالی ستها با توجه به تغییر شرایط عینی ،ضمن حفظ
باورهای انقالبی خود ،باید سیاستهای مناس

و عملی را در پیش گیرند .این تغییر و

تحول را در خود مارکس هم میبینیم ،و سؤال این ست که آیا می توان انتظار دیگری
از تحلیل مادی شرایط دائماً متحول دا شت دیدگاهی که در آن تجدید نظر نبا شد و
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تجدید نظر جایز نباشد ،یک دیدگاه مذهبی است .مادام که تصور این بود که جامعهی
ستترمایه داری با ستترعت دوقطبی میشتتود ،و طبقهی ستترمایهدار ضتتمن فربهتر و
قدرتمندتر شتتدن ،از نظر تعداد کوچک و کوچکتر میشتتود ،طبقهی کارگر ضتتمن
فقیرتر شدن و یک سان شدن ،بزرگ و بزرگتر و انقالبیتر می شود ،و اق شار میانی
کوچک و کوچکتر میشتتوند ،و به طبقهی کارگر میپیوندند ،و این اکاریت عظیم
رودرروی اقلیت کوچک سرمایهداران قرار میگیرند ،و سقو

سرمایهداری از طریق

یک انقالب پرولتری قری الوقوع رخ میدهد ،از نظرتکوری مشتتکلی در کار نبود .اما
مسکله زمانی پیچیدهتر شد که بررسی واقعیات و پراتیک سیاسی نشان داد که درست
است که بدون یک انقالب سوسیالیستی سرمایهداری به پایان نمیرسد ،اما روند انقالب
اجتماعی بستتیار پیچیدهتر و بس طوالنیتر از چیزی استتت که انتظار میرفت .این
واقعیت ها که ،در جنبه های مختلف اما مرتبطاش ،به تحوالت نظام ستترمایهداری و
شکلگیریهای طبقاتی مربو می شود ،حتی در اواخر قرن نوزدهم تجدیدنظرهایی را
در جنبههایی از دیدگاههای قبلی ،بهویژه در شیوههای مبارزاتی برای گذار از سرمایه
داری میطلبید .وا ضح بود که تحوالت قرنهای بی ستم و بی ستویکم تجدید نظرهای
بیشتری را میطلبید.

 :3-1کارل کائوتسکی
کائوتستتکی در زندگی نامهی بستت یار جذاب و خواندنی خود که به درخواستتتت
سو سیالی ستهای روس در  19۰۲برای آنها نو شته بود تحول نظری خود را شرح
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مید هد 1.در کودکی پدر و مادرش او را از شتتهر محل تو لدش ،پراگ ،به اتریش
میآورند و او از برخوردهای نژادپرستانهی اتریشیها بسیار رنج میبرد .با وقوع کمون
پاریس گرایشهای انقالبی او شدت میگیرد و سخت به سوسیالیسم فرانسوی گرایش
پیدا میکند .در  1۸۷۴به حزب سو سیالدموکرات اتریش میپیوندد .اختالفات درونی
حزب بین دو جناح را ست و چپ ا ستو جناح را ست خوا ستار رابطهی دو ستانه با
بورژوازی لیبرال بود و تنها بر خوا ستهایی که میتوان ستند بالفا صله عملی شوند،
تأکید میکرد ،اما جناح چپ بر دیدگاه انقالبی و تبلیغات سو سیالی ستی در میان مردم
تکیه دا شت .کائوت سکی میگوید که من بدون کوچکترین تردید ،به ِصرف یک
ک شش انقالبی ،و نه یک درک رو شن ،جناح چپ را برگزیدم .او ا شاره میکند که
پیوستناش به حزب نه بهعنوان یک مارکسیست بلکه بهعنوان یک انقالبیِ احساساتی
بود .وی میگوید با بدبینی زیاد مطالعهی مارکس و انگلس را آغاز کردم ،و هر چه
کمتر نظر آنها میفهمیدم ،بیشتر گرایش مییافتم که از آنها انتقاد کنم .کائوتسکی
اضتتافه میکند از آن زمان این گرایش را در بستتیاری دیگر هم دیدهام ،و نتیجهگیری
جالبی میکند که «رد کردن مارکس بهمرات

از فهمیدناش سادهتر است!»

در مورد گرایش یافتناش به مارک سی سم تو ضیح میدهد که بهرغم مخالفتاش با
اتوریتهی مارکس ،دو جنبهی مو ضع مارک سی سم او را جل

کرد .یکی این باور که

طبقهی کارگر برای رهایی خود باید بر علیه همهی طبقات صاح

مالکیت بجنگد ،و

این را با درک خود نا شی از تجربهی زوال لیبرالدموکرا سی و دموکرا سی بورژوایی،
همرا ستا میدید .نکتهی دوم ،درک مادی تاریخ بود .کائوت سکی میگوید در آن زمان
التقاطی از گرایش ال سالی و سو سیالی سم فران سویِ ک سانی چون لویی بالن ،بالنکی و
روسو در ذهناش عمل میکرد.

In

1 Social
Democrat,
Vol.
6
No. 12,
Dec.
1902.
https://www.marxists.org/archive/kautsky/1902/12/autobiography.htm
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«عالِمنمای میانمایه و متکبر» یا «پاپِ مارکسیسم»
نخستین کار کائوتسکی با نشریهی سوسیالدموکرات بود که همانطور که قبالً اشاره
شد ،ن شریهای بود که برن شتاین سرانجام به سردبیریاش ر سیده بود .کائوت سکی در
 1۸۸1به لندن اعزام میشتتود ،و «نقطهعطف زندگی»اش مالقات با مارکس ،انگلس و
برن شتاین ا ست .بردا شتِ اولیهی مارکس از این جوانِ هوادارِ پر شور  ۲۷ساله ،که در
نامهای به دخترش جِنی او را یک « عالِمنمای میان مایه و متکبر ولی پرتالش» خواند،
چندان جال

نبود .اما همین جوان «میانمایه» در  1۸۸3نشریهی زمان نو ،را پایهریزی

کرد و سردبیر آن شد ،ن شریهای که ارگان تکوریک حزب سو سیالدموکرات آلمان،
شد و بهقول گری استینسون ،به صورت مهمترین مجلهی تکوریک سوسیالیسم بینالملل
دوم درآمد ،و مهمترین نقش را در ا شاعهی مارک سی سم در اروپا و فرا سوی آن ایفا
کرد 1.کائوتسکی به سرعت بهعنوان یکی از سرشناسترین نظریهپردازان مارکسیست
شناخته شد .انگلس هم در  1۸۸۸کائوت سکی را مأمور تنظیم و ویرایش مجموعهی سه
جلدی نظریههای ارزش ا ضافی مارکس کرد .کائوت سکی از  ،1۸۸۵بهمنظور آنکه در
نزدیکی انگلس باشتتد ،به لندن نقلمکان کرده بود ،و تا  1۸9۰در تماس نزدیک با
انگلس به فعالیت ادامه میداد ،و همزمان چند کتاب نیز منتشر کرد .در  1۸91هم یکی
از سه نویسندهی اصلی برنامهی ارفورت حزب سوسیالدموکرات آلمان بود.
با پایان گرفتن قانون ضد سوسیالیستی ،حزب نشریهی سوسیالدموکرات را از رده
خارج و زمان نو را از انت شار ماهانه به ن شریهی هفتگی تبدیل میکند و مقرر می شود
که کائوتسکی با همراهی برنشتاین مشترکاً سردبیری آن را برعهده گیرند .کائوتسکی
به ا شتوتگارت باز میگردد ،اما برن شتاین کماکان ممنوعالورود به آلمان ا ست و در

1 Gary Steenson, (1991), Karl Kautsky, University of Pittsburg Press.
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انگلستتتان میماند .در این مقطع نوشتتتههای کائوتستتکی برخالف کتابهای قبلیاش
(نظیر توماس مور ،مبارزهی طبقاتی ،و تاریخ ستتوستتیالیستتم) ،به مستتائل عاجل روز
میپردازد ،از آن جمله است کتابهای پارلمانتاریسم و مسکلهی کشاورزی.
زمانی که برنشتاین از مبانی نظریهی مارکسی فاصله گرفت ،رابطهی کائوتسکی با
برن شتاین رو به سردی و مقابله گذا شت .با مرگ انگلس در  ،1۸9۵این اختالفنظرها
شتتدت میگیرد .کائوتستتکی حال بهعنوان مهمترین نظریهپرداز مارکستتیستتت ،و
شاخصترین وارث مارکس و انگلس قلمداد می شود ،و در پارهای محافل عنوان «پاپِ
مارکسیسم» به او اطالق می شود .از همین پایگاه است که برنشتاین را ،بهرغم سابقهی
دوستتتی ،و نزدیکی فکری در پارهای عرصتتهها ،بهطور جدی مورد نقد قرار میدهد.
کائوتستتکی توضتتیح قابلتأملی در مورد برنشتتتاین ارائه میدهد .او میگوید از 1۸9۰
برنشتاین شخصیت دیگری به خود گرفت ،توجهاش از مبارزات کارگران آلمان کنار
گذا شته و بیشتر به جنبشهای انگلیس معطوف شد ،و ف ضای آنجا نیز بر او تأثیر
گذا شته بود .از یک سو کارگران انگلی سی به هر آنچه که وعدهی به نتیجه ر سیدنِ
بالفا صله نمیداد ،توجهی نمیکردند ،و محافل طبقهی متو سط انگلی سی نیز بیشتر با
یک سو سیالی سم خِیرخواهانه (فیالنتروپیک) گرایش دا شتند .کائوت سکی میگوید
برخی از سوسیالیستهای انگلیسی که از تغییر دادن کارگران دلسرد شده بودند ،سعی
میکردند که بورژوازی را تغییر دهند .وی به امکانات اقتصادی امپراتوری انگلستان و
بهبود او ضاع تجارت و بهرهمند شدن پارهای کارگران ،که از د شمنی شان ن سبت به
ستترمایهداری کاستتته بود ،نیز اشتتاره میکند( .کائوتستتکی در اینجا از یکستتو به
باقیماندهی تفکر چارتیستها و از سوی دیگر به اُوونیها و فابیانها اشاره دارد ).وی
مخالفتاش را با «برن شتاینی سم» ،که کتابی نیز تحت عنوان آنتی  -برن شتاین نو شته
بود ،ابراز میدارد و میگوید «راه رستتیدن به ایدهآل هایمان طوالنیتر و پُرمانعتر از
آن بود که تصتتور میکردم ،و بستتیاری امور متفاوت از آن چیزی بود که پیشبینی
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میکردمو  ،»...اما اضافه میکند اگر دستاوردهایی را که ما سوسیالیستها داشتهایم در
نظر گیریم ،خواهیم دید که بهمرات

«به هدفمان نزدیکتر شدهایم» .این بردا شت

کائوتسکی در آغاز قرن بیستم بود.
ف
کائوتسکی از آن تاریخ بهعنوان مهمترین نظریهپرداز مارکسیست در جهان طر ِ
م شورت سو سیالی ستهای ک شورهای مختلف جهان بود .لنین در  ،19۰۲زمانی که
کتاب چه باید کرد خود را مینو شت ،برای توجیه مفهوم پی شاهنگ طبقهی کارگر از
کائوت سکی نقل میکرد .سو سیالی ستهای دیگر ک شورها از جمله ک شور خودمان نیز
کائوت سکی را مهمترین مرجع نظریهی مارک سی میدان ستند .از آن نمونه ا ست تماس
آر شاوز چلنگریان از طرف گروه دموکراتهای تبریز در  ،19۰۸و پا سخ کائوت سکی
به او و اعالم تصمیماش نسبت به انتشار نامهی این گروه در نشریهی زمان نو1.

«لیبرال و مرتد» یا «مارکسیسستِ ارتدکس»
کائوت سکی ضمن حفظ باورهای بنیانی مارک سی ستی ،در مورد شیوهی د ستیابی به
هدف نهایی ،به شکل انقالبی یا به شکل دموکراتیک تردیدهایی داشت .سعی او بر آن
بود که بین دیدگاه انقالبی مارکس و فعالیتهای قانونی و پارلمانی حزب نوعی آشتی
برقرار کند .این امر را از زمان تدوین برنامهی ارفورت در  ،1۸91که انگلس به آن
ستتخت ایراد گرفته بود ،میتوان مشتتاهده کرد .برنامه ،همانطور که بعداً در قستتمت
مربو به رفرمیسم آلمان ،با تفصیل بیشتری به آن پرداخته خواهد شد ،از یک سو از
جمله به مرگ قری الوقوع سرمایهداری و ضرورت مالکیت ا شتراکی و سایل تولید،
تأکید میگذارد ،اما از سوی دیگر ،شیوهی نیل به گذار را نه از طریق انقالب ،که از
 1نگاه کنید به:
http://www.tabrizinfo.com/tabriz/jonbesh/sosial -demokrasi.htm
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طریق شتتیوههای قانونی و پارلمانی میبیند .بهدنبال تصتتوی

برنامه و اعتراضتتاتی که

برانگیخت ،کائوتستتکی کتاب مبارزهی طبقاتی را نوشتتتت که تا قبل از پیروزی
بل شویکها در رو سیه ،از پرخوانندهترین متون ساده شدهی کمونی ستی در زبانهای
مختلف بود .کائوتستتکی بر این باور بود که از آن جا که ستتر ما یهداری به خاطر
تضادهایش سقو خواهد کرد ،عمدهی تالش سوسیالی ستها باید صرف مبارزه برای
بهبود امکانات مادی و ذهنی کارگران و تحمیل اصالحات به بورژوازی گردد.
با شروع جنگ جهانی اول ،کائوت سکی ،با این بردا شت که آلمان در یک جنگ
دفاعی قرار گرفته ،از گرایش عمومی حزب ستتوستتیالدموکرات و پایگاه مردمیاش،
یعنی کارگران ،که از جنگ حمایت میکردند ،پشتیبانی کرد ،اما سپس با روشن شدن
و ضعیت جنگ با آن به مخالفت برخا ست و همراه با جریانات دیگر در ایجاد حزب
ستتوستتیالدموکراتهای مستتتقل شتترکت کرد 1.اما در  191۷زمانی که بستتیاری از
م ستقلها به حزب نوبنیاد کمونی ست آلمان پیو ستند ،همراه با باقیماندهی م ستقلها به
حزب سو سیالدموکرات بازگ شت ،و با به قدرت ر سیدن حزب پس از انقالب 191۸
آلمان ،در دولت ائتالفی ستتوستتیالدموکرات و دموکراتهای مستتتقل ،نقشتتی هم در
وزارت خار جه پذیر فت .در ه مان ستتتال از طرف حزب رییس «کمیستتیون
اجتماعیکردنها» شد و پی شنهادهای ب سیار مهمی در این زمینه مطرح کرد ،که البته
هیچ یک از سوی حزب پیگیری نشد .وی با تضعیف موقعیتاش به اتریش بازگشت
و تا هنگام حملهی هیتلر در آن جا ماند ،و پس از آن به چک سلواکی و سپس به هلند
رفت ،و در همان سال در  193۸در آمستردام درگذشت .کائوتسکی هم با جناح راست
سوسیالدموکراسی آلمان و هم با جناح چپ آن جریان مخالف بودو سوسیالی سم را نه

نگاه کنید به سعید رهنما ،انقالب آلمان ،در باز خوانی انقالبهای قرن بی ستم ،انت شارات آگاه .یا در 1
نقد اقتصاد سیاسی
https://pecritique.com/2017/04/08/
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به یک ستتری اصتتالحات تقلیل میداد ،و نه معتقد بود که میتوان ستتریعاً با انقالب
ضربتی به سوسیالی سم رسید .او معتقد بود که کارگران باید قدرت سیاسی را بهدست
آورند ،اما نه به شکل دیکتاتوری ،بلکه به شیوهای دموکراتیک.
در خ صوص انقالب رو سیه ،کائوت سکی با بل شویکها و سیا ستهای انقالبی لنین
ستتخت مخالف بود .کتاب دیکتاتوری پرولتاریا ،در نقد ستتیاستتتها و برداشتتتهای
بلشتتویکی بود ،که ستتخت مورد حملهی لنین قرار گرفت .کائوتستتکی در این کتاب
ازجمله انقالب اکتبر را با کمون پاریس مقایستته میکند ،و این رویداد را بزرگتر از
کمون قلمداد میکند .اما میگوید فرق این دو این بود که در کمون تمامی جریانات
پرولتری مشتتترکاً و با همکاری یکدیگر کمون را بر قرار ستتاختند ،اما در روستتیه
بلشویکها به قیمت ضربه زدن به دیگر جریانات سوسیالیستی دولت تشکیل دادند ،و
بی آن که به لنین توهین کند ،از درک بل شویکها از دموکرا سی و دیکتاتوری انتقاد
میکند .کائوت سکی در این کتاب ازجمله تأکید کرد که «برای ما اهمیت دموکرا سی
تنها محدود به تأثیری که بتواند بر شتتکلهای گذار به دولت کارگری داشتتته باشتتد،
نیستتت .مهمترین جنبهی دموکراستتی در این مرحله برای ما ،نقشتتی استتت که در

پخ تهکردن پرول تار یا میتوا ند داشتت ته باشتتتد 1».لنین در ک تاب انقالب پرولتری و
کائوتسکی مُرتد ۲،ضمن طرح انتقادات مهمی از جمله اینکه مادام که استامار طبقاتی
وجود دارد ،برابری واقعی نمیتواند وجود داشته باشد ،با خشنترین زبان ،که از رسوم
آن زمان بود و هنوز هم برای پارهای موردپ سند ا ست ،به این «توله سگِی که پوزهاش
را به هر طرف حر کت مید هد» ،و « چاکر در گاه بورژوازی» حم له میک ند .با

1 Karl Kautsky, The Dictatorship of Proletariat, National Labour Press,
1919 (original German in 1918.
https://www.marxists.org/archive/kautsky/1918/dictprole/ch01.htm#top
2 https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1918/prrk/
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محبوبیت فزایندهی لنین و بلشتتویکها پس از انقالب اکتبر ،و انشتتعاباتی که در تمام
جریانهای چپ صورت گرفت ،کائوت سکی اعتبار خود را بیش از پیش از د ست داد.
عنوان مُرتد نیز آنچنان بر او ماند ،که در جنبش چپ اگر کستتی هم میخواستتت به
کائوت سکی ا شارهای کند ،اح ساس میکرد که حتماً باید این صفت را به کار برد ،و
برای پارهای ،این صفت بخشی از نام فامیلی او شد!
یکی از اتهامهای لنین این بود که کائوتسکی یک نظریهپرداز لیبرال است و سعی
کرده که مارکس را هم لیبرال عرضه کند .اما این اتهام حقیقت نداشت ،و کائوتسکی
در عر صههایی آنقدر به ا صول چ سبیده بود ،که در غرب پارهای او را مهمترین مبلغ
«مارکسیسم درستآیین (ارتدکس)» ،و حتی نمایندهی «مارکسیسم عامیانه (والگار)»
میدانستند .جذابیت بلشویسم و حملههای لنین سب

شد که کائوتسکی و نوشتههایش

فراموش شتتود و در زبان های دیگر نیز که احزاب چپ عمالً هر متن دبستتتانی و
دبیر ستانی رو سی و چینی در عر صهی اقت صاد سیا سی را به زبان ک شور خود ترجمه
میکردند ،آثار مهم کائوت سکی ،جز پارهای از نو شتههای قبل از اعالم ارتداداش ،را نه
ترجمه کردند و نه خواندند .شک نیست که کائوتسکی خطاها و توهمهای خود را ،هم
در نظر و هم در عمل داشتتت – اما کدام نظریهپرداز ،جز غی گو ها ،و کدام فعال
سیا سی ،جز آنها که در عمل هیچ نق شی ندا شتهاند ،ه ست که این واقعیت شامل
حالاش نشود.

رهنمود برای یک برنامهی عمل سوسیالیستی
عنا صر مهمی از نظریههای سیا سی کائوت سکی که در مقاطع مختلف زندگیاش
طرح کرده ،حتی برای استتتراتژی ستتوستتیالیستتتی امروز قابلتوجهاند .برای نمونه در
«رهنمود برای یک برنامهی عمل سو سیالی ستی» 1که در  1919نو شت به جنبههای
1 https://www.marxists.org/archive/kautsky/1919/01/guidelines.html
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ب سیار مهمی ا شاره میکند .مرور همهی جنبههای این سند در این مخت صر نمی گنجد،
اما بهمنظور مقای سه با دیگر ا سناد سیا ستگذاری آن زمان ،به جنبههای مهمی از آن
اشاره میکنم.
کائوت سکی میگوید در نوامبر  191۸پرولتاریای آلمان قدرت سیا سی را بهد ست
آورد و او این را مدیون برنامهی ارفورت میداند ،که حال باید برنامهی عملی آن تهیه
شتتود .در بخش «دموکراتیزهکردن» ،وی با عطف به مارکس و کمون پاریس و
ضرورت «خرد کردن» دولت ،اولین وظیفه را انحالل ارتش و جایگزینی ارتش دائمی
با یک میلی شای مردمی میداند( .وا ضح بود که همین یک قلم از برنامهی عمل ،خ شم
حزب را که جناح راست بر آن غلبه داشت و با حمایت ارتش به کشتار کمونیستها
دست زده بود ،برانگیزد ).وجه دیگر دموکراتیزه کردن عبارت بود از شک ستن قدرت
دولت مرکزی که میبای ست تحت کنترل مجلس ملی ،که با انتخابات آزاد و همگانی
برگزیده می شود ،درآیدو و نیز اعطای حق خودگردانی محلی به شهرداریها ،مناطق و
استتتان ها ،که هریک به نوبهی خود تحت مجامع دموکراتیک انتخابی کنترل و اداره
می شوند .او ا ضافه میکند که نیازی به تأکید نی ست که حقوق دموکراتیک بهد ست
آ مده ،از جم له آزادی مطبو عات ،حق تشتت کل و غیره بخش جدایی نا پذیری از
دموکراتیزهکردن است.
کائوتستتکی در بخش «افزایش تولید ،و ستتیاستتت اجتماعی» میگوید با توجه به
صدمات وارده بر اثر جنگ و کمبودها ،در وهلهی نخست آنچه که مهم است افزایش
تولید استتت نه شتتیوهی تولید .در مورد کارگران نیز پیشتتنهاد ایجاد یک «ستتازمان
اشتتتغال» را طرح میکند که بهطور مستتاوی از نمایندگان کارگران ،کارفرمایان ،و
دولت ت شکیل می شود ،و شرایط کار ،ساعات کار و حداقل د ستمزد را تعیین میکند.
به زبان امروزی کائوتسکی از نوعی سهجانبهگرایی دفاع میکند .اما در مورد اعتصاب
میگوید در دولت سو سیالی ستی و با توجه به شرایط بد اقت صادی بعد از جنگ ،بهتر
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است که کارگران از شیوههای دیگر برای تامین حقوق خود استفاده کنند! او پیشنهاد
میکند که در تمام بخشهای اقت صادی که نمیتوانند بالفا صله اجتماعی شوند ،دولت
اتحادیهای از صتتنایع را برای هر بخش ایجاد کند که هر یک مستتکولیت تهیهی مواد
اولیه ،توزیع محصوالت ،و نظارت بر شرایط تولید را بر عهده گیرد .رهبری هر اتحادیه
از چهار گروه تشتتکیل میشتتود :یکچهارم نمایندگان صتتنایع مربوطه ،یکچهارم
نمایندگان شتتوراهای کارگری این صتتنایع ،یکچهارم نمایندگان ستتازمان های
م صرفکنندگان این صنایع ،و یکچهارم آخر نمایندگان دولت .در مورد نمایندگان
م صرف کنندگان ت صریح میکند که اگر بخش تولیدی مربو به صنایع سرمایهای و
تولید وسایل تولید باشد ،این نمایندگان از صنایع مربوطه در اتحادیه شرکت میکنند،
و اگر بخش صنایع م صرفی با شد ،از نمایندگان تعاونیهای م صرف و نواحی تحت
پو شش خواهند آمد( .به زبان امروز ،کائوت سکی از م شارکت نمایندگان ذینفعها در
واحدهای باالد ست و پاییند ست در مدیریت شبکهی صنایع صحبت میکند ).او
تأکید میکند که در داخل هر واحد ،کمیته های کارگران یا شتتوراهای کارگری،
بهموازات مدیران صتتنایع بر اجرای تصتتمیمهای ستتندیکا و کس ت

اطمینان از تأمین

حقوق کارگران ،نظارت میکنند.
بخش مهم دیگر این رهنمود به «اجت ماعیکردن» ها اختصتتتاص یاف ته استتتت.
کائوتستتکی میگوید ،کارگران از طریق اجتماعیکردن تولید ،بنیانِ مبارزهی طبقاتی
را برمیچینند ،و بهجای رودررویی با مالک و سایل تولید ،با جامعه ،که خود نیز جزئی
از آن ه ستند ،سروکار خواهد دا شت .او تأکید میکند که اما این کارِ ب سیار بااهمیت
نمیتواند با یک چشتتم بههمزدن انجام شتتود ،و باید بهتدریج و با احتیا الزم به پیش
رود .وی میگو ید مهمترین ابزار اجتماعیکردن ،ملیکردن مالک یت وستتتا یل تول ید
ا ست ،که زمین از مهمترین و آ سانترین آنها ا ست .مالکین زمین ،با ک س

غرامت

تبدیل به مستتتأجر میشتتوند( .غرامت شتتامل حال مالکیتهای زمین مربو به دوران
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فکودالی و اشرافی که از طریق خرید بهدست نیامدهاند ،نخواهد شد ).در قسمت سیاست
مالیاتی باز بر مستتکلهی ضتترورت پرداخت غرامت تأکید میکند و میگوید که تمام
سرمایهها بزرگ نی ستند ،و سرمایههای کوچک و متو سط هم درکارند .کائوت سکی
میگوید که پس از برقراری صلح و روشن شدن اوضاع ،معادن ،جنگلها و مزرعههای
بزرگ ملی میشتتوند .وی میگوید تا حد امکان تمام شتتع

یک صتتنعت ،و نه تنها

واحدهای منفرد ،ملی شوند ،و تحت شورایی که یکسوم آن از نمایندگان دولت ،یک
سوم از نمایندگان کارگران ،و یک سوم آخر از نمایندگان م صرف کنندگان ت شکیل
می شود ،اداره شوند .وی به نکتهی مهمی ا شاره دارد که در این جا ت ضادی بین منافع
کارگران و منافع مصرفکنندگان پدید میآیدو نمایندگان کارگران خواستار باالرفتن
د ستمزدها و کوتاهتر شدنِ کار روزانه ه ستند ،که طبیعتاً قیمتها را را باال میبرد ،و
نمایندگان م صرفکنندگان خوا ستار قیمتهای پایینتر ه ستند .او ا ضافه میکند که
این تضتتاد به تدریج از طریق باال بردن بارآوری کار که به نفع هر دو گروه استتت،
کاهش مییابد ،و در غیر این صورت این ت ضاد ت شدید خواهد شد .تنظیم تولید در
واحدهای صتتنعتی ملیشتتده ،نظیر تنظیم تولید در واحدهای خصتتوصتتی خواهد بود.
برقراری پاداشها و سهمبری ،هم کارگران و هم مدیران را ترغی

به ارائهی کار بهتر

میکند.
کائوتستتکی در مورد بخش «کشتتاورزی» احتیا بیشتری را توصتتیه میکند و
میگوید که در حال حا ضر عملی نی ست که زمینهای زارعین م صادره شوند ،اما در
مورد مالکیتهای بزرگ مستتکلهای در این خصتتوص نمیبیند .در مورد تقستتیم این
زمینهای بزرگ نیز هشدار میدهد ،و بر مکانیزهکردن کشاورزی و باال بردن خدمات
و بهبود زیر ستتاخت ها تأکید می گذارد .در بخش های بعدی مربو به «کمونالیزه
کردن» ،و «ستتیاستتت مالیاتی» ،از جمله به تعاونیهای مصتترف ،و خانهستتازی ارزان
توسط شهرداریها میپردازد.
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بهطور خالصه این توصیهها و دیگر رهنمودهای کائوتسکی در دیگر عرصهها ،نه
بر پایه یک درک لیبرالی ،آنطور که لنین به او اتهام زده بود ،بلکه بر پایهی درک
واقعبینانهی سو سیالی ستی ا ستوار بود .همان واقعیاتی که بل شویکها را ناچار ساخت
سیا ستهای عجوالنهی اولیه خود را کنار گذارند و با نو سانات و رفتوبرگ شتهای
ب سیار و با گذ شت چند سال م سیر دیگری را در پیش گیرند ،که در جای دیگری به
آن پرداخته شده است.

1

کائوت سکی بعدها نیز هم از سوی ریویزیونی ستها و رفرمی ستها و هم طرفداران
انقالب ،از الکلو و موف گرفته تا کولتی ،مندل و کالینیکوس مورد انتقاد قرار گرفته
ا ست ،و همانطور که پُل بالک لِج ا شاره دارد ،هر دو د سته سعی کردهاند که پایهی
نظرات سیاسی کائوتسکی را به برخورد مکانیکیاش با ماتریالیسم تاریخی ،تقلیلگرایی
اکونومی ستی ،و حتی تکاملگرایی داروینی ،ربط دهند .بالک لِج چنین برخوردهایی را
در مورد کائوتستتکی ،بهویژه در دههی اول قرن بیستتتم مردود میداند ،و میگوید که
چنین برخوردهایی ،سهم مهم کائوتسکی را در بسطِ دید گاه ماتریالیسم تاریخی نادیده
میگیرند .او تأکید میکند که مطالعات تطبیقی کائوتستتکی در زمینهی شتتکلگیری
صورتبندیهای اجتماعی امریکا ،انگلیس ،آلمان  ،و روسیه ،نشان میدهد که او مدلِ
تحول ت کخطی تاریخ را رد میکند .در مورد اتهام دید تکاملی داروینی نیز ،نشتتان
میدهد که کائوت سکی بارها این ت صور را که قوانین طبیعی قابلکاربرد در تحلیلهای
اجتماعیاند ،رد کرده است .وی میگوید که کارهای اولیهی کائوتسکی ،باور او را به
اهمیتِ نقش ایدهها در تحول تاریخی نشتتان میدهد .اما اشتتاره میکند که در پارهای

1نگاه کنید به:
سعید رهنما ،بازخوانی انقالبهای قرن بی ستم( ،ف صم انقالبهای رو سیه) ،انت شارات آگاه ،1396 ،یا
پیوند اینترنتی زیر:
سعید رهنما ،انقالبهای روسیه ،نقد اقتصاد سیاسی
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کارهای بعدیاش اثراتی از دید غایتگرایانه را میتوان مشتتاهده کرد ،و میگوید که
البته این دیدگاهی بود که دیگر رهبران بینالملل دوم نیز با آن همنظر بودند ،و خطای
کائوت سکی در آن بود که برخالف لوکزامبورگ ،لنین و تروت سکی نتوان ست خود را
از مارکسیسم نوع بینالملل دوم رها سازد 1.البته بالکلج مشخص نمیکند که چرا این
«رهاستازی» نظری این انقالبیون نیز نتوانستت به موفقیت در گذار به ستوستیالیستم
بینجامد.
در اینجا بههیچوجه قصتتد دفاع از نظرات کائوتستتکی در کار نیستتت ،چراکه
همانطور که گفته شد درگیر خطاها و توهمهای فراوان بود .بلکه هدف توجه دادن به
سیا ستهای متفاوتی ا ست که سو سیالی ستها در طول تاریخ پیگیری کردهاند .این
همان درکی ا ست که با گذ شت زمان ب سیاری از سو سیالی ستهای جهان با فا صلهی
زمانی و بهدور از تع ص ها و حملههای هی ستریک فردی ،به بازخوانی نظرات ک سانی
که قبالً تکفیر شتتده بودند ،پرداختهاند .از آنجمله استتت مقالهای از جیمز مالدون که
اخیراً در ن شریهی ژاکوبن منت شر شد و با نگاه جدیدی به کائوت سکی میپردازد ،یا
مقالهی مهم دیگری از اریک بِالن ،که در همان ن شریه منت شر شده 3،و یا مقالهی پُل
بالک لِج که چند سال قبل در ن شریهی ساینس اند سو سایتی در مورد کائوت سکی
منتشر شد و در باال به آن اشاره شد.

 1-4رودلف هیلفردینگ و جنبههایی از مارکسیسم اتریشی
1 Paul Blackledge, “Karl Kautski and Marxist Historiography”, in Science
and Society, Vol. 70, No.3, Jul. 2006.
2 https://www.jacobinmag.com/2019/01/karl-kautsky-german-revolutiondemocracy-socialism
3 https://www.jacobinmag.com/2019/04/karl-kautsky-democraticsocialism-elections-rupture
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«مارکستتیستتتهای اتریشتتی» را نمیتوان بهراحتی در کنار دیگر رفرمیستتتها و
تجدیدنظرطلبان قرار داد و اکار آنها بهنوعی به جناح چپ سوسیالدموکراسی گرایش
داشتتتند ،اما مرور خالصتتتهای از تحوالت نظری آن ها ،چه از نظر نحوهی گذار به
سو سیالی سم و چه تحلیل شان از تغییر و تحوالت طبقاتی ،با بحثِ رفرمی سم ارتبا
مستتتقیم پ یدا میک ند .نظر یهپردازان عمدهی این مکت  ،ازجمله کارل رِنِر ( Karl
 ،)Rennerاُتو باوِر ( ،)Otto Bauerماکس ادلر ( ،)Max Adlerو رودُلف
هیلفرینگ ( ،)Rudolf Hilferdingاز رهبران حزب سو سیالدموکرات کارگری
اتریش بودند .کارل رنر پس از پایان جنگ جهانی اول وستتقو امپراتوری اتریش –
مجار ستان به ریا ست دولت موقت ر سید ،و پس از روی کار آمدن فا شی ستها در
اتریش و شتتکستتت نهایی آنها در جنگ جهانی دوم ،باردیگر در پی ائتالف با دیگر
احزاب سوسیالیست و کمونیست به دولت بازگشت و اولین صدراعظم اتریش مستقل
شد .وی در دوران صدارت خود ،ا صالحات مهمی را به نفع طبقهی کارگر ،ازجمله
ه شت ساعت کار در روز و بیمهی بیکاری را به پیش برد .رِنِر ب سیاری از مهمترین
نوشتههای خود را با نام مستعار منتشر میکرد .دیگر نظریهپردازان مارکسیسم اتری شی
نیز در مقاطعی دارای من ص های مهم دولتی بودند .از جمله برونو باوِر وزیر خارجه ،و
هیلفردینگ وزیر مالیه و اقتصتتاد (در آلمان) بودند .ازاینرو ،آنها همگی مشتتکالت
پیشبرد سیاستهای سوسیالیستی ازجمله اجتماعیکردنها را در عمل تجربه کردند.
رودُلف هیلفردینگ ،پز شکی بود که شیفتهی اقت صاد سیا سی شد و بهزودی در
زمرهی شاخصترین مارکسیستهای اوایل قرن بیستم درآمد .او در  19۰۴با همکاری
ماکس آدلر ن شریهی «مطالعات مارک سی» ( )Marx-Studienرا راهاندازی کرد.
در  19۰6به توصیهی کائوتسکی ،اگوست ببل از او دعوت کرد که در مدرسهی حزب
ستتوستتیالدموکرات آلمان تدریس اقتصتتاد را به عهده گیرد ،اما چون اجازهی کار در
آلمان نداشتتت و در معرض اخراج بود ،نتوانستتت برای مدت طوالنی به این کار ادامه
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دهد ،و رزا لوگزامبورگ جای او را گرفت .هیلفردینگ بهعنوان دبیر خارجی نشریهی
به پیش ) ،(Vorwartsارگان حزب ،به همکاری با حزب سو سیالدموکرات آلمان
ادامه داد ،و به سب

اعتباری که دا شت ،به سردبیری این ن شریه ر سید .در  19۰۷با

همکاری دیگر مارکستیستتهای اتریشتی در نشتریهی نبرد ( )Der Kampfکه
بهزودی به اعتباری مشتتابه نشتتریهی تکوریکِ زمان نو ( )Die Neue Zeitدر آلمان
ر سید ،مقاالت خود را منت شر میکرد .با اعتقاد به نقش مهمی که کارگران در فرایند
گذار به ستتوستتیالیستتم دارند ،وی در برگزاری کالسها و دورههای آموزشتتی برای
کارگران اتریش ،و نیز در فعالیتهای سازماندهی حزبِ روبهرشدِ سوسیالدموکراتیک
اتریش ،بسیار فعال بود.
هیلفردینگ در دوران جنگ ضمن اعتراض به ت صمیم حزب سو سیال دموکرات
آلمان در مورد تصتتوی

اعتبارات جنگی – که رهبران دستتت راستتتی حزب را

خشتتمگین کرده و او را در معرض خطر اخراج قرار داده بود – بهعنوان پزشتتک به
جبهه احضار شد .او در طول جنگ به نگارش نوشتههای سیاسی و اقتصادی خود ادامه
داد .وی به همراه جناح چپ ،ستتانتریستتت های طرفدار کائوتستتکی ،و طر فداران
برنشتاین ،از حزب سوسیالدموکرات انشعاب کرد و به سوسیال دموکراتهای مستقل
پیو ست .درپی انقالب  191۸آلمان به آن ک شور بازگ شت و به سردبیری روزنامهی
آزادی ( ،)Freiheitارگانِ حزب سو سیالدموکراتهای م ستقل ،من صوب شد .در
دولت موقتِ بعد از انقالب که از ائتالف هر دو حزب سو سیالدموکرات ت شکیل شده
بود ،هیلفردینگ به ع ضویتِ «کمی سیون اجتماعی سازیها» درآمد .اما همانطور که
قبالً در ق سمت کائوت سکی ا شاره شد ،حزب به پی شنهادهای این کمی سیون توجهی
نکرد ،چرا که نگرانی عمدهی حزب م سائل آنی مانند اجرای آتشبس و تامین ا شتغال
و غذا بود .زمانی که رهبری دستتت راستتتی حزب بدون اطالع نمایندگان مستتتقل با
ارتش سازش کرد تا شورشِ برلین و کمونی ستها را سرکوب کند ،م ستقلها از
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ائتالف بیرون آمدند ،و هیلفردینگ هم کنار ک شید .وی در  1919شهروندی آلمان را
کس

کرد ،و به عضویت شورای اقتصاد در آمد .سپس در زمانی که مستقلها تصمیم

گرفتند به کمونیستها بپیوندند ،هیلفردینگ با آنها مخالفت کرد ،همانگونه که وی
پیشتر با انقالب اکتبر و بل شویکها هم مخالفت و ا ستقرار یک «حکومت توتالیتر»
توسط آنها را محکوم کرده بود .او به همکاری خود با حزب سوسیالدموکرات ادامه
داد و به عضویت رایشتاگ در آمد ،و چند بار هم وزیر مالیه و اقتصاد شد.

مهم ترین کار هیلفردینگ نگارش کتاب ستترماایهی مالی :بررستتی تازهترین فاز
توستتعهی ستترمایهداری در ستتال  191۰بود 1.او بر تحول نظام ستترمایهداری از نظامی
رقابتی به انح صاری تأکید کرد ،و موانع انبا شت سرمایه در سطح ملی بر اثر ر شد
کارتلها و ترا ستهای انح صاری ،قدرتگیری سرمایهی مالی و بانکها ،و ضرورت
خروج از مرزهای ملی و گ سترش امپریالی ستی را ن شان داد .همین نظریه پایهی ا صلی
تکوریهای امپریالی سم ،از جمله نظریهی امپریالی سم لنین ،قرار گرفت .هیلفردینگ این
سرمایهداری تمرکزیافته را « سرمایهداری سازمانیافته» خواند و نظریههای بعدی خود
را بر آن اساس تنظیم کرد.
مهمترین نتیجهگیری او ،که گ س ستی آ شکار از نظریهی انقالبی مارک سی بود ،بر
این باور ا ستوار بود که سرمایهی سازمانیافته چیزی جز تعویض ا صل سرمایهدارانهی
رقابت آزاد با اصتتل ستتوستتیالیستتتیِ تولید برنامهریزیشتتده نیستتت .بر این استتاس،
هیلفردینگ به این باور رستتید که مستتیر ستتوستتیالیستتم هموار شتتده ،و از طریق
دموکراتیزهشدن آرام و تدریجیِ اقتصاد ،دیکتاتوری سرمایهداران بزرگ به دیکتاتوری
پرولتاریا بدل میشتتود .به نظر او دولتِ دموکراتیک تحت هدایت پارلمان ،جایگزین
دولتِ تحت کنترل ستترمایهداران میشتتود ،و با اجتماعیکردن های تدریجی ،نظام
1 Rudolf Hilferding, (1910), Finance Capital: A Study of the Latest Phase of
Capitalist Development, ed. Tom Bottomore, Routledge & Kegan Paul,
https://www.marxists.org/archive/hilferding/1910/finkap/index.htm
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ستتوستتیالیستتتی را برقرار میستتازد .این نظریهی به غایت خوشبینانه و در واقع
خوشخیاالنه ،با رکود بزرگ سرمایهداری و در پی آن ظهور فاشیسم درهم ریخت ،و
هیلفردینگ خود شاهد تراژیک این واقعیت شد که سرمایهداریِ« سازمانیافته» عاری
از بحران نی ست .در پی روی کار آمدن فا شی ستها ،هیلفردینگ از آلمان فرار کرد و
به فران سه رفت ،اما عاملین دولت وی شی او را که هم یهودی و هم سو سیالی ست بود
دستگیر کردند و به گشتاپو تحویل دادند .وی پس از شکنجههای بسیار در زندان جان
داد .همسرش نیز که یک پزشک یهودی بود در دیگر اردوگاه نازیها به قتل رسید.
هیلفردینگ و دیگر نظریهپردازانِ مارکسیسمِ اتریشی ،برکنار از نظریههای اقتصادی و
جامعه شناختیِ متنوع شان ،که خود مو ضوع بحث جداگانهی مهمی ا ست ،به م سکلهی
تحوالت و دگرگونی های ستتاخت طبقاتی نیز توجه داشتتتند .ماکس آدلر ،یکی از
مهمترین نظریهپردازان مارک سی ست اتری شی ،در  1933در تحلیل مف صلی تحت عنوان
«دگردیسی طبقهی کارگر» 1،ضمن ابراز اطمینان به «پرولتاریای جهانی» ،اشاره کرد
که طبقهی کارگر آنگونه که مارکس پیشبینی کرده بود تحول نیافتو نه متحدتر
شد ،و نه انقالبیتر .وی دلیل این امر را ق شربندیهای درونی که در این طبقه رخ داده
میدید .آدلر میگوید که مارکس البته خود نوعی تفکیک را در طبقهی کارگر میدید
و الیهی باالیی آن را کارگران صنعتی ،الیهی میانی را ،ارتش ذخیرهی کار ،و الیهی
پایین آن را لمپنپرولتاریا ت شکیل میدادند .اما به نظر او تحول سرمایهداری آنچنان
دگردیستتی در این طبقه بهوجود آورده که دیگر بهستتختی میتوان از یک «طبقهی
واحد» صحبت کرد ،چرا که این قشربندیهای جدید متضمن جهتگیریهای سیاسی
1 Max Adler, “Metamorphosis of the Working Class”. Tom Bottomore, and
Patrick Goode, eds. (1978), Austro-Marxism. See also J. M. Barbalet,
“Limitations of Class Theory and the Disappearance of Status”, in Sociology,
Vol. 20, No. 4.
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متفاوت و گاه متضادی است .آدلر میگوید یک قشر مربو به «اشرافیت کارگری»
ا ست که مت شکل از کارگران ماهر و کارمندان دفتری ا ست ،ق شر دیگر را کارگران
متشکل در شهر و روستا تشکیل میدهد ،و قشر بعدی به بیکاران دایمی یا طوالنیمدت
مربو است .وی اضافه میکند که حتی در میان کارگران شاغل هم تفاوتهای جدی
میان نمایندگان کارگران و م سکولین ت صمیمبگیر و حقوقبگیر ،و اکاریت کارگرانِ
عمدتاً منفعل وجود دارد .از نظر او همین تفاوت های اقتصتتادی و اجتماعی در میان
کارگران دلیل ضعف طبقهی کارگر در مقابله با فاشیسم بود.
کارل رِنِر ،دیگر مارکستتیستتت اتریشتتی ،در دوران پس از جنگ جهانی دوم در
مقالهی «تغییر و تبدیلها در جامعهی مدرن» که با نام مستتتعار منتشتتر کرد ،به ظهور
یک ق شر جدید اجتماعی اشاره کرد که آن را «طبقهی خدماتی» متشکل از کارمندان
حقوقبگیر بخش دولتی و بخش خصتتوصتتی ،نامید 1.رنر همچنین اشتتاره میکند که
مبارزات اتحادیههای کارگری سب
کس ت

شده که بخشی از طبقهی کارگر موقعیت ممتازی

کند ،و نتیجه میگیرد که طبقهی کارگر آنگونه که در کتاب ستترمایه طرح

شده دیگر وجود خارجی ندارد .اثر رنر از نخستین نوشتههای مارکسیستی است که به
ظهور طبقهی متوسط جدید میپردازد .برونو باوِر ،دیگر مارک سی ست مهم اتری شی ،نیز
در تحلیل جامعهی شتتوروی به بررستتی ظهور طبقهی جدید دیوانستتاالر (بوروکرات)
پرداخت.
در مجموع ،میتوان گفت که تحوالت طبقاتی در سرمایهداری پی شرفته در اواخر
قرن نوزدهم و دهههای آغازین قرن بی ستم یکی از مهمترین عوامل ر شد رفرمی سم و
فاصتتلهگیری رفرمیستتتها از خواستتتها و حرکتهای ستتوستتیالیستتتها و رهبران
کارگری در کشورهای پیشرفته سرمایهداری بوده است .بخشی از این فاصلهگیری را
1 William M. Johnston, (1983), Karl Renner; The Austro-Marxist as
Conciliator, University of California Press.
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در گرایشهای نظری مارکسیستهای اتریشی میبینیم .در نوشتههای بعدی با تف صیل
بیشتری به این موضوع پرداخته خواهد شد.

 ۵-1گئورگی پلخانُف و سوسیالدموکراتهای منشویک روسیه
در مورد منشتتویکها ،و رفرمیستتم روستتی مطال

زیادی در فارستتی ،هرچند عمدتاً

تع ص آلود ،نو شته شده ا ست و در این جا بهطور خال صه به جنبههایی که به بحث
حاضتتر مربو میشتتود ،اشتتتاره خوا هد شتتتد .میدانیم که م قدم بر ای جاد حزب
سو سیالدموکرات کارگری رو سیه ،نخ ستین مارک سی ستهای روس تحت رهبری
گکورگی پلخانف ( )1۸۵6-191۸ستتازمان «رهایی کار» را در ستتال  1۸۸3در تبعید
بهوجود آورده بودند .پلخانف نمایندهی سوسیالدموکراتهای روسیه در بینالملل دوم
بود که در  1۸۸9بهوجود آ مده بود .پل خانف و همفکرانش با ترج مهی آ ثار
مارکسیستی ،ایدههای انقالبی را در مقابل دیدگاههای پوپولیستی در روسیهی استبدادی
ا شاعه میدادند .پلخانف در  1۸۸۲مانیف ست کمونی ست را با پیشگفتاری از مارکس و
انگلس به روسی ترجمه کرده بود (اولین ترجمهی روسی را پیشتر باکونین انجام داده
بود 1).در آن پیشگفتار مارکس و انگلس با اشتتاره به نظام اشتتتراکی دِه روستتی،
(( )obshchinaنظامی باقیمانده از دوران پی شافکودالی رو سیه که در آن کمون با
مالکیتِ ا شتراکی زمین ،ازجمله در مورد نوع و میزان کِ شت ،و توزیع عادالنهی زمین
بین خانوارهای کمون ت صمیم میگرفت) ،سؤال مهمی را طرح میکنند :آیا این نظام
اشتراکی سنتی میتواند مستقیماً به سطح واالتر ،یعنی اشتراک کمونیستی گذر کند ،یا
1کار مارکز ،فردریک انگلز ،مانیفست کمونیست ،پیشگفتار ترجمهی روسی
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communistmanifesto/preface.htm#preface-1882
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بالعکس باید همان فرایند فروپا شی را که غرب در م سیر تحول طی نموده دنبال کند
پا سخ مارکس و انگلس به این سؤال این بود که اگر انقالب رو سیه بتواند ن شانهای
برای انقالب پرولتری در غرب شود ،و این دو مکمل یکدیگر شوند ،در آن صورت
مالکیت اشتتتراکی موجود در روستتیه میتواند نقطهی آغازی برای تحول کمونیستتتی
شود.
پلخانف که خود در آغاز از طرفداران پوپولیستتم انقالبی بود ،با اتکا به درکی
مارکسی 1از دیدگاه قبلی خود فاصله گرفت و بر علیه پوپولیسم به مبارزه پرداخت .او
در نو شتههای مختلف خود ،ضمن باور به مبارزهی جدی برای نیل به سو سیالی سم ،به
این نظر رسید که در کشور عق مانده و دهقانی روسیه ،سرمایهداری باید رشد کند ،و
نظریهی توانِ بالقوه انقالبی کمونِ ده روستتی را کنار گذاشتتت .پلخانف ،با توجه به
ساختار عق ماندهی اجتماعی و اقت صادی رو سیه ،به این نتیجه ر سید که انقالب در
روستتیه باید طی دو مرحلهی متفاوت به پیش رود :اول یک انقالب دموکراتیک بر
علیه استبداد تزاری و بقایای اشرافیت فکودالی ،که طی آن توسعهی سرمایهداری تسریع
خواهد شد ،تفکیک طبقاتی شدت خواهد گرفت ،و زمینههای پرورش طبقهی کارگر
فراهم خواهد آمد .مرحلهی دوم ،مرحلهی انقالب سو سیالی ستی بود .اما پلخانف بر این
نک ته تأک ید میکرد که با تو جه به ضتتعف طب قهی بورژوازی ،رهبری انقالب
دموکراتیک را باید کارگران برعهده گیرند ،همان ستتیاستتتی که بعداً برای مدتی به
سیا ست بل شویک ها تبدیل شد .او با وقوف به شمارمحدود طبقهی کارگر رو سیه و
عق ماندگی و پرورشنیافتگی آنها در آن زمان ،تأکید زیادی بر ضرورت مداخله و
نقش رو شنفکران در پرورش و سازماندهی طبقهی کارگر گذا شتو دیدی شبیه نظر
کائوت سکی و بعداً لنین .پلخانف بعدها بهرغم آنکه در ا ستراتژی سیا سی برای نیل به
1 Plekhanov, G. (1963), Selected Philosophical Works, in Five Volume,
Foreign Languages Publishing House; The Development of the Monist View
of History, (1969), Fundamental Problems of Marxism.
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ستتوستتیالیستتم تجدیدنظر کرد ،برخالف برنشتتتاین ،در بنیانهای دید مارکستتیستتتی
کوچکترین تغییر و تحولی را جایز نمیدانستتت و حتی به شتتکلی افراطی بر دید
یکتاباوری «مونیستتتی» مارکستتیستتتی که در  1۸9۵دربارهی آن نوشتتته بود ،تکیه
مینمود1.
پلخانف در مراحل مختلف ایجاد و پیشتترفت حزب ستتوستتیالدموکرات کارگری
روسیه ،از زمان انتشارنشریهی اخگر ( )Iskraدر سال  19۰۰در تبعید ،تا ایجاد حزب
سو سیالدموکرات و ان شعابات و ائتالفهای آن حزب ،با لنین ،وِرا زا سولیچ ،پاول
اکستتلراد ،جولیوس مارتُف و دیگران ،همراه بود ،و با توجه به نقش مهماش بهعنوان
«پدر مارک سی سم رو سی» شناخته می شد .در کنگرهی دوم حزب که کار به اختالفات
جدی و جدایی دو جریان بلشویک و منشویک کشید ۲،پلخانف طرفِ لنین را گرفت.
اختالفات در آن مقطع حول م سایل سازمانی ،ترکی

تحریریهی ای سکرا ،و شرایط

ع ضویت در حزب بود .لنین یک حزب مت شکل از انقالبیون حرفهای را میخوا ست ،و
مارتُف معتقد بود که حزب باید اق شار و سیعی را در خود جای دهد .با ت صوی

ن شدن

خواست لنین مبتنی بر این که اعضای تحریریه ایسکرا به سه نفر ،خودش ،پلخانف ،و
مارتف کاهش یابد ،لنین از ایستتکرا کنار کشتتید و پلخانف ادارهی نشتتریه را برعهده
گرفت .پلخانف در آن مقطع حتی ضتترورت بی چون و چرای دموکراستتی در فرایند
کس

قدرت را زیر سؤال برده بود .اما دیری نپایید که از این موضع خود انتقاد کرد.

با شتتروع انقالب  19۰۵و شتتدت گرفتن اختالفات بین دو جناح ،پلخانف در مقابل
بل شویکها قرار گرفت ،سخت از لنین انتقاد نمود و اعالم کرد که بل شویکها درک

1 G. W. Pleakhanov, (1985) The Development of the Monist View of History,
https://www.marxists.org/archive/plekhanov/1895/monist/index.htm
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درستی از مرحلهی توسعهی سرمایهداری روسیه ندارند .وی در مورد ساختارهای حزب
نیز تأکید کرد که باید بهشکل دموکراتیک اداره شوند.
بهدنبال انقالب فوریهی  191۷در رو سیه ،پلخانف پس از بیش از سه دهه تبعید به
روستتیه بازگشتتت .وی پس از تردیدهای اولیه ،این انقالب را یک انقالب بورژوا-
دموکرات یک قل مداد نمود .ز مانی که لنین «تز های آور یل» را اعالم کرد ،پل خانف
ستتخت او و دیگر بلشتتویکها را مورد انتقاد قرار داد .پلخانف با انقالب اکتبر نیز از
هرجهت مخالف بود و سیاست بلشویکها را در انحالل مجلس مؤسسان محکوم کرد.
وی ب عد از انقالب اکتبر بار دیگر م هاجرت کرد و طولی نکشتت ید که در 191۸
درگذ شت .لنین ،بهرغم مخالفتها و انتقادات پلخانف ن سبت به خودش و بل شویکها،
احترام پلخانف را حفظ می کرد و از برخوردی مشابه آنچه در مورد کائوتسکی کرده
بود در مورد وی اجتناب می نمود.
مهم ترین شخ صیت من شویکها جولیوس مارتف بود که ابتدا در 1۸9۵همراه با
لنین «اتحاد برای رهایی طبقهی کارگر» را در ستتن پترزبورگ ایجاد کرده بود .وی
پس از آزادی از سه سال زندان در سیبری ،مجدداً به همکاری با لنین در ای سکرا ادامه
داد .اما پس از ایجاد حزب ستتوستتیال دموکرات روستتیه ،در کنگرهی دوم حزب،
رودرروی لنین ایستتتاد .مارتف در جریان انقالب  19۰۵به نظرِیه ی پلخانف در مورد
دو مرحله بودن انقالب نزدیک شد ،و با تاکید بر سطح تو سعه و عق ماندگی رو سیه،
قاطعانه با ایدهی انقالب بالواسطهی سوسیالیستی مخالفت کرد .به باور او در آن زمان،
ستتوستتیالدموکرات ها می بایستتت ،همانطور که مارکس در  1۸۵۰در اتحادیهی
کمونیستها طرح کرده بود ،نقش اپوزیسیونِ انقالبی را ایفا کنند.
اختالفات تشتتکیالتی بین منشتتویکها و بلشتتویکها تنها بخشتتی از اختالفات
ا سا سیتری بود که این دو جریان سو سیالدموکرات روس را بیش از پیش از هم جدا
کرد .مهمترین بخشتتی که به بحث ما ربط مییابد ،این استتت که منشتتویکها معتقد
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بودند که در شرایط اقتصادی و اجتماعی و سطح تکامل سرمایهداری در جامعهی عمدتاً
دهقانی رو سیه ،تنها یک انقالب بورژوا دموکراتیک به رهبری بورژوازی با م شارکت
طبقه کارگر ،و نه یک انقالب بالفاصلهی سوسیالیستی که بلشویکها سرانجام بهدنبال
آن رفتند ،عملی استو مگر آنکه در اروپا انقالبهایی صورت پذیرد .بلشویکها هم
در آغاز به ضرورت انقالب بورژوا دموکراتیک باور دا شتند ،اما آن را تحت رهبری
طبقهی کارگر با همکاری دهقانان ،و با توستتل به قهر انقالبی عملی میدیدند .حال
آنکه منشویک ها بر شیوه های قانونی و کار با اتحادیههای کارگری و گذار تدریجی
از ستترمایه داری تاکید داشتتتند .منشتتویکها نزدیکی و همکاری با دیگر جریانات
سیا سی از جمله لیبرالها و حزب سو سیالی ستهای انقالبی (اس -آرهای دهقانی) را
ضروری میدیدند .آنان در انقالب  19۰۵فعاالنه شرکت کردند و نقش بسیار مهمی در
شورای سن پترزبورگ بر عهده داشتند .پس از انقالب و باز شدن نسبی فضای سیاسی
با شتترکت در انتخابات دوما (پارلمان) ،همراه با تعدادی بلشتتویکها – وارد پارلمان
شتتدند .در  ،191۲انشتتعاب و جدایی نهایی بین دو جناح صتتورت گرفت و حزب
سوسیالدموکرات کارگری (منشویک) بهعنوان حزبی جداگانه به فعالیت ادامه داد.
با شروع جنگ ،اختالفات درونی منشویکها تشدید شد .اکار منشویکها مخالف
جنگ بودند و بر پایان دادن به جنگ به شتتر توافق «زیمروالد» تأکید میکردند.
براستتاس این توافق که در  191۵در کنفرانستتی در زیمروالد ستتویس متشتتکل از 3۸
نماینده از ده کشور ،ازجمله بلشویکها و منشویکها ،و دیگر سوسیالدموکراتهای
روس  --لنین ،رادِک ،زینوویف ،و تروتستتکی  --در آن شتترکت داشتتتند ،و بهرغم
اختالفنظرها ،ضمن محکوم کردن دولتهای متخا صم ،خوا ستار صلح بدون الحاق
سرزمین و پرداخت خسارت شدندو سیاستی که بلشویکها بعدا آن را رعایت نکردند.
در زمان انقالب فوریهی  ،191۷منشتتویک ها معتقد بودند که تا زمانی که مجلس
مؤ س سان یک دولت دائمی را بهطور دموکراتیک انتخاب کند ،باید در دولت ائتالفی
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موقت شتترکت کنند .آنها که در اغل

ستتوویتها (شتتوراها) اکاریت یافته بودند،

تحت رهبری جناح راست حزب بهطور مشرو از دولت موقت لیبرال حمایت کردند،
و سرانجام همراه با اس.آرها و کادتها وارد دولت ائتالفی شدند .با ت شدید اختالفات
درونی من شویکها و بازگ شت مارتف از تبعید ،جناح چپ تقویت شد و به مقابله با
را ستروی حزب برخا ست ،اما شک ست خورد .با بازگ شت لنین و اعالم «تزهای
آوریل» ،بلشتتویکها ستتیاستتتهای تندروانهتری را در پیش گرفتند و اختالفات بین
من شویکها و بل شویکها به اوج خود ر سید .قبل از انحالل مجلس مؤ س سان تو سط
بل شویکها ،من شویکها در انتخابات آن مجلس شرکت کردند ،اما بهخاطر اختالفات
درونی و محبوبیت بلشتتویکها در آن مقطعِ انقالبی ،تنها حدود ستته در صتتد آرا را
بهد ست آوردند .در طول جنگ داخلی بر خالف خوا ست اقلیت جناح را ست حزب،
اکار من شویکها حا ضر به مقابله با بل شویکها ن شدند ،هرچند با سیا ست کمونی سم
جنگی و سیا ستهای سختگیرانهی آن ب سیار مخالف بودند .ب سیاری از آنها بعد از
 19۲۲به تبعید رفتند .اما ضتتربهی نهایی به منشتتویکها در دوران تصتتفیههای خونین
استالین در  1931روی داد.

1۵8

نقد اقتصاد سیاسی
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The Octopus, drawing by Nicci Yin
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شارل بودلر ،شاعر فران سوی در سال  1۸6۴نو شت« ،زیرکانهترین مکر شیطان این
است که شما را قانع کند وجود ندارد!» 1من در اینجا ادعا خواهم کرد که همین گفته
مستقیماً درمورد نولیبرالهای امروزی صادق است ،که مکر شیطان آنها این است که
تظاهر کنند وجود ندارند .گرچه نولیبرالیستتم به شتتکل گستتتردهای بهعنوان پروژهی
محوری ستیاستی-ایدئولوژیک ستترمایهداری قرن بیستتتویکم شتتناخته میشتتود ،اما
اصتتطالحی استتت که صتتاحبان قدرت بهندرت بر زبان میآورند .در ستتال ،۲۰۰۵
نیویورک تایمز تا آن جا پیش رفت که با چاپ مقالهای تحت عنوان «نولیبرالیستتم
وجود ندارد» ،به عدموجود نولیبرالیسم رسمیت

بخشد۲.

در پس این مکر شتتیطان خاص ،واقعیتی عمیقاً آزاردهنده و حتی دوزخی نهفته
ا ست .نولیبرالی سم را میتوان بهماابه پروژهی سیا سی-ایدئولوژیک یک طبقهی حاکم
یکپارچه تعریف کردو همراه با ظهور سرمایهی مالی-انحصاری که هدف استراتژیک
ا صلی آن ،جای دادن دولت در روابط بازار سرمایهداری ا ست .از این رو نقش سنتی
دولت در حراستتت از بازتولید اجتماعی –اگرچه تا حدی از منظر طبقهی ستترمایهدار-
اکنون به ترویج بازتولید ستترمایهداری تقلیل مییابد .هدف ،چیزی جز آفرینش نوعی
ستترمایهداری مطلق نیستتت .تمام اینها در خدمت افزایش ویرانگری مفر انستتان و
محیط زیست قرار میگیرد که وجه مشخصهی زمان ما است.

خاستگاه نولیبرالیسم
انگارهی نولیبرالیستتم تقریباً یک قرن قدمت دارد ،اگر چه نفوذ ستتیاستتی عمدهی آن
بس تیار جدیدتر استتت .نخستتتین بار به ماابه یک ایدئولوژی در اوایل دههی  19۲۰در
برابر فروپا شی لیبرالی سم در تقریباً همه جای اروپا ،و در واکنش به ظهور سو سیال
دموکراستی آلمان و اتریش ،بهویژه تحوالت در وین سترخ 3،به وجود آمد .نخستتین
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نمود قابلتوجه آن در سه اثر لودویگ فون میزس 1،اقتصاددان و جامعه شناس اتری شی
بود :ملت ،دولت و اقتصاد ( ،)1919سوسیالیسم ( )19۲۲و لیبرالیسم ( ۴.)19۲۷ایدههای
میزس بالفاصله بهعنوان نمایندهی گسست شدیدی از لیبرالیسم کالسیک شناخته شدند،
که باعث شد ماکس آدلر ۲،مارکسیست اتریشی ،واژهی نولیبرالی سم را در سال 19۲1
ابداع کند .سو سیالی سم میزس در سال  19۲3در معرض انتقاد شدید یکی دیگر از
مارکسیستهای بااستعداد اتریشی ،هلن باوئر 3،و نقد گستردهتری در سال  19۲۴تحت
عنوان «نولیبرالی سم» تو سط آلفرد موزول ۴،مارک سی ست آلمانی که برای ن شریهی
رودلف هیلفردینگ ۵به نام جامعه 6مینوشت ،قرار

گرفت۵.

برای موزل و باوئر ،آموزهی نولیبرالی که میزس ارائه کرد بستتیار از لیبرالیستتم
کال سیک دور بود ،و آموزهی جدیدی را ت شکیل میداد که برای ع صر « سرمایهی
متحرک» یا سرمایهی مالیه ،۷که میزس «خدمتگذار مخلص» 6آن بود ،تدوین شده
بود .هدف از آن صتتریحاً توجیه تمرکز ستترمایه ،انقیاد دولت به بازار ،و نظام کنترل
اجتماعی آشکارا سرمایهدارانه بود .موزل نوشت که نولیبرالیسم میزس با «رادیکالیسمی
بیرحمانه [م شخص می شد] .او سعی دارد تمامیت مظاهر اجتماعی را از ا صل واحد
[رقابت] استتتخراج کند» .میزس ،هر چیز مخالف با اوجگیری کامل اصتتل رقابت را
بهعنوان «تخری گرایی» توصیف میکرد ،که با سوسیالیسم همارز میدانست .از نظر

Ludwig von Mises
Max Adler
Helene Bauer
Alfred Meusel
Rudolf Hilferding
Die Gesellschaft
Finance capital
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میزس ،چارلز دیکنز 1،ویلیام موریس ۲،جرج برنار شتاو ،3اچ .جی .ولز ۴،امیل زوال۵،
آناتول فرانس 6و لکو تولستوی ۷همگی « شاید بدون اینکه از آن آگاهی داشته باشند
 ...برای ستتوستیالیستتم عضتتوگیری میکردند  ...که راه را برای تخری گرایی هموار
میکند» ،درحالی که مارکستتیستتتهای واقعی چیزی جز تخری گرا نبودند ،ناب و
ساده۷.

میزس در لیبرالی سم ،به صراحت میان «لیبرالی سم قدیمی و نولیبرالی سم» ،بر مبنای
تعهد اولی تا حدی نستتبت به برابری ،در تقابل با رد کامل برابری (غیر از برابری
فر صتها) تو سط دومی ،تمایز گذا شت ۸.م سکلهی دموکرا سی تو سط میزس به نفع
«دموکرا سی م صرفکنندگان» حل شد .او نو شت ،تا جایی که به دموکرا سی مربو
میشتتود «ر قابت آزاد هر کاری را که الزم استتتت انجام مید هد  ...ارباب تول ید،
مصرفکننده

است»9.

بنا بود که میزس تأثیر شتتگرفی بر پیرو جوانتر خود ،فر یدریش فون ها یک۸
بگذارد ،که در ابتدا به سوسیالی سم میزس جل

شد و در سمینارهای خصوصی میزس

در وین حضور به هم رسانید .آنها در نفرت از وین سرخ مارکسیستهای اتریشی در
دههی  19۲۰ستتهیم بودند .در اوایل دههی  ،193۰هایک به دعوت لیونل رابینز 9،یکی
از اقتصاددانان نولیبرال اولیهی بریتانیایی ،وین را به مقصد مدرسهی اقتصاد لندن ترک
Charles Dickens
William Morris
George Bernard Shaw
H. G. Wells
Émile Zola
Anatole France
Leo Tolstoy
Friedrich von Hayek
Lionel Robbins
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گفت .میزس نقش م شاور اقت صادی را برای صدراعظم/دیکتاتور فا شی ست اتریش،
انگلبرت دالفوس 1،پیش از تصتترف نازیها عهدهدار شتتد .میزس در اثر خود به نام
لیبرالی سم اعالم کرد« :نمیتوان انکار کرد که فا شی سم و جنبشهای م شابه [در جناح
را ست] به هدف ا ستقرار دیکتاتوری ،سر شار از بهترین نیات ه ستند و مداخلهی آنها
در حال حا ضر تمدن اروپا را نجات داده ا ست .شای ستگی که فا شی سم به این ترتی
برای خودش به د ست آورده ا ست ،تا ابد در تاریخ به حیات خود ادامه خواهد

داد»1۰.

او بعداً با حمایت بنیاد راکفلر به ستتوئیس و ستتپس به ایاالت متحده آمریکا مهاجرت
کرد ،و به کرسی تدریس در دانشگاه نیویورک دست یافت.

دگرگونی بزرگ وارونه شد
مهمترین نقد بر نولیبرالیستتم در ستتالهای نخستتتین پس از جنگ جهانی دوم ،حملهی
کارل پوالنی ۲به استتطورهی بازار خودتنظیمگر در دگرگونی بزرگ بود که در ستتال
 19۴۴منتشر شد ،زمانی که پیروزی متفقین از پیش مسلم بود و ماهیت نظم پساجنگ
در غرب رو شن میگ شت .نقد پوالنی از دفاع قبلی او از وین سرخ در دههی 19۲۰
ر شد یافت ،که تا حد قابلتوجهی با مارک سی ستهای اتری شی مانند آدلر و اتو باوئر
همزادپنداری کرده و شدیداً با دیدگاههای میزس ،هایک و سایرین در جناح را ست
مخالفت ورزیده بود .پوالنی در دگرگونی بزرگ توضتتیح داد که پروژهی نولیبرال،
حک کردن روابط اجتماعی در اقت صاد بود ،در حالی که پیش از سرمایهداری ،اقت صاد
«در روابط اجتماعی حک شتتده» بود 11.با این حال کتاب پوالنی در بستتتری به چاپ
رسید که فرض می شد دیدگاه نولیبرال بهیقین محکوم به شکست است ،و «دگرگونی

1 Engelbert Dollfuss
2 Karl Polanyi
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بزرگ» بر پیروزی تنظیم دولتی بازار داللت میکردو در زمانی که جان مینارد کینز1
بهعنوان شخصیت غال

در خطمشی اقتصادی-دولتی شناخته می شد ،و عصر کینز نام

گرفت.
با وجود این ،نگرانی عمیقتر پوالنی در راب طه با تالش ها برای ت جد یدح یات
لیبرالیسم بازار ،تا حدی موجه بود .کنفرانس والتر لیپمن ۲که در فرانسه در سال ،193۸
در ست پیش از آغاز جنگ جهانی دوم ،با ح ضور هایک و میزس هر دو برگزار شد،
نخستین گام در جهت ایجاد یک بینالملل کاپیتالیستی در میان چهرههای فکری عمده
بود .در آن زمان ،ا صطالح نولیبرالی سم به صراحت تو سط برخی از شرکتکنندگان
اتخاذ شد ،اما بعداً مقدر بود که رها شود ،بیتردید به سب

خاطرهی نقدهای قدرتمندی

که در دههی  19۲۰برانگیخت 1۲.با این حال پروژهی نولیبرال دوباره پس از جنگ
آغاز شد .در سال  ،19۴۷تنها سه سال پس از انت شار دگرگونی بزرگ پوالنی ،انجمن
مونپلرین 3تاسیس شدو که بنا بود با همکاری دانشکدهی اقتصاد دانشگاه شیکاگو ،به
پایه و استتاس نهادی برای ظهور مجدد دیدگاه های نولیبرال تبدیل شتتود .یکی از
شرکتکنندگان کلیدی در کنفرانس افتتاحیه ،عالوه بر میزس ،هایک ،رابینز ،میلتون
فریدمن ۴و جورج استیگلر ۵،برادر کوچکتر کارل پوالنی ،مایکل پوالنی 6،شیمیدان
معروف ،فیلسوف علم ،و جنگاور کینتوز در عرصهی «جنگ سرد»

بود13.

کینزگرایی بر تمام دورهای که اکنون گاهیاوقات «عصتتر طالیی ستترمایهداری»
نامیده میشتتود ،در ربع اول قرن پس از جنگ جهانی دوم ،مستتلط بود .اما در اواس تط
1 John Maynard Keynes
2 Walter Lippmann Colloquium
3 Mont Pèlerin Society
4 Milton Friedman
5 George Stigler
6 Michael Polanyi

16۵

جان بالمی فاستر  /ترجمهی هومن کاسبی

دههی  ،19۷۰با ظهور یک بحران اقتصتتادی بزرگ و آغاز رکود اقتصتتادی که ابتدا
به شکل رکود تورمی ظاهر شد ،کینزگرایی درون را ستکی شی اقت صادی ناپدید شد.
باید با نولیبرالیسم ،ابتدا در جامهی مبدل پولگرایی 1و اقتصاد عرضه ،و سپس در قال
تجدید ساختار تعمیمیافتهی سرمایهداری در سراسر جهان ،و آفرینش دولت و جامعهای
تحت تعین بازار ،جایگزین

میشد1۴.

چهرهی انتقادی که ذات نولیبرالی سم را تقریباً در همان لحظهای که به سلطه ر سید
به بهترین نحو ثبت کرد ،و آن را در ستتخنرانی های  19۷9خود در کولژ دو فرانس۲
در باب تولد زی ست سیا ست مورد تحلیل گ ستردهای قرار داد ،می شل فوکو3

بود1۵.

همانطور که فوکو به شتتکل درخشتتانی توضتتیح داد ،نقش دولت دیگر محافظت از
مالکیت -همانند آدام ا سمیت -۴و یا حتی مجری منافع م شترک طبقهی سرمایهدار -
همانند کارل مارکس -نیستتت .در عوض ،نقش آن در دوران نولیبرالیستتم به بستتط
فعاالنهی اصتتل بازار یا منطق رقابت ستترمایهداری به تمام ستتویههای زندگی تبدیل
میشود ،که خود دولت را نیز در بر میگیرد .همانطور که فوکو نوشت،

به جای پذیرش بازار آزادی که تو سط دولت تعریف شده ا ست و حفظ آن
تحت نظارت دولتی ،که به نحوی فرمول ابتدایی لیبرالی سم بود[ ،نولیبرالها] ...
فرمول را سروته میکنند و بازار آزاد را ا صل سازماندهی و تنظیم دولت در

Monetarism
Collège de France
Michel Foucault
Adam Smith
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نظر میگیرند  ...به عبارت دیگر :دولت تحت نظارت بازار و نه بازار تحت
نظارت دولت ...
و فکر میکنم آنچه را که در نولیبرالی سم فعلی بااهمیت و تعیینکننده ا ست
میتوان در این جا قرار داد .زیرا ما ن با ید د چار هر گو نه توهم باشتتیم که
نولیبرالیستتم امروزی ،همانطور که غال اوقات گفته میشتتود ،رستتتاخیز یا
بازگشتتت اشتتکال قدیمی اقتصتتاد لیبرال استتت که در قرن هجدهم و نوزدهم
صورتبندی شدند و اکنون توسط سرمایهداری به دالیل مختلف بار دیگر فعال
می شوند تا ناتوانی و بحران خود ،و همچنین برخی مقا صد سیا سی کم یا بیش
محلی و معین ،را حلوفصتتل کند .در واقعیت بالفعل ،چیزی بستتیار مهمتر در
نولیبرالیسم مدرن موضوع بحث است  ...آنچه مد نظر قرار میگیرد این است
که آیا اقتصاد بازار میتواند در واقع بهعنوان اصل ،شکل و مدل برای دولتی به
کار بیاید که به خاطر نقایص خود ،در هر دو جناح راستتت و چپ به دالیل
مختلف مورد بیاعتمادی همگان قرار گرفته

است16.

سخن کوتاه ،فوکو اعالم کرد« :م شکل نولیبرالی سم این ا ست  ...که چهگونه میتوان
عمل کلی قدرت سیاسی را از اصول اقتصاد بازار الگوبرداری کرد» .هدف مصمم آن،
«خصوصیسازی سیاست اجتماعی

است»1۷.

در ع صر نولیبرال قرار نبود دولت به منظور مقابله با آثار سی ستم مداخله کند ،بلکه
صتترفاً باید از طریق مداخالت خود موج
گوشتتهکنارهای جامعه میشتتد .بدینترت ی

گستتترش نظام قاعدهمند بازار به تمام
دولت ،ضتتامنِ بازار خودتنظیمگر و

گستتترشپذیری بود که نه جامعه نه خود دولت از آن مصتتون نبودند 1۸.انحصتتار و
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انحصار چندجانبه 1دیگر نه ناقض اصل رقابت ،بلکه صرفاً نمودهای خود رقابت قلمداد
میشتتدند 19.شتتا ید به نظر فوکو مهمترین چیز در تمییز لیبرالیستتم کالستت یک از
نولیبرالیستتم ،تأکید اولی بر یک مبادله یا برابر خیالی یا بدهبستتتان ۲بود .در مقابل ،نه
مبادله بلکه رقابت آزاد که برای دربرگرفتن قدرت انحصتتاری و نابرابریهای وستتیع
مورد بازتفسیر قرار گرفته بود ،اصل حاکم برای نولیبرالیسم محسوب

میشد۲۰.

فوکو ادعا کرد که تحتالشتتعاع قرار گرفتن نقش دولت در بازتولید اجتماعی به
نفع مالیگرایی نولیبرال ،در فقدان بیمهی اجتماعی همراه با تمام اشتتکال رفاه اجتماعی
از همیشتته مشتتهودتر استتت .در نظام نولیبرال« ،به عهدهی فرد بود [که از خودش در
برابر خطرات محافظت کند] ،از طریق تمام ذخایری که در اخت یار دارد»و که فرد را
بدون هیچگونه حمایتی از جان

دولت ،به طعمهی کستت

و کارهای بزرگ بدل

میساخت .نتیجهی این تغییر ،رشد بیشتر داراییهای مالی خصوصی در انحصار عدهای
انگشتشمار

بود۲1.

وقتی نولیبرالیستتم به این طریق درک شتتود ،تالش نظاممندی برای حل مشتتکل
زیربنا/روبنا -که مانعی در برابر سرمایه ت صور می شود -از طریق معرفی «تنظیم کلی
جامعه توسط بازار» است که باید توسط دولت انجام گیردو که خودش تابع اصل بازار
استتت .این «تکینگی» جدید کاپیتالیستتتی باید به ماابه اصتتل جامع و فراگیری که
هیچگونه گریزی از آن ممکن نیستتتت ،به تمام جوان

جامعه بستتط یابد ۲۲.حتی

بحرانهای اقت صادی نیز صرفاً باید شاخصهای نیاز به گ سترش بیشتر منطق بازار
فرض شوند.

1 Oligopoly
2 quid pro quo
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همانطور که کرگ الن مدلن 1،بر پایهی کتاب پل ای .باران ۲و پل ام .سوئیزی3
به نام سرمایهی انح صاری ،در پول آزاد ،انبا شت سرمایه و نابرابری تو ضیح میدهد،
نظم نولیبرال امروز شامل تغییر نظاممندی در «خط مرزی» میان فعالیتهای اقت صادی
دولتی و بخش خ صو صی می شود .این خط مرزی در حال حا ضر قاطعانه علیه دولت
تغییر کرده است ،در حالی که فضای اندکی برای مصرف و سرمایهگذاری خود دولت
در خارج از بخش ن ظامی باقی می گذارد ،و دو لت بهطور روزافزونی از طریق
عملیاتهای مالی و پولی خود ،به بازار و سرمایه یارانه

میپردازد۲3.

هنگامی که نولیبرالی سم در اواخر دههی  19۷۰مجدداً ظهور کرد ،بدینترتی

مانند

ویروس فرصتتتطلبی در دورهی مرض اقتصتتادی بود ۲۴.بحران کینزگرایی به تعمیق
م شکالت جذب سرمایهی ا ضافی یا انبا شت بیش از حد ،در اقت صاد سرمایهداری-
انح صاری در حال تو سعه ،مربو می شود .تجدید ساختار نولیبرالی در این شرایط ابتدا
در قال

پولگرایی و اقت صاد عر ضه به وجود آمد ،و سپس به قال

فعلی آن همراه با

مالیگرایی سی ستم تطور یافت ،که خودش واکن شی به رکود اقت صادی بود .با ر شد
ظرفیت مازاد و رکود سرمایهگذاری ،سرمایهی پولی به شکل فزایندهای به بخش مالی
سرازیر شد ،که ابزارهای مالی جدیدی را برای جذب آن ابداع کرد ۲۵.حبابهای مالی،
اقتصتتتاد را به پیش راندند .با وجود این ،هیچ یک از این ها مو ج

حذف گرایش

بنیادین رکود ن شد .در دههی پس از رکود بزرگ ،که از تمام دهههای پی شین پس از
جنگ جهانی دوم متمایز استتت ،نرخ بهرهبرداری از ظرف یت تول ید در ا یاالت متحده
هرگز از  ۸۰درصد فراتر نرفتهو سطحی که همواره برای تحریک سرمایهگذاری خالص
ناکافی

است۲6.

1 Craig Allan Medlen
2 Paul A. Baran
3 Paul M. Sweezy
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تمام اینها بازتاب انتقال از سرمایهی انحصاری قرن بی ستم به سرمایهی انحصاری-
مالی قرن بی ستویکم ا ست ۲۷.این امر در انفجاری از اعتبار و بدهیها آ شکار می شود،
که علیرغم بحرانهای مالی دورهای ،درون نظام نهادینه شده و به ساختار مالی کامالً
جدیدی برای انباشت ثروت میانجامد .سی ستمهای دیجیتال کنترل مالی و تکنولوژیک
و گ شایش بازار جهانی پس از  ،19۸9قب ضهی سود مازاد در سطح جهانی از طریق
امپریالیستتم نوین آربیتراژ جهانی نیروی کار را امکانپذیر کرد .تمام اینها در فرایند
جهانی مالیگرایی و تصرف ارزش ،تحت هدایت ستادهای مالی شرکتهای چندملیتی
در رأس اقتصاد جهانی سرمایهداری ،به اوج خود رسیده

است۲۸.

نقش رو به افول دو لت ،هم بهعنوان ابزار حاکم یت مردمی و هم بهعنوان ابزار
حمایت اجتماعی ،به بحران دموکراسی لیبرال منجر شده است .بزرگترین نابرابری در
تاریخ ،افزون بر تضعیف شرایط اقتصادی و اجتماعی اکاریت قری
موج

به اتفاق جمعیت،

بروز نار ضایتی گ سترده اما هنوز تا حد زیادی گنگ شده ا ست ۲9.واکنش

ستترمایه به این وضتتعیت بیثبات ،تالش برای بستتیج الیههای پایین عمدتاً ارتجاعی
طبقهی متوسط علیه الیههای باالی طبقهی متوسط و همچنین طبقهی کارگر بوده است
(بهویژه از طریق حمالت نژادپر ستانه به مهاجران) ،در حالی که دولت را در خارج از
بازار به دشمن بدل می سازدو استراتژیای که دیوید هاروی اخیرا «ائتالف» رو به ر شد
میان نولیبرالیسم و نوفاشیسم نامیده

است3۰.

سرمایهداری مطلق و شکست نظام اجتماعی
در تف سیر فوکو ،نولیبرالی سم به همان اندازه از ل سه-فر دور ا ست که از کینزگرایی.
همانطور که هایک در بنیان آزادی 1ادعا کرد ،دولت نولیبرال یک دولت مداخلهگر
ا ست نه ل سه-فر ،دقیقاً به این خاطر که به تج سم یک نظم اقت صادی قاعدهمند و تحت
1 The Constitution of Liberty
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فرمان بازار تبدیل میشود ،و مشغول تداوم و گسترش آن نظم به کل جامعه است .اگر
دولت نولیبرال در رابطه با عر صهی اقت صادی غیرمداخلهگر با شد ،در کارب ست ا صول
کاالیی به تمام دیگر جوان

زندگی ،همچون آموزش ،بی مه ،ارتباطات ،مراقبت های

بهداشتی و محیط زیست ،خیلی هم مداخلهگر

است31.

در این نظم نولیبرال آرمانی و تجدیدساختاریافته ،دولت تجسم بازار است و تنها تا
جایی تفوق دارد که بازنمود قانون ارزش باشتتدو که به بیان هایک ،تقریباً مترادف با
«حاکمیت قانون» ا ست 3۲.روابط مالکیتی تتتت طبقاتی هژمونیک ،در ساختار ق ضایی
قانونگذاری میشتتوند و خود دولت به تجستتم این قوانین اقتصتتادی صتتوری در نظام
حقوقی تقل یل می یا بد 33.ب نا به گف تهی فوکو ،منظور ها یک از « حاکم یت قانون»،
تحمیل «قوانین اقتصادی صوری» است که «کامالً به سادگی در تضاد با برنامه است.
مت ضاد با برنامهریزی ا ست» .هدف عبارت ست از برقراری «قواعد بازی» که مانع از
هرگونه انحراف از منطق مبادلهی کاالیی یا رقابت سرمایهداری خواهند شد ،در حالی
که این روابط را بیشتر در جامعه گسترش میدهندو و دولت ،ضامن نهایی تفوق بازار
است3۴.

بهادعای فوکو ،این ا صل را به صراحت تمام مایکل پوالنی بیان کرد .او در منطق
آزادی نو شت« :کارکرد ا صلی نظم خودجوش موجود در حوزهی ق ضایی ،حکومت بر
نظم خودجوش حیات اقتصتتادی استتت  ...نظام قانونگذاری ،قواعدی را تدوین و اجرا
میکند که نظام رقابتی تولید و توزیع تحت آنها به فعالیت خود ادامه
بدینترتی

میدهد»3۵.

تفوق منا سبات اجتماعی م سلط تولید یا ا شکال مالکیتی تتتت طبقاتی

هژمونیک ،در حاکمیت یک ساختار قانونی کاالواره مقرراتگذاری می شوند .لِویاتان
جدید که هر زرق و برق پیشاسرمایهداری را دور ریخته است ،دیگر نیرویی در مافوق
یا خارج از قلمروی مبادلهی کاالها -یعنی روبنا -نیستتت بلکه تابع منطق بازار قرار
میگیرد و وظیفهاش پیشتتبرد آن استتت 36.فوکو میگوید که این نظم عقالنی-قانونی
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ماکس وبر است ،که به نظر میرسد صرفاً تحمیل مناسبات اقتصادی صوری باشد که
دولت را محدود میکنند .همزمان دولت نقش پی شبرد این نظم خ صو صی نوین را از
طریق انحصار خود بر استفادهی مشروع از زور به عهده

میگیرد3۷.

از این رو ،تصتتویر مشتتهور آبراهام بوس 1برای جلد کتاب لویاتان توماس هابز۲،
که حاکم غولآستتایی را متشتتکل از افرادی که حاکمیت خود را به پادشتتاه منتقل
کردهاند به تصتتویر میکشتتد ،امروزه شتتکل فرد عقالنی-قانونی غولپیکری با کت و
شتتلوار را به خود میگیرد که در درون خود از شتترکتها تشتتکیل شتتده استتت که
جایگزین انبوهه شتتدهاند 3۸.اکنون قدرت حکومتی بی تاج و تخت ،نه در حالی که
عصای پادشاهی را در یک دست و شمشیر را در دست دیگر نگه داشته است ،بلکه با
متمم چهاردهم قانون ا سا سی آمریکا (که در ا صل قرار بود حقوق بردگان سابق را
تضمین کند ،اما به پایه و اساس شخصوارگی شرکتها تبدیل شد) در یک دست و
موشک کروز در دست دیگر به تصویر کشیده می شود .لویاتان نولیبرال ،دولتی است
که بیش از پیش کارکردی واحد دارد و منطق بازار واحدی را دنبال میکندو تنها از
آن منظر مطلق است ،و سرمایهداری مطلقگرا را بازنمایی میکند.
طبیعتاً سرمایهداری مطلق عاری از تناقضات نیست ،که پنج مورد از آنها برج سته
هستند :اقتصادی ،امپریالیستی ،سیاسی ،بازتولید اجتماعی و زیستمحیطی .آنها با هم
به شکست کلی نظام اشاره دارند .گرایشهای بحران اقتصادی به بهترین شکل از منظر
انتقاد گستتتردهتر مارکس درمورد قوانین حرکت ستترمایه دیده میشتتوند .از لحاظ
اقت صادی ،نولیبرالی سم فرآوردهای تاریخی -ساختاری از ع صر سرمایهی متحرک مالی-
انح صاری ا ست که اکنون در سرا سر جهان از طریق زنجیرههای کاال تحت کنترل
ستادهای مالی شرکتهای چندملیتی در ه ستهی اقت صاد جهانی عمل میکند ،که بر
1 Abraham Bosse
2 Thomas Hobbes
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جریان ستترمایهی بینالمللی تستتلط دارند 39.بیثباتی ذاتی ستترمایهداری مطلق نوین با
بحران مالی بزرگ سالهای  ۲۰۰9-۲۰۰۷م شخص شد ۴۰.انبا شت بیش از حد و رکود،
تناقضتتات اقتصتتادی مرکزی نظام باقی میمانند ،که به ادغام شتترکتها و مالیگرایی
(تغییر به سوی انبا شت داراییهای مالی از طریق سفتهبازی) بهعنوان عوامل جبرانی
ا صلی منجر می شوند .با این حال تمام اینها صرفاً خ صلتنامتوازن سرمایهداری قرن
بی ستویکم را وخیمتر میکنند و موج
آن در جهت عدم تعادل و بحران

تشدید گرایشهای درازمدت از پیش موجود

میشوند۴1.

جهانی سازی نولیبرالی ،م شخ صاً به نظام آربیتراژ نیروی کار جهانی و زنجیرههای
کاال ارجاع دارد ،که با رشتتد انحصتتارات جهانی درمیآمیزند .اهرم این شتتکل از
امپریالیستتم ،بهرهبرداری نظاممند از این واقعیت استتت که تفاوت در دستتتمزدها میان
شتتمال و جنوب جهانی بیشتر از تفاوت در میزان بهرهوری آن ها استتت .در نتیجه
وضتتعیتی به وجود میآید که هزینهی واحد نیروی کار پایین در اقتصتتادهای نوظهور
در جنوب جهان به استتاس زنجیرههای عرضتتهی امروز و نظام جدید قبضتتهی ارزش
تبدیل می شوند ۴۲.این شرایط اقتصادی بینالمللی ،نشان از ظهور امپریالی سم نوینی دارد
که نابرابری جهانی ،بیثباتی و نبرد جهانی فرایندهای را بهوجود میآورد ،و در عصتتر
ما با افول هژمونی ایاالت متحده بدتر میشتتود ،که به چشتتمانداز جنگ گستتترده و
نامحدود اشاره دارد.
همانطور که در باال ذکر شتتد ،رژیم نولیبرالْ همبستتتگی جدیدی را از دولت و
بازار ،با تبع یت فزای ندهی ف عال یت های بازتول یدی-اجت ماعی دو لت از بازتول ید
ستترمایهداری ،بازتمایی میکند .کل بخش های دولت همچون بانکداری مرکزی ،و
مکانیستتمهای اصتتلی ستتیاستتتگذاری پولی ،خارج از کنترل مؤثر حکومتی و تحت
ستتلطهی ستترمایهی مالی هستتتند .امروزه مردم به شتتکل فزایندهای به دولت همچون
موجودی بیگانه مینگرند .این امر ،تناقضاتی را در رابطه با سه طبقهی اجتماعی کلیدی
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در زیر طبقات ثروتمند و ابرثروتمند مطرح میکند :الیههای باالیی طبقهی متوستتط،
الیههای پایینی طبقهی متوسط و طبقهی کارگر.
در طرحی گ سترده که بر جامعهی سرمایهداری پی شرفته متمرکز ا ست ،الیههای
باالیی طبقهی متو سط را میتوان عمدتاً مت شکل از یک ق شر حرفهای-فنی دان ست که
عمیقاً ن سبت به هر گونه حمله به حکومت مظنون ا ست ،زیرا موقعیت آن نه صرفاً بر
طبقهی اقت صادی آن بلکه همچنین به نظام کلی حقوق سیا سی واب سته ا ست .بنابراین با
دولت لیبرال-دموکرات گره خورده استتت .در مقابل ،وقتی الیه های پایینی طبقهی
متو سط را به خودی خود فرض بگیریم ،که عمدتاً از کا سبان کوچک ،مدیران میانی،
فروشتتندگان و کارگران یقهستتفید حقوقبگیر در شتترکت ها (به ویژه بخش های
سفیدپو ست ،کم -سواد ،رو ستایی ،و بنیادگرای مذهبی) ت شکیل می شود ،عموماً ضد
دولت ،طرفدار سرمایه ،و نا سیونالی ست ه ستند .از نظر آن طبقه ،دولت به دو د شمن
ا صلی اش سود میر ساند :الیههای باالیی طبقهی متو سط و طبقهی کارگرو ت صور
می شود که اولی مستقیماً از دولت سود میبرد ،دومی به طور فزایندهای از منظر نژادی
تعریف می شود ۴3.الیههای پایینی طبقهی متوسط شامل آن چیزی است که سی .رایت
میلز« 1عق داران» نظام سرمایهداری مینامید ،که در مواقع بحران وقتی دفاع از منافع
سرمایهداری ب سیار مهم تلقی می شود تو سط ثروتمندان ب سیج می شوند ،اما فینف سه
عنصری شدیداً ناپایدار از جامعه را بازنمایی میکند ۴۴.طبقهی کارگر ،اساساً  6۰درصد
پایینی از صتتاحبان درآمد ایاالت متحده ،ستتتمدیدهترین و متنوعترین (و بدینترتی
منقسمترین) جمعیت ،اما با این حال ،دشمن سرمایه

است۴۵.

امروزه بزرگترین تهدید برای سرمایه ،همانند گذ شته ،طبقهی کارگر ا ست .این
قضیه هم در خود ک شورهای سرمایهداری پی شرفته و حتی به ویژه در پیرامون حقیقت

1 C. Wright Mills
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دارد ،جایی که طبقهی کارگر با دهقانان سل

مالکیت شده همپو شانی دارد .طبقهی

کارگر زمانی از همیشتته قدرتمندتر استتت که قادر به درآمیختن با ستتایر طبقات
فرود ست بهعنوان بخ شی از یک بلوک هژمونیک به رهبری کارگران با شد (معنای
واقعی «ما  %99هستیم» در جنبش اشغال وال استریت 1همین است).
بدینترتی

 1در صد به طور بالقوه خود شان را بدون پایگاه سیا سی مییابند ،که

برای ادامهی پروژهی نولیبرال و ستترمایهداری مطلق ضتتروری استتت .بدینترتی

از

دونالد ترامپ تا جر بولستتنارو ۲،شتتاهد ظهور رابطهی کارآمد نامحستتوستتی میان
نولیبرالی سم و نوفا شی سم ه ستیم ،که قرار ا ست عق داران نظام را وارد بازی کند .در
اینجا هدف عبارت ست از ب سیج الیههای پایینی طبقهی متو سط ،رو ستایی ،مذهبی و
ناسیونالیست بهعنوان ارتشی سیاسی-ایدئولوژیک در جان

سرمایه .اما این قضیه مملو

از خطراتی همراه با پوپولی سم جناح را ست ا ست و نهایتاً دولت لیبرال-دموکراتیک را
تهدید به مرگ

میکند۴6.

تناق ضات ا صلی جن سیتی ،نژادی ،اجتماعی و طبقاتی جامعهی سرمایهداری امروز
منعکسکنندهی بحرانهایی ا ست که فرا سوی محدودههای تنگ ا ستامار محل کار ،به
ساختارهای گستردهتری که زندگی کارگران در آنها جای دارد گ سترش مییابند ،از
جمله عرصتتته های اصتتلی بازتول ید اجتماعی :خانواده ،اجتماع ،آموزش و پرورش،
نظامهای بهداشتتتی ،ارتباطات ،حملونقل و محیط زیستتت .ویرانی این عرصتتههای
بازتولید اجتماعی ،همراه با شرایط رو به وخامت کار ،موج

بازگ شت چیزی شده

است که فریدریش انگلس« 3فتل اجتماعی» مینامید ،که در سالهای اخیر در کاهش
امید به زندگی در اقت صادهای بالغ سرمایهداری بروز پیدا میکند ۴۷.در این حوزههای
1 Occupy Wall Street
2 Jair Bolsonaro
3 Frederick Engels
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اجتماعی گستتتردهتر استتت که مستتائلی همچون زنانگی فقر ،ستترمایهداری نژادی،
بیخانمانی ،افول اجتماع شهری ،به سازی ،سل

مالکیت مالی ،و زوال زی ستمحیطی

خودشتتان را آشتتکار میستتازند ،و زمینههای وستتیعتری را از نبرد طبقاتی ،نژادی،
بازتولیدی-اجتماعی و زیستتتمحیطی میآفرینند ،که امروزه تا حد قابلتوجهی در
واکنش به سرمایهداری مطلق نولیبرال با هم ادغام

میشوند۴۸.

تضاد میان سرمایهداری مطلق و محیطزی ست ،جدیترین تناقضی است که نظام را
در این (یا هر) مرحله مشخص میکند ،و مسکلهی «مارپیچ مرگ» را در رابطهی انسان
با زمین در طی قرن حا ضر مطرح می سازد ۴9.ع صر ا صالحات زی ستمحیطی در دههی
 ،19۷۰به زودی با عصر جدیدی از افرا زیستمحیطی جایگزین شد .در سرمایهداری
مطلق ،ارزش مطلق و انتزاعی غال

استتت .در نظامی که بیش از همه بر ثروت مالی

متمرکز ا ست ،ارزش مبادله از هر ارتبا م ستقیمی با ارزش م صرف حذف می شود.
نتیجهی اجتنابناپذیر ،شتتکاف بنیادین و به ستترعت در حال رشتتدی میان جامعهی
کاالیی سرمایهداری و سیاره است.

انهدامگرایی 1یا انقالب
همانطور که دیدهایم ،میزس انگارهی تخری گرایی را برای توصیف نقش سوسیالیسم
به کار گرفت .این انگاره در دیدگاه او آنقدر مهم بود که کل  ۵۰صتتفحهی فصتتل
پنجم کتاب خود به نام ستتوستتیالیستتم را به این مبحث اختصتتاص داد .او نوشتتت،
« سو سیالی سم بنا نمیکندو نابود میکند .زیرا تخری

ذات آن ا ست» .به سادگی به

«مصتترف ستترما یه» مبادرت میکند ،بدون هیچ افزایش یا جایگزینی .به نظر او،
تخری گرایی به بهترین وجه بهعنوان جامعهای م شخص می شد که در حال حا ضر به

1 Exterminism

1۷6

سرمایهداری مطلق

منتهای درجه م صرف میکند ،بدون اینکه هیچ نگرانی برای آیندهی ب شریت دا شته
باشدو آیندهای که او منو به انباشت سرمایه

میدانست۵۰.

از طنز روزگار ،سرمایهی انحصاری-مالی امروزه نمونهای از همان تخری گرایی
مطلق ا ست که میزس چنین ا سفناک میپندا شت .اگر چه تغییر تکنولوژیک (بهویژه
بهواسطهی ارتش) همچنان پیشرفت میکند ،انباشت سرمایه (سرمایهگذاری) در مرکز
ن ظام د چار رکود استتتت ،مگر آن که موق تاً با کاهش مال یات بر شتتر کت ها و
خصوصیسازی فعالیتهای دولتی مهار شود .در عین حال ،نابرابری درآمد و ثروت به
سطوح ب سیار باالیی میر سدو کارگران در سرا سر جهان در حال تجربهی افول در
شرایط مادی (اقتصادی ،اجتماعی و زی ستمحیطی) هستندو و کل سیاره بهعنوان مکان
سکونت ان سان در معرض خطر قرار دارد .تمام اینها نتیجهی سی ستمی ا ست که با
فاحشترین ا شکال ا ستامار ،سل

مالکیت ،اتالف و غارت در مقیاس جهانی تنا س

دارد .در حال حاضتتر علم به ما میگوید که اگر روندهای فعلی ادامه پیدا کند ،نیروی
مخرب سرمایهداری بهزودی تمدن صنعتی را ت ضعیف خواهد کرد و خود بقای ان سان
را تهدید خواهد نمودو با بستتیاری از بدترین آثار که در طول عمر نستتلهای جوان
امروزی رخ میدهند.
نق طهی مرجع مف یدی که از آن طریق ،د ید گاهی نظری و تاریخی درمورد
وضعیت اضطراری کنونی سیاره به دست میآوریم ،تحلیل مارکس و انگلس از شرایط
در ایرلند استعماری از دههی  1۸۵۰تا  1۸۷۰است ۵1.اصطالح عملیاتی در اینجا ،انهدام
بود .همانطور که مارکس در ستال  1۸۵9نوشتت ،سترمایهداران انگلیستی (و انگلو-
ایرلندی) پس از ستتال – 1۸۴6نشتتانگر قحطی بزرگ ایرلند و فستتخ قوانین ذرت-
درگیر «جنگ شرورانهی انهدام علیه رعایا» بودندو تودهی زارعان و دهقانان خودکفای
ایرلندی که «به خاک سیاه ن ش سته» و واب سته به ک شت سی زمینی بهعنوان مح صول
معیشت است .مواد مغذی خاک ایرلند همراه با غالت ایرلندی ،به شکل بدون بازگشتی
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برای تغذیهی صتتنعت انگلستتتان صتتادر میشتتدند ۵۲.بدینترتی

انگلس از دهههای

بالفا صله پس از قحطی بزرگ بهعنوان دورهی انهدام نام میبرد ۵3.ا صطالح انهدام که
در اینجا تو سط مارکس و انگلس ،همراه با ب سیاری از معا صران آنها ،به کار رفته
ا ست ،در آن زمان دو معنای مرتبط دا شت :اخراج و نابودی ۵۴.بنابراین انهدام ،شرایط
وحشتناکی را که آنگاه رویاروی ایرلندیها قرار داشت خالصه میکرد.
« شکل شدیدتری از شکاف متابولیک» در ارتبا با نظام استعماری ،در ری شهی
م شکل ایرلند در میانهی قرن نوزدهم بود ۵۵.در سال  1۸۴6با اخراج و نابودی تدریجی
زارعان و دهقانان فقیر که مستتکول حاصتتلخیزی خاک بودند ،کل تعادل اکولوژیک
شتتکننده در بنیان تولید محصتتوالت زراعی و جایگزینی مواد مغذی در ایرلند به هم
خورد .این اتفاق موج

دوره های بیشتری از پاکستتازی ها ،اخراج دهقانان ،تاب یت

مزارع و جایگزینی کشتتت و زرع با مرتع به منظور تأمین گوشتتت انگلستتتان شتتد.
بدینترتی

همانطور که مارکس در ستتال  1۸6۷عنوان کرد ،دهقانان ایرلندی با

انتخاب میان «تباهی یا انقالب» مواجه

شدند۵6.

امروزه شرایط م شابهی در مقیاس سیارهای بهوجود میآید ،در حالیکه زارعان
خودکفا در همهجا شاهد تضعیف شرایط خود توسط نیروی امپریالی سم جهانی ه ستند.
عالوه بر این ،تخری

اکولوژیک دیگر عمدتاً به خاک محدود نیستتت ،بلکه به تمام

سی ستم زمین ،از جمله آب و هوا ،گ سترش یافته ا ست که جمعیت زمین را به طور
کلی به خطر میا ندازد و مو ج

ت باهی بیشتر کستتتانی میشتتود که از پیش در

شتکنندهترین شترایط زندگی میکنند .در دههی  ،19۸۰مورخ مارکستیستت ای .پی.
تامپستتن 1اثر معروف خود را به نام « یادداشتتت هایی در باب انهدامگرایی ،آخرین
مرحلهی تمدن» به قلم تحریر درآورد ،که تهدیدهای زیستمحیطی و هستهای سیارهای

1 E. P. Thompson
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را برر سی میکرد ۵۷.به هیچوجه محرمانه نی ست که جان صدها میلیون و شاید میلیارد
نفر در این قرن در معرض ت هد ید ویرانی مادی –زیستتتتمحیطی ،اقتصتتتادی و
نظامی/امپریالی ستی -قرار دارد .تعداد بی شماری از گونهها اکنون در آ ستانهی انقراض
ه ستند .خود تمدن صنعتی با افزایش  ۴درجهی سانتیگراد در دمای متو سط جهانی با
فروپا شی روبهرو می شود ،که حتی بانک جهانی میگوید با ا ستمرار ک س

و کار

امروزی به همین روال ،قری الوقوع ا ست ۵۸.از این رو شعار سو سیالی ستی قدیمی و
مشهوری که به رزا لوکزامبورگ 1نسبت داده میشود ،یعنی «سوسیالیسم یا بربریت!»،
دیگر کافی نی ست و باید با « سو سیالی سم یا انهدامگرایی!» ،یا با «تباهی یا انقالب!»
مارکس جایگزین شود.
رانهی نولیبرال به ستتوی ستترمایهداری مطلق ،به جهان در جهت انهدامگرایی یا
تخری گرایی در مقیاس سیارهای شتاب میبخ شد .سرمایه و دولت بهطوری با هم در
ارتکاب این ویرانی متحد میشتتوند که هرگز قبال در جهان پس از جنگ جهانی دوم
نبودهاند .اما بشتتریت هنوز حق انتخاب دارد :انقالب اکولوژیک طوالنیمدت از پایین
به منظور حفاظت از زمین و آفریدن دنیایی از برابری ذاتی ،پایداری زی ستمحیطی ،و
ارضای نیازهای جمعیو نوعی اکوسوسیالیسم ۲برای قرن بیستویکم.
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یادداشت مترجم
ش رو مقدمهی یانیس واروفاکیس ،اقتصاددان و سیاستمدار یونانی ،بر طبع
نوشتهی پی ِ
و انتشار دیگربارِ اثر «ماندگار» مارکس و انگلس ،مانیفست حزب کمونیست ،است
و۲

1.

واروفاکیس میکوشد در این یادداشت از میان امکانهای بسیارِ مندرج در مانیفست،

بر همین یک ،ماندگاری اثر ،انگشت گذارد و رمزگان تت و نه رمزوراز تت این
ماندگاری را با ما فاش گوید .اما به چه اعتبارﹾ رمزگان و نه رمزوراز انگارهی
رمزگانگشاییِ یک اثر با این انگاشته همراه است که اثر در یک سو ،در اکنونِ خویش
و در سوی دیگر ،در اکنونِ ما (اکنونِ غیرتخویش) با کدامین واقعیتها چفتوبست
شده ،میشودو بر کدامین نابههنجاریها مکث کرده ،میکندو به کدامین پاسخها نایل
آمده ،میآیدو چه نویدهایی داده ،میدهد.
به یک تعبیر ،اثر چهگونه از میانهی گفتوشنود با اکنونیتِ اینکپایانیافتهی
خویش امکان گفتوشنود درباب اکنونیتِ اینکآغازیافتهی مخاطبش را فراهم
میآورد .تحقق این امکان دو چیز را میطلبد :یک ،متنی که به قول و گفتهی
واروفاکیس «بر فراسوی مرزهایش نظر افکنده باشد» .دو ،مخاطبی که بهجای وررفتن
با رمز.رازهای متن در نقطهی صفرِ برآمدنش ،که ماحصلی جز خواندن برای خواندن در
چنته ندارد ،امکانهای نهفتهی اثر را به چشماندازی برای کژنگریستن بر وضعیتِ اینک
مبدل سازد .در این نوشتار خواهیم دید که مانیفست چنان متنی است و واروفاکیس
چنین مخاطبی.
 .1این نوشتار مقدمهی یانیز واروفاکیز است بر چاپ مانیفست از سوی انتشارات Vintage Classics

در سا  .2018مقدمه به صورت مجزا در این آدرس منتشر گردیده است:
www.guardianbookshop.com: Yanis Varoufakis’s introduction to The Communist
Manifesto

 .2در ترجمهی قطعات نقمشده از مانیفست کمونیست به ترجمههای حسن مرتضوی و مسعود صابری
از این متن نظر داشتهام.

18۷

یانیز واروفاکیز  /ترجمهی نرگز ایمانی

***
برای این که یک مانیفست موفق از آب درآید باید همچون یک شعر ،آن زمان که
ذهن را با تصاویر و ایدههای خیرهکننده و جدیدش تحتتأثیر قرار میدهد ،قل

ما را

هدف بگیرد .یک مانیفست باید چشمانمان را بر علل راستین تغییراتِ برانگیزاننده،
گیجکننده و حیرتآورِ دوروبرمان بگشاید و در عین حال امکانهای نهفته در اوضاع
و احوال جاری را بر ما آشکار سازد .باید ما را وادارد تا احساس یک جور نابسندگی
مأیوسکننده کنیم از اینکه چرا خودمان این حقایق را تشخیص ندادهایم ،افزون بر آن،
میبایست به این آگاهیِ تشویشآمیز بینجامد که ما تا همین حاال مانند شریکجرمهایی
خُردهپا عمل میکردهایم و دستاندرکار بازتولید گذشتهای بیآینده بودهایم .نهایتاً
اینکه ،یک مانیفست باید قدرت سمفونیهای بتهوون را داشته باشد تا هم ما را ترغی
کند به عامالنِ آن آیندهای بدل شویم که در آن ،بر رنجکشیدنِ غیرضروری تودهها
نقطهی پایانی گذاشته شود ،و هم برای تحقق ظرفیتهایش در جهت نیل به آزادی ناب،
الهامبخش بشریت باشد.
تا به حال هیچ مانیفستی بهتر از آنی که در فوریهی  1۸۴۸در خیابان  ۴6لیورپول
منتشر شد در تحقق همهی این شرو موفق عمل نکرده است .مانیفست کمونیست (یا
با عنوان چاپ نخستش ،مانیفست حزب کمونیست) که انقالبیون انگلیسی آن را سفارش
داده بودند ،به دست دو جوان آلمانی نگاشته شد :کارل مارکس ،یک فیلسوف  ۲9ساله
با گرایش لذتگرایی اپیکوریستی و عقلگرایی هگلی ،و فردریش انگلس ،یک جوان
 ۲۸ساله که وارث کارخانهای در منچستر بود.
مانیفست در مقام اثری در حوزهی ادبیات سیاسی ،همچنان کاری است بیمانند.
مشهورترین عباراتش ،از آن میان ،جملهی آغازینش («شبحی اروپا را درمینوردد تت
شبح کمونیسم») واجد کیفیتی شکسپیری است .همچون هملت پس از مواجهه با روح
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پدر مقتولش ،خواننده نیز الجرم از خود میپرسد« :آیا بزرگواری آدمی بیشتر در آن
است که زخم فالخن و تیر بختِ ستمپیشه را تاب آورد ،یا آنکه در برابر دریایی فتنه
و آشوب سالح برگیرد و با ایستادگیِ خویش بدان همه پایان دهد »

1

برای خوانندگانِ همعصر مارکس و انگلس ،این مسکله یک دوراهیِ آکادمیک نبود
که در محافل اروپایی بر سر آن بحث و گفتگو درگیرد .مانیفستِ مارکس و انگلس
فراخوانی برای کنش بود ،و احضار این شبح اغل

بهمنظور شکنجهی او یا بعضاً

زندانیکردنِ طویلالمدتش انجام میگرفت .امروزهروز نیز جوانان با تنگنایی مشابه
دستوپنجه نرم میکنند :تنسپردن به نظمی ریشهدار اما رو به زوال که قادر نیست
خودش را احیا کند ،یا مقابله با آن به بهای یک هزینهی فردیِ گزاف و با قصد دستیابی
به شیوههای نوینِ کارکردن ،تفریح ،و زیستن با یکدیگر بهرغم آنکه احزاب
کمونیست تقریباً به طور کامل از صحنهی سیاسی محو شدهاند ،اما ثابت گردیده که
بهسکوتواداشتن روح کمونیسمی که مانیفست را پیش میراند ،کاری است بهغایت
دشوار.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
نظاره بر فراسوی افقها ،هدف اعالی هر مانیفستی است .اما کامیابی در توصیف دقیق
فضایی که یک سدهونیم بعدتر فرا خواهد رسید و تحلیل تعارضها و انتخابهایی که
ما امروزه با آنها دست به گریبانیم ،به قسمی که مارکس و انگلس بدان نائل شدهاند،
بهراستی حیرتانگیز است .در اواخر دههی  ،1۸۴۰سرمایهداری بهگِلنشسته ،محلی،
ازهمگسیخته ،و کمدلوجرأت بود .با این حال ،مارکس و انگلس [در همان ایام] به
آیندهی سرمایهداری پی بُرده و سرمایهداریِ جهانیشده ،مالیشده ،مبتنی بر تکنولوژی
باال و سرتاپامسلحِ ما را پیشبینی کرده بودند .این شکل از سرمایهداری مخلوقی بود که
 1ترجمه ی این قطعه برگرفته است از :شکسپیر ،ویلیام ( .)1389هملت ،ترجمهی م .ا به آذین ،چاپ
پنجم ،تهران :نشر دات ،ص .68
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پس از سال  1991پا به عرصهی وجود نهاد ،و درست در همان دقیقهی برآمدنش ،علناً
مرگ مارکسیسم و پایان تاریخ را در افواه جار زد.

لیکن و بهرغم اینهمه ،ما همواره شاهد اغراق در شکست پیشگوییهای مانیفست
کمونیست بودهایم .من به یاد میآورم که چهطور حتا اقتصاددانان چپ نیز در آغازِ
دههی  19۷۰این پیشگویی اصلی مانیفست را به چالش کشیدند که سرمایه «در همه جا
آشیان خواهد کرد ،در همه جا مستقر خواهد شد ،با همه جا رابطه برقرار خواهد کرد».
آنها با نظر به واقعیت اسفباری که بعدها جوامع جهان سومی نام گرفت ،چنین اذعان
داشتند که سرمایه پیش از آنکه بتواند به فراسوی «کالنشهر»های اروپا ،آمریکا و
ژاپن گسترش یابد ،شور و اشتیاقش را تماماً از کف داده است.
به لحاظ تجربی حق به جان

آنها بود :شرکتهای چندملیتیِ اروپایی ،آمریکایی

ی» آفریقا ،آسیا و آمریکای التین فعالیت میکردند،
و ژاپنی که در «نواحی پیرامون ِ
منحصراً به استخراج منابع مستعمراتی مشغول بودند و به بسط و گسترش سرمایهداری
در این مناطق حتی گوشهچشمی هم نداشتند .به باور این منتقدان ،سرمایهی خارجیِ
حاضر در جوامع جهان سوم ،بهجای آکندن این کشورها از پیشرفتهای سرمایهدارانه
(کشاندن «همگان ،حتا بدویترین ملل به درون تمدن») ،چیزی جز بازتولید و بسط
توسعهنیافتگی برایشان به ارمغان نداشته است .تو گویی مانیفست بیش از حد به توان
سرمایه برای بسطیافتن در اقصا نقا جهانﹾ ایمان داشته است .اغل ِ اقتصاددانان ،حتا
آنهایی که موافق مارکس بودند ،در این پیشبینیِ مانیفست تردید داشتند که «استامار
1

بازارِ جهانی نوعی ویژگی جهانوطنی به تولید و مصرف در سراسر دنیا خواهد بخشید».
چنان که معلوم شد تت هر چند دیرهنگام تت حق به جان ِ مانیفست بودو و بهای
اثبات این حقانیت هم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و الحاق دو میلیارد کارگر چینی

1cosmopolitan
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و هندی به بازار کار سرمایهداری .درواقع ،برای آنکه سرمایه کامالً جهانی شود ،اول
از همه میبایست همان رژیمهایی که سوگند وفاداری به مانیفست خورده بودند تکهتکه
و متالشی میشدند .آیا تاریخ هیچگاه آیرونیای بامزهتر از این ترتی

داده است

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
هر آن کسی که امروز مانیفست را میخواند از شباهت شگرف جهانِ
بهتصویرکشیدهشده در آن با جهان ما انگشت به دهان میماندو جهانی که به طرزی
هولناک در یکقدمیِ ابداع تکنولوژیکش قرار داریم .در زمان نگارش مانیفست این
ماشین بخار بود که ضربآهنگها و روالهای جاریِ نظام فکودالی را با جدیترین
چالشها مواجه ساخت .دهقانان در البهالی چرخها و چرخدندههای ماشینآالت له
میشدند و طبقهی جدیدی از اربابان ،یعنی کارخانهداران و تاجران ،کنترل جامعه را از
اشراف زمین دار کف رفته بودند .در دوران ما هوش مصنوعی و خودکارسازی همان
تهدیداتِ خانمانبرانداز و قری الوقوعی هستند که خبر از دودشدن و بههوارفتن «همهی
روابط سخت و استوار» میدهند .به گفتهی مانیفست« :انقالب دائمی در ابزارهای تولید»
به تغییر «تمام مناسبات جامعه» میانجامد و باعث ایجاد «انقالب پیاپی در تولید،
متالطمکردن پیدرپی تمام مناسبات اجتماعی ،و عدم اطمینان و آشفتگیِ بیوقفه»
میشود.
با این همه ،از نظر مارکس و انگلس میبایست این تالطم و گسیختگی را ارج نهاد،
چراکه همچون کاتالیزوری عمل میکند که نوع بشر برای یورش نهایی به
پیشداوریهای برجایماندهاش و خالصی از آنها بدان نیاز داردو پیشداوریهایی که
مؤید فاصلهی پرناشدنی میان صاحبان ماشینآالت و کسانی است که آن ماشینآالت
را طراحی و با آنها کار میکنند .آنها در مانیفست در خصوص تأثیر تکنولوژی چنین
مینویسند« :هر آنچه سخت و استوار است دود میشود و به هوا میرود ،آنچه مقدس
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است کفرآمیز میگردد و سرانجام آدمی ناگزیر میشود با دیدگانی هشیار با شرایط
واقعی زندگیاش و مناسبات خود با همنوعش روبهرو گردد ».تغییر تکنولوژیک با
نابودساختن بیرحمانهی پیشپنداشتها و یقینیاتِ برخطا ما را وامیدارد تا ،با اکراه هر
چه تمامتر ،با این واقعیت رودررو شویم که تا چه پایه مناسبات ما با یکدیگر رقتانگیز
شده است.
امروزه شاهد آن هستیم که این شکل از ارزیابیِ اوضاع در قال

میلیونها واژه تت

چه بر صفحات چاپی و چه به صورت آنالین تت در بحثهای درگرفته بر سر
ناخرسندیهای حاصل از جهانیسازی مورد استفاده قرار میگیرد .روزنامههای پرسابقهی
غربی ،چهرههای هالیوودی ،صاحبان کس وکار در سیلیکون ولی ،اسقفها و حتا
سرمایهداران فوقمیلیاردر ،همگی ،در همان حال که جهانیسازی را به سب

تغییر

وضعیت میلیونها انسان از فقر مطلق به فقر نسبی میستایند ،از برخی پیامدهای نامطلوب
آن نیز ناله و فغان سر میدهند :نابرابری تحملناپذیر ،آزمندی بیشرمانه ،تغییرات آب
و هوایی ،ربودن دموکراسی پارلمانتاریستی به دست بانکداران و ابرثروتمندان.
کسی که مانیفست را خوانده باشد ،از هیچ یک از اینها شگفتزده نمیشود.
مانیفست چنین استدالل میکند که «جامعه بهماابه یک کل به گونهای دمافزا به دو
اردوگاه بزرگ متخاصم تقسیم میشود ،به دو طبقهی بزرگ که مستقیماً رو در روی
یکدیگر قرار میگیرند» .با ماشینیشدن تولید ،و تبدیلشدن حاشیهی سودِ صاحبان
ماشین به انگیزهی محرکِ تمدن ما ،جامعه به دو قط

1

سهامداران کارتنکن و کارگران

مزدبگیر غیرتمالک تقسیم میشود .در مورد طبقهی متوسط هم قضیه مال این است که
دایناسوری را در اتاقی بیندازیم تا منقرض شود.

1non-working
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در همان زمان ،ابرثروتمندان با دیدن زندگیِ همهی آن کسانی که در بیثباتکاریِ
برآمده از بردهداریِ دستمزدی غوطهورند ،احساس تقصیر و گناه میکنند و بهنوعی
دچار تنش و اضطراب میشوند .مارکس و انگلس پیشبینی کرده بودند که این اقلیتِ
بهشدت قدرتمند سرانجام «ناشایستگیاش برای حکومت» بر چنین جوامع قطبیشدهای
را عیان میسازد ،زیرا در موقعیتی قرار ندارد که بتواند برای بردگانِ دستمزدبگیر زیست
قابل اتکایی را فراهم آورد .آنها در حالی که درون اجتماعاتِ محصورشدهشان سنگر
گرفتهاند ،از فر دلهره از پای درمیآیند و قادر نیستند از ثروتشان لذتی ببرند .برخی
از آنان ،یعنی آنهایی که آنقدر باهوش هستند که نفع شخصیِ بلندمدتِ واقعیشان را
تشخیص بدهند ،دولت رفاه را بهعنوان بهترین بیمهنامهی دمدستیشان برمیگزینند .اما،
به گفتهی مانیفست ،افسوس که در مقام یک طبقه ،خستبهخرجدادن در پرداخت حق
بیمه ،بخشی از ماهیت آنهاست و آنان به شیوهای خستگیناپذیر از پرداخت مالیاتهای
بایسته اجتناب میورزند.
آیا این مدعا امروزه دیگر به اثبات نرسیده است ابرثروتمندان جماعتی الیاالبد
ناخرسند ،بیمناک ،همواره درون یا پشت درِ کلینیکهای ترک اعتیاد ،بیامان در
جستجوی کس

تسالی خاطر از غیبگویان ،دکترهای اعصاب ،و کاس کاران راهبلد

هستند .در همین اثنا ،کسان دیگری وجود دارند که تقال میکنند غذایی بخورونمیر گیر
بیاورند ،هزینهی شهریهشان را بپردازند ،با این کاله و آن کاله کردن گذران زندگی
کنند یا با رکود و کسادی بجنگند .ما بهگونهای عمل میکنیم که تو گویی در
زندگیمان هیچ دغدغهی خاطری نداریم ،ادعا میکنیم آنچه را انجام میدهیم دوست
داریم ،و آن چیزی را که دوست داریم انجام میدهیم .اما واقعیت این است که ش ها
بغض در گلو به خواب میرویم.
مصلحان آرمان گرا ،سیاستمداران هیأت حاکم ،و اقتصاددانان آکادمیکِ احیاکننده
همگی به این تنگنا به شیوهای مشابه پاسخ دادهاند :محکومکردن سفت و سخت نشانهها
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(نابرابری دستمزد) و همزمان نادیدهگرفتن علتها (استامار ناشی از حق مالکیتِ نابرابر
بر ماشینآالت ،زمین ،منابع) .در این شرایط آیا دیگر هیچ جای تعجبی باقی میماند از
اینکه بگوییم ما در یک بنبست گیر افتادهایم ،و در ناامیدیای به سر میبریم که تنها
به کار پوپولیستهایی میآید که میکوشند تا سخیفترین غرایز تودهها را به اختیار
و کنترل خود درآورند
با افزایش سریع تکنولوژیهای پیشرفته ،ما در حال نزدیکترشدن به دقیقهای هستیم
که میبایست در آن ،بر سر چگونگی برقراریِ ارتباطی عقالنی و متمدنانه با یکدیگر
تصمیم بگیریم .ما بیش از این نمیتوانیم در پشت گریزناپذیریِ کار و هنجارهای
اجتماعی جابرانهای که وضع میکند ،پنهان شویم .مانیفست به خوانندگان قرن
بیستویکمیاش این فرصت را میدهد تا نابسامانیهایی از این دست را ببینند ،و
تشخیص دهند که چه کارهایی باید صورت بگیرد تا اکاریت بتوانند از نارضایتیها
رهایی یابند و درعوض به ترتیبات اجتماعی جدیدی دست یابند که در آن «رشد و
تکامل آزادانهی هر فرد پیششرطی است برای رشد و تکامل آزادانهی همگان» .هرچند
مانیفست هیچ نقشهی راهی برای رسیدن به این نقطه پیش رویمان نمیگذارد ،اما
کماکان منبعی الهامبخش است که نباید آن را از کف داد.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
اگر مانیفست همچنان دارای همان قدرت برانگیختن ،شوراندن و شرمآگینساختن ماست
که در  1۸۴۸از آن بهرهمند بود ،بدان سب

است که منازعات میان طبقات اجتماعی

قدمتی به اندازه ی خودِ تاریخ دارند .مارکس و انگلس این مهم را در قال

1

ده واژهی

متهورانه چنین خالصه میکنند« :تاریخِ تمام جوامعِ تاکنون موجود ،تاریخ منازعات
طبقاتی بوده است».
 .1این جمله در زبان انگلیسی  13وا ه دارد .م
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از آریستوکراسی فکودالی تا امپراتوریهای صنعتیشده ،موتور تاریخ همواره همین
منازعهی میان تکنولوژیهای دائماً زیروروشونده و مناسبات طبقاتیِ رایج بوده است .با
هر گسستی در تکنولوژیِ جامعه ،شکل تضاد موجود میان طبقات نیز تغییر میکند.
طبقات قدیمی از گردونه خارج میشوند و سرآخر فقط دو طبقه بر جای میماند :طبقهای
که مالک همه چیز است و طبقهای که مالک هیچ چیز نیست تت بورژوازی و پرولتاریا.
این است آن مخمصهای که ما امروزه بدان گرفتار شدهایم .در حالی که ما فروکاست
همهی تمایزهای طبقاتی به شکاف میان مالکان و غیرمالکان را مرهون سرمایهداری
هستیم ،مارکس و انگلس از ما میخواهند به این نکته واقف باشیم که سرمایهداری
آنچنان که باید و شاید رشد نکرده که بتواند آن تکنولوژیهایی را که گُروگُر
ایجادشان میکند ،حفظ بکند[ .پس با نظر به این تحولِ روزافزونِ تکنولوژیها ،در عینِ
ثباتِ مناسبات اجتماعی ]،این وظیفهی ماست که از مفهوم دیرین ابزارهای تولیدی که
تحت مالکیت خصوصی قرار دارند دل بکنیم و به زور هم که شده تغییر و تحولی بههم
رسانیم ،تحولی که متضمن مالکیت اجتماعی بر ماشینآالت ،زمین و منابع است .امروزه،
در جوامعی که پایبند به مناسبات کاریِ قدیمی هستند ،متعاق

اشاعهی تکنولوژیهای

جدید ،موجی از فالکت و بدبختی به راه میافتد .مانیفست در عباراتی فراموشناشدنی
این وضعیت را چنین شرح میدهد« :جامعهای که گویی ابزارهای سترگ تولید و
دادوستد را از غی

احضار کرده ،جادوگری را ماند که دیگر قادر به مهار نیروهای

جهان زیرین که خود با افسون خویش احضار کرده نیست».
این جادوگر همواره میپندارد که برنامههای رایانهای ،موتورهای جستجوگر،
رباتها و بذرهایی که با مهندسی ژنتیکی دستکاری شدهاند ،رفاه و سعادت را برای
همگان به ارمغان خواهند آورد .حال آنکه با انتشار این دستاوردهای شگفتانگیز در
جوامعِ منقسم به کارگران مزدبگیر و مالکان ،دستمزدها و قیمتها به سطحی خواهند
رسید که نهایتاً منفعت ناچیزی عاید اغل

مشاغل خواهد شد .این فقط تکنولوژیهای
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بزرگ ،شرکتهای دارویی بزرگ و گروه اندکی از شرکتها ،که ما را تحت کنترل
قدرت سیاسی و اقتصادی عظیم خود دارند ،هستند که حقیقتاً در این وانفسا سود میبرند.
اگر ما کماکان بر مناسبات میان کارگران و کارفرمایان صحه بگذاریم ،آنگاه حق
مالکیت شخصی ،سرمایه را به نتایجی غیرانسانی سوق خواهد داد .تنها با ممنوعکردن
مالکیت خصوصیِ ابزارهای تولید جمعی و جایگزینیِ آن با شیوهی جدیدی از مالکیت
اشتراکیِ متناس

با تکنولوژیهای جدید است که ما از بیعدالتیها خواهیم کاست و

به سعادت جمعی نائل خواهیم گردید.
بر اساس نظریهی دهواژهای مارکس و انگلس ،بنبست حاکم بر روابط کارگر و
مالک همیشگی و حتمی است .مانیفست چنین اظهار میدارد که «پیروزی پرولتاریا و
نابودی» بورژوازی «به یک اندازه گریزناپذیر» است .تاکنون ،تاریخ به این پیشبینی
جامهی عمل نپوشانده است ،لیکن منتقدان از یاد بردهاند که مانیفست ،همچون هر متن
تبلیغاتی ارزشمندی ،در قال

قطعیت ،امید را به ارمغان میآورد .درست همانند لرد

نلسون که پیش از نبرد ترافالگار 1سربازانش را با این عبارات بسیج و متحد کرد که
انگلستان از آنها «انتظار دارد» به وظیفهشان عمل کنند (حتا اگر خود او تردید جدی
داشت که سربازانش میتوانند از پسِ این نبرد برآیند) ،مانیفست نیز با تهییج پرولتاریا
ی دستمزدی ،این
به متحدشدن با یکدیگر و رهانیدن خود از بندهای بردهدار ِ
«چشمداشت» را در پرولتاریا ایجاد میکند که آنان عاقبت به وظیفهشان در قبال خود
عمل خواهند کرد.

 ،Battle of Trafalgar .5نبرد ترافالگار در تاریخ  21اکتبر  1805در محلی در غرب دماغهی ترافالگار
واقع در جنوب غرب اسپانیا بین ناوگان نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا با  27کشتی جنگی بزرگ و
نیروی دریایی فرانسه و اسپانیا با  33کشتی جنگی بزرگ رخ داد که به پیروزی ناوگان بریتانیا به
فرماندهی دریاساالر نلسون منتهی شد.
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آیا بهراستی پرولتاریا چنین خواهد کرد با شکل و شمایل فعلی پرولتاریا ،این امر
ظاهراً نامحتمل به نظر میرسد .اما ،با این حال ،ما چارهای نداشتیم مگر انتظارکشیدن
برای سربرآوردن جهانیسازی در دههی  ،199۰تا برآورد مانیفست در مورد پتانسیل
سرمایهداری کامالً به اثبات برسد .میشود مسکله را جور دیگری هم طرح کرد:
پرولتاریای جدیدِ جهانی و دمادم بیثباتشونده به زمان بیشتری نیاز دارد تا بتواند
ایفاگر نقش تاریخیای باشد که مانیفست پیشبینی کرده است .بهرغم نظرات متفاوت
در این خصوص ،مارکس و انگلس به ما میگویند چنانچه از خطابهی انقالب واهمه
داشته باشیم ،یا بکوشیم حواسمان را از وظیفهای که در قبال دیگران داریم پرت کنیم،
به هزارتویی سرگیجه آور گرفتار خواهیم آمد که سرمایه بیخ و بنِ آن را اشغال کرده
و جایی برای عرض اندام روح انسانی بر جای نگذاشته است .به گفتهی مانیفست ،تنها
چیزی که میتوان از بابت آن مطمکن بود این است که چنانچه سرمایهی اجتماعی
نشود ،در آینده شاهد پیشرفتهای ویرانشهری 1خواهیم بود.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
درخصوص موضوع ویرانشهر خوانندهی بدبین چنین خواهد گفت :پس همدستی خود
مانیفست در وجاهتبخشیدن به رژیمهای اقتدارطل

و قسیالقل کردن نگهبانان

گوالکها چه میشود بهجای آنکه بخواهیم از موضع دفاعی به این پرسش پاسخ دهیم
و ماالً بگوییم که خ

هیچ کس آدام اسمیت را برای اتفاقاتی که در وال استریت

میافتد ،یا عهد جدید را به دلیل وقایع رخداده در دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا سرزنش
نمیکند ،میتوانیم به این بیندیشیم که خود نویسندگان مانیفست یحتمل در مواجهه با
این اتهام چه پاسخی در چنته داشتند من ،با تکیه بر نوعی نگاه واپسنگرانه ،بر این
باورم که مارکس و انگلس به یک اشتباه بزرگ در تحلیلشان اعتراف خواهند کرد:

1 dystopic developments
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بازتابندگی نابسنده .این به معنای آن است که آنها در اندیشیدنِ بسنده به تأثیر
تحلیلشان بر همان جهانی که آن را تحلیل میکردند ناکام ماندند و متعصبانه در اینباره
سکوت پیشه کردند.
مانیفست به قصدِ پراندن چُرت بیتفاوتیِ ما ،روایتی استخواندار را با زبانی
سازشناپذیر برایمان بازگو میکند .آنچه مارکس و انگلس پیشبینیاش نکردند این
بود که متنها ی قدرتمند و تجویزی به این گرایش دارند که پیروان و باورمندان تت
حتا گعدهی روحانیونِ تت خودشان را به راه اندازند و این جرگهی مؤمنان هم ممکن
است از قدرتی که بهوسیلهی مانیفست به آنها ارزانی شده در جهت منافع و امتیازات
خودشان بهرهبرداری کنند .آنها ممکن است با استفاده از مانیفست از رفقای دیگرشان
سوءاستفاده کنند ،بنیان قدرتشان را بنا نهند ،به جایگاههای نفوذ دسترسی یابند،
پامنبریهای تأثیرپذیرِ خودشان را دست و پا کنند ،کنترل پولیت بورو( ۲دفتر سیاسی
حزب کمونیست) را در دست گیرند و همهی کسانی را که در برابرشان قد علم میکنند
به زندان بیفکنند.
بهعالوه ،مارکس و انگلس در ارزیابی تأثیر نوشتهشان بر خودِ سرمایهداری نیز ناکام
ماندند .آیا علت سربرآوردنِ واکنشهایی از این دست که پیشبینیها و تحلیلهای
مانیفست درست از آب درنیامدهاند ،این نبوده است که مانیفست در شکلدادن به اتحاد
جماهیر شوروی ،کشورهای دستنشاندهی آن در اروپای شرقی ،کوبای کاسترو،
یوگسالوی تیتو و چندی از حکومتهای سوسیال دموکراتیک در غرب دست داشته
است پس از انقالب روسیه و بعد هم جنگ جهانی دوم ،رژیمهای سرمایهدارانه به علت
واهمهشان از کمونیسم مجبور شدند به طرحهای مستمریبگیری ،خدمات سالمت ملی،
و حتا تسهیالت باال برای دانشجویان فقیر و خردهبورژوا جهت ورودشان به دانشگاههایی
1insufficient reflexivity
2 politburo
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گردن نهند که خاصه برای بسط و ترویج آموزههای لیبرالی بنا نهاده شدهاند .در این
حیص و بیص ،خصومت افراطی با اتحاد جماهیر شوروی باعث ایجاد نوعی پارانویا شد
و شرایط هراس انگیزی را دامن زد که خاصه برای فیگورهایی همچون ژوزف استالین
و پل پوت[ 1دست بر قضا] ثمربخش هم بود.
به باور من اگر مارکس و انگلس زنده بودند خودشان را به دلیل پیشبینینکردن

تأثیر مانیفست بر احزاب کمونیستی سرزنش میکردندو همان احزابی که خود مانیفست
از آنها خبر داده بود .آنها حتماً خودشان را از این بابت مالمت میکردند که تحلیلِ
یکی از دیالکتیکهای محبوبشان را از چشم انداختهاند :چهگونه حکومتهای کارگری
در پاسخ به یورش حکومتهای سرمایهدارانه به شکلی روزافزون توتالیتر میشوند ،و
چهطور این حکومتهای سرمایهدارانه در پاسخ به هراسشان از کمونیسم به گونهای
دمافزا متمدنتر میگردند
خوشا به سعادت نویسندگانی که خطاهایشان برآمده از قدرت کالمشان است .از
آنها سعادتمندتر کسانی هستند که خطاهایشان خودتتصحیحگرند .در روزگار ما،
دولتهای کارگریِ ملهم از مانیفست تقریباً از میان رفتهاند و احزاب کمونیست هم
ی جهانی که از رقابت با
منحل گشته یا آشفته و بیسامان گردیدهاند .سرمایهدار ِ
رژیمهای ملهم از مانیفست آسودهخاطر شده است ،چنان رفتار میکند که تو گویی عزم
آن دارد تا جهانی بسازد که توصیف آن به بهترین نحو در خود مانیفست مندرج است.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

آنچه امروز مانیفست را حقیقتاً به اثری الهامبخش بدل میسازد توصیههایی از مانیفست
است که اینجا و اکنون به کار ما میآید ،یعنی در جهانی که زندگی ما دائماً بهوسیلهی
 .)1998-1925( Pol Pot .1سیاستمدار کامبوجی که جنبش « ِخمِر سرخ» به رهبری او از سا
 1975تا  1979بر کامبوج حکم راند .م
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چیزی شکل میگیرد که مارکس پیشتر در دستنوشتههای فلسفی و اقتصادی آن را
چنین توصیف کرده بود« :یک نیروی جهانشمول که هر محدودیت و هر قیدوبندی را
درهم میشکند و خودش را در قال

تنها سیاست ،تنها کلیت ،تنها محدودیت ،و تنها

قیدوبند جا میزند ».از گردانندگان و کارگزاران مالی اوبر 1گرفته تا مدیران عامل
بانکی و فقرای فلکزده ،همه و همه را میتوان توجیه کرد که تحت سلطهی این «نیرو»
قرار دارند .سرمایهداری امروزه آنچنان پهندامنه گشته که گاه تصور جهانی بدون آن
ناممکن به نظر میرسد .فاصلهی ناچیزی وجود دارد میان این احساس عجز و ناتوانی ،و
تسلیمشدن در برابر این مدعا که هیچ گزینهی بدیلی وجود ندارد .با این همه ،و در
کمال شگفتی (بنا بر مدعای مانیفست) ،درست در همین لحظه است که ما در شُرف
آنیم که در برابر ایدهی وجود گزینههای بدیلِ پرشمار به زانو درآییم.
ما را در این برهه به چیزهایی از این دست نیازی نیست :وعظ و خطابههایی درباب
بیعدالتی با هر شکل و شمایلی ،تقبیح نابرابری روبهتزاید ،یا دعا و استغاثه برای
برسرکارماندن حکمرانی دموکراتیکی که در حال نابودی است .بهعالوه نباید به
کنشهای مأیوسانهی واقعیتگریز و واپسگرایانه نیز تن دردهیمو کنشهایی از قبیل
فغان و مویه برای بازگشت به وضعیتی پیشامدرن و پیشاتکنولوژیک که ماحصلی جز
پرتابشدن به آغوش گرم ملیتگرایی ندارد .در برابر ،آنچه مانیفست در لحظات
تردید و تسلیم تشویق میکند ،چیزی نیست مگر ارزیابی عینی و روشنگرِ سرمایهداری
و ناخوشی های آن ،که این خود از خالل پرتوافکنیِ عقالنیت خشک و منضبط ممکن
میشود.
بنا به استداللِ مانیفست ،مشکلِ ما با سرمایهداریﹾ تولید بیش از اندازهی تکنولوژی
یا ناعادالنهبودن آن نیست .مشکل سرمایهداری غیرعقالنیبودن آن است .موفقیت
 ،Uber 1یک سرویز همسفری آنالین مستقر در سان فرانسیسکو .م
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سرمایه در بسطیافتن و فراگیرشدنش از خالل انباشتی که محض خاطر انباشت صورت
میگیرد ،موج

میشود که نیروی کار انسانی برای کس

درآمدی بخور و نمیر مال

ماشین کار کند ،در همین حال ،روباتها برای تولید اقالمی برنامهریزی میشوند که
کارگرانﹾ دیگر از پس خرید آنها برنمیآیند و خود روباتها هم که به آنها احتیاجی
ندارند .سرمایه در استفادهی عقالنی از ماشینهای فوقالعادهای که به وجود آورده ناکام
مانده و همهی نسلها را به فقر و محرومیت ،محیط زیستی ویرانشده ،اشتغال ناقص و
صفرشدن اوقات فراغتِ واقعی بر اثر تقال برای پیداکردن کار و تالش برای زیستی
بخورونمیر محکوم کرده است .حتا خود سرمایهداران هم به ماشینوارههایی مملو از
تشویش و اضطراب بدل شدهاند .آنها همواره در هولووالی این هستند که اگر
همنوعانشان را به کاال تبدیل نکنند ،باید قید سرمایهداربودن را بزنند و خودشان هم به
جماعت وانهادهی پرولتاریای بیثباتکارِ در حال گسترش ملحق شوند.
اگر سرمایهداری ناعادالنه به نظر میرسد به این دلیل است که با اتالف منابع طبیعی
و انسانی ،همگان ،اعم از فقیر و غنی ،را به بردگی کشانده است .همان «خط تولید»ی
که ثروتی بیحدوحصر را تولید میکند ،همچنین در مقیاس صنعتی به ناخشنودی و
نارضایتی عمیقی دامن میزند .لذا وظیفهی نخست ما تت به گفتهی مانیفست تت تشخیص
تمایل و سوگیری این «انرژیِ» مسلطبرهمگان به تضعیف خودش است.
یک بار خبرنگاران از من پرسیدند که امروزه بزرگترین تهدیدِ سرمایهداری چه
کسی و یا چه چیزی است .پاسخ من به این پرسش برای آنها کامالً غیرمنتظره بود:
سرمایه! بیتردید من این ایده را چند دهه قبل ،از مانیفست به عاریت گرفتم .نظر به
اینکه الغای «انرژی» سرمایهداری نه ممکن است و نه مطلوب ،حیلهای که میتوان
سوار کرد این است که به شتابگرفتنِ توسعهی سرمایهداری مدد رسانیم (با این قصد
که سرمایهداری همچون شهابسنگی که بهسرعت از آسمان عبور میکند ،بسوزد و
تمام شود) ،در حالی که از سوی دیگر( ،با بهرهگیری از کنش عقالنی و جمعی) در
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برابر تمایل سرمایهداری به سرکوب و نابودی روح انسانیمان ایستادگی کنیم .مخلص
کالم آنکه ،پیشنهاد مانیفست به ما این است که سرمایهداری را به سرحداتش برسانیم،
در حالی که [همزمان] نتایج آن را محدود میکنیم و راه را برای سوسیالیستیسازی آن
هموار مینماییم.
ما به رباتهای بیشتر ،پنلهای خورشیدی بهتر ،ارتباطات سریعالسیر ،و شبکههای
حمل و نقل پیشرفتهی سازگار با محیط زیست نیاز داریم .با این حال ،به همان اندازه
هم نیازمند آنیم که به لحاظ سیاسی برای دفاع از ضعفا ،توانمندسازی اکاریت ،و
زمینهچینی برای الغای معناباختگیهای سرمایهداری سازماندهی شویم .از حیث عملی،
این [رویکرد] در تقابل با آن ایدهای قرار میگیرد که برای تحقیرشدنِ ما توسط
سرمایهداری هیچ گزینهی بدیلی به دست نمیدهد .در عین حال ،به معنای رد هر شکلی
از مطالبهی «بازگشت» به زیستی کمترمدرن هم هست .زندگیکردن در قال

فرمهای

آغازینِ سرمایهداری حائز هیچ وجه اخالقیای نیست .نمایشهای تلویزیونیای مانند
دانتاون ابی 1که پول هنگفتی را صرف نوستالژیهای حسابوکتابشده ۲میکنند،
کارشان این است که هم خوشحالمان کنند که در زمان فعلی زندگی میکنیم ،و هم
تشویقمان کنند که جلوی سرعت تغییرات را بگیریم.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
مانیفست یکی از آن قبیل متنهای تهییجکنندهای است که با هر یک از ما در دورههای
متفاوت به شیوهای متفاوت سخن میگوید و شرایط خودِ ما را بازتاب میدهد .تا چند
1Downton Abbey
یک مجموعهی تلویزیونی تاریخی بریتانیایی که نخستین بار در سپتامبر  2010از کانا تلویزیونی آی
تی وی پخش شد .م
2calculated nostalgia
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سال پیش ،من خودم را یک مارکسیست لیبرتارینِ آشفته و دمدمی میدانستم و بهشدت
هم از سوی غیرمارکسیستها و شبهمارکسیستها تحقیر میشدم .اندکی بعد ،خودم را
در میانهی یک کارزار سیاسی نسبتاً مهم یافتم ،آن هم در دورهی تضاد شدید میان
حکومت یونا ِن وقت با برخی از قدرتمندترین کارگزاران سرمایهداری .خوانش دوبارهی
مانیفست به قص ِد نوشتن این مقدمه اندکی شبیه به احضار اشباح مارکس و انگلس بوده
تا آن ها هم شرنگ مالمت و هم شهد حمایت را به کامم ریزند .خوشبختانه بازخوانی
مانیفست تسلی خاطر چندی را نیز به همراه داشت ،آن هم با صحهگذاشتن بر این دیدگاهِ
من که مانیفست یک متن لیبرال است تت و حتا شاید یک متن لیبرتارین .آنجایی که
مانیفست فضیلتهای لیبرالتبورژوایی را به باد انتقاد میگیرد ،دقیقاً این کار را به سب
تعهد و حتا عشقش نسبت به همین فضیلتها انجام میدهد .آزادی ،شادمانی ،استقالل،
فردیت ،معنویت ،توسعهی خودتراهبر همان ایدهآلهایی هستند که مارکس و انگلس
بیش از هر چیز برایشان ارزش قائل بودند و دلیل عصبانیتشان از بورژوازی هم این بود
که بورژواها درصددند هر فرصتی برای آزادبودن را از اکاریت دریغ کنند .با نظر به
تبعیت مارکس و انگلس از این ایدهی درخشان هگل که تا زمانی که حتا یک نفر در
اسارت باشد ،هیچ کس آزاد نیست ،نزاع مارکس و انگلس با بورژواها بر سر این است
که بورژواها آزادی و فردیت همگان را قربانی انباشت سرمایهداری میکنند.
اگرچه مارکس و انگلس آنارشیست نبودند ،اما آنها از دولت و پتانسیلاش برای
دستکاریشدن توسط یک طبقه بهقصدِ سرکوب طبقهی دیگر بیزاری میجستند .در
بهترین حالت ،آنها دولت را نوعی شرّ ضروری میانگاشتند که در آیندهی نیکِ
پساسرمایهدارانه به حیاتش ادامه میدهد و [عناصر] یک جامعهی بیطبقه را هماهنگ
میکند .اگر این خوانش از مانیفست درست باشد ،در آن صورت [و دست بر قضا] تنها
راهِ کمونیستبودن چیزی نیست مگر لیبرتارینبودن[ .لذا] لبیکگفتن به این فراخوانِ
مانیفست که «متحد شوید» ،در واقع با تبدیلشدن به استالینیستهای دستبهسینه یا با
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تالش برای بازسازی جهان بر مبنای انگارهای از رژیمهای کمونیستیِ اکنونازبینرفته
تعارض دارد.
با نظر به همهی آنچه گفته شد ،در اینجا این پرسش سر برمیآورد که با این
اوصاف ،ماحصل مانیفست چیست بهعالوه ،چرا باید همگان ،باالخص جوانانِ امروز،
به سیاست ،تاریخ و چیزهایی از این دست اهمیت بدهند
مارکس و انگلس اساس مانیفستِ خود را بر پاسخی بسیار ساده بنا نهادند :سعادت
انسانیِ اصیل و آزادی راستینی که مالزم آن است .برای مارکس و انگلس اینها تنها
چیزهای حقیقتاً ارزشمند هستند .مانیفستِ آنها برای برانگیختن ما به کنش ،نه متکی
بر استمداد سفت و سختِ [سنتِ] آلمانی از [عنصر] وظیفه بود و نه نیازمند توسل به
[ایدهی] مسکولیتهای تاریخی .مانیفست نه موعظه میکند ،نه متهم .مارکس و انگلس
کوشیدند [همزمان] هم بر دلمشغولیهای فلسفهی اخالق آلمانی فائق آیند و هم بر
محرکهای سودمحور سرمایهدارانهو آن هم با اتکا بر مطالبهی عقالنی اما شورانگیز
همان مایحتاج اولیهای که از طبیعتِ انسانیِ مشترک ما برمیآید.
نکتهی کلیدیِ تحلیل مارکس و انگلس عبارت است از شکاف هردمفزاینده میان
آنهایی که تولید میکنند و آنهایی که مالک ابزارهای تولیدند .پیوند پروبلماتیک
سرمایه و نیروی کارِ مزدبگیر مانع از آن میشود که ما از کارمان و از
دستساختههایمان لذت ببریم ،بهعالوه ،سب

میشود کارفرمایان و کارگران ،اغنیا و

فقرا ،به عروسکهای خیمهش بازیِ فاقد شعوری بدل گردند که به دست نیروهای
خارج از کنترلشان بهسرعت به سوی زیستی بیمعنا و بیهوده پیش رانده میشوند.
اما ،چرا ما برای مواجهه با چنین اوضاع و احوالی به سیاست احتیاج داریم آیا
سیاست ،خاصه سیاست سوسیالیستی ،که به گفتهی اسکار وایلد «وقتی برای سرخاراندن

مانیفست در قرن بیستویکم
1

باقی نمیگذارد» ،تحمیقگر و خرفتکننده نیست پاسخ مارکس و انگلس به
پرسشها چنین است :زیرا ما نمیتوانیم به گونهای فردی این حماقت را پایان بخشیمو
زیرا در هیچ بازاری پادزهر این بالهت به فروش نمیرسد .تنها امکان ما برای نیل به
آزادی و شادمانی چیزی نیست مگر کنش سیاسیِ دموکراتیک و جمعی .و بدین روی،
صرف وقت بسیار تنها بهای اندکی برای حصول بدین دستاوردها خواهد بود.
ممکن است نوع بشر موفق شود ترتیبات اجتماعیای را فراهم بیاورد که در آن،
«شر رشد آزادانهی همگان» چیزی نباشد مگر «رشد آزادانهی هر فرد» .اما ،از سوی
دیگر ،ممکن است بر اثر جنگ هستهای ،بحران زیستمحیطی یا نارضایتی حاد چیزی
جز «نابودی همگانی» عایدش نشود .در لحظهی کنونی ،هیچ تضمینی [برای تحقق هیچ
یک از این شقوق] وجود ندارد .ما میتوانیم برای الهامگرفتن ،انرژیگرفتن ،و
حکمتآموختن به مانیفست بازگردیم ،اما در نهایت ،اینکه کدام یک از این شقوق
غال

شود به خودِ ما بستگی دارد.

 ،Oscar Wilde .1شاعر ،داستاننویز ،نمایشنامهنویز ایرلندی با گرایشهای سوسیالیستی .او در نقم
قولی معروف میگوید« :دردسر سوسیالیسم این است که وقتی برای سرخاراندن باقی نمیگذارد».
ترجمهی نقم قو مذکور از این منبع برگرفته شده است :ایگلتون ،تری ( .)1391پرسشهایی از مارکز،
ترجمهی رحمان بوذری و صالح نجفی ،تهران :انتشارات مینوی خرد.
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سرمایهداری بدون انقالبی کردن وسایل تولید ،بدون تحول در فرآیند
کار ،بدون کاربست فناوری در تولید نمیتواند دوام و بقا داشته باشد.
تحوالت شگرف و دورانساز سرمایهداری در چند دههی گذشته،
سیمای این نظام را سخت متحول کرده است .برخی از متفکران
زمانهی ما همین تغییرات را دستمایهی تفسیر جدیدی از سرمایهداری
قرار دادهاند ،و پارهای از تزهای بنیادین این نظام از باب نمونه نظریهی
ارزش مارکس را مردود اعالم کردهاند .یکی از محملهایی که در
این باره مورد بهرهگیری این صاح نظران قرار میگیرد مقولهی کار
غیرمادی است .ولفگانگ فریتز هاگ در این نوشتار میکوشد تبار
نظریهی کارغیرمادی ،و نوع برداشت از این مفهوم را در بین متفکران
اقتصاد سیاسی مورد واکاوی قرار میدهد.

هانری استورچ اصطالح «کار غیرمادی» را در اوایل قرن نوزدهم بعد از ژان
باتیست سه و «ایدئولوگ»های فرانسوی ابداع کرد .دغدغهی این اقتصاددانان خنای
کردن این درک آدام اسمیت بود که میگفت« :کار برخی از ردههای قابلاحترام در
جامعه ،مولد ارزش نیست» (کتاب دوم ،فصل سوم ص  .)1۷۷6 ،۲6۵مارکس که
بخش زیادی از «نظریههای ارزش اضافی» را به این بحث و مقدمتاً علیه آن اختصاص
داده است ،بحث استورچ را در مورد کار غیرمادی نقل میکندو اما این مفهوم را در
دایرهی لغات خود به کار نمیبرد .مسألهی مارکس برقراری «رابطهی بین تولید فکری
و مادی» بر پایهی تحلیل «شکل ویژهی تولید مادی» براساس «سازماندهی جامعهای»
است که از آن شکل نشأت میگیرد( .مجموعه آثار مارکس و انگلس ،جلد  ،31ص
)18۲
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بر بستر بحثهای دوران نولیبرال ،بهویژه بحثهای مربو به «اقتصاد نوین» و
«غیرمادی شدن اقتصاد» ،اصطالح «کار غیرمادی» در پایان قرن بیستم حیات دوبارهای
یافته است .این بار با نفوذی وسیع که گسترهی آن چپ را نیز دربرمیگیرد .به ببان
دقیقتر ،این یک نا-مفهوم است بر علیه مفهومهای کار با حداکار کارکرد جدلی علیه
مفاهیمی از کار که از عصر صنعتآهن و زغالسنگ یا صورتبندهای فوردیستی
تقابل بین کار «دستی» و «فکری» رسوب کرده است .البته بیمعنی است که از «کار
غیرمادی» سخن بگوییم .همانگونه که نگری میگوید« :کار همواره مادی است»
( ،199۷ص  .)9۷نگری مانند سایر «پساکارگرگرایان» ایتالیایی که به نظر نمیرسد
از تاریخ این مفهوم و انتقاد مارکس بر آن آگاهی داشته باشند ،از بهکارگیری «کار
غیرمادی» بهعنوان یک مفهوم فراگیر به تمام کارهای پسافوردیستی و فراخواندن یک
سوژهی انقالبی جدید خسته نمیشود (یعنی «روشنفکران تودهای» بهعنوان جانشین
«کارگر تودهای» فوردیستی) .مفهوم کار از این رهگذر ،نهتنها به فراسوی مرزهای
کار اجتماعی رسمی گسترش مییابد ،بلکه چنان معنای وسیعی پیدا میکند که تمام
جنبههای فکری ،ارتباطی و عاطفی فعالیت یا ابعاد تولید را در بر میگیرد  -از سوداگری
مالی تا زایمان بچه .این اصطالح در این جا نه بهعنوان یک مفهوم تحلیلی
(معرفتشناسانه یا هستیشناسانه) ،بلکه بهماابهی اسطوره به معنای سورلی آن به کار
گرفته میشودو و همچون شعاری سیاسی در راستایی کمونیستی با هدف ایجاد یک
هویت پرولتری جدید از گروههایی با مشاغل گوناگون که در پسافوردیسم به اشکال
مختلف تقسیم شدهاندو تا بدین وسیله به هر کس چیزی ارائه کنند.
از منظر معرفتشناسانه «غیرمادی» بودن صرفاً میتواند به فرآیندهایی در درون
آگاهی نسبت داده شود که حتی فرصت بیان پیدا نمیکنند .فکر ناب یا فعالیت تخیلی،
را میتوان بهعنوان «کار غیرمادی» در نظر گرفت .اما در گفتمان «کار غیرمادی»
چنین چیزی مورد نظر نیست .ممکن است این گفتمان محصول یک فلسفهی عوامانه

کار غیرمادی

باشد و بخواهد مردم را به بسیجی موهوم دعوت کند («کارگران غیرمادی جهان متحد
شوید» ،به نقل از کتاب کارگران غیرمادی  .)۲000اما دالیل و شواهد این گفتمان تا
اندازهای از توسعهی رایانهای همچون وسیلهای عام یا مرکزی و الزم برای تمام فعالیتها
الهام گرفته است( ،هارت و نگری ،۲000 ،ص  )۲9۲و همچنین از تحوالتی در کار
و تقسیم کار و از جمله در روابط جنسیتی .به همین دلیل شایسته است که استفاده از
«کار غیرمادی» را دیالکتیک پدیدار بنامیم  -که همچنین بهطور عامتر برای گفتمان
«پساصنعتی» یا همانگونه که در معرفی اثر ریفکین نقل شده «غیرمادی» شدن «پول
و مالکیت»( .دکاشتاین )۲000
فرهنگ واژگان پساکارگرگرایان از مارکس الهام میگیرد (در حالی که به نقد
او از مفهوم «کار غیرمادی» استورچ توجهی ندارند) آنها به نام «کار غیرمادی» به
مارکس استناد میکنند ،در عین حال نظریهی ارزش او را زاید میدانند (نگری و هارت،
 ،1994ص  9به بعد) .مطالعهی واژگان مارکس که در آن اصطالح «مادی و غیرمادی»
معانی متعددی دارند امری ضروری است .برای اجتناب از ابهام و روشن شدن اصطالح
«غیرمادی» که مارکس آن را بهندرت به کار میگیرد ،الزم است که دامنهی کاربرد
او از این اصطالح و نقش تکمیلی آن را برای اصطالح «مادی» توضیح داد.
-1

مارکس در واقع اصطالح کار غیرمادی را نمیپذیرد ،اما «در نتایج بالواسطهی

روند تولید» به شکل پراکنده و با دقت از «تولید غیرمادی» در برابر «تولید بالواسطه
مادی» یا فقط «تولید مادی» سخن میگوید ماالً در (مجموعه آثار مارکس و انگلس
جلد  ،34ص )1۲1-46و (جلد اول سرمایه ص ( ،)114۷مجموعه آثار جلد  4ص
( ،)49گروندریسه ص  .)81او با نقل از ژان باتیست سه میگوید« :طبقات
ایدئولوژیک و غیره» ،کاالهای غیرمادی تولید میکنند (مجموعه آثار جلد  ،31ص
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 .)30به نظر میرسد که بحث بر سر «روند تولید مادی» یا «شیوهی مادی تولید»،
اصطالح «غیرمادی» را بهعنوان مفهومی متقابل و تکمیلی طرح میکند.
 1-1مارکس غالباً زبان روزمره را مورد استفاده قرار میدهد که اصطالح مادی را
به اشکال گوناگون بهکار میگیرد نظیر «قوام فیزیکی»

« ،جسمانی» یا

«مالی»« ،اقتصادی»« ،اجتماعی» ،و یا بهسادگی «واقعی» بهره میگیرد .ماالً در
ایدئولوژی آلمانی تولید بهعنوان «امر مادی» و «شکل بنیادین فعالیتی که تمام
فعالیتهای دیگر فکری ،سیاسی ،مذهبی بر آن استوارند» در نظر گرفته میشود
(مجموعه آثار جلد  ،۵ص  .)۷۵-81مارکس در باب سطح مزد و زندگی میگوید:
«وضعیت مادی کارگران به بهای وضعیت اجتماعیشان بهبود پیدا کرده است»( .کار
مزدی و سرمایه ص )98
مارکس بهعنوان ویراستار راینیشه سایتونگ در  1۸۴۲-۴3با نگاه به گذشته می-
نویسد که او برای اولین بار «با دستپاچگی با منافع بهاصطالح مادی روبرو شد»
(مجموعه آثار جلد  ،۲9ص  .)۲61در این جا ،مادی به مالکیت و یا درآمد اشاره دارد.
اما برای جامعهی متمدن «رفتار بهوسیلهی عقاید یا آرمانها هدایت میشود ،شخص از
پول سخن نمیگوید ،اما آن را در جی

خود میگذارد .اسم مستعار برای ثروت مجرد

از متافیزیک قدیم به عاریت گرفته شده است که بر تقابل بین مادی و غیرمادی به
عنوان تقابلی عبورناپذیر تأکید داشت»( ،هگل  19۷1آ ،ص  )3۲و مادی را بهعنوان
مقابل و مکمل ایدهآل میفهمید .در مارکس میتوان چیزی را مشاهده کرد که برشت
به استعاره میگفت« :شیوهی گفتار متفکران کالسیک غالباً شبیه سپرهایی است که بر
اثر مبارزه با مخالفان کج و معوج شده است»و به همین دلیل این متفکران پیش از منافع
مادی ،واژهی «بهاصطالح» را به کار میبرند .در تفسیر نگرش مارکس باید همیشه در
نظر داشت که او اصطالح «مادی» را به معنایی دوپهلو و مبهم به کار میبرد.

210

کار غیرمادی

از سوی دیگر ،مارکس در کتاب خانوادهی مقدس با به کارگیری واژگانی متأثر
از معرفتشناسی علیه کسانی جدل میکند ،که میگوید« :زنجیرهای واقعی و عینی را
که خارج از من وجود دارند ،به زنجیرهای ذهنی و صرفاً پنداری بدل میکنند که فقط
در درون من وجود دارند  -بدین وسیله تمام مبارزات حسی بیرونی را به مبارزات
فکری محض تغییر میدهند و در نتیجه میخواهند بیگانگی مادی را با کنش معنوی و
درونی ناب ملغا کنند» (مجموعه آثار جلد  ،4ص  .)8۲و در مؤخره به چاپ دوم جلد
اول سرمایه میگوید« :نزد من عکس این امر صادق است :امر پنداری چیزی نیست
جز جهان مادی که در ذهن انسان بازتاب یافته و به شکلهای اندیشه ترجمه شده
است» (سرمایه  ،ص  .)10۲این اظهارنظری کوتاهشده است ،چون او از بینش موجود
در تزهایی در باره فوئرباخ دربارهی بستر عملی این ترجمان و انتقال پریده ،و بدین
وسیله تفاوت این بینش با رئالیسم حسی فوئرباخ را زدوده ،امری که از زمان پلخانف
به بعد به سوء تفسیر در مارکسیسم شوروی انجامیده است.
 2-1مارکس با رویکرد انتقادی به آدام اسمیت و هانری استورچ در مورد
کاالهای «غیرمادی» طبقات ایدئولوژیک ،سخن میگوید .اسمیت به مسألهی جایگاه
نظری ارزش خدمات ،در متن تمایز بین کار مولد و غیرمولد نظر دارد .در این جا
«غیرمادی» بهروشنی محصولی است که به معنای روزمرهی کلمه ،یک «شیئ»
قابللمس نیست .در سرمایه جلد اول ،مارکس به مفهوم کاال از حیث نحوهی هستی
آن برخورد میکند ،به این معنا که «کاال» پیش از هر چیز یک شیئ
خارجی است»( .)1۲6او ویژگی کاال همچون ارضاکنندهی نیازهای بشری را در
چارچوب محدودیت هستیشناسانهای قرار نمیدهد «خصلت این نیازها چه از معده
برخیزد و چه از تخیل تفاوتی نمیکند» (همانجا) .در یک پانوشته او از نیکالس
باربون نقل میکند« :میل ،اشتهای ذهن است» (همانجا ،باربون ،1696 ،ص  )۲به
عالوه ،این که «چهگونه شیئ نیاز انسان را برآورده میسازد» نقشی ایفا نمیکند.
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در توضیح تمایزی که اسمیت بین کار مادی و غیرمادی قایل میشود ،مارکس
مفهوم مولد را از رابطه با شیئ خارجی جدا میکند و به روابط اجتماعی که کار در آن
انجام میگیرد مربو میسازد .ازاینرو ،مفهوم ،نسبیت یا ویژگی خود را روشن می-
کند[.

از منظر سرمایه ،آن چه به علت خلق ارزش اضافی

مولد است ،الزاماً از منظر حفظ زندگی و غیره ،مولد به شمار نمیرود و بالعکس .بنابراین
او با تأکید اعالم میکند که «در سرمایهداری کارگر مولد بودن نه از اقبال نیک ،بلکه
از بداقبالی است» (سرمایه ،ص  .)644طبق نمونههای او معلمان و خوانندگان هنگام
آموزش یا خواندن آواز در یک رابطهی سرمایهدارانه کار مولد انجام میدهند ناسا
ویلیام سنیور بدون آنکه بخواهد با یک جملهی مسخره این توضیح خندهدار را مطرح
میکند« :طبق نظر اسمیت قانونگذار عبری (یعنی موسی) یک کارگر غیرمولد بود».
(اصول بنیادی اقتصاد سیاسی ،پاریس ،1836 ،ص  198مقایسه کنید با مجموعه آثار
مارکس و انگلس جلد  ،31ص )184
به عالوه ،از مفهوم ارزش «شیئزدایی» میشود

بدین ترتی

که

مفهوم ارزش بهعنوان یک صفت مادی همچون شکل وارونهی بیان یک رابطهی
اجتماعی شیئشده در چارچوب تولید مبتنی بر تقسیم خصوصی کار درک میشود
 .مارکس در مقابله با ژان باتیست سه که
در بحث خود از اصطالح «مادی» و «غیرمادی» سخن میگوید ،ارزش را بهعنوان
«چیزی غیرمادی مشخص میکند ،که نسبت به قوام مادی خود بیتفاوت است»
(گروندریسه ص  .)309اگر «غیرمادی» در اینجا به معنای «بیتفاوت نسبت به قوام
مادی» خود باشد پس مفهوم «قوام مادی» و «مادی» -همانند مفاهیم مشتق و مکمل
و «صورت» و «صوری» در متافیزیک ارسطو  -در تقابل با مفهومهای «ماده» و
«مادی» ،در واژگان فلسفی از این امتیاز برخوردارند که در چارچوب معرفتشناسانه
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فهمیده نمیشوند .مارکس تقابل ارسطویی صورت و ماده را به تقابل بین تعین شکل
اجتماعی و تکوین فیزیکی – مادی صورتبندی میکند .اما روابط تولید گرچه
غیرمادیاند (بیشتر اجتماعیاند تا مادی) کلمهی اجتماعی را بههیچرو ،نمیتوان به
معنای فلسفی کلمه «غیرمادی» دانست« .رشتههای نامشهود»ی که سرمایه در سراسر
مسیر روند تولید میتند ،روابط سلطه هستند .اما این موضوعات در کارخانه نامرئی
نیستند  -گرچه آنگونه که برشت میگوید در این جا نیز به درون خصلت کارکردی
اپرای سهپولی] – همانگونه که بهنظر میرسد

خود لغزیدهاند [

روابط سرمایه همچون شکلی در محصول ناپدید شده است
بدینترتی

آنچه که غیرفیزیکی است

.

بهخوبی میتواند مانند این

رابطهی شکلی به روابط مادی به معنای فلسفی کلمه تعلق داشته باشد .این مسأله در
مورد روابط فیزیکی

نیز صادق است :جاذبه نه

فیزیکی و نه مشهود است ولی در عین حال شر بنیادی برای تمام امور فیزیکی
محسوب میشود .بهعالوه ،روندهای انرژی قابلرؤیتی وجود دارند که فیزیکی
نیستند اما مادی [  Stofflicheاند .هگل بهرغم عدموجود دستگاه مفهومی
تکاملیافتهتر ،شکل هستی نور را «غیرجسمانی و همچون مادهی غیرمادی» صورت-
بندی میکرد (دانشنامه جلد  ۲بخش  9ص  ،)119او همچنین در مورد صوت میگوید:
«چونان یک چیز غیرمادی میگریزد» (ص  )۲91و در مورد مغناطیس اضافه میکند
«در مغناطیس چیز مادی عمل نمیکند ،درست بهسان یک شکل غیرمادی ناب( ».ص
.)۲0۵
 3-1مارکس در مقابله با طبقهبندی ارزشی-نظری اسمیت دربارهی طبقات باالتر
 که او آنها را رشتههای ایدئولوژیک مینامد  -با استورج مخالفت میکند .استورچدر  181۵مفهوم کار غیرمادی
خوبیهای درونی "

را به کار میبرد و مفهوم
" را به آن اضافه میکند
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چون او برخالف اسمیت میخواهد آن نخبگانی را به رسمیت بشناسد که
چنین کاالهای خوب و «مولدی» را به وجود میآورند .مفهوم کارغیرمادی استورچ
از رسالهی اقتصاد سیاسی ژان باتیست سه الهام گرفته است .او فعالیتهایی را که
اسمیت بهعنوان غیرمولد طبقهبندی میکرد بهعنوان تولید محصوالت غیرمادی تقدس
بخشید .یعنی او پیشوند منفی غیرمولد را به مادی بودن کاالهای تولید شده تغییر داد.
کنت دستوت دوتراسی نظریهپرداز برجستهی ایدئولوژیستها نیز پا جا پای او می-
گذارد .او با این نکته آغاز میکند که تمام کارها مولداند چه کاالهای مادی تولید کند
و چه غیرمادی ،سپس این تمایز را به اشکال کار سرایت میدهد .کاری که محصولش
بهسرعت مصرف میشود و کاری که محصوالتش عمر طوالنی دارند« :یک کشف،
مصرف همیشگی دارد ...اما یک کنسرت یا تکاتر بهسرعت مصرف و بالفاصله ناپدید
میشوند( ».عناصر ایدئولوژی ،18۲6 ،جلد  ،3ص  )۲43استورچ در درسهایی راجع
به اقتصاد سیاسی برای گراندوک نیکالوس در  ،181۵که ژان باتیست سه آنها را در
پاریس منتشر کرد کاری را که محصوالت غیرمادی تولید میکند «کار غیرمادی»
نامید و تولید «خوبیهای درونی یا عناصر تمدن» را به آن نسبت داد ،عناصری که
پیششر تولید ثروت ملیاند (درسهای اقتصاد سیاسی جلد  3ص  .)۲1۷او میگوید
اشتباه اسمیت عدم تمایز ارزشها و ثروتهای غیرمادی است ( .)۲1۷مارکس با
مداخله در بحث اضافه میکند« :بدین وسیله مسأله به طور واقعی خاتمهیافته اعالم
میشود (مجموعه آثار ،جلد ،1ص  .)181استورچ حتی قادر نیست مسأله را صورت-
بندی کند تا چه رسد به حل آن .برای شناخت رابطه بین تولید مادی و فکری قبل از
هر چیز الزم است که تولید مادی را فینفسه نه بهعنوان یک مقولهی عام ،بلکه باید
آن را در شکل ویژهی تاریخیاش درک کرد» ،در غیر این صورت «درک ویژگی
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تولید فکری منطبق با تولید مادی و رابطهی بین آنها غیرممکن خواهد بود»( .مجموعه
آثار ،جلد  ،۲1ص )180
برداشت استورچ از «کارغیرمادی» (که مارکس برای آن اصطالح تولید فکری
را به کار میبرد) «تمام فعالیتهای تخصصی طبقهی حاکم است که کارکردهای
اجتماعی را بهعنوان حرفه انجام میدهد» .اما او قادر نبود وجود این کارکردها و
ردههای اجتماعی که این کارکردها را انجام میدهند ،در رابطه با «سازمان ویژهی
تاریخی مناسبات تولید» درک کند ،او همچنین نمیتوانست جنبهی ایدئولوژیک
طبقات حاکم را از «تولید فکری آزاد این شکل اجتماعی معین» تمیز دهد (مجموعه
آثار ،جلد  ،31ص  .)18۲مارکس ظاهراً با انتقاد استورچ از اسمیت در مورد تفاوت
بین ارزشهای غیرمادی و ثروتهای مادی موافق است ،و آنها را به زبان خودش
ترجمه میکند «آنها اصرار دارند که تولید محصوالت فکری یا تولید خدمات ،تولید
مادی محسوب میشود» ( .)183غیر از این ،نظر مارکس دربارهی استورچ این است
که او «از شباهتها و روابط سطحی عمومی بین ثروتهای فکری و مادی» فراتر نرفته
است .مارکس ظاهراً مقوله کار غیرمادی استورج را غیر قابلاستفاده میداند ،و از
مفهوم «کار فکری یا ذهنی» بهره میگیرد که به تولید فکری مربو میشود.
 4-1اگر کسی بخواهد «غیرمادی» را «غیرفیزیکی» ترجمه کند ،باید پاسخی
برای بیان «کارغیرمادی» از طریق مفهوم بیمعنای «کار غیرفیزیکی» داشته باشد،
مفاهیمی که خودبهخود به اختالف بین «فکری» یا «ذهنی» در مقابل «جسمی» مربو
میشود  -اختالفی که ساختار طبقاتی آن را به تقابل تبدیل کرده است  -میتوان در
تفسیری از لودویگ فوئرباخ بهروشنی مشاهده کرد« :هانس ساکس هم کفاش بود
هم شاعر .کفشها کار دست او بودند در حالی که اشعار از ذهن او تراوش میکردند.
چون معلول وجود دارد علت نیز وجود خواهد داشت» ( ،1986ص )۲۲اما چیزی که
مارکس در ماال مشهورش در مورد استاد معمار گفت برای کفاش نیز صادق است،
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یعنی او «با کمک مهارتهایی که آموخته است و پیش از آن که آنها را در چرم
بهکار گیرد کفش را در فکر خود طراحی میکند» (سرمایه ص  .)۲84و بر عکس
هانس ساکس اشعارش را با دست و بهکار گرفتن قلم و دوات بهعنوان کاری عملی در
مکان و زمان روی کاغذ به رشتهی تحریر درمیآورد .بنابراین اختالف فیزیکی و
غیرفیزیکی امری نسبی است ،و صرفاً سلطهی یک جنبه بر جنبهی دیگر و تحکیم آن
در حایگاه طبقاتی آن را به یک تقابل تبدیل میکند.
عامترین تعریف مارکس از کار به همان اندازه برای کار فکری صادق است که
برای اصطالح شیکیتیافتهی کارهای دستی« :از طرفی تمام کارها مصرف نیروی انسانی
به معنای فیزیولوژیک آن هستند» ،و از طرف دیگر «در شکلی خاص و با هدف
معین» (سرمایه ،جلد اول ،ص  .)13۷مارکس تحت عنوان نیروی کار «مجموعهی
تواناییهای فکری و جسمی را در نظر دارد که در شخص زنده یا انسان به شکل فیزیکی
وجود دارند ،تواناییهایی که او هنگام تولید یک ارزش مصرفی معین به کار میبرد»
(ص  .)۲۷0آنچه که کارگران به کار میگیرند «نیروهای طبیعیاند که به پیکرشان
تعلق دارد ،بازوان ،پاها ،دست و سر» ،و در پایان روند «نتیجهای ظاهر میشود که در
آغاز توسط کارگر تصور شده بود ،و بنابراین به شکل ذهنی وجود داشت» (-۲84
 .)۲83ذهنی در این جا به معنای تخیلی مال «نقشه» است .مارکس تأکید میکند «یک
ارادهی هدفمند که به شکل توجه تجلی مییابد هرچه کار و شیوهی تکمیل آن کارگر
را کمتر جذب میکند اهمیت بیشتری خواهد داشت ،و بنابراین او کمتر از آن بهعنوان
یک بازی آزاد نیروهای جسمی و فکری خود لذت میبرد»)۲84( .
بنابراین مارکس یک مفهوم فراگیر از کار ارائه میکند که ابعاد «جسمی» و
«فکری» را دربر میگیرد .جهت برقراری رابطه بین انواع مختلف کار  -از این جهت
که بهویژه جنبهی «فکری» و یا جنبهی «جسمی» آن برتری داشته باشد  -او مفهوم
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را بهکار میبرد ،تا تغییر شکل محصول را

«کارگر جمعی»

بهعنوان نتیجهی «ترکیبی از کارگران» نشان دهد ،که هر یک از آنها «از نظر
تأثیرگذاری واقعی در موضوع کار در فواصل مختلفی قرار دارند» ( .)643این کلید
تحلیل تمام روابطی است که در آن «محصول نتیجهی کار مستقیم و مجزا نیست ،و
بیشتر ترکی

فعالیتهای اجتماعی بهعنوان تولیدکننده عمل میکند»( .گروندریسه،

ص )۷09
همچنین اگر آغاز گسترش نولیبرالی بازار جهانی به نام «جهانیشدن» در پایان
قرن بیستم در نظر گرفته شود «واحد اندازهگیری» ارزش ،منطبق بر بازار جهانشمول
– طبق ترجمه سرمایه از سوی روی و مارکس برای بازار جهانی
است( -

) «واحد میانگین کار عمومی» خواهد بود (ص )۵84

رویکرد مفهومی مهم برای بازاندیشی بیشتر در مورد سرمایهداری فراملی با تکنیک
بسیار پیشرفته.
« .۲ابراز احساسات تهی از اندیشه و تأملی» که دیجیتالی شدن بهعنوان
«تکنولوژی جدید پیکرزدایی» ،برانگیخته است ،نشان میدهد که «غیرمادیهای نوین»
به اجزایی تبدیل شدهاند که توانایی حمل «فرهنگ مابت» قرن بیستویکم را دارد
(لیست ،۲001 ،ص  .)۲06اما حتی جریانهای انتقادی نیز تحت تأثیر آن قرار گرفته-
اند .هانس ماگنوس ایسنبرگر در دههی  60بر این باور بود که «استامار غیرمادی»
سوژهها از سوی «صنعت آگاهی» جایگزین استامار مادی کارگران شده است (،1969
ص  .)۷-1۷یک نسل بعد معاون فرمانده مارکوس رهبر زاپاتیستها ،نظم نوین جهانی
نولیبرالیسم را چنین توصیف میکند« :سیارهای ،دایمی ،بالواسطه و غیرمادی» -بدون
تحلیل بیشتر.
در مرحلهی ابتدایی و سوداگرانهی «اقتصاد نوین» در آغاز قرن بیستویکم
نظریات غیرمادی شدن

و بیوزن شدن اقتصاد
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رواج فراوانی داشت .به نظر میرسد که «کار غیرمادی» «حلقهی مسلط
جدید در زنجیرهی ارزشآفرینی است» (مولر ،۲000 ،ص .)۲1۵
«در این دنیای جدید که اطالعات و خدمات ،آگاهی و تجربه دادوستد میشود،
دنیایی که در آن مادی جای خود را به غیرمادی میسپارد و زمان تجاری شده مهمتر
از تصاح

فضا مییابد ،مفاهیم متعارف روابط مالکیت و بازار که زندگی در عصر

صنعت را رقم میزند ،هر چه بیشتر معنای خود را از دست میدهند» (ریفکین)۲۰۰۰ ،
یکی از پرطرفدارترین نویسندگان که میخواهد تحلیل خود را بر کتاب سرمایه مبتنی
کند ت بیاعتنا به آن که وی صورتبندی متفاوتی از عامترین شیوهی اثرگذاری ت
زیباییشناس کاال ارائه میکند میگوید «علم جدید طراحی وظیفهاش را پیش از
محصول باید برمبنای بازاریابی تعریف کند».
تنها آن هنگام برای اقتصادی که هرچه بیشتر «نرم» و «غیرمادی» به نظر
میرسد به اندازهی کافی به بلوغ خواهد رسید (بولز ،1994 ،ص  .)۷4سقو بازار
جدید و بهخصوص  11سپتامبر  ۲001و واکنش امریکا که جنگ جهانیاش علیه
ترور ،جنگ برای کنترل ذخایر نفتی را میپوشاند (هاگ ،۲003 ،ص  )199-۲۷6در
واقع گفتمان اثباتی در «عواید مادی در برابر غیرمادی» گنگ و مبهم میکند -گرچه
تاثیری در گفتمان انتقادی پساکارگرگرایان نداشت.
 1-۲کارگرگرایان ایتالیایی که در آخرین دههی سالهای طالیی فوردیسم برای
یک سیاست انقالبی چپتر از حزب کمونیست ایتالیا و اتحادیهها در بین «کارگران
تودهای»

در صنایع شمال ایتالیا تبلیغ میکردند ،در گذار به

اتوماسیون ،پایهی تودهای خود را از دست دادند (رایت .)۲000 ،هنگامی که در حدود
 10سال بعد زمان سقو دیوار برلین بسیاری از دانشگاههای ایتالیا توسط دانشجویان
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اشغال شده بود ،کارگرگرایان پیشین در این جنبش سوژهی جدید تغییر اجتماعی را
کشف کردند .این لحظهی تولد «پساکارگرگرایی» بود .آنها اعالم کردند که
دانشجویان کارگران «غیرمادی» محسوب میشوند ،و سپس این مفهوم را گسترش
دادند که گروههای بیشتری را دربر بگیرد .از این رو نمایندگان آنها در ایتالیا
«غیرمادیون» نامیده شدند.
نگری در جنبش دانشجویی دانشگاه و مدارس عالی«اولین جلوهی شورش کار
غیرمادی را مشاهده میکند» ( ،1996ص  .)8۲اما این مفهوم فوقالعاده فراگیر است
و اختالفات و شکافها را نادیده میگیرد« :کار در جوامع هر چه بیشتر به سوی کار
غیرمادی گرایش دارد» (نگری و هارت  ،1994ص  .)10در این جا تمامی کارها
بیشک و تردید «کارغیرمادی» نامیده میشوند .اما بعداً این تعریف خیلی محدود
میشود :بهعنوان «فعالیت فکری ،عاطفی ،احساسی و فنی – علمی» و به زبان تخیالت
علمی به عنوان «کار سیبورگ"(» (همانجا) .سرانجام «شبکهی هر چه پیچیدهتر کار
تعاونی ،ادغام کار پرستاری در کنار انواع کار تولیدی ،و رایانهای شدن طیف وسیعی
از روندهای کار ،مشخصهی گذار معاصر در خصلت کار است» (همانجا) با تخصص
فنی در نتیجه پیروزی رایانه ،جنبهی زیباییشناسی کاال و بازاریابی با هم درمیآمیزند.
و به نظر موریسیو الزاراتو« ،کار غیرمادی» به معنای واقعی در تولید سمعی-بصری،
تبلیغاتی ،مد ،تولید نرمافزار ،عکاسی ،فعالیتهای فرهنگی و غیره به کار گرفته میشود.
( ،1993ص  ،68مقایسه کنید با نگری ،الزاراتو ،ویرنو  1998ص  .)۲8بهعالوه ،تمام
فعالیتهایی که با تولید و کاربرد عاطفه سروکار دارند جزیی از کار غیرمادی به شمار
میروند (نگری و هارت ،۲000 ،ص  .)۲94به معنای محدودتر کار اطالعاتی شده هر
چیزی که «کاالهای غیرمادی»  -به معنایی که ژان باتیست سه به کار برد ( -مؤلفان
آن را با کاالهای دیجیتالیزه شده اشتباه میگیرند) به عنوان «کارغیرمادی» قلمداد
میشود (ص  ،306برای نقد این دیدگاه مراجعه کنید به هاگ ،۲003 ،ص -91۵
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 .)9۷و دوباره آنها تمام انواع خدمات از جمله کمابیش کار صنعتی را نیز در شمار
کارهای غیرمادی قرار میدهند« :کار مادی که صرف تولید کاالهای با دوام میشود
با کار غیرمادی ترکی

میشود و به سوی آن میل میکند( .هارت و نگری،۲000 ،

ص )۲93
طبق نظر پساکارگرگرایان برای این که کاری به مقولهی «کارغیرمادی» تعلق
داشته باشد نباید آن را در مناسبات کار رسمی یا غیررسمی قرار داد .آنها این از بین
بردن مرزهای تمایز را با مقولهی مارکسی «هوش عمومی» از گروندریسه ()۷06
توجیه میکنند .نظریهپردازان «اقتصاد نوین» تولید مبتنی بر علم را (مارکس آن را در
آستانهی قرن نوزده تشخیص داده بود) بهعنوان خصلت ویژهی نیروهای مولد با تکنیک
بسیار پیشرفته معرفی میکنند :هنگامی که «دانش اجتماعی عمومی به یک نیروی
مستقیم تولید تبدیل شده باشد» (گروندریسه ،ص )۷06دیگر سرمایهی استوار به
«اشکال مادی وجودش» به شکل ماشینآالت محدود نیست (سرمایه جلد  ،1ص .)۵6۷
مارکس همچون صاح کار «سوسیالیست» رابرت اوئن که در اثر خود مقاالتی در
باب شکلگیری خصلت بشری ( ،1840ص  )31افراد طبقهی خود را به خاطر سرمایه-
گذاری در ماشین آالت و غفلت از «جسم و فکر» انسانها سرزنش میکند ،میافزاید:
«از منظر فرایند تولید مستقیم تکامل فرد» را میتوان «همچون تولید سرمایهی استوار
در نظر گرفت»( .گروندریسه ،ص  )۷11-۲طبق طرح گروندریسه ،سرمایه «تمام
نیروهای علم و طبیعت را به عنوان ترکی

اجتماعی و مراودهی اجتماعی به حیات فرا

میخواند تا آفرینش ثروت را از زمان کاری که صرف آن میشود (به طور نسبی)
مستقل کند )۷06( .پساکارگرگرایان از این مشاهدهی پیشگویانه که با عجله آن را
توصیف واقعیت اعالم میکنند موقعیت جهانشمول «کارغیرمادی» را نتیجه میگیرند.
هر چه که افراد اجتماعی تکاملیافته انجام میدهند برای آنها همواره «کارغیرمادی»
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محسوب میشود .پساساختارگرایان بدین وسیله میتوانند خود را «کارگرانی همچون
دیگران» اعالم کنند( .نگری  ،1996ص )104
 ۲-۲نگری مفهوم «کارغیرمادی» را توجیه میکند و با این استدالل که
«درسازماندهی روندهای کار تحت سلطهی سرمایهداری ،بر مبنای مناسبات کامالً
فیزیکی مسألهی کار دیگر مطرح نیست .سلطهی سرمایهداران بر استقالل کار ،کاری
که خارج از روابط آن تکوین مییابد ،استوار است» ( ،1996ص  )1۷بیمعنایی
نظریاش را میپذیرد .در این جا او به شخصی فکر میکند که «در تلویزیون  ،در
پردازش اطالعات ،در تبلیغات ،در مُد یعنی در صنایع پوشاک و غیره کار میکند»
(همانجا) .استامار در شرایط پسافوردیسم ،استامار همکاری اجتماعی است و کسی
که تحت تأثیر قرار میگیرد «پرولتاریای فکری» است که به این همکاری نیاز دارد
و آن را امکانپذیر میسازد ( .)101آن رشتهی واقعی که در پشت این بازنویسی قرار
دارد مفهومی است که در تحقیقات دههی  ۷۰دربارهی اتوماسیون شکل گرفت تحت
عنوان «رهایی به زنجیر کشیدهشده»ی کارگران تحت شرایط اتوماسیون :وضعیت
متناقض کارگرانی که بهعنوان سوژهای «مستقل اما تحت تابعیت» همراه با از بین رفتن
مرز بین کار و فراعت به کار گمارده میشدند .اما گفتمان پساکارگرگرایان خودسرانه
این یافتهها را غنیمت شمرده به توهم دل خوش میکند که این نکات در مورد اشکالی
از کار صادق است که هنوز از خارج کنترل میشوند.
نگری سرانجام توصیف خود از کار غیرمادی را با عینیت شبحگونهی
نیروی کار انسانی میآالید ،بدون آنکه شکل
مصرف (مشخصاً سودمند) آن را در نظر بگیرد ،که مارکس در معرفی مفهوم «کار
مجرد» در سرمایه جلد اول ارائه داده است ( .)1۵0او «تجربهی یک کار متحرک،
منعطف ،رایانهای و غیرمادی شده و شبحگونه را با شعبدهبازی سرهم میکند» کاری
که همگان همچون «روشنی خورشید» در آن سهیماند ،یک «توهم واقعی» که هیچ
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مرز ،مکان و زمانی را نمیشناسد« .فقط یک چیز اساساً هراسانگیز» باقی میماند که
ما در آن غرق میشویم ( ،1999ص  .)8شبح مارکس در این جا دیگر اعتباری نداردو
دریدا ( )1994باید خود را بیشتر با «پدیدارشناسی یک واقعیت مولد جدید» مشغول
کند (ص  ،)9در این جا مفهوم «کار غیرمادی» به سمت کار مجرد لغزش پیدا میکند
گویی پندارآمیزی جهان سرمایه گفتمانهایی که آن را مورد نقد قرار میدهند نیز در
خود جذب میکند.
 ۲.3بحث «کار غیرمادی» با روایت نولیبرالی در مورد معجزهی عام «غیرمادی
شدن اقتصاد» درهم میآمیزد (برای دیدگاهی انتقادی مراجعه کنید به هاگ ،۲003
ص « .)96-9۷اقتصاد غیرمادی اطالعاتی تحت سلطهی بخش چهارم اقتصاد تولید
مادی را تجزیه و منحل کرده و با نیازهای تولید در شهرهای جهانی همگام میشود و
بهویژه بخش خدمات مالی و ارتباطی را برای کس وکارها سازماندهی میکند» (مولیه
بوتان ،1998 ،ص  .)13مشخصات فرضی این اقتصاد عبارتند از -1 :بسیج منابع ثروت
به سمت فعالیتهای مفهومی  -۲ارزش بیش از هر چیز از طریق مبادله ،ارتباطات و
توزیع افزایش مییابد -3 .فعالیتهای «مادی» دیگر تعیینکننده نیستند ،در عوض
فعالیتهای غیرمادی یعنی «دانش ،مهارت در استفاده از اطالعات و فرهنگ» این نقش
را بهعهده گرفتهاند (ص  .)13این مطل
«غیرمادی شدن»

غالبا بدین شکل ارائه شده است که گویا
سرمایهگذاری (هوش مصنوعی ،فناوری

اطالعاتی ،آموزش و اطالعات ،فرآیندهای اطالعاتی) با فکریشدن کار مترادف است
(واکالولیس ،۲001 ،ص .)11۷
 .3ارادهگرایی التقاطی بسیاری از متون پساساختارگرایان بارها مورد انتقاد قرار
گرفته است .فریگا هاگ به «لوریانسیمی» (برگرفته از نام Achille Loria
اقتصاددان ایتالیایی ،مظهر تفکر التقاطی ،غیرمنسجم و سهلانگارانه) اشاره میکند که

222

کار غیرمادی

مفاهیم مارکسیستی را «خودسرانه و درهمبرهم با فکر هپروتی به کار میبرد» (.)۲04
انزو مدوگنو که همانند نگری از جنبش کارگرگرایان ظهور کرده است تز سلطهی
دورانساز کار غیرمادی نگری را با ضدتزی مورد انتقاد قرار داده استو مبنی بر اینکه
«انتقام میکروالکترونیک» کیفیت فراگیر کارگران جدید را که در ابتدای رایانهای
شدن افزایش یافته بود ،از آنها سل

میکند ( ،1996ص « ،)۲۲-۲1هوش عمومی»

به ماشین بدل شده ،و کار فکری از «مکانیکی شدن پیشروندهی هوش مجرد» تبعیت
میکند (ص« -)۲1کارگران فکری به زاییدهی ماشین عظیم ارتباطی بدل –شدهاند.
()۲4
استوارت هال نقد خود را از مفاهیم عوامانهی فلسفی غیرمادی بودن آغاز میکند:
اگر پساکارگرگرایان اهمیت فزایندهی زبان را بهعنوان سلطهی غیرمادی بودن
فهمیدهاند او در پاسخ با اشاره به مادیت زبان چنین میگوید« :کلمه امروزه همان قدر
مادی است که جهان»« .زیباییشناسی» از طریق تکنیک ،طراحی و سبکآفرینی به
جهان تولید مدرن نفوذ کرده است« .ایماژ» یا تصویر عمومی یک محصول یا یک
شرکت از طریق بازاریابی ،چنیش و مد ،شکل معرفی روایت ذهنی پیکر مادی آن
تعیین می کند که مصرف جدید تا حد بسیاری بدان وابسته است .و فرهنگ مدرن در
عمل و شیوهی تولید خود به میزان فوقالعادهای مادی است ،جهان مادی کاالها و
فناوریها عمیقاً با فرهنگ پیوند دارد ( ،1996ص  .)۲3۲اما ،هال نیز به معنایی کامالً
متفاوت از کار غیرمادی سخن میگوید آنجا که میگوید« :هرکس به طور جدی در
تالش فکری با مطالعات فرهنگی درگیر است ،باید توجه داشته باشد که این مفهوم تا
چه اندازه گذرا ،غیرفیزیکی و کمتر قابلثبت است ،و ما چهقدر ناتوانیم از این که
چیزی را تغییر دهیم یا کسی را به کاری وادار کنیم» ( .)۲۷۲بدین معنا میتوان
عملکرد «غیرمادیون» را مشخص کرد ،کسانی که بخش اصلی از سرمایهی نمادیناش
را با سخن از «کار غیرمادی» همچون عملی که خود «غیرمادی» است ،میگذرانند.
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«فکریشدن» واقعیت بخش فزایندهای از کار اجتماعی که با رشد فناوری بسیار
 همراه با گسستها و پیوستهایی در اثر اختالف و،پیشرفتهی تولید انجام میگیرد
» بیشتر با تحمیل مقولهی تصمیمگرایانهی "«کار غیرمادی،درگیری در این عرصه
. درکناپذیر میشود،بر آنها

:منبع مقالهی حاضر
Wolfgang Fritz Haug Immaterial Labour, Historical-Critical
Historical Materialism 17 (2009) 177–185 Dictionary of Marxism,

مأخذشناسی
N. Barbon 1696, A Discourse on Coining the New Money Lighter. In
Answer to Mr. Locke’s Considerations etc., London; N. Bolz 1994, Das
kontrollierte Chos. Vom Humanismus zur Medienwirklichkeit, DüsseldorfVienna; D. Deckstein 2000, ‘Vom Ende der Arbeit zum Ende des Eigentums.
Jeremy Rifkins scharfe Analyse, was die New Economy für Mensch und
Gesellschaft bedeutet’, in Süddeutsche Zeitung, 21.8.2000; J. Derrida 1994,
Specters of Marx: Th e State of the Debt, the Work of Mourning & the New
International, New York; H.M. Enzensberger 1969, Bewusstseins-Industrie,
Frankfurt/M; L. Feuerbach 1986, Principles of the Philosophy of the Future,
Indianapolis; S. Hall 1996, Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural
Studies, edited by Kuan-Hsing Chen and David Morley, London; M. Hardt
and A. Negri 200, Empire, Cambridge, MA.; F. Haug 2000, ‘Immaterielle
Arbeit und Atuomatin’, in Argument 235, 42. Jg. 2000, H. 2, 204–14; W.F.
Haug 1980, ‘“Werbung” und “Konsum”’. Systematische Einhführung in die
Warenäesthetik, Berlin/W; W.F. Haug 2003, High-Tech Kapitalismus.
Analysen zu Produktionsweise, Arbeit, Sexulität, Krieg und Hegemonie,
Hamburg; G.W.F. Hegel 1971a, Philosophy of Mind, Oxford; G.W.F. Hegel
1971b, Werke in zwanzig Bänden (W), Frankfurt/ M; Immaterial Workers of

224

کار غیرمادی
the World 2000, ‘Wozu soll ich dir schon raten?’, Politisches Dokument,
<http://nadir.org/nadir/initiativ/fels/
archi/existenz/00702.html>;
M.
Lazzarato 1998 [1993], ‘General intellect – verso l’inchiesta sul lavoro
immateriale’, in: Riﬀ Raﬀ . Attraverso la produzione sociale, April 1993, 65–
71 (German: ‘Immaterielle Arbeit. Gesellschaftliche Tätigkeit unter den
Bedingungen des Postfordismus’, in Negri et al. 1998, 39–52); E. List 2001,
Grenzen der Verfügbarketi. Die Technik, das Subjekt und das Lebendige,
Vienna; Subcomandante Marcos
W. F. Haug / Historical Materialism 17 (2009) 177–185 185
2000, ‘Le fascisme libéral’ in Le Monde diplomatique, 47. Jg. August 2000,
1 and 14; K. Marx 1969, Wage Labour and Capital, in Selected Works,
Volume 1, Moscow; K. Marx 1973, Grundrisse, London; K. Marx 1976,
Capital, Volume 1, London; K. Marx and F. Engels 1975–2005, Marx Engels
Collected Works (MECW), London; E. Modugno 1996, ‘Postfordistische
Grundrisse’, in Arranca!, 4. Jg., 1996, N. 10, 18–25; C. Möller 2000,
‘Immaterielle Arbeit – die neue Dominante in der Wertschöpfungtheorie’, in
Argument 235, 42. Jg., 2000, H. 2, 215–26; Y. Moulier Boutang 1998,
‘Vorwort’, in Negri et al., Umherschweifende Produzenten. Immaterielle
Arbeit und Subversion, Berlin; T. Negri 1996/7, ‘Verlangt das Unmögliche,
mit weniger geben wir uns nicht zufrieden’, Interview with P. Buzari and T.
Atzert, in Die Beute, 3./4. Jg., 1996/7, H. 12, 92–108; A. Negri 1999, ‘Th e
Specter’s Smile’, in Ghostly Demarcations. A Symposium on Jacques
Derrida’s ‘Specters of Marx’, edited by in M. Sprinkler, LondonNew York
1999; A. Negri and M. Hardt 1994, Labor of Dionysus: a Critique of the
State-Form, Minneapolis; T. Negri, M. Lazzarato and P. Virno 1998,
Umherschweifende Produzenten. Immaterielle Arbeit und Subversion,
edited and translated by T. Atzert, Berlin; J. Rifkin 2000, Th e Age of Access.
Th e New Culture of Hypercapitalism Where All Life is a Paid-For
Expereince, New York; A. Smith 1776, An Inquiry into the Nature and
Causes of the Wealth of Nations, London; M. Vakaloulis 2001, Le
capitalisme post-moderne. Éléments pour une critique sociologique, Paris; S.
Wright 2000, ‘Negris Klassenanalyse. Die autonomistische
italienische Th eorie in den 70er Jahren’, in Argument 235, 42. Jg., 2000, H.
2, 161–82.

نقد اقتصاد سیاسی

طبقهی کارگر
و درک مارکس از «طبقهی عام»
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طبقهی کارگر و درک مارکز از طبقهی عام

دفاع از نظریهی مارک سی ستی در زمانهی ما وظیفهی آ سانی نی ست .برای دفاع از این
نظریه از ابتدا ،موانعی آ شنا با سر شتی سیا سی و عملی خودنمایی میکنند :با فروپا شی
کمونی سم شوروی در دو دههی پیش ،ب سیاری مارک سی سم را بهطور قطعی نظریهای
«مردود» میپنداشتند ،یا در بهترین حالت نظریهای که با شرایط کنونی ارتباطی ندارد.
اما دشتتواری های دیگر ناشتتی از این واقعیت استتت که مفستترانی آکادمیک و
غیرآکادمیک و ضتتدمارکستتیستتم نظرات مارکس را منحرف و بد جلوه دادهاندو اگر
نگوییم به شتتکل کاریکاتور درآوردهاند .از اینرو ،وظیفهای بنیادی و تخطی ناپذیر
محققان ،رو شنفکران و فعاالن همدل با مارک سی سم عبارت ا ست از نیاز به بازبینی و
احیای مفهومها ،تزها و نظرات مارکس که به شتتکل نادرستتتی معرفی شتتدهاند ،و در
صورت امکان دفاع از آنها.
یکی از انتقادهایی که هرچندگاهی علیه اندیشتتههای مارکس -و بهعنوان دلیلی
برای ترک کامل آن -طرح می شود این است که نظریهی مارکس الزاماً حاوی باوری
است که سی .رایت میلز آن را باور به «متافیزیک کار» مینامد )1(.تا جایی که میدانم
میلز ( )۲۵6 .1963 ;1۲9 .1۲۷ .196۲هیچگاه صورتبندی دقیقی از «متافیزیک کار»
به د ست نداده ا ست-عبارتی که به نظر میر سد به یک باور ب سیار متحجر ،به تداوم
آرزوهای رهاییبخش ،یا به ظرفیت ستتیاستتی انقالبی بیمانند و منحصتتربهفرد طبقهی
کارگر ا شاره دارد -اتهامی رایج که بارها نظرات گوناگون و از حیث نظری و تجربی
غیرقابل دفاع را به مارکس ن سبت داده ا ست .این دعاوی ،عبارتند از :درک مارکس
دربارهی پرولتاریا همچون یک «طبقهی عام» ،این که طبقهی کارگر اگر نه یگانه،
بلکه نخستین عامل انقالب سوسیالیستی است ،پافشاری مارکس و انگلس بر «وظیفهی
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تاریخی» پرولتاریا ،د ستیابی محتوم پرولتاریا به آگاهی و آرمان انقالبی ،و حتی شاید
این تز که «ت ضاد» بین سرمایه و کار نخ ستین ت ضاد یا بنیادیترین ت ضاد در جامعهی
سرمایهداری بهشمار

میرود)۲(.

برای ب سیاری از منتقدان مارک سی سم هر یک از این نظرها بهتنهایی برای ال صاق
برچس

«متافیزیک کار» کافی است ،چه رسد به برخی یا تمامی آنها باهم .به سخن

دیگر ،به نظر میر سد هر یک از این تزها از مو ضع مارکس در تدوین «ا سا سنامهی
موقت» انترناستتیونال اول توجیه کافی به دستتت میآورد« :رهایی اقتصتتادی طبقهی
کارگر...هدف سترگی ا ست که هر جنبش سیا سی باید همچون و سیلهای در خدمت
نیل به آن باشتتد» ( .)Marx, 1985a, 14از ستتوی دیگر ،اگر تمامی نظراتی که
بر شمردم غیرقابل دفاع با شند ،مانند ب سیاری از موارد نظیر «متافیزیک» بیپایه بهنظر
میرسد ،گرایش مارکسیسم در اینکه برای پرولتاریا جایگاهی ویژه قایل شود ،کمتر
قابل توجیه خواهد بود.
در این نو شتار ،من به نخ ستین ادعای ناظر بر «متافیزیک کار» میپردازم .یعنی
درک مارکس و انگلس( )3از پرول تار یا همچون طب قهی عام .مفهومی که در ادب یات
آکادمیک بهطور خالصتته به مارکس و انگلس نستتبت داده میشتتود ،و به میزانی که
مف سران آن را طرح میکنند غالباً به نادر ستی تعریف شده ا ست )۴(.مقالهی من عالوه
بر توضتتیح طبقهی عام ،قصتتد دارد منطق مارکس و انگلس را دربارهی این مفهوم
بازسازی کند ،که رهایی پرولتاریا همانا رهایی همگان از استامار و ستم و پایان سلطه
ا ست .اگر مارکس و انگلس بر اولویت مبارزهی سیا سی برای رهایی طبقهی کارگر
پافشتتاری میکنند دقیقاً به این علت استتت که آنها باور دارند این رهایی ،متضتتمن
رهایی همگان است .از اینرو ،باید درنظر داشت که مفسران در درک این نظر مشکل
دارند .چرا که در مورد این مو ضوع نو شتههای اندکی وجود دارد ،و ب سیاری از آنچه
که نو شته شده نارو شن و گمراهکنندهاند .در واقع ،تف سیرهای محققان در باره مارکس
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در این زمینه بهد شواری از کتاب راهنمای فل سفه شوروی سابق فراتر میرود که به
شتتکل متحجرانهای بر این باور بود که «انقالب پرولتری ...برای همیشتته به استتتامار
انسان از انسان پایان میبخشد»)Rosenthal and Yudin, 1949, 24(.
بحث من با تو ضیح طبقهی عام و با کاربرد مارکس و انگلس از مفهوم پرولتاریا
آغاز می شود .پس از مروری کوتاه از سایر معانی «عامیت» که غالباً با «عام بودن»
طبقهی عام اغتشاش مفهومی پیدا میکند کوشش خواهم کرد دالیل مارکس و انگلس
را باز سازی کنم که چرا رهایی پرولتاریا به رهایی «همگانی» میانجامد .ادعای ا صلی
من در این باره این استتت که مارکس و انگلس در باور به این که رهایی پرولتاریا به
رهایی «همگانی» میانجامد ،به دو شتتیوهی استتتدالل تکیه میکنند .نخستتتین روش
ا ستدالل بر منافعی تأکید دارد که حذف سرمایهداری برای همگان به ارمغان میآورد.
ا ستدالل دوم به روشهایی ا شاره میکند که الیهبندی و تفکیک طبقاتی ،از طریق آن
میتوانند ا شکال دیگر سلطه ،ستم و ا ستامار غیرطبقاتی را اِعمال کنند .بهرغم پذیرش
و عدمپذیرش این ا ستداللها ،من امیدوارم ن شان دهم که میتوان مفهومی من سجم از
پرولتاریا همچون یک طبقهی عام ارائه کرد و امتیاز قایل شتتدن برای رهایی این طبقه
را د ستکم به شکل قابل دفاع به مارکس و انگلس ن سبت داد .بهطور خال صه ،رو شن
خوا هد شتتتد که نظرات مارکس و انگلس را از این ل حاظ بهستتختی میتوان نوعی
«متافیزیک کار» قلمداد کرد ،نکتهای که منتقدان مارک سی سم معموالً مورد سرزنش
قرار میدهند.
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مفهوم «طبقهی عام»
طبقهی عام دقیقاً به چه معنا استتت ،و مارکس با بیان این که یک طبقهی اجتماعی
خاص یک طبقه عام است چه هدفی دارد یک طبقهی عام در اساس طبقهای است که
منافع ویژهاش  -به معنای تقریبی مجموعهای از مناستتبات اجتماعی  -ستتیاستتی
د ستیافتنی ،که برای اع ضای این طبقه در مقام ع ضو طبقه حداکار منافع را دربر دارد
که با منافع عمومی جامعه (بهطور تقریبی منافعی در راستتتای خطو

دولت-ملت)()6

یک سان ا ست .بدین سان این طبقه در دفاع و پیگیری از منافع خود ،از منافع جامعه
بهطور کل پاستتتداری میک ند .یعنی که م نافع خاص طب قهی عام بهطور همز مان
دربرگیرندهی منافع مشتتترک تمام اعضتتای جامعه استتت (و بدین شتتکل معادل منافع
عمومی جامعه ا ست) ،و طبقه در اِعمال منافع خود در واقع در جهت منافع همگان گام
برمیدارد .مهمتر از این ،طب قهی عام در ر هایی خود همهن گام مو ج

ر هایی عام

اجتماعی خواهد شد .به سخن دیگر ،خودرهانی طبقه بهطور کل با رهایی جامعه انطباق
دارد.
در واقع ،این مفهوم از طبقهی عام از هگل ستترچشتتمه میگیرد .او در عناصتتر
فل سفهی قانون (یا فل سفهی حق) به «ر ستهی عامی ا شاره میکند که حرفهاش تأمین
منافع عام جامعه است» و «منافع خاص آن رسته از طریق کار برای منافع عام برآورده
می شود» ( ،)Hegel, 1991, 237به شرطی که دولت این ر سته را حفظ کند .برای
هگل رستتتهی عام همان بوروکراستتی بود .مارکس این مفهوم هگلی را میپذیرد که
منافع خاص یک قشتتر یا یک بخش از جامعه با منافع عام همخوانی دارد ،اما او این
بخش را بهعنوان یک طب قه و همستتتان با پرول تار یا همچون طب قهی عام در درون
سرمایهداری پی شرفته درک میکند ( سرمایهداری که به نظر مارکس در اوا سط قرن
نوزدهم به مرحلهای رسیده بود که مانعی در برابر پیشرفت اجتماعی محسوب می شد و
میبایست جای خود را به سوسیالیسم/کمونیسم میداد) .مشهورترین اشارهی مارکس
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به این جنبه از پرولتاریا در آثار اولیهی او ،و بهویژه در دستنوشتههای  1۸۴۴مشاهده
میشود که در آن بهصراحت اعالم میکند «رهایی کارگران دربرگیرندهی رهایی عام
بشتتری استتت» ( .)Marx, 1975b, 280اما این یک بدفهمی رایج استتت که باور
مارکس (و انگلس) به مفهوم طبقهی عام را به آ ثار اولیه محدود کنیم .مارکس در
واقع در ا سا سنامهی موقت انترنا سیونال اول به جایگاه پرولتاریا همچون یک طبقهی
عام ارجاع میدهد ( ،)Marx, 1985a, 14و انگلس بر این جنبه از طبقهی کارگر

حتی پس از مرگ مارکس نیز پافشاری میکند .او در مقدمه بر چاپ انگلیسی بیانیهی
کمونی ست در سال  1۸۸۰مینوی سد «مرحلهای فرا ر سیده ا ست که طی آن طبقهی
ا ستامار شده و تحت ستم – پرولتاریا  -بدون رهایی همزمان و یکبار برای همی شهی
جامعه بهطور کلی از تمام اشکال استامار ،ستم ،تمایز و مبارزه طبقاتی ،نمیتواند رهایی
خود را از ستتلطهی طبقهی حاکم و استتتامارگر – بورژوازی  -به دستتت

آورد»)۷(.

()b, 517199۰
نخستتتین نکتهای که در بازبینی مفهوم طبقهی عام به روایت مارکس باید در نظر
گرفت تحقیر این مفهوم از ستتوی کستتانی استتت که بر این باورند پرولتاریا نهتنها
طبقهی عام نیست ،بلکه هیچگاه نبوده است .هال دریپر نظر واقعی مارکس را اینگونه
مطرح میکند:
«مارکس نهتنها بوروکراستتی دولتی را بهعنوان یک طبقهی عام نفی میکند ،بلکه
این نظر را نیز نمیپذیرد که ا صوال ً طبقهای برای همی شه تج سم منافع عمومی جامعه
باشد .طبقهی عام در یک بستر تاریخی معین ،طبقهای است که منافعاش بهطور کلی با
تحول ضروری جامعه همخوانی دارد)۷1 .19۷۸( .».
در این متن «تحول» بهمعنای گذار به شکل پیشرفته یا «باالتر» جامعه ا ست ،که
مناسبات تولیدی متناس

با نیروهای مولدهی در حال ظهور را برقرار میکند ،نیروهای

مولدهای که دیگر با روابط تولید جاری و مستتلط ستتازگاری ندارد .هر طبقهای که در
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پیشتتبرد منافع خاص خود مناستتبات تولیدی پیشتترفتهتر و از حیث عینی مورد نیاز را
برقرار ک ند ،هر طب قهای که «م نافع انقالبی جام عه» را ن مای ندگی ک ند ( Marx,
 )1978, 56; cf. 57طبقهی عام بهشتتمار میرود ،چون منافع و اهداف خاص آن
طب قه ،با م نافع و ا هداف جامعه بهطور عام مطاب قت دارد .بدین منوال ،بورژوازی در
خالل زوال فکودالیسم همچون یک طبقهی عام عمل کرد ،همانگونه که انقالب فرانسه
در جریان یک مرحله کوتاهتر از تاریخ این وظیفه را انجام داد ( Marx, 1975a,
 .)185; cf. Engels, 1987, 19; 1990c, 314توجه دا شته با شید که جایگاه
یک طبقهی عام با تاریخ آن طبقه همپوشتانی کامل ندارد :بورژوازی با عدم نمایندگی
منافع عام جامعه ،دیگر طبقهی عام مح سوب نمی شد ،در ست به همان شکل که در
مراحل آغازین ستترمایهداری پرولتاریای نوظهور هنوز طبقهی عام نبود .همچنین توجه
داشته باشید که الزم نیست اعضای طبقهی عام ،اکاریت جمعیت یک کشور (یا یک
منطقه) را تشتتکیل دهند .بدینستتان «عامیت» طبقهی عام به کارکرد اندازهی نستتبی
اعضای آن بستگی ندارد .بهعنوان نمونه ،بورژوازی در کشورهایی همچون طبقهی عام
ظهور کرد که در آن ز مان درصتتتد کوچکی از کل جمع یت را دربرمیگر فت ،و
پرولتاریا نیز میتواند جایگاه طبقهی عام را به دست آورد ،بدون آنکه اکاریت ن سبی
یا مطلق جمعیت را تشکیل داده باشد.
همانگونه که ا شاره شد پرولتاریا طبقهی عام در سرمایهداری پی شرفته ا ست .به
همین دلیل لنین طبقهی کارگر را «طبقهی پی شگام قرن بی ستم» نامید ( .)6۰ .19۷۲به
یک معنا پرولتاریا یک طبقهی عام دیگر است ،این طبقه پیش از هر چیز به سرنگونی
ستترمایهداری نیاز دارد .به زبان دریپر «در این مقطع تاریخی با نیازهای عمومی جامعه
همخوانی دارد» ( .)1۴6 .19۷۷پرولتاریا نظیر بورژوازی هنگامی که طبقهی عام بود
اکنون وعدهی رهایی اجتماعیِ از نظر تاریخی قابل دسترس را نمایندگی میکند .اما به
روایت دیگر این در ست ا ست که برای مارکس پرولتاریا فینف سه یک طبقهی عام
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محسوب می شود ،اما در واقع مارکس ادعا میکند که پرولتاریا مظهر شکلی از عامیت
متمایز از سایر طبقات عام است .به باور او ،پرولتاریا تجسم طبقهی عام به معنای کامل
کلمه ا ست ( .)۵9 .196۸بهطور خال صه ،عام بودن پرولتاریا در مقای سه با بورژوازی
کمتر ت صادفی ا ست ،در حالی که رهایی به د ست آمده از سوی بورژوازی بهعنوان
طبقهی عام در سرنگونی فکودالی سم و د ستیابی به نظم اجتماعی پی شرفتهتر تنها یک
شکل از سلطهی طبقاتی را ملغا کرد« ،انقالب کمونیستی [یعنی پرولتری] ...به سلطهی
تمامی طبقات از جمله خود طبقه پایان میدهد» ،همانگونه که در ایدئولوژی آلمانی
ا شاره شده پیروزی پرولتاریا با امحای جامعهی طبقاتی «به الغای ...سلطه بهطور عام
میانجامد» ( .)Marx and Engels, 1976, 52, 47بورژوازی بهعنوان طبقهی
عام تنها میتواند مدعی عامیت ن سبی با شد ،چون جامعه را از یوغ فکودالی سم آزاد کرد
و رهایی را به ارمغان آورد ،امری که هر چند برای پیشتترفت اجتماعی ضتتروری ،و
برای زمانهی خود دارای حداکار عامیت (از برخی جهتها دربردارندهی منافع همگان)
بود )cf. Marx and Engels, 1976, 290( ،ولی در عین حال ناکامل بهشتتمار
میرفت .از ستتوی دیگر ،پرولتاریا میتواند ادعا کند که عمل خودرهانی او به رهایی
کامل و قطعی منجر می شود ،چون نقطهی پایانی ا ست بر تمام ا شکال سلطهی طبقاتی.
بهطور خال صه ،خودرهانی پرولتاریا شر الزم و کافی برای رهایی جامعه بهطور کل
از سلطه ،استامار و ستم طبقاتی خواهد بود.
اما دقیقاً چهگونه خودرهانی طبقهی کارگر به رهایی از تمامی اشتتکال ستتلطه،
ا ستامار و ستم طبقاتی میانجامد به این پر سش میتوان چنین پا سخ داد :در حالی که
رهایی تمام طبقات پی شین (یعنی رهایی از موانعی که مانع رشد حداکار آنان می شود)
مستتتلزم تابعیت از گروهی دیگر بود ،خودرهانی پرولتاریا شتتامل تابعیت هیچ بخش
دیگری از جامعه نیست .منافع طبقاتی پرولتاریا متضمن  -پیوند ساختاری با -تابعیت و
ستم بر هیچ طبقهی اجتماعی دیگری نی ست ،و این واقعیت او را قادر می سازد تا امور
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اقتصادی را بدون بازتولید استامار بر پایهی طبقه و زیانهای حاصل از آن سازماندهی
کند .پرولتاریا به شکل بنیادیتر ،بدون بازتولید تابعیت و ا ستامار به پیروزی میر سدو
به این دلیل ستتاده که پرولتاریا برخالف ستتایر طبقات بدون الغای خود همچون طبقه
نمیتوا ند خود را ر ها ستتتازد ،یعنی بدون پا یان دادن به جای گاه کارگران همچون
پرول تار یا .پرول تار یا برای ر هایی خود با ید ستتر ما یهداری را از بین ببرد ،ا ما وجود
پرولتاریا به سترمایهداری و بهویژه به نظام کار مزدی وابستته استت .پس پرولتاریا با
سرنگونی سرمایهداری نظمی را برمیاندازد که شر وجودی خود او ست :اگر طبقات
وجود ندا شته با شند ،طبقهی کارگر ،طبقهی تحت ستم نیز بهخودیخود وجود نخواهد
دا شت ( )cf. Marx, 1976, 212ازاینرو ،پرولتاریا نمیتواند خود را رها سازد -
به معنای سرنگونی سرمایهداری  -بدون اینکه شرایط وجودی خود را از بین ببرد .و
بنابراین بدون الغای خود ،نمیتواند خود را رها سازد .رهایی طبقاتی در مورد پرولتاریا
شامل از بین رفتن خود اوست )۸(.در واقع ،پرولتاریا در بین طبقات عام یگانه و بیمانند
استتت تا آنجا که نابودی خود را هدف قرار میدهد .و از اینرو ،این وظیفه را بدون
پیشداوری نسبت به منافع خود – منافع خود پرولتاریا  -نمیتواند انجام دهد .برعکس،
منفعت عینی طبقاتی او در امحای خود اوستتت .باری اگر پرولتاریا در ستترنگونی
سرمایهداری همزمان خود را ملغا میکند ،پس نمیتواند پس از پیروزی طبقهی دیگری
را به انقیاد خود در آورد .چون دیگر بهعنوان طبقه وجود نخواهد داشتتت .اما عمل
خودالغایی پایان جامعهی طبقاتی را بهطور عام نشتتان میدهد ،یعنی دستتتکم طبق
پیش شر های نظریهی مارکس هر طبقهی از نظر اقت صادی با اهمیت دیگر نیز از بین
میرود :با سرنگونی سرمایهداری ،بورژوازی نیز بهعنوان طبقه محو می شود .پس بدین
نحو ،خودرهانی پرولتاریا ضمانت رهایی عمومی از تمام ا شکال سلطهی طبقاتی ا ست.
تحقق این هدف طبق نظر مارکس و انگلس «ر سالت»« ،وظیفه» و «حرفه»ی تاریخی
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پرولتاریا استتتMarx, 1996, 16; 1979, 191; Engels, 1987, 270; ( .
)Marx and Engels, 1975, 37

ابهام در مفهوم «عامیت»
پیش از بازگشتتت به بازستتازی دالیل مارکس و انگلس در باب اینکه رهایی طبقهی
کارگر متضمن رهایی عمومی است ،اهمیت دارد که بهطور خالصه به مفهوم مرتبط و
در عین حال جداگانهی «عامیت» در نو شتههای مارکس ا شاره کنیم ،درکی که برخی
اوقات با مفهوم طبقهی عام مغ شوش و یک سان انگا شته می شود .همچنین جا دارد به
رابطهی بین « عامیت» در طبقهی عام و مفهوم « عامیت» که غالباً با مفهوم هژمونی
همراه است ،روشنی بخشید.
نخستتت به معنایی بپردازیم که با عامیت رابطهی نزدیکی دارد و در آثار اولیهی
مارکس دیده میشود و برخی مفسران بر آن تأکید کردهاند ( see, e.g., Avineri,
 .)1968, 57–62; Löwy, 2003, 56, 80; Thomas, 1994, 46–47این
معنای دیگر عامیت شاید به شکلی م شخصتر در فرازهای م شهوری از «ایدئولوژی
آلمانی» و مقدمهی مارکس بر «مشارکتی بر نقد فلسفهی حقوق هگل» آمده است .در
این متن ها پرولتاریا بهعنوان «طبقهای استتت که تمام مصتتای

اجتماعی را بدون

بهرهمندی از منافع آن به دوش میک شد و از جامعه بیرون گذا شته شده ا ست .طبقهای
که دیگر همچون طبقهای از جامعه به حساب نمیآید ،بهعنوان طبقه شناخته نمیشود و
ب یانگر انحالل ت مامی طب قات ،مل یت ها و غیره در درون جام عهی کنونی استتتت»
( .)Marx and Engels, 1976, 52و در ادامه« ،پرولتاریا در زمانهی کنونی ...از
تمام ا شکال خودفعالیتی بهطور کامل محروم شده ا ست» ( Marx and Engels,
 )1976, 87و شامل «طبقهای از جامعهی مدنی که طبقهای از جامعهی مدنی محسوب
نمی شود...حوزهای که به علت رنج همگانیاش خ صلتی عام دارد .هیچ حق ویژهای را
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طرح نمیک ند ،چون نه یک بی عدالتی ویژه ،بل که بی عدالتی عام بر عل یه او اِع مال
میشتتود...حوزهای...که...فقدان کامل انستتانیت استتت» ( ;Marx, 1975a, 186
 .)emphasis in the original; cf. Marx and Engels, 1975, 37مارکس
و انگلس در این فرازها تأکید دارند که پرولتاریا نمایندهی عامیت استتت چون )1
ت باهی اجت ماعی او عاری از ت مام «ویژگی» ها استتتت (او «انحالل ت مامی طب قات و
ملیتها ست» «از جامعه طرد شده ا ست» [یعنی در جامعهی مدنی جایگاهی ندارد و
بهر سمیت شناخته نمی شود]« ،فقدان کامل ان سانیت» و غیره)و  )۲رنج و قربانی شدن
آن همهجانبه و تمام ا شکال آ سی

اجتماعی را دربر دارد (مجبور ا ست«تمام م صای

جامعه را به دوش بک شد» و از «خطا به شکل عمومی رنج میبرد» [«بیعدالتی مطلق
که میتواند به بیعدالتی فینفسه ترجمه شود»]).
این مفهوم از عامیت بهطور قطع با مفهوم طبقهی عام مورد نظر در این نوشتتتار
مربو و گاهی واب سته ا ست .از باب نمونه ،این مفهوم تأییدی ا ست بر این ادعا که
پرول تار یا ن مای ندهی عمومی جام عه به شتت مار میرود ( .)Marx, 1975a, 184و
همچنین توضتتیح میدهد که چرا پرولتاریا از هیچ یک از مزایای جامعهی بورژوایی
بهرهمند نی ست (از خ صلت ان سانی تهی شده و از هر ویژگی محروم ا ست و غیره) و
آماده استتت که عاملیت خود را همچون «طبقهی عام» اِعمال کند )9(.بهاین ترتی ،
حتی این معنا از «عامیت» متمایز از مفهوم محکم و از حیث ستتیاستتی محدودتری از
طبقهی عام ا ست ،که مارکس و انگلس در سرا سر نو شتههای شان مورد بحث و دفاع
قرار دادهاند .بهعالوه ،مفهوم طبقهی عام میتواند م ستقل از این معنای از لحاظ مفهومی
متمایز از «عامیت» مفصتتلبندی شتتود ،آنچنانکه بستتیاری از فرازها در نوشتتتههای
مارکس و انگلس نشتتان میدهد ،آن ها در متن های بعدی خود به این معنا اشتتاره
نمیکن ند .بدین منوال ،بهمنظور بازستتتازی درک آن ها از طب قهی عام ،میتوانیم
نقلقولهایی را که من در رابطه با این معنای اخیر آوردهام ،نادیده بگیریم.

طبقهی کارگر و درک مارکز از طبقهی عام

مفهوم «عامیتی» که در باال به آن اشتتاره شتتد بههیچرو تنها مفهومی نیستتت که
موج

اغتشاش و عدم دقت در بحث طبقهی عام در دیدگاه مارکس و انگلس میشود.

برخی پیشفرض ها در ارتبا با مفهوم هژمونی  -مراد من بهطور تقریبی توانایی یک
طبقهی م سلط برای القای ارزش و باورهای خود به جامعه بهطور کلی ا ست ،به شکلی
که تمام جامعه دیدگاه اجتماعی ،سیا سی طبقهی م سلط را میپذیرد (و بدین شکل با
ستتلطهی او همنوایی میکند) -همچنین میتواند به بدفهمی مفهوم طبقهی عام بیانجامد.
بهویژه هنگامی که مف سران بر جنبهی هژمونی در مفهوم عامیت تأکید دارند .مارکس
و انگلس در ایدئولوژی آلمانی اشتتاره میکنند« :برای هر طبقهی جدیدی که خود را
در جایگاه طبقهی حاکم قرار میدهد ،بیش از آن که مجبور باشتتد ...منافع خود را
همچون منافع عام تمام اعضتتای جامعه معرفی میکند...باید به نظرات خود شتتکلی عام
ببخشد .) Marx and Engels, 1976, 60( »...بر پایهی این نقلقول ،طبیعی است
که همآوا با یکی از مفستتران نتیجه بگیریم « :یک طبقهی عام ،طبقهای استتت که
میتوا ند م نافع خود را همچون م نافع عمومی معرفی ک ند» ( Callinicos, 2006,
 .)75اما این خ صلتبندی صرفاً زمانی در ست ا ست که نمایندگی مورد نظر ،بهطور
دقیق منافع عمومی را بازنمایی کند .به ستتخن دیگر ،هنگامی که گروه های مختلف
میکوشتتند منافع خود را همچون منافع عمومی جلوه دهند ،آنچه که یک طبقهی عام
راستتتین را متمایز میکند حقیقت عینی ادعاهای او در ارائهی منافع عام در یک مقطع
تاریخی ویژه استتت .بهطور خالصتته ،ادعای پرولتاریا برای نمایندگی منافع عام یک
عقالنیت محض نی ست )1۰(.همانطور که سایر گروههای اجتماعیِ خواهان د ستیابی
به هژمونی ،در دورهای که پرولتاریا فیالواقع تنها طبقهی عام راستین محسوب میشود،
ادعاهایشان فاقد حقیقت عینی است و از عقالنیت محض فراتر نمیرود.
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پرولتاریا همچون عامل رهایی عمومی بشریت
اکنون به دفاع مارکس و انگلس در ارزیابی پرولتاریا همچون طبقهی عام و نگاه آنها
به مفهوم عامیت طبقه باز گردیم-یعنی طبقهای که برخالف طبقات دیگر برای منافع
جامعه بهطور کل عمل میکند .همانگونه که مشتتاهده کردیم پرولتاریا طبق نظر
مارکس و انگلس «طبقهای ا ست که جامعه را از تمام ا شکال ستم ،ا ستامار و سلطهی
طبقاتی بهطور عام و قطعی رها میکند .اما همچنین مارکس و انگلس باور داشتتتند که
پرولتاریا در دستتت یابی به رهایی خود موفق میشتتود «جامعه را بهطور کل از تمام
اشکال ستم و استامار رها سازد» .و الغای «سلطه بهطور عمومی را به ارمغان آورد» .به
نظر میر سد این دو تز با هم برای ک سانی که هدف خود را حداکارِ پی شرفتِ ب شری
قرار دادهاند حاوی این مضتتمون استتت که رهایی اقتصتتادی طبقهی کارگر ...هدف
سترگی ا ست که هر جنبش سیا سی باید همچون و سیلهای در خدمت نیل به آن قرار
گیرد .این امر بهدشواری حکمی غیرمعقول بهنظر میرسد اگر از یکسو ،زمان عامالنی
که به رهایی ان سان باور دارند محدود ،و از سوی دیگر ،رهایی طبقهی کارگر شر
الزم و کافی برای محو هرگونه ستم ،استامار و سلطه بهطور کلی باشد( ،برخالف سایر
جنبشهای رهاییبخش که هواداران آن به شکل قابل قبولی مدعی اند که مطابق منافع
جامعه بهطور کل عمل میکنند ،اما باور ندارند که پیروزی آن ها در هدف خود ،در
عین حال پایانی است بر تمام اشکال ستم ،استامار و

سلطه))11(.

پس پرستتش مرکزی این استتت :به چه دلیل مارکس و انگلس باور دارند که
گزارهی دوم حقیقت دارد .چرا آنها رهایی طبقهی کارگر را شر الزم و کافی برای
محو تمام اشکال ستم ،استامار و سلطه میپندارند به بیان سادهتر چرا رهایی پرولتاریا
وعدهی رهایی کامل بشتریت را دربر دارد ،یعنی وعدهای که هر کس را بهطور کامل
رها میکند (این ادعا که پرولتاریا در تعقی

حذف ستتتم طبقاتی به معنایی به منافع

همگانی خدمت میکند یک نکته است ،و باور به اینکه پایان بخشیدن به ستم طبقاتی
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معادل با رهایی همگانی استتت نکتهای کامالً متفاوت ).چرا امحای ستتتم طبقاتی -
برقراری جامعه بیطبقه  -دقیقاً متضتمن رهایی عمومی از ستتم محستوب میشتود ،و
احتماالً بعد از آن تنها ستم ناشی از «خصومت فردی» وجود خواهد داشت (همانگونه
که مارکس در مقدمه در باب نقد اقت صاد سیا سی طرح میکند)۲6۴ ،19۸۷و در یک
کالم چرا رهایی از بندگی چنین پیام تعیینکنندهای دربردارد

()1۲

همانگونه که مشتتاهده شتتد برای نتیجهگیری از نوشتتتههای مارکس و انگلس
میتوانیم دو نوع استدالل یا دفاع جداگانه ارائه کنیم .استدالل نخست بر این ادعا استوار
است که امحای سرمایهداری  -در نتیجه رهایی پرولتاریا – نقطهی پایانی است بر یک
شتتکل از ستتتم که تمام اعضتتای جامعه (از جمله خودِ ستترمایهداران .نگاه کنید به
زیرنویس  )1۵تحت تأثیر آن قرار دارند ،که در آن تداوم وجود سرمایهداری در زمان
ما اشکال غنیتر از خودآمایی فردی و اشکال عالیتر تکامل اجتماعی را عقیم میسازد.
در حالی که همزمان دالیل عدم امنیت اجتماعی را به شکل دایمی از بین میبرد )13(.به
ستتخن دیگر ،استت تدالل اول بر م نافع حاصتتتل از آزادی نیرو های مو لده از ق ید
محدودیتهای مناسبات تولیدی گذشته و در نتیجه از بین رفتن بحران اقتصادی ،تحول
یک تقستتیم کار منستتوخ و فلجکننده ،از بین بردن روشهای غیرمعقول ستتاختاری و
غیره تأکید دارد .ا ستدالل دوم حاکی از این ا ست که الغای تمایز و سلطهی طبقاتی،
بخش عمدهی شتترایط و امکانات عملی ستتلطه و استتتامار غیرطبقاتی نظیر جنستتی،
جن سیتی ،نژادی و غیره را ری شه کن میکند .و بردا شتن موانع از پیش پای نیروهای
مولده و امحای تمایز طبقاتی صرفاً دو جنبه از یک تحول به شمار میروند .این روندها
در واقع ،دو استدالل مجزا را برای این ادعا مطرح میکنند که رهایی پرولتاریا متضمن
از بین بردن ستم و ا ستامار و الغای « سلطه بهطور کل» ا ست ،و بنابراین پرولتاریا
میتواند همچون عامل رهایی همگانی عمل کند.
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با ا ستدالل نخ ست شروع کنیم یا خط ا ستداللی که بر ستم عمومی نا شی از دربند
بودن نیروهای مولده تأکید میکند ،استتتداللی که فرایند عمومی آن بهاندازهی کافی
آشناست .سرمایهداری زمانی محرک رشد اجتماعی بود ،اکنون به مانعی در برابر رشد
نیروهای مولده بدل شده و توسعهی اجتماعی بیشتر را سد میکند :اکنون روابط تولید
ستتر ما یهداری همچون زنجیری استتتت بر پای نیرو های مو لده .از این رو ،ال غای
سرمایهداری به شکل اجتماعی شدن وسایل تولید نقطهی پایانی است بر تقسیم طبقاتی
و شرطی مطلقاً ا سا سی برای ادامه پیشرفت بیشتر اجتماعی .یعنی د ستیابی به سطح
باالتری از ت کا مل اجت ماعی (اقتصتتتادی ،فنی ،فرهنگی و حتی اخالقی( .))1۴ر هایی
پرولتاریا ضرورتاً متضمن الغای سرمایهداری است -پرولتاریا بدون الغای سرمایهداری
و همراه آن سلطهی طبقاتی نمیتواند به وجود خود پایان دهد  -و از اینرو ،نمیتواند
بدون یک جهش قطعی در ت کا مل اجت ماعی خود را ر ها ک ند .این جهش به مع نایی
تمامی اع ضای جامعه از جمله خودِ سرمایهداران را رها می سازد )1۵(.از این جهت که
مانع ساختاری اساسی را از میان بر میدارد  -یعنی روابط تولید سرمایهداری – و «برای
تمام اع ضای جامعه نوعی از زندگی را ت ضمین میکند که نه تنها از حیث مادی ب سنده
استتت ،و روزبهروز کاملتر میشتتودو بلکه نوعی از زندگی که رشتتد آزاد و تحقق
تواناییهای فیزیکی و فکری را نیز برای همگان تأمین میکند»Engels, 1987, ( .
 )269–270به بیان خالصه ،رهایی طبقهی کارگر از ستم و الغای سرمایهداری پایانی
بر ستم عمومی است  -جامعه بهطور کل از آن بهرهمند می شود  -و نه صرفاً محو یک
یا چند ستم ویژه .این رهایی به پیشرفت دوران ساز در چارچوب ساختاری فراگیر
جامعه شتاب میبخ شد ،در تقابل با از بین رفتن برخی کارکردهای ستمگرانه  -اکنون
تعداد اندکی از آنها از حمایت قانونی بهرهمند میشتتوند  -در چارچوب جامعهای که
در سطح کالن کارکردی ستمگرانه دارد.
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این استتتدالل بهتنهایی برای تأیید این ادعا کافی نیستتت که رهایی پرولتاریا به
«تمامی اشکال ستم»« ،تمامی اشکال استامار» و «سلطه بر طور عام» پایان میدهد .اما
درک نقشتتی که در دفاع از ممتاز بودن و ویژگی مبارزهی پرولتاریا ایفا میکند حایز
اهمیت ا ست .فرض کنیم مارکس و انگلس در این ادعا برحق با شند که پرولتاریا در
جریان رهایی یک نظام اقت صادی-اجتماعی  -یعنی سرمایهداری  -را از بین میبرد که
تداوم وجود آن ما را از شرایط الزم برای دسترسی به اشکال باالتر از شکوفایی انسان
محروم میکند ،به بیان دیگر ،طوالنی شدن سرمایهداری نهتنها تکامل عمومی جامعه را
به تأخیر میاندازد ،بلکه منبع عمدهای از ستتتم برای تمام اعضتتای جامعه نیز بهشتتمار
میرود .تقریباً هرکس در جامعهی ستترمایهداری موجود به علت کارکرد این نظام به
نوعی تحت ستتم استت ،بهطور نمونه ،بهعلت بیثباتی اقتصتادی دایمی که این جامعه
ایجاد میکند )16(.اگر این حقیقت داشتتته باشتتد ،پس پرولتاریا در تالش برای رهایی
خود که با منافع او همچون یک طبقه همخوانی دارد ،بهطور قطع منافع دیگران را نیز
تأمین خواهد کرد-چون همگان در حفظ پیش شر رشد باالتر انسانی سهیم اند -بدون
این که در آینده گروهی دیگر را به تابعیت خود در آورد .رهایی پرولتاریا بهطور
مستتقیم و مادی منافع تمام گروههای تحت ستتم دیگر را با رها کردن آنها از ستتم
سرمایهداری تأمین میکند ،اما رهایی سایر گروههای تحت ستم (بهعنوان نمونه زنان)
بهطور مستتتقیم و مادی منافع مادی تمام اعضتتای طبقهی کارگر را برآورده نمیکند.
کلمهی «مستتتقیم» در اینجا تعیینکننده استتت :ستترنگونی ستترمایهداری و برقراری
سو سیالی سم/کمونی سم منافع همگان را به شیوهای کمابیش بالوا سطه تأمین میکند،
بهگونهای که بهرهمندشتتدگان خود این منافع را درمی یابند (شتتاید ،به جز برخی از
سرمایهداران) ،یعنی شرایط بسیار مساعدتر اقتصادی-اجتماعی برای شکوفایی .ریشهکن
کردن پدرستتاالری ستترانجام هم مردان  -همینطور مردان کارگر  -و زنان را رها
میکند ،چون نقشهای جنستتیتی ستتنتی را از بین میبرد و بدین وستتیله مرد را آزاد
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می سازد تا اشکال نوینی از بیان و تحقق خود را برگزیند ،اما این منفعت را بسیاری از
بهرهمندان در مرحله نخستتت درنمی یابند .چون در آغاز معنای آن برای برخی با از
دست رفتن پارهای از امتیازات «مادی» مشخص همراه است :منافعی که مردها بهعلت
وجود مردساالری از آن بهرهمند میشوند( .)Hartmann, 1981به هر حال ،الزامات
این ا ستدالل این ا ست که اگر ما میکو شیم برای رهایی اجتماعی به مؤثرترین شکل
م شارکت دا شته با شیم ،م شارکتی که م ستقیماً به نفع بیشترین افراد ممکن با شد و
ز ندگی آن ها را بهطور بن یادی متحول ک ند ،با ید برای م بارز در راه ر هایی طب قهی
کارگر اولویت قایل شویم .مگر آنکه این هدف کامالً غیرواقعبینانه باشد ،و نسبت به
رهایی گروههایی که تحت اشتتکال ویژهی ستتتم قرار دارند ،تالش بیشتری را طل
کند .تعداد افرادی که از رهایی طبقهی کارگر بهرهمند میشتوند و سترشتت و میزان
منفعتی که نصتتی
طبقهی

آنها میشتتود دلیلی استتت برای امتیاز قایل شتتدن برای مبارزهی

کارگر)1۷(.

همانگونه که پیشتر اشاره شد این استدالل هر چند قابل قبول است ،اما نمیتواند
برای ارجحیت دادن به مبارزهی پرولتاریا برای رهایی استتتداللی کامالً مجابکننده
با شد .چون ن شان نمیدهد که رهایی طبقهی کارگر به تمام ا شکال ستم ،ا ستامار و
سلطه بهطور عام خاتمه دهد .ا ستدالل طرح شده در اینجا به د شواری دلیلی در اختیار
ما قرار میدهد که ت صور کنیم پیروزی طبقهی کارکر مت ضمن پایان بخ شیدن به تمام
ا شکال ( سی ستماتیک) اجتماعی سلطه ،ستم و ا ستامار ا ست ،مگر آنکه بپذیریم
ا ستامار ،سلطه و ستم طبقاتی تنها شکل م صای

اجتماعی ا ست ،یا اینکه تمام انواع

دیگر سلطه ،ا ستامار و ستم منح صراً از الیهبندی طبقاتی نا شی می شود .اما همانگونه
که پیشتر ا شاره شد ،این تنها خط ا ستداللی نی ست که مارکس و انگلس در ادعای
خود به آن تکیه میکنند ،مبنی بر اینکه رهایی پرولتاریا تمامی ا شکال ستم ،ا ستامار

طبقهی کارگر و درک مارکز از طبقهی عام

و ستتلطه را محو میکند و تمام کستتانی که به رهایی انستتان عالقهمند اند ،باید برای
مبارزهی کارگران اولویت قابل شوند.
همانگونه که پیشتر بهطورخال صه ا شاره شد ،اگر نخ ستین خط ا ستدالل مارکس
و انگلس بر این نکته تکیه داشت که بنای سوسیالی سم یا کمونی سم ستم عمومی ناشی
از تداوم سرمایهداری را از بین میبرد .استدالل دوم آنها بر این استوار است که الغای
تمایزات طبقاتی شتترایط تحکیم و گستتترش ستتایر اشتتکال ستتتم ،ستتلطه و استتتامار
«غیرطبقاتی» را ری شهکن میکند .و در واقع ،وجود طبقات برای ا شکال دیگر ستم
نظیر پدرستتاالری و ستتلطهی نژادی شتترایط مستتاعدی فراهم میکند ،بستتیاری از
عملکردهایی که موج

تحکیم پدر ساالری و ستم نژادی می شوند بر روابطی ا ستوار

اند که از تمایزات طبقاتی ریشتته میگیرند ،چون پدرستتاالری و ستتتم نژادی استتاس تاً
دربرگیرندهی توزیع نابرابر مزایا و مشتتکالت اجتماعی بر پایهی جنستتیت و نژاد
مح سوب می شود .اما این نابرابریها صرفاً به علت د ستر سی متفاوت به کاالها و
فرصتهای گوناگون به وجود نمیآیند ،بلکه به این دلیل که کاالها و فرصتها خود
از ارزش ها و جاذبهی اجتماعی نابرابر برخوردارند ،و این منبع نهایی این دشتتواری
است .دسترسی محدود زنان به شغلهایی با درآمد باال غیرقابل قبول است (محدودیتی
که واب ستگی اقت صادی آنها را به مرد افزایش میدهد) ،اما اگر نظام اقت صادی م شاغل
را به «پُر درآمد» یا «کم درآمد» تقستتیم نکند و تمامی کارگران برای کار برابر
درآ مد مکفی و تقری باً برابر در یا فت کن ند ،این دشتتواری بهوجود نمیآ ید ( با در
نظرگرفتن پرداخت برای نیازهای

مختلف))1۸(،

توجه داشتتته باشتتید ادعا این نیستتت که امحای تمایز طبقاتی خودبهخود موج
ناپدید شتتدن تمام رفتارها و رویکردهای تبعیضآمیز میشتتود .نژادپرستتتی ،نابرابری
جنستتی ،ضتتدهمجنسگرایی و ستتایر رفتارهای تبعیضآمیز بهطور قطع در جامعهی
بیطبقه نیز به حیات خود ادامه میدهند ،همانگونه که این پیشداوری ها رفتار مردم
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را با سایر اعضای جامعهی طبقاتی شکل میدهد .بهعالوه ،این نوشتار دربارهی حوزهی
خانگی که من شاء ب سیاری از ا شکال ستم بر زنان در جامعه پدر ساالر ا ست ،سخنی
نمیگوید .ادعا این ا ست که ب سیاری از د شواریها و منا سبات که در سرمایهداری
بهطور معمول ستم ،استامار و سلطه را ممکن میسازد دیگر وجود نخواهد داشت.
در اینجا تأکید به این نکته الزم است که این نوشتار صرفاً تزهای آشنا را بازگو
نمیکند که ستم طبقاتی سایر ا شکال ستم بر پایهی جن سیت ،نژاد ،قومیت را ت شدید
میکند ،یا با آنها ارتبا دارد .عالوه بر این ،مت ضمن این ادعا نی ست که در جامعهی
سرمایهداری ستمهای نژادی و پدر ساالرانه قابلتقلیل به تخا صم طبقاتیاند ،که در این
جامعه جنبهی ا سا سی دارد .این نو شته بیشتر بر این امر تأکید دارد که تمایز طبقاتی
بسیاری از عملکردهایی را ممکن می سازد که اشکال غیرطبقاتی استامار ،ستم و سلطه
را بهوجود میآورند ،و اینکه جامعهی غیرطبقاتی به شکل چ شمگیری وقوع و شدت
اشکال غیرطبقاتی ستم را کاهش میدهد.
باری ،راه دیگری وجود دارد که در آن امحای سلطه و تمایز طبقاتی به ری شهکن
شدن شرایطی منجر میشود که سایر اشکال ستم غیرطبقاتی را ممکن میسازد .و این با
یکی از اشتتکال اِعمال ستتلطهی طبقاتی در جامعهی ستترمایهداری ارتبا دارد ،یعنی از
طریق کنترل مؤثر بر نیروی کار .مارکس در آثار اولیه و متأخر خود توجه ما را به
این پرستتش جل

میکند .او در یکی از فرازهای جالبی که در دستتتنوشتتتههای

اقتصادی -فلسفی  1۸۴۴وجود دارد ،میگوید «تمام بندگی انسانی به رابطهی کارگر با
تولید بستتتگی دارد ،و تمام روابط بندگی تغییرات و پیآمدهای این رابطه بهشتتمار
میروند» )19۷۵b, 280( )19( .و در نخ ستین ا سا سنامهی موقت انترنا سیونال ا شاره
میکند «تابعیت اقتصادیِ انسانِ کارگر به کسانی که ابزارهای کار ،یعنی منابع حیات
را در انح صار دارند ،ری شهی همهی صور بندگی و همهی ا شکال فالکت اجتماعی،
انحطا ذهنی و واب ستگی سیا سی ا ست» )a, 1419۸۵(.در هر دوی این نقلقولهای
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مارکس یکی از جنبههای رابطه کارگر و تولید در سترمایهداری کنترل بر نیروی کار
دیگران را مورد توجه قرار میدهد که به نظر او در تمام اشکال سلطه م شترک است-
در واقع آن را تحکیم میکند .به باور او این شتتیوهی اِعمال ستتلطه استتت ،کنترل بر
نیروی کار دیگران منشتاء و نخستتین وستیلهی اشتکال طبقاتی و غیرطبقاتی ستلطه،
استامار و ستم محسوب میشود (نظیر اشکال سلطهای که بر نژاد و ستم استوار است).
ادعای مارکس به این معنی نی ست که محو کار واب سته و غیرم ستقل در اقت صاد
ر سمی ،محو پدر ساالری را در پی دارد .در واقع ،تا آنجا که سرنگونی سرمایهداری
کنترل بر کار زن را در اقت صاد از بین میبرد ،موج

رهایی از جنبهی«طبقاتی» ستم

بر آنها ست  -رهایی زنان بهعنوان کارگر  -و نه رهایی زنان از ستم پدر ساالری .در
حالی که بستتیاری از نظریهپردازان پدرستتاالری با گزارهی مارکس توافق دارند ،اما
همانگونه که یک نویسندهی فمینیست یادآوری میکند «پایهی مادی که پدرساالری
بر آن استوار است به شکل بنیادیتر به کنترل مرد بر نیروی کار زن بستگی

دارد»()۲۰

( ،)Hartmann, 1981, 15آن ها همچنین بر این واقع یت تأک ید دار ند که بخش
زیادی از این «کنترل» در قلمروی کار خانگی و در پیوند با تقسیم کار خانگی اِعمال
میشود.
پس چهگونه ممکن است محو کار غیرمستقل/وابسته در اقتصاد رسمی به تضعیف
یا از بین رفتن ا شکال غیرطبقاتی ستم ،ا ستامار و سلطه بینجامد نخ ست ،الغای نظم
اجتماعی در چارچوب اقتصتتاد رستتمی که در آن برخی مجاز و قادر به کنترل کار
دیگراناند قطعاً زنان را ت شویق میکنند که کار غیرم ستقل/واب سته را در قلمروی خانه
نفی کنند .به سخن دیگر ،چنین تغییری ممکن ا ست در رابطه با انتظارهای مربو به
استفاده از کار خویش اثرات روانشناسانهی تعیینکننده داشته باشد :کسانی که به کار
کامالً م ستقل در «محل کار» عادت کردهاند ،ممکن نی ست به کنترل خارجی «بیرون
از م حل کار» ( بهعنوان نمو نه در خا نهی خود) تن در ده ند .از بین رفتن کار
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غیرم ستقل/واب سته در اقت صاد ر سمی جدا از این امتیاز روانی برای کارگران منفردو از
بین رفتن کار غیرم ستقل در اقت صاد ر سمی در عین حال موج

عدم م شروعیت کار

غیرم ستقل/واب سته در سایر حوزههای اجتماعی و زندگی خ صو صی خواهد شد .در
جوامع سرمایهداری اجبار به کار غیرم ستقل/واب سته در محل کار ضرورتاً به ا شکال
غیرم ستقل/واب ستهی کار خارج از محل کار م شروعیت میبخ شدو در ست نظیر آنکه
روابط اجتماعی سلسلهمراتبی و نابرابر خارج از قلمروی خصوصی رشد و تابیت روابط
سل سلهمرات

و نابرابر بینا شخ صی را در این حوزه ت شویق میکند .بهطور خال صه ،از

بین بردن کار غیرم ستقل/واب سته در محل کار ،انتظارات فردی و الگوهای اجتماعی را
در رابطه با خ صلت کار تغییر میدهد ،و تا این حد به از بین بردن پدر ساالری و سایر
ا شکال غیرطبقاتی ستم ،ا ستامار و سلطه یاری میر ساند )۲1(.البته کامالً جدا از این
مالحظات تأمین از حیث اجتماعی و تضتتمین شتتدهی کار خوب ،مستتکن مناس ت

و

م سایلی از این د ست ،به زنان این فر صت را میدهد که در صورت عدم شرکت مرد
در کارهای خانه با تهدید «خروج» ،قدرت چانهزنی خود را به شکل ا سا سی افزایش
دهند ،و این امر از توزیع نابرابر و سلسلهمراتبی کار در خانه جلوگیری میکند.
پس اجزای تمایز و سل سلهمرات

طبقاتی سازوکارهای ب سیاری دارد که موج

تحکیم شتتکلهای عمده ستتتم ،استتتامار و ستتلطهی غیرطبقاتی میشتتود .بستتیاری از
کارکردهایی که ستتازندهی این شتتکلهای بندگیاند ،به توزیع بستتیار نابرابر مزایا و
مشتتکالت ناشتتی از تمایز طبقاتی نیاز دارد ،و مزایا و مشتتکالتی که از شتتکل تمایز
طبقاتی نا شی می شوند و رواج کار واب سته آن را تحکیم میکند .بههمین دلیل ایجاد
جامعهی بیطبقه به حذف بستتیاری از عناصتتر و پایههای ستتتم نژادی و پدرستتاالرانه
کمک میکند .در حالی که الغای نابرابریهای پدر ساالرانه و نژادی ساختار طبقاتی را
به جای خود باقی میگذارد .و بدینترتی  ،بر سازوکارهای دست اندرکار ستم طبقاتی
بهطور ن سبی اثری چ شمپو شیدنی دارد .به همین دلیل ا ست که مارکس و انگلس بر
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محو طبقات پافشتتاری میکنند ،و انگلس در  1۸91مینویستتد«الغای طبقات خواستتت
بنیادی ماست»)199۰ d, 225; cf. Marx, 1985b, 121(.

برخی نتایج الزامی نظری
اگر باز سازی ارائه شده در این مقاله مورد توجه قرار گیرد ،مفهوم مارکس و انگلس از
پرولتاریا همچون «طبقهی عام» را به دشتتواری میتوان فکری اغراقآمیز دانستتت،
آنچنانکه مخالفان مارکستتیستتم میگویند .از اینرو ،این ادعا که رهایی پرولتاریا به
رهایی عمومی منجر میشتتود ،قابل دفاعتر از انحرافات رایجی استتت که به این نظریه
ن سبت میدهند .یعنی مارک سی ستها قادرند مبانی نظری قابل قبول برای این باور خود
ارائه کنند ،که مبارزهی طبقهی کارگر برای رهایی از اولویت برخوردار استتت .و با
استفاده از منافع به انتقاد افرادی نظیر میلیباند پاسخ دهند ،که بر این باور بود «طبقهی
کارگر سازمانیافته تا آنجا که میتوان از آن بهعنوان با شندهای واحد سخن گفت
تنها یک گروه ذینفع ا ست در کنار دیگران ،و بههیچرو سوژهای "ممتاز" مح سوب
نمی شود» )1۷ .19۸9( .بهطور خالصه ،به شکل موجهی میتوان اثبات کرد که رهایی
پرولتاریا در پیشبرد رهایی ب شری ن سبت به هر پروژهی سیا سی دیگر که هدف آن
الغای ستم ا ست از نقش تعیینکنندهتری برخوردار ا ست .و نظر مارکس و انگلس را
مغرورانه و به قول یکی از برخی مف سران بهعنوان «تحجر طبقاتی» » کنار نگذا شت.
()Hoffman, 1995, 142
تأکید بر این نکته شتتاید حایز اهمیت باشتتد که حمایت از این نظر الزاماً بهمعنای
پذیرش این نکته نی ست که ستم طبقاتی بدترین شکل ستم مح سوب می شود ،هرچند
مارکس با توجه به نقش مرکزی کار در انسان شناسی فلسفی خود احتماالً باور داشت
(کار فعالیتی استتاستتی استتت که از رهگذر آن ما استتتعدادها و تواناییهای خود را به
کمال میرسانیم و به خودتحققی دست مییابیم) ،که ستم بر کارگران در واقع بدترین
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و مخربترین نوع ستتتم به شتتمار میرود .تا زمانی که ما خود را به شتتکل های
غیرترکیبی ستم محدود کنیم ،این تز ممکن ا ست حقیقت دا شته با شد .اما ستم دارای
اشتتکال ترکیبی نیز هستتت که منابع مختلف و جداگانهای از ستتتم را در بر میگیرد.
بهعنوان نمونه ،ستم نژادی غالباً با ستم طبقاتی همراه ا ست ،در کنار انواع دیگر ستم
که از بدرفتاری ،حذف ،تبعیض و غیره نا شی می شود .ا شکال ترکیبی ستم در معنای
مطلق آن ،مطمکنا زیانآورترین شکل آن ه ستند ،با این فرض که ستم طبقاتی را در
نیز برمیگیرند .مو ضوع باز سازی شده در این مقاله ضرورتا به این معنا نی ست که
مبارزه علیه ستتتمهای غیرطبقاتی تا برقراری جامعه بیطبقه به تعویق بیافتد .من بیشتر
بر این باورم که رهایی پرولتاریا برای رهایی انستتان نستتبت به ستتایر پروژه های
ر هاییبخش مشتتتارکتی بن یادیتر محستتوب میشتتود .اگر چه پذیرش این نظر به
معنای«امتیاز بخشتتیدن» به مبارزهی پرولتاریا استتت ،اما لزوماً بهمعنای نادیده گرفتن
سایر مبارزات نی ست (حتی اگر این نظر مت ضمن برخی برای اولویتها برای مبارزات
طبقهی کارگر با شد ،بهویژه در مواردی که با سایر ابتکارهای سیا سی اختالفی بروز
کند).
بههرحال ،بگذارید برای نتیجهگیری بر هدفم در ستتطور پیشتتین تأکید کنم که در
صدد حقانیت و اعتبار مفهوم مارکس و انگلس از طبقهی عام و رهایی عام نبود ،بلکه
بیشتر میخواستتت نشتتان دهد که این مفاهیم منستتجم ،قابلقبول و حداقل قابلدفاع
هستتتند .یک استتتدالل جامع برای ادعای مارکس و انگلس در کنار چیزهای دیگر به
توضتتیح مفهوم «طبقهی اجتماعی» و «منافع طبقاتی» نیاز دارد :یک بیان کاملتر از
این تز که یک «طبقه» میتواند «نمایندهی منافع» جامعه بهطور کل با شد و ک شیدن
مرزهای رو شن بین مفاهیم « ستم» « ،سلطه» و «ا ستامار» .افزون براین ،این امر به
وارسی دقیق و دفاع از مفهوم سوسیالیسم/کمونیسم به روایت مارکس و انگلس وابسته
استتتت ،چون قا بلقبول بودن اد عای آن ها به برخی پیشفرض های بن یادی در مورد
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ساختار و ویژگیهای جامعهی سو سیالی ستی/کمونی ستی نیاز دارد( ،بیطبقه بودن،
برابریخواهی رادیکال ،نظم ساختاری که شکوفایی حداکار همگان را ممکن می سازد
و غیره) .در عین حال باید مشخص کرد پذیرش پیشفرضهای مارکس و انگلس ماالً
دربارهی ریشتتهکن کردن «ستتلطه بهطور عام» ،به معنای کم بها دادن به جان ستتختی
ا شکال غیرطبقاتی ستم نظیر ستم پدر ساالرانه یا نژادی نی ست .سرانجام الزم ا ست که
این اد عا را مورد بررستتی قرار دهیم که تأک ید مارکس بر جای گاه طب قهی کارگر
بهعنوان طبقهی عام به سرمنشاء یکی از غیردموکراتیکترین جنبههای مارکسیسم بدل
شده است)Cunningham, 1994, 27( )۲۲(.
اگر این پر سشها پا سخی درخور گرفته با شند ،مارک سی ستها میتوانند بازنگری
در مفهوم «طبقهی عام» را امری منا س

تلقی کنند .اما برای گ س ست از این مفهوم

بهطور کلی دال یل ا ندکی وجود دارد ،چون ه مانگو نه که مشتتتا هده کردیم درک
مارکس و انگلس کامالً عقالنی و از شائبه «متافیزیک کار» فاصله زیادی دارد.

ترجمهی حاضر با اندکی تلخیص از منبع زیر است:
RENZO LLORENTE, Marx’s concept of “Universal class”: A
Rehabilitation, Science & Society, Vol. 77, No. 4, October
2013, 536–560
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یادداشتها:
-1طبق نظر ستتی.رایت میلز «در مرکز اندیشتته مارکس-در واقع مرکز تمام نحلههای
مارکستتیستتتی -گزارهای وجود دارد :کارگران مزدبگیر در میان تمامی عناصتتر و
نیروهای جامعهی سرمایهداری ضرورتا بهعنوان کنشگران پویای سیا سی در بلوغ و
زوال سرمایهداری عمل میکنند» ( .)1۲۷ .196۲میلز مینوی سد هواداران این نظر «با
قدرت از طبقهی کارگر جوامع پی شرفتهی سرمایهداری همچون عامل تاریخی یا حتی
به عنوان مهمترین عامل در تحول رادیکال اجتماعی یاد میکنند در برابر دالیل واقعاً
موثر تاریخی که اکنون برخالف این انتظار گواهی میدهند».)1963 ;۲۵6(.
 -۲بهعنوان یک اشتتاره کوتاه به تمامی این موضتتوعات در پیوند با مفهوم«متافیزیک
کار» به میلیباند مراجعه کنید
Miliband, 1989, 15, 17; 1977, 41.
-3در مورد مفهوم طبقهی عام به نظر میرستتد که اختالف ستتیستتتماتیک یا قابل
مالحظهای بین مارکس و انگلس وجود ندا شته با شد ،به همین دلیل من در بحث از این
مفهوم و نتایج آن به آثار هر دو متفکر اشتتاره میکنم .اما اگر مقالهی من غالباً بر
مارکس تکیه میکند به این دلیل است که او نسبت به انگلس به شکل وسیعتری این
مفهوم را بهکار برده ا ست .بهعالوه انگلس خود در مقدمهی سال  1۸۸۸بر مانیف ست
کمونی ست ( )199۰b, 517ا شاره میکند در ابتدا مارکس بانی شکل دادن به مفهوم
«طبقهی عام» بوده است.
-۴برای اشاره و بحث صریح در باب این مفهوم مراجعه کنید به:
;Avineri, 1968, 57–62; Draper, 1977, 141–7; 1978, 70–72
Miliband, 1989, 17; Cunningham, 1994, 27; Townshend, 1996,
5; Ahmad, 1999, 43–44; Eagleton, 2002; and Callinicos, 2006,
74–75, 249–252.
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چند تن از مفستران (بهعنوان نمونه آوینری ،احمد و ایگلتون) با بیدقتی این مفهوم را
تعریف میکنند ،همانگونه که مکفرستتون در اشتتاره به کانینگهام همین کار را
میکند.
-۵من از این نحوهی بیان ا ستفاده میکنم تا پدیدههایی نظیر ستم پدر ساالری و نژادی
را از ستتتم هایی که بن یاد طب قاتی دار ند مت مایز کنم .مطمک نا اصتتطالح «غیرطب قه»
گمراهکننده استتت ،چون ستتتم پدرستتاالرانه و نژادی غالباً ستتلطه «طبقاتی» را هم
دربرمیگیرد ،و برای منظور کنونی ما امکانی معقول به نظر میرسد.
-6مقایسه کنید با «مقدمه»ی مارکس بر:
Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Law
«چون انقالب یک ملت و رهایی یک طبقهی ویژه از جامعهی مدنی ،بهطور همزمان،
موج

بهر سمیت شناخته شدن یک ر ستهی اجتماعی همچون ر ستهای از کل جامعه

می شود .)Marx, 1975a, 185( »...کلمهی «ملت» در اینجا ترجمه کلمه آلمانی
( )”die Revolution eines Volkes“( )Volkا ست .از متن این فراز بهرو شنی
بر میآید که «ملت» را باید از حیث ستتیاستتی-نهادی فهمید ،نه بهعنوان یک مفهوم
قومی-تاریخی.
-7مقای سه کنید با «مقدمه»ی انگلس بر چاپ آلمانی مانیف ست کمونی ست سال 1۸۸3
( .)199۰a, 118ا شاره به این نکته با ارزش ا ست که انگلس مفهوم طبقهی عام را -
گرچه بدون ا ستفاده از این ا صطالح  -بهعنوان عن صری از «گزارهی ا صلی» یا «فکر
اصلی» مانیفست قلمداد میکند(.)199۰b, 517; 1990a, 118
 «-۸پرول تار یا...تن ها با ال غای خود و نیروی م قابل خود به پیروزی میرستتتد» [یعنی
مالکیت خ صو صی] ( .) (Marx and Engels, 1975, 36میتوان ا ستدالل ارائه
شده در اینجا را به شکل زیر صورتبندی کرد .پرولتاریا بدون استامار شدن نمیتواند
وجود دا شته با شد .چون ا ستامار عن صر سازندهی سر شت پرولتاریا ست ،پرولتاریا تا
زمانیکه استتامار میشتود همچنان به وجود خود ادامه میدهد .بنابراین ،تنها راه برای
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پرولتاریا در محو استامار خود  -یعنی به رهایی دست مییابد  -الغای خود اوست کند،
یعنی کارگران باید دیگر پرولتاریا نباشند.
- bender, 1988, 18 and Simon, 1994, 27.9
بندر بر این نکته تکیه میکند ،اما توضتتیح این نکته را فراموش میکند که چهگونه
رهایی پرولتاریا به رهایی عمومی میانجامد.
-1۰آوینری به شکل سودمندی به تفاوت بین «طبقه در حال عروج» و «طبقه در حال
زوال» اشتتاره می کند(این اصتتطالحات غالباً در پیوند با تحلیل اجتماعی مارکس و
انگلس بهکار میرود) که اختالف بین این دو با «ادعای عامیت» رابطه دارد و این که
این اصطالحات «معتبر و واقعی» ه ستند یا نه (cf. Sacristán, 1983, ;۵۸ .196۸
 .)208در این تفسیر «طبقهی در حال عروج» اساساً مترادف «طبقهی عام» است.
-11در این مقاله اصطالح « ستم»« ،استامار» و « سلطه» را با دقت کامل بهکار نمیبرم
(ه مانگو نه که مارکس و انگلس چنین میکن ند) و تالشتتی برای تعریف این
اصتتطالحات و مرزهای کاربرد آن انجام نمیدهم .افزون بر این ،در صتتفحات بعدی
گاهی تنها به «ستتتم» اشتتاره میکنم و آن را بهعنوان اصتتطالحی به کار میبرم که
دربرگیرندهی «استامار» و «سلطه» هم هست .برای اینکه از تکرار بیش از حد پرهیز
کنم.
-1۲تری ایگلتون در کتاب اخیرش «چرا مارکس حق داشت» بهدرستی اشاره میکند
که مارکس اعضتتای طبقهی کارگر را همچون « عامالن رهایی عمومی» میپندارد
( )16۵ .۲۰11و حتی میپذیرد که ستتتم طبقاتی به حفظ نژادپرستتتی و پدرستتاالری
کمک میکند ( .)166 .۲۰11همانگونه که خواهیم دید این دلیلی استتت برای موجه
بودن «رهایی عام» .اما ایگلتون توضتتیح نمیدهد که چرا رهایی پرولتاریا متضتتمن
ر هایی عمومی استتتت (از منظر مارکس و انگلس) ،و مالح ظهی خود را به این امر
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محدود میکند که افراد هنگامی که «از قیدوبند طبقهی اجتماعی آزاد شتتوند»« ،قادر
به شکوفایی خود خواهند بود»(.)16۷
-13منظور من این نیستتت که اینها تنها مفاستتد یا زیانهایی هستتتند که میتوان به
سرمایهداری نسبت داد ،نکتهی بیشتر این است که در رابطه با این استدالل ویژه زیان
محسوب میشوند.
-1۴غالباً فراموش می شود که انگلس در آنتی دورینگ میگوید الغای طبقات همچنین
به رهایی اخالقی میانجامد و برای نخ ستین بار «یک اخالقیات واقعاً ان سانی را ممکن
میسازد که از تخاصم طبقاتی و خاطرهی ذهنی آن برتر است» ()۸۸ .19۸۷
 -1۵سو سیالی سم و کمونی سم به سرمایهداران نیز کمک میکند .البته نه در نقش شان
همچون ستترمایهدار .دلیل آن اگر پیشفرض های مارکس و انگلس دربارهی تکامل
سرمایهداری در ست با شد صرفاً یا حتی مقدمتاً این نی ست که ب سیاری از سرمایهداران
سرانجام در اثر رقابت ورشکست می شوند ،شرکتها ثبات مییابند و کنترل دولت بر
برخی از صنایع افزایش مییابد بلکه دلیل ا صلی بیشتر این ا ست که سرمایهداری
دربرگیرندهی درجهی قابل مالحظهای از بیگانگی برای خود سرمایهداران است ( see,
 .)e.g., Marx and Engels, 1975, 36برای نقلقول در این مورد مراجعه کنید
به انگلس متأخر که یادآوری میکند که کمونی سم به نفع سرمایهداران نیز ه ست(.
).Engels, 1990c, 314
-16تا آنجا که سرمایهداری به خود سرمایهداران آ سی

میر ساند ،عموماً به دلیلی

کامالً متفاوت است (به زیرنویس پیشین مراجعه کنید).
 -1۷توجه دا شته با شید که چهگونه این ا ستدالل با یک مورد ا سا ساً ا ستراتژیک برای
اهمیت کار ستتازمانیافته برای هر برنامهای در جهت تحول رادیکال اجتماعی تفاوت
دارد .به قول میلیباند ،استدالل اخیر به این معناست که «بدون سازمانیابی جنبشهای
کارگری بهعنوان نیروهای سیا سی ،نمیتوان نظم اجتماعی م سلط را از حیث بنیادی
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مورد چالش قرار داد ،چون طبقهی کارگر ستتازمانیافته نستتبت به نیروهای اجتماعی
دیگر از نیروی بالقوه ،انستت جام و ظرف یت بیشتری برای تحول اجت ماعی برخوردار
است»Miliband, 1989, 110; cf. Anderson, 1984, 90–93; Wood, ( .
 )1986, 15, 188–90در حالی که این ا ستدالل بهدر ستی بر اهمیت ب سیج طبقهی
کارگر تأکید میکند ،اما با بدیهی انگا شتن این امر که سو سیالی سم/کمونی سم به نفع
تمامی جامعه خواهد بود ،ناقص باقی میماند.
 -1۸در کنار فقدان بیکاری و عوامل دیگر این دلیلی استتت که استتتامار جنستتی در
جوامع بیطبقه نادر خواهد بود.
-19آوینری بهدرستتتی میگوید «بردگی پرول تاریا الگویی برای تمام اشتتکال انقیاد
انسانی محسوب می شود» .یکی از موارد استفادهی نسبتا مشهور تز مارکس را میتوان
در نظر او دربارهی فح شا م شاهده کرد «فح شا صرفاً شکل ویژهای از آن فح شای
عمومی است که کارگران در آن گرفتار اند».
-۲۰این کنترل طبق نظر هارتمن «با حذف زنان از د ستر سی به منابع مولد اقت صادی
الزم و محدود کردن جنسیت آنها حفظ میشود».
-۲1در این زمینه باید به خاطر داشتتت که جوامع ستتوستتیالیستتتی و کمونیستتتی برای
رضتتایتبخش کردن و جاذبهی بیشتر تمامی انواع کار از نیروهای مولده بهرهکشتی
میکنند.
-۲۲طبق نظر کانینگهام «این دیدگاه به عملکردی طبقاتی-تقلیلگرایانه میانجامد ،و
آن را تقو یت میک ند .نیرو های دموکرات یک را تجز یه میک ند و مو ج

انحراف از

کشتتف ریشتتههای مشتتکالتی نظیر نژادپرستتتی ،ملیگرایی افراطی ،پیشداوریهای
جنسگرایانه و غیرهمجنسگرایانه و نظایر آن میشود ،و علل این انحرافات را حفظ و
تحکیم میکند ،و حتی موج
دیگر میشود».

پیدایش چنین رویکردهایی در طبقهی کارگر و طبقات
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چکیده :منتقدان اغل

ادعا میکنند که جنبههای اصلی کتاب سرمایهی مارکس با توجه

به تغییراتی که بعدها در سرمایهداری ایجاد شده ،دیگر موضوعیت ندارد .این مقاله
استدالل می کند که این ادعا ،عمدتاً مبتنی بر کژفهمی یا کژتصویر کردن در مورد
سبکِ کتاب است .برای ماال ،کتابِ سرمایه به جای یک اثرِ نظری ،به عنوان یک اثرِ
توصیفی در نظر گرفته میشودو یا به جای اینکه اثری مرتبط با شیوهی تولید
سرمایهداری محسوب شود ،در ارتبا با سرمایهداری – بهطور کلی – در نظر گرفته
میشود .در ادامه ،این مقاله بهطور خاص به استداللهای سیلویا فدریچی 1،جاناتان
اِشپربر ۲،پل .آ .باران 3و پل سوئیزی ۴در تالش برای رد کردنِ موضوعیت نظریههای
بازتولید توان انجام کار و گرایش نزولی نرخ سود نزد مارکس ،میپردازد .این مقاله
میگوید که این تالشها شکست میخورد زیرا منتقدان ،تاحدودی سبکِ کتاب سرمایه
را درک نکردهاند.
کلمات کلیدی :کارل مارکس ،سرمایه ،نقد اقتصاد سیاسی ،روش مارکس ،موضوعیت
مارکس
همانطور که تری ایگلتون )۲۰11( ۵اشاره کرده است ،منتقدان مارکس ادعا
میکنند که نظام سرمایهداری «نسبت به روزگارِ مارکس به طور نامعلومی تغییر یافته
استو ازاینرو ،ایدههای او دیگر موضوعیتی ندارند ».به چالش کشیدن نیمهی نخست
این ادعا دشوار است .برخالف روزگارِ مارکس ،سرمایهداری اکنون نظامی است که
1 Silvia Federici
2 Jonathan Sperber
3 Paul A. Baran
4 Paul Sweezy
5 Terry Eagleton
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تمام کرهی زمین را بلعیده است .سرمایهداریِ رقابتی جای خود را به سرمایهداریِ دولتی
و انحصاری داده است .نقش سرمایهگذاری در چند دههی اخیر بسیار افزایش یافته است.
نیروی کار در کشورهایی که از لحاظ فناوری پیشرفته هستند ،چهرهای زنانه پیدا کرده
و «صنایع کارخانهای» دیگر غلبه ندارند .به نظر میرسد بین جهان و بسیاری از چیزهایی
که برای ما اهمیت دارد و دنیای توصیف شده در سرمایه ،شباهت اندکی وجود دارد.
به ویژه وضعیت بنیادینی که در جلد اول شرح و بسط داده شده است :گسترش سرمایه
از طریق استخراج ارزش اضافی کار کارگر در فرآیند تولید مستقیم .بنابراین من بخش
اول را به چالش نمیکشم .همانطور که نمیخواهم بخش دوم را هم (ایدههای مارکس
دیگر موضوعیت ندارند) با شیوهی مرسوم یعنی طرح ایدههایی از او که گمان میکنم
کماکان موضوعیت دارد ،به چالش

بکشم)1(.

بلکه قصد دارم این ادعا را با روش

اساسیتری مورد پرسش قرار دهم .یعنی با طرح پرسش دربارهی ارتباطی که این
استدالل بین تغییرات سرمایهداری با عدم موضوعیت نظریات مارکس فرض

میکند)۲(.

این استدالل در شکل سادهای که ایگلتون بیان میکند ،بهسرعت و آسانی از این
واقعیت که سرمایهداری تغییر یافته به این نتیجه میرسد که ایدههای مارکس دیگر
موضوعیت ندارد .گویا اعتبار این گذار بدیهی استو در حالی که اینطور نیست .مشخصاً
درست نیست که هر تغییری در سرمایهداری ،هر ایدهای از مارکس را از موضوعیت
خارج میکند .ازاینرو ،نباید به این مسکله در قال

چنین صورتبندی سادهای پرداخت

بلکه باید بر مبنای مورد-به-مورد موردتوجه قرار بگیردو و در هر مورد به استداللهای
میانجی نیاز است تا بین برخی تغییرات خاص در سرمایهداری و برخی ایدههای خاص
که از قرار معلوم موضوعیت خود را از دست دادهاند ،پیوند ایجاد کند.
این مقاله روی چند استدالل برجسته متمرکز است .مشخصا آن دسته از استداللهایی
که تالش میکنند تا بین برخی ایدههای مشخصِ مارکس و شرایط خاصی که دیگر
برقرار نیست ،رابطه ایجاد کنند .من به ادعاهای سیلویا فدریچی ( )۲۰1۲میپردازم که
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عقیده دارد مارکس متأثر از شرایط خاص زمان خود« ،کارِ بازتولیدی زنان» را نادیده
گرفته است چون در زمان او ،این نوع کار هنوز به بخش جداییناپذیرِ تولید سرمایهداری
تبدیل نشده بود .در ادامه به دو استدالل دیگر میپردازم که میگویند که توسعهی
سرمایهداری ،نظریهی گرایش نزولی نرخ سود را از موضوعیت خارج میکند .استدالل
نخست مربو به جاناتان اِشپربر ( )۲۰13bاست که در بیوگرافی اخیر او از مارکس
مطرح شده است .این نظریه به یک نسخهی منسوخ سرمایهداری مرتبط است که در آن
بهرهوری به سرعت افزایش نمییابد .استدالل دیگر که توسط مکت
به عنوان مکت

مانتلی ریویو( 1که

سرمایهی انحصاری نیز شناخته میشود) در نیم قرن گذشته قاطعانه دنبال

شده این است که نظریهی مارکس سرمایهداری رقابتی را پیشفرض گرفته استو در
نتیجه به خاطر تسلط انحصارها ۲و انحصارهای چندجانبهی 3کنونی ،دیگر موضوعیت
ندارد.
قبل از اینکه به مطالعهی این موارد بپردازم ،تأمالت جامعی را دربارهی سبکِ کتاب
سرمایه مطرح می کنمو زیرا این ادعا که این کتاب موضوعیت خود را از دست داده
است ،عمدتاً بر مبنای کژفهمی یا کژتصویر کردن سبکِ کتاب است .اول اینکه
سرمایه اساساً یک اثر نظری است ،نه توصیفی .بنابراین ،عدم انطباق آنچه که تشریح
میکند (یا به نظر میرسد که تشریح میکند) و چیزی که در دنیای واقعی مشاهده
میکنیم ،لزوماً گواه عدم موضوعیت آن نیست .دوم اینکه موضوع سرمایه شیوهی تولید

1 Monthly Review school
2 monopolies
3

زمانی به وجود میآید که چند عرضهکنندهی  Oligopolyانحصار چندجانبه یا
محدود ،در یک بازار حضور داشته باشند .در کشور ما ،خدمات مخابراتی نمونه خوبی
از انحصار چندجانبه است .همینطور صنعت تولید خودرو ،تا مدتها دارای چنین
وضعیتی بوده است.
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سرمایهداری هست ،نه کل جامعهی سرمایهداری .بنابراین شکست این کتاب در کشف
برخی جنبههای جامعهی سرمایهداری لزوما مترادف با عدم موضوعیت آن نیست .به
نظر من ،مکت

مانتلی ریویو به خطای اول و استدالل فدریچی به خطای دوم تعلق دارد

(خطای اِشپربر پیچیدگی کمتری دارد).
همانطور که باالتر اشاره کردم ،چون در این بحث به رویکرد مورد-به-مورد نیاز
داریم ،نمیتوانم به همهی ادعاهای موجود بپردازم .امیدوارم با طرحِ این نکتهی کلی که
ادعای عدم موضوعیت ایدههای مارکس در سرمایه ،عمدتاً بر مبنای خطا درمورد سبکِ
این کتاب است ،روشی را طرحریزی کنم که سایر ادعاها نیز با استفاده از آن تکذی
شود و یک جستار مفید برای دیگران ایجاد کند.
هرکسی می تواند اشتباه کند اما زمانی که یک اشتباه مشخص ،بارها و بارها تکرار
میشود ،میتوان ادعا کرد که این تکرار ،پایههای سیاسی و/یا مادی دارد )3(.شناساییِ
این مسکله فراتر از قلمرو این مقاله است .من به سادگی به این واقعیت میپردازم که
خطاهای پرسش اصلی ،صرفاً شناختی نیستو در نتیجه فقط با استداللهای مجابکننده
از بین نمیرود.

سرمایه اثری نظری است؛ نه توصیفی
این واقعیت که دنیای امروز با دنیایی که در سرمایه با آن مواجه میشویم متفاوت است،
به این معنا نیست که این کتاب موضوعیت خود را از دست داده است یا حتی نسبت
به زمانِ نگارش خود ،موضوعیت کمتری دارد .دنیا در زمان نگارشِ سرمایه نیز با کتاب
تفاوت های زیادی داشت و مارکس کامالً به آن آگاه بود .برای ماال ،او در جلد دوم
سرمایه میگوید« :این امر نمونهوارِ افق بورژوازی است ...جایی که معامالتِ تجاری
تمام ذهن مردم را پر میکند تا به جای بنیانِ شیوهی تولید به شیوهی تجارت مرتبط با
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آن نگاه کنندو و نه برعکس» .با وجود این ،او اصرار داشت که رابطهی بازاریِ بین
خریدار و فروشندهی توان انجامِ کار (سرمایهدارها و کارگران) «اساساً متکی بر سرشت
اجتماعیِ تولید استو نه شیوهی تجارت .یعنی دومی از اولی ناشی میشود( ».مارکس
)199۲:196
بنابراین ،پرسش این نیست که آیا سرمایهداری از زمانِ مارکس تا کنون چه اندازه
تغییر کرده است و یا حتی اینکه آیا این تغییرات بزرگ و مهم بوده است .پرسش این
است :این واقعیت که مسائل نسبت به تصویری که سرمایه از آنها ارائه داده کامالً
تغییر کرده است ،چه اهمیتی دارد آیا این واقعیت انتقاد برحقی است که به این کتاب
وارد شده و نشاندهندهی نابسندگیِ نظری آن است مارکس این قبیل انتقادات را
پیشبینی کرده بود و مکررا با تمایز قائل شدن بین «علم» و توصیف پدیدهها به آن
پاسخ داده بود .او در جلد اول سرمایه استدالل میکند:

تحلیل علمیِ رقابت تنها زمانی ممکن است که ماهیت درونیِ سرمایه را بفهمیمو
همانطور که حرکات آشکارِ اجرام آسمانی تنها برای کسی قابل درک است که از
حرکات واقعی آنها آگاه استو حرکتهایی که برای حواس محسوس نیست.
(مارکس )199۰:۴33
مارکس در جلد سوم «اقتصاد عامیانه»  -یعنی مکتبی را که در تقابل با اقتصاد
سیاسیِ «علمیِ» آدام اسمیت و دیوید ریکاردو ،روی توصیف پدیدهها متمرکز بود -با
مقایسهی شکل و ماهیت آن ،نقد میکند:

اقتصاد عامیانه در واقع چیزی بیشتر از تفسیر ،روشمندسازی و توجیه مفهو ِم
عاملهایی است که در روابط تولید بورژوایی گرفتار شدهاند ... .اما اگر نمودِ چیزها
مستقیماً با ماهیتِ آنها همخوانی داشته باشد ،تمام علوم بیفایده خواهند بود( .مارکس
)1991:9۵6
و در نامهای که سالها بعد به دوستی مینویسد ،استدالل کموبیش مشابهی میآورد:
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اقتصاددانِ عامیانه وقتی مغرورانه مدعی میشود نمود چیزها متفاوت هستند – نه آن
که رابطهی درونیشان را افشا کرده باشد– فکر میکند کشف بزرگی انجام داده است.
در واقع او برای اینکه عمیقاً به نمود چسبیده و آن را به عنوان اصل در نظر میگیرد،
از خودش متشکر است .پس چرا اصالً علم وجود دارد (مارکس )1۸6۸
ط آنها به شیوهای که در
بنابراین مارکس در تالش نبود تا با توصیف اجزاء و رواب ِ
سطح جامعهی سرمایهداری به نظر میرسد ،تفسیری از آن جامعه ارائه دهد که «به
نمودها چسبیده باشد ».در عوض او با «علم» سروکار داشتو یعنی «افشای رابطهی
درونی» بین اجزاء و روابط ظاهریِ آنها.
با توجه به این هدف ،به نظر من ارزیابی این کتاب از نظرِ انطباق با ظواهر موضوعیتی
ندارد .برای نمونه ،از لحاظ اینکه آیا معامالت تجاری و بازارهای مالی که بر اخبار و
اذه انِ بورژوازی تسلط دارند ،بر کتاب هم سیطره دارد .به جای آن ،این اثر را باید از
منظر میزانِ موفقیت در افشای روابط درونی ارزیابی کرد.

وجه مشخصهی سرمایه
اغل

مصرانه ادعا میشود که سرمایه برخی جنبههای مهم سرمایهداری را «نادیده

گرفته» یا « از قلم انداخته است» و یا تلقی آن از این جنبهها «توسعهنیافته» است .برای
ماال ،هتر براون )۲۰1۴( 1نویسندهی مانتلی ریویو اخیرا نوشته است« :نظریهی مارکس
در رابطه با شکل دادن به نظرگاهی که جنسیت را برای فهم سرمایهداری مهم میداند،
توسعهنیافته است ».او فرض میگیرد که «درکِ سرمایهداری» یکی از اهداف یا هدف
کلی سرمایه است .از آنجا که روابط جنسیتی از جنبههای مهم سرمایهداری است ،به

1 Heather Brown

266

اندرو کلیمن  /ترجمهی نیکزاد زنگنه

دنبال تدارک نظرگاه کاملتری از روابط جنسیتی است تا سرمایه را از موقعیت
توسعهنیافتهای که نویسنده آن را رها کرده ،نجات دهد.
به نظر من این سوءتفسیر مهمی از سرمایه است .این اثر به یک دلیل سرمایه نام

گرفته است .اسم این کتاب همهی آنچه که باید دربارهی آنچه در سرمایهداری اتفاق
میافتد بدانید یا هر آنچه که الزم است دربارهی سرمایهداری بدانید نیست .این اثر
مشخصاً روی سرمایه متمرکز شده استو فرآیندی که ارزش در آن و از طریق آن
خودگستری 1مییابد و یا به مقدار بزرگتری از ارزش تبدیل میشود .این دربارهی
این است که خودگستری چگونه تولید میشود ،چگونه بازتولید میشود (تجدید و تکرار
می شود) و چگونه کل فرآیند به طور ناقص در تفکر و مفاهیم مرسوم اقتصاددانها و
کاس ها بازتاب مییابد.
این بدان معنا نیست که سرمایه تقلیلگرا است .بین داشتن تمرکزِ خاص و تقلیلگرا
بودن ،تفاوت اساسی وجود دارد .فکر نمیکنم مارکس در جایی نوشته باشد که فرآیند
خودگستری ارزش تنها چیزی است که درون سرمایهداری مهم است و باقی فرآیندها
به آن تقلیل مییابد .ارزش روی بسیاری چیزهای دیگر تأثیرگذار بوده و این شاید دلیل
اصلی این است که کتابی درباره سرمایه با کتابِ همهچیز دربارهی سرمایهداری اشتباه
گرفته میشود .اما شناخت روابط درونی به معنای تقلیل چیزهای دیگر به خودگستری
ارزش نیست.
البته همیشه این حس وجود دارد که فالن کتاب با موضوع خاص ،مسائل دیگر را
«نادیده گرفته» یا « از قلم انداخته است» اما ما معموالً از این انتقاد نمیکنیم که چرا
یک کتاب آشپزی ،دستورالعمل تعویض روغن ماشین یا همهی تحلیلها در حوزهی
سیاست بینالملل را نادیده گرفته یا از قلم انداخته است .این اتهام که سرمایه برای طرح

1 self-expands
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بسیاری از جنبههای سرمایهداری و آنچه که درون آن اتفاق میافتد ناموفق بوده است،
از نظر من به همان نسبت نامناس

و غیرمنصفانه است.

محدود کردن قلمرو
برای درک کردن میزان اهمیت موضوع اصلی سرمایه ،باید حدودی را که مارکس
برای آن قائل شده بود در نظر بگیرید .او در اصل قصد داشت که نقدی با دامنهی بسیار
گسترده منتشر کند که نه تنها با اقتصاد سیاسی بلکه با فلسفه ،حقوق ،اخالق ،سیاست،
زندگی مدنی و شاید مباحث دیگر سر و کار داشته باشد .اما خیلی زود –در سال 1۸۴۴
یعنی  ۲3سال قبل از انتشار جلد یک سرمایه -نتیجه گرفت که پرداختن به تمام این
موضوعات در یک کار واحد مفید نخواهد بود( .مارکس  )19۷۵:۲۸۰در نتیجه
دستنوشتههای اقتصادی و فلسفی - 1۸۴۴به جز فصل آخر که به انتقاد از دیالکتیک
هگلی و به طور کلی فلسفهی هگل اختصاص یافت -صرفاً روی اقتصاد سیاسی متمرکز
بود( .مارکس )19۷۵:۲۸1
زمانی که مارکس در  1۸۵۷-۵۸به نقد خود از اقتصاد سیاسی بازگشت ،طرح نگاشتن
اثری را در سر داشت که از شش کتاب و یک مقدمه برای پیوند دادن آنها ،تشکیل
شده بود .کتاب اول سرمایه ،دوم مالکیت زمینداری ،سوم کارِ مزدی ،چهارم دولت،
پنجم تجارت خارجی و کتاب پایانی بازار جهانی و بحرانهای اقتصادی را در برمیگیرد.
این طرح کلی همچنین تصور میکرد که کتابی که به سرمایه میپردازد ،در چهار فصل
سرمایه به طور کلی ،رقابت ،نظام اعتباری و سرمایهی سهامی (مالکیت سهام) نوشته
شود .در نهایت بخش سرمایه به طور کلی شامل سه سرفصل عمده میشد :فرآیند تولید
سرمایه ،فرآیند گردش سرمایه و سود و بهره( .به روسدولسکی  19۷۷صفحات -1۲۰
 11نگاه کنید)
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بدین ترتی  ،مارکس تا سال  1۸۵۷یا  1۸۵۸قلمرو کارِ موردنظر خود را حتی از
آنچه که در  1۸۴۴انجام داده بود ،محدودتر کرد .این طرح صرفاً شامل مباحث اقتصادی
میشد (با یک استانای جزئی در کتاب با موضوع دولت) و گرچه این مباحث به طور
بالقوه زمینهی گستردهای را در برمیگیرد اما به نظر نمیرسد کلیهی ابعاد اقتصادی
جوامع سرمایهداری را پوشش دهد .برای ماال ،به نظر نمیرسد این طرح جایی برای آن
داشته باشد که مارکس بتواند تلقی نظاممندی از مصرف ،جنبههای اقتصادی روابط قانونی
یا تولید غیرسرمایهدارانه درونِ جامعه سرمایهداری (ماالً صنعتگران خویشفرما،
کس وکارهای غیرسرمایهدارانه و تولید خانگی) ارائه دهد.
تنها طرح دیگری که از مارکس باقی مانده ،هشت سال بعد (در  1۸6۵یا )1۸66
منجر به تولید کاری مشتمل بر چهار کتاب شد :فرآیند گردش مالی سرمایه ،اشکال این
فرآیند به طور کلی و «تاریخ نظریه» ماالً نظریهی اقتصاد سیاسی (به روسدولسکی
 19۷۷صفحه  13نگاه کنید) .سه کتاب نخست این مجموعه در نهایت کموبیش به سه
جلد سرمایه تبدیل شد و دستنوشتههای ویرایشنشدهی بخش چهارم ،پس از مرگ
مارکس تحت عنوان نظریههای ارزش اضافی 1منتشر شد.
توجه داشته باشید که سه کتاب اول مشابه همان چیزی است که مارکس در طرح
گستردهاش در سالهای  1۸۵۷-۵۸برای بخش «سرمایه به طور کلی» به عنوان یکی از
بخشهای کتابی دربارهی سرمایه ،در ذهن داشت .از این رو ،مارکس در بازهای حدوداً
هشت ساله به طور چشمگیری قلمروِ نقد اقتصاد سیاسیای را که میخواست منتشر کند،
محدود کرد .در ابتدا قرار بود اکار موضوعات مورد بحث سه جلد سرمایه تنها در یک
بخش در یک کتاب پوشش داده شودو کتابی که شامل سه بخش بیشتر از کتاب اول
بهعالوهی پنج کتاب دیگر میشد.

1 Theories of Surplus-Value
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چه بر سرِ بخشهای باقیماندهی کتاب اول و پنج کتاب دیگر آمد مارکس
( )1991:۲۰۵در پیشنویس آنچه که بعداً تبدیل به جلد سوم سرمایه شد ،میگوید
«نظام اعتباری و رقابت در بازار جهانی در خارج از محدودهی این کتاب» قرار داشت
و به جای آن «مربو به ادامهی محتمل آن بود ».او در همانجا اشاره میکند که
کماکان نگارش یک «مطالعهی ویژهی رقابت» را مد نظر دارد ( ،1991ص  ۲9۸در
مقایسه با ص  )۴۲6که نشان میدهد مارکس قصد نداشت که سرمایه شامل یک تلقیِ
جامع و نظاممند دربارهی رقابت باشد .سرمایه فاقد تلقیِ نظاممندی از سرمایهی سهامی،
دولت یا تجارت خارجی است .از سوی دیگر ،مارکس تمام این موضوعات را
جستهوگریخته مطرح میکند اما تا زمانی که به موضوع بحث اصلی مرتبط باشد.
بنابراین ،دلیل اینکه چندین کتاب و بخش که در طرح سالهای  1۸۵۷-۸مطرح
شده بود در سرمایه وجود ندارد این است که مارکس عامدانه قلمروی کار خود را
محدود کرد .در نتیجه این حذفیات نتیجهی ناکامی او در تولید یک پیشنویس قابل
انتشار از تمام سرمایه نیست.
با این حال ،به نظر میرسد سرمایه حداقل برخی از آنچه که مارکس در طرح
سالهای  1۸۵۷-۸قصد مطرح کردن آنها را داشت -در کتاب دوم درباره مالکیت
زمینداری و کتاب سوم دربارهی کارِ کار مزدی -شامل میشود .رانت ارضی در بسیاری
از جاها و به صورت نظاممند در جلد سوم سرمایه مطرح شده است .جنبههای کارِ مزدی
در نقا مختلف جلد اول مورد بحث قرار میگیرد :فصل ششم دربارهی فروش و خرید
توان انجامِ کار و بخش مختصری دربارهی دستمزدهاو نوسانات اشتغال و دستمزدها در
بخش هفتم بحث انباشتِ سرمایه .از سوی دیگر ،مارکس ( )199۰:6۸3بهعمد یک بحث
جامع دربارهی «اشکال» گوناگونِ دستمزدها را قلم میگیرد و میگوید این موضوع
«متعلق به مطالعهی ویژهی کارِ مزدی است و به همین دلیل به این اثر مربو نمیشود».
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رویهم رفته ،مشخص نیست که مارکس از ابتدا تا چه حد قصد اشاره کردن به
جنبههای مالکیت زمینداری و کارِ مزدی را داشته است .در هر صورت ،از اینکه
سرمایه دربرگیرندهی موضوعاتی است که در ابتدا قرار بود در کتابهای دوم و سوم
سرمایه مطرح شود ،نمیتوان به آسانی نتیجه گرفت که این اثر عامدانه بحثهای نظاممند
دربارهی چیزهایی را که مارکس پیشتر به عنوان بخشی از نقد اقتصاد سیاسی خود در
نظر گرفته بود ،حذف کرده است .بلکه میتوان اینطور گفت که سرمایه تنها با بخش
کوچکی از آنچه که مارکس در ابتدا (قبل از سال  )1۸۴۴میخواست به آن بپردازد،
سروکار دارد.

چرا مارکس قلمرو را محدود کرد؟
چرا قلمروی نقد اقتصاد سیاسی مارکس به شدت محدود شد به عقیدهی من دستکم
دو دلیل وجود دارد .یکی اینکه نقدی که او در ابتدا تصور میکرد ،بسیار بلندپروازانه
بود .او در آغاز برنامههای جاهطلبانهای در سر داشت ،اما با باال رفتن سن و ابتال به
بیماری ،انتظارات او برای ارائهی اثری موجه و قابل قبول ،تعدیل شد.
با این حال ،این پاسخ کافی نیست .شمار نسبتاً زیادی از نویسندگان هستند که نقدی
را ارائه میکنند که طیف گستردهی اقتصاد سیاسی ،فلسفه ،حقوق ،اخالق ،سیاست و
زندگی مدنی را شامل میشود و احتمالًا برخی دیگر چنین نقدی را در طی چند سال به
نتیجه میرسانند .این دلیل دیگری به دست ما میدهد :مارکس چنین نویسندهای نبود.
سرمایه کتابِ همهچیز دربارهی سرمایهداری نبود چون مارکس ،چنین متفکری نبود .او
متفکری برآمده از سنتِ دیالکتیکی ،روشمند و هگلی بود که دقیق ،وسواسی و
موشکافانه عمل میکرد .مارکس مشخصاً در تالش بود تا از با شروع از اشکال «واقعی
و عینی» اجتناب کند زیرا این کار معادل آغاز کردن با «ادراکِ نابهسامان از یک کل»
است (مارکس.)19۷3:1۰۰ ،
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در نظر گرفتن توضیح خود مارکس دربارهی اینکه چرا طرح اولیهی خود برای
تولید اثری را که با فلسفه ،حقوق ،اخالق ،سیاست و زندگی مدنی در کنار اقتصاد سیاسی
سر و کار داشت رها کرد ،میتواند روشنگر باشد .او در پیشگفتار کتاب
دستنوشتههای اقتصادی و فلسفی میگوید« :غِنا و تنوع مباحای که باید به آنها
بپردازیم ،تنها در صورتی در یک اثر میگنجید که من در قال

جمالت قصار مینوشتم

و یک ارائهی موجز تصویر یک اسلوببندیِ مستبدانه را میدهد( ».مارکس،
 )19۷۵:۲۸1بهعالوه او نتیجه میگیرد تا وقتی تالش نکند همزمان به جنبهی فلسفی و
دیگر جنبههای موضوع مورد بحث خود بپردازد ،میتواند بهتر استدالل را صورتبندی
کند« :تلفیق نقد معطوف به نگرورزی با نقد خودِ موضوعات مختلف کار مناسبی نیست.
چون مانع بسط یافتن استدالل میشود و دنبال کردن آن را دشوار میسازد» (همان).
این بدان معنا نیست که مارکس در تالش بود تا مباحث باقیمانده را از این
دستنوشتهها حذف کندو بلکه به این معناست که آنها را «بهتنهایی و فینفسه» در
نظر نمیگرفت .این مباحث به صورت نظاممند مورد بحث قرار نگرفتند بلکه صرفاً در
بزنگاههای ویژهای به آنها اشاره شده است .او سه معیار تعیینکنندهی موضوعات و
محل طرح آنها را مطرح میکند .اول اینکه با اقتصاد سیاسی «در ارتبا متقابل» باشد.
دوم اینکه در محل این ارتبا مورد بررسی قرار گیرد .سوم اینکه او این موضوعات
را تنها زمانی مطرح میکند که خودِ اقتصاد سیاسی با آنها در ارتبا قرار گیرد (همان).
تقریباً میتوان بهیقین گفت منظور از «خودِ اقتصاد سیاسی» نوشتههای خود
اقتصادسیاسیدانها است .از این رو ،مارکس پس از تصمیمگیری دربارهی اینکه کجا
به موضوعی خارج از اقتصاد سیاسی اشاره کند ،شیوهی اقتصادسیاسیدانها را در پیش
گرفت.
علت ظاهری این تصمیم این است که او در اینجا – همانگونه که در آثار بعدی-
درگیر نقد اقتصاد سیاسی بودو به ویژه یک نقد «درونماندگار» یا درونی .این سبک
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مارکس بودو تصمیمهای او دربارهی اینکه چه چیزهایی را در کجا مطرح کند ،بر
انتخابهای آزادانه و خالقانه ،فهم او از نحوهی کارکردِ جهان یا اینکه چه چیزی به
نظر خودش مهم بود ،مبتنی نبود .تصمیمهای او را تا حد زیادی تاریخِ پیشین اقتصاد
سیاسی که مورد نقد مارکس بود ،محدود و تعیین میکرد.
همانطور که در شواهد متنی خواندم ،مارکس در تکامل نقد اقتصاد سیاسی خود ،به
این شیوهها وفادار ماند .این وفاداری بهویژه در مورد کارهایی که او برای انتشار آماده
کرده بود ،صادق استو مقدمهای بر نقد اقتصاد سیاسی او در  1۸۵9و جلد اول سرمایه:
نقد اقتصاد سیاسی که نسخهی اول آن در  1۸6۷منتشر شد( .این کارها در مقایسه با
کارهای منتشرنشدهی او ،حاشیه و انحراف نسبتا اندک ،جریان فکری محدودتر در
نگارش و توجه بیشتر به ساختاربندی روششناختی این استدالل را در بر داشت ).یک
بار دیگر ،اینکه او چه چیزی را چه زمانی و کجا مورد بحث قرار میدهد ،تا حد زیادی
توسط این واقعیت محدود و تعیین میشود که مارکس درگیر نقد درونماندگار اقتصاد
سیاسی است ،نه ارائهی یک تفسیر مستقل از جامعهی سرمایهداری یا حتی اقتصاد
سرمایهداری.
البته نقد مارکس منحصر به نقد اندیشهی اقتصادی در معنای محدود آن نیست .او با
درجهی گستردهای دربارهی ماهیت شیوهی تولید سرمایهداری و چگونگی کارکرد و
کژکارکردی 1آن بحث میکند .اما نکته اینجاست که این مباحث مستقل نیست .این
نوعی سوءتفسیر است که آنها به عنوان «جهان به زعمِ مارکس» تعبیر شوند .آنها
عناصر نقد اقتصاد سیاسی او است« .انتخابهای» مارکس برای اینکه چه چیزی را
کجا ،چگونه و در چه زمینهای مطرح کند ،عمدتاً توسط اندیشهی اقتصاد سیاسی ازپیش
موجودی که مورد انتقاد مارکس بود ،تحمیل میشود.

1 malfunctions
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متأسفانه با اینکه نوشتن تفسیر دربارهی روش مارکس در سرمایه تبدیل به یک
کار دمِ دستی شده اما هنوز درک چندانی از جنبههای مهمی وجود ندارد که در آنها
روش مارکس مشخصا برای «او» نیست و گاهی اوقات حتی به معنای مناس

کلمه،

روش محسوب نمیشود و به جای آن پاسخی است که با موضوع موردنظر او محدود
شده است .شاید بهتر باشد به جای «روشِ مارکس» ،به پیگیری او در مورد دیالکتیک
ابژهی مورد انتقادش ارجاع دهیم.

()۴

فدریچی
سیلویا فدریچی (« )۲۰1۲:91نقد فمینیستی مارکس را ...که از دههی  19۷۰بسط یافته
است» مطرح میکند .استدالل مرکزی این نقد این است که:

تحلیل مارکس از سرمایهداری به این دلیل لنگ میزد :ناتوانی او در فهم کار مولد
ارزش در شکلی به جز تولید کاال و به تبع آن نابینایی در قبال اهمیت کار مولد
پرداختنشدهی زنان در فرآیند انباشتِ سرمایهدارانه ...اگر مارکس به این نتیجه میرسید
که سرمایهداری باید مبتنی بر میزان عظیمی کار خانگیِ پرداختنشده برای بازتولید
نیروی کار و ارزشزدایی از این فعالیتهای مولد به منظور کاهشِ هزینهی توان انجام
کار باشد ،شاید کمتر تمایل داشت که توسعهی سرمایهداری را اجتنابناپذیر و مترقی
تلقی کند (فدریچی)۲۰1۲:9۲ ،
فدریچی ( )۲۰1۲:9۴در ادامه میپرسد« :چرا مارکس مصرانه کار مولد زنان را
نادیده میگرفت » بخشی از پاسخ او این است که «مارکس وضعیت پرولتاریای صنعتی
زمان خود را آنطوری که میبیند ،تشریح میکند و کار خانگی زنان به ندرت بخشی
از آن بود ».تمرکز روی توصیف به جای نظریه و «زمانِ خود» نشان میدهد که تحلیل
مارکس از سرمایهداری در زمانِ ما کمتر موضوعیت داردو گرچه فاقد موضوعیت نیست.
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کجای این تلقی اشتباه است در وهلهی اول ،ادعای فدریچی در اینباره که به زعمِ
مارکس «توسعهی سرمایهدارانه اجتنابناپذیر و مترقی» است ،در کمترین حالت بسیار
گمراه کننده استو زیرا بیش از حد گسترده و فاقد شرایط الزم است .گذشته از این
بحث که توسعهی سرمایهدارانه در تمام جنبههای مهم «مترقی» است ،در واقع مارکس
در فرازی مشهور از سرمایه میگوید که توسعهی سرمایهدارانه به بدتر شدن شرایط در
فرآیند کار ،تبدیل شدن دوران زندگی کارگر به دوران کار و تشدید بهرهکشی سرمایه
از کارِ زنان و کودکان منجر میشود .بدین ترتی « ،همانطور که سرمایه انباشت
میشود ،وضعیت کارگر –صرف نظر از دریافتیِ باال یا پایین -بهناگزیر بدتر میشود».
(مارکس)199۰:۷99 ،
در مورد این ادعا که مارکس توسعهی سرمایهدارانه را اجتنابناپذیر دانسته ،باید
گفت او هرگز تصور نکرد که همهی کشورها باید از مرحلهی سرمایهداری گذر کنند
و در نهایت نتیجهگیری کرد که اگر انقالبی در کشورهایی که به لحاظ فناوری
پیشرفته هستند همزمان با انقالبها در کشورهای کمتر توسعهیافته روی دهد،
کشورهای کمتر توسعهیافته هستند که میتوانند واقعاً از گذر از مرحلهی سرمایهداری
اجتناب کنند( .به شانین (ویراست) مراجعه کنید)19۸3 ،
اما بگذارید به موضوع اصلی که فدریچی به آن میپردازد ،برگردیم :کار عمدتاً
زنان که به بازتولید توان انجام کار (توانایی کار کردن) اختصاص دارد .او بهدرستی
اشاره میکند که انباشتِ سرمایهداری بهشدت متأثر از چنین کاری است .در ادامه او
ادعا میکند که مارکس از «نابینایی» نسبت به اهمیت این مسکله آسی

میبنید و این

امر مانع تکامل «تحلیل او از سرمایهداری» میشود.
نمیتوان پذیرفت که مارکس درنیافته است که بازتولید توان انجام کارِ کارگران،
مستلزم «میزان عظیمی کار خانگیِ پرداختنشده» است .این واقعیت آشکاری است و
سخت است باور کنیم که کسی نتوانسته این را بفهمد .به ویژه کسی که  1۵۰سال پیش
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یعنی قبل از کاالییسازی بخش بزرگی از خدمات غذایی ،خدمات شستوشو ،مراقبت
از کودکان و  ...قلم میزده است.
عالوه بر این ،نظر فدریچی دربارهی «ناتوانی مارکس در فهم کار مولد ارزش در
شکلی به جز تولید کاال» در بهترین حالت بسیار گمراهکننده است .واقعیت این است
که در نظریهی ارزشِ او ،تولید کاال مترادفِ کار مولد ارزش است .در میان تمام
محصوالت کار ،تنها کاالها ارزش دارندو نه فقط ارزش مصرفی .در نتیجه ،در میان انواع
کارها ،تنها کارِ مولدِ کاال –نه صرفاً اشیاء و کارهای موثر مفید  -ارزش ایجاد میکند.
( )۵بدین ترتی  ،استدالل فدریچی به اینهمانگویی تقلیل پیدا میکند که مارکس در
فهم کار مولد ارزش در شکلی به جز تولید کاال ناتوان بود!
البته او حق دارد با مارکس مخالف باشد .اما نکته اینجاست که فدریچی مخالفتی
ندارد که «ناتوانی [مارکس] در درک» این امر ناشی از تمرکز مفروض او بر تشریح
شرایط «زمانهی خویش» است .بلکه فدریچی به جای رد کردن یک مسکله بهطور خاص،
به طور ضمنی ساختار مفهومی نظریهی ارزش مارکس را بهطور عام مردود میشمارد.
این ساختار به محض اینکه هر نوع تولید غیرکاالیی به عنوان مولد ارزش در نظر گرفته
شود ،بالفاصله و بهکلی فرو میریزد .و از آنجا که ساختار مفهومی سرمایه به عنوان
یک کل بر پایهی نظریهی ارزش است ،آن را نیز فرو میریزاند.
درست است که ساختار مفهومی عمومی یک نظریه را میتوان در ناتوانی نظریهپرداز
بر فهم چیزی خاص جستجو کرد .اما در این مورد بسیار نامحتمل است ،چراکه
(همانطور که باالتر توضیح دادم) سرمایه نقد اقتصاد سیاسی است و ساختار مفهومی
آن تا حد زیادی بر اساس هدف نقدش مشخص میشود .بهطور خاص مقولههای
دستبندی شده در کتاب مانند کاال و ارزش ،برگرفته از اقتصاد سیاسی مورد نقد او
است .مارکس از این اصطالحات در قال های پذیرفتهشده یا با کمترین تغییرات استفاده

اندرو کلیمن  /ترجمهی نیکزاد زنگنه

میکند و نمیتواند درحالیکه نقد درونماندگاری از اقتصاد سیاسی ارائه میدهد،
برخالف این انجام دهد.
نظر فدریچی در اینباره که مارکس کارهای مولد زنان را نادیده گرفته است،
نمونهای از گرایش به کژفهمی از سرمایه به عنوان کتابِ همهچیز دربارهی سرمایهداری
است .برای این که بفهمیم چرا کژفهمی است اول باید بفهمیم که منظور فدریچی از
«نادیده گرفتن» چیست .فدریچی در صفحهی پیشین ( )۲۰1۲:93مینویسد:

مارکس کار مولد زنان را نادیده میگیرد ...او با دقت زیاد پویاییهای تولید الیاف
و ارزشگذاری سرمایهدارانه را میکاودو درحالیکه وقتی به مسکلهی کار مولد میرسد،
آن را به مصرف کاالهایی که کارگران با مزد خود میتوانند بخرند و کاری که تولید
این کاالها نیاز دارد ،تقلیل میدهد .به عبارت دیگر ،در منظر مارکس نیز مانند طرحِ
کلی نولیبرال ،تمام چیزی برای (باز)تولید توان انجام کار مورد نیاز است ،تولید کاال و
بازار است .هیچ کار دیگری در ضمنِ آمادهسازی اجناسی که کارگران مصرف میکنند
یا برای تجدید ظرفیت جسمی و احساسی برای کار روی نمیدهد .هیچ تفاوتی بین
تولید کاال و تولید نیروی کار وجود ندارد .یک خط مونتاژ هر دو را تولید میکند.
بنابراین «نادیده گرفتن» صرفاً بدین معنا نیست که کار مولد زنان در میان
موضوعاتی که مارکس در سرمایه مطرح کرده ،نیست .یعنی مارکس باید این موضوع
را مطرح میکرد .این امر مستقیماً با چیزی که او مطرح میکند ،در ارتبا است و بحث
او تحریفشده و ناصحیح است زیرا به اشتباه کار مولد را بیاهمیت و حتی برای بازتولید
توان انجام کار کارگر غیرضروری تلقی میکند.
با این حال ،همهچیز از «تقلیل آن به مصرف کارگران» تا پایان بند نادرست است.
مارکس کاری را که توانایی انجام کار را بازتولید میکرد به کار کاالهای مصرفی
تقلیل نداد( .به مورد  ۷نگاه کنید) او نمیگوید که تولید و فروش کاالها «تمام آن
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چیزی است که برای (باز)تولید نیروی کار موردنیاز» است یا «هیچ کار دیگری»و
یعنی به کاری نیاز است که مستقیماً نیروی کار را بازتولید کند و قطعا بین فرآیندهای
کاری که نیروی کار را بازتولید میکند و کاری که کاالهای دیگر را بازتولید میکند،
تمایز قائل است.
راحتترین راهی که برای دیدن استدالل پوشالی فدریچی این است که به بخشی از
سرمایه مراجعه کنیم که خود او در بند بعدی به آن ارجاع داده است.

جای تعج

نیست که مارکس علیرغم این که اذعان میکند «حفظ و بازتولید

طبقهی کارگر یک شر الزم برای بازتولید سرمایه است» ،به سرعت اضافه میکند
«اما سرمایهدار ممکن است این بار را با خیال راحت به دوشِ انگیزههای کارگر برای
صیانت از خود بیندازد .همهی سرمایهداران به دنبال آن هستند که مصرف فردی کارگر
را تا حداقل الزم کاهش دهند( ».فدریچی)۷( )۲۰1۲:9۴ ،
از این رو مارکس نمیگوید که یک خط مونتاژ واحد کاالها و توان انجام کار را
تولید می کند .برعکس ،او عقیده دارد که بازتولید توان انجام کار فرآیندی است که
در آن «سرمایهدار» مستقیماً دخالت ندارد .از اینجا مشخص میشود که اوالً بازتولید
توان انجام کار با تولید سرمایهدارانهی کاال تفاوت دارد .ثانیاً به چیزی بیش از تولید و
فروش کاال برای بازتولید توان انجام کار نیاز داریم .چیزی بیشتر از آن که «سرمایهدار
ممکن است با خیال راحت به دوشِ انگیزههای کارگر برای صیانت از خود بیندازد».
به بیانی دیگر ،فرآیندهای متمایز تولیدی در جامعه سرمایهداری وجود دارد .در یک
فرآیند ،تولید سرمایهدارانه کار کارگران مزدبگیر در ترکی

با ابزار تولید کاال تولید

میکند .در فرآیندی دیگری که «در خانه» یعنی خارج از سپهر تولید سرمایهدارانه
اتفاق میافتد ،کار ی خانوار در ترکی
توان انجام کار خانوار را بازتولید میکند.

با ابزار تولید (کاالهای مصرفی و تجهیزات)

اندرو کلیمن  /ترجمهی نیکزاد زنگنه

ما در پرتو این تمایز میتوانیم چرخش جدیدی را در شیوهی فدریچی برای تبدیل
سرمایه به کتاب همهچیز دربارهی سرمایه داری شناسایی کنیم .او نه تنها به شیوهی
مرسوم اشاره میکند که نگرانی او بهدرستی بخشی از موضوع سرمایه است ،بلکه استدالل
میکند که خود مارکس بازتولید توان انجام کار را به عنوان بخشی از موضوع سرمایه
در نظر گرفته اما این کار را به شکل نادرستی انجام داده است .به این ترتی  ،دو فرآیند
متفاوت تولید را در یک گروه قرار میدهد بهطوریکه تولید خانوار را لحاظ نمیکند
و آن را غیرضروری میشمارد« :هیچ تفاوتی بین تولید کاال و تولید نیروی کار وجود
ندارد .یک خط مونتاژ هر دو را تولید میکند».
گمان می کنم بحث پیشین نادرستیِ این استدالل را روشن کرده است .سرمایه کار
بازتولیدی زنان را با تظاهر به اینکه خود تولید سرمایهدارانه توان انجام کار را بازتولید
میکند و به همین دلیل ،کار بازتولیدی ضرورتی ندارد ،نادیده نمیگیرد.
با این حال ممکن است این اتهام که سرمایه وجود کار بازتولیدی زنان را نادیده
میگیرد به دلیل دیگری درست باشد این کتاب قطعاً در این باره بسیار کم حرف
میزند .پرسش این است که آیا نیازی بوده که بیشتر از این به این مسکله بپردازد من
گمان نمیکنم زیرا این کتاب دربارهی سرمایه است و بحث آن دربارهی تولید (گذشته
از تفسیرهای جانبی و تقابلهای تاریخی) صرفاً بحای دربارهی اولین فرآیند از دو
فرآیندی است که پیشتر دربارهی تمایز آنها صحبت کردیم :تولید سرمایهدارانه یا به
عبارت روشنتر «فرآیند تولید سرمایه».
مطمکناً تولید سرمایهدارانه نمیتواند بدون بازتولید مستمر توان انجام کار ادامه پیدا
کند .کارگران باید بتوانند هفتهها و ماهها و سالها به سر کار بروند و نسلهای جدید
کارگران که جایگزین آنها هستند باید متولد و تربیت شوند .بدون شک بازتولید
توان انجام کار شر الزم برای بازتولید سرمایه یعنی تداوم فرآیند تولید سرمایهدارانه
است.
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پرسش این است که آیا این توجیه برای این ادعا که سرمایه نیازمند آن بود (یا
میبایست) که دربارهی تولید خانوار بحث کند ،کفایت میکند من گمان نمیکنم که
چنین نیازی وجود داشت .برای بازتولید سرمایه به شرایط متعددی نیاز است .برای ماال،
وجود دولت یکی از آنهاست .همانطور که وجود نظام حقوقی قراردادی ،اکسیژن و
حتی گیاهان .چرا اثری دربارهی تولید سرمایهدارانه باید راجع به هر آنچه که خورشید
بر آن میتابد صحبت کند و دربارهی خود خورشید که شرطی ضروری است .نتیجهی
آن آشفتگیِ ریزبینانه ،غیرمنطعف و غالباً غیرضروری خواهد بود« .فهم آشفته از یک
کل» یعنی چیزی که مارکس ( )19۷3:1۰۰برای اجتناب از آن با دشواریهای بسیاری
مواجه شد .ممکن است استداللهای برحقی در اینباره وجود داشته باشد که مارکس
برخی از مواردی را که باید مد نظر قرار میداده نادیده گرفته است .اما تجدید نظر در
شرایط الزم جزو این استداللها نیست.
ممکن است پاسخ مشابهی به این ایده (که فدریچی در مقالهی خود مطرح نکرده
است) داده شود که کاری که توان انجا ِم کار کارگر را بازتولید میکند و در واقع انواع
کارهای دیگر که خارج از تولید سرمایهدارانه انجام میشوند ،از آنجا که به طور
غیرمستقیم به ایجاد ارزش و ارزش اضافی کمک میکند ،باید به عنوان کار بازتولیدی
برای سرمایه در نظر گرفته شود .این ایده مبنایی است که بر اساس آن پلگرینو روسی1
به طبقهبندی آدام اسمیت که کار قضاوت ۲را بهعنوان غیرمولد در نظر گرفته بود،
معترض بود.

1 Pellegrino Rossi

حقوقدان ،سیا ستمدار و اقت صاددان ایتالیایی و یکی از چهرههای برج ستهی سلطنت وییه
فرانسه است.
2 magistrate

اندرو کلیمن  /ترجمهی نیکزاد زنگنه

از آنجا که سایر کارهای تولید بدون کار قاضی تقریباً ناممکن است ،روسی
استدالل میکند که کار آنها «اگر نه با همکاری مستقیم و مادی ،دستکم با یک
اقدام غیرمستقیم که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد ،به سایر اقدامات تولید کمک
میکند( ».به نقل از مارکس  )19۸9:19۰مارکس مشارکت غیرمستقیم کار قضات را
نفی نمی کند ،با وجود این تالش روسی برای از بین بردن تمایز میان کار تولیدی و
بازتولیدی را مردود می شمارد :دقیقاً این کار است که غیرمستقیم در تولید مشارکت
میکند  ...که آن را کار بازتولیدی مینامیم .در غیر این صورت ،باید بگوییم از آنجا
که قاضی بدون حضور دهقان نمیتواند به زندگی ادامه دهد ،پس دهقان تولیدکنندهی
غیرمستقیم عدالت استو و ماالهایی از این دست که کامالً بیمعناست( .همان)
بار دیگر به این نکته اشاره میکنم که هرچند ممکن است همهچیز با همهچیز در
ارتبا باشد ،اما بهتر است که از مطرح کردن یکبارهی همهچیز پرهیز کرد.

نظریهی نرخ نزولی سود نزد مارکس
«قانون گرایش نزولی نرخ سود» یکی از مناقشهبرانگیزترین جنبههای نقد اقتصاد سیاسی
مارکس است .این قانون مستقیماً برخالف بینش رایج که سرمایهداری مولدتر همان
سرمایهداری سودآورتر است ،عمل میکند .همچنین داللتهای سیاسی انقالبی دارد که
بسیاری –حتی از چپها -از آن عق نشینی کردهاند .اگرچه نظریههای دیگر جای پای
بحرانهای اقتصادی سرمایهداری را در مشکالت خاص و قابل اصالح (بهرهوری پایین،
کسادی تقاضا ،هرجومرج بازار ،مداخلهی دولت ،دستمزدهای باال ،دستمزدهای پایین
و  )...دنبال میکند ،قانون مارکس نشان میدهد که بحرانهای اقتصادی تکرارشونده به
دلیل خود سرمایهداری است و تحت این نظام اجتنابناپذیر است .فقط یک نظام
اقتصادی دیگر که ارزش و ارزش اضافی در آن وجود نداشته باشد- ،و نه اصالح نظام
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فعلی -میتواند گرایش سرمایهداری به تسلیم شدن در برابر بحرانهای اقتصادی را ملغی
کند.
بنابراین عجی

نیست که منتقدان در برابر مارکس تالش کردهاند تا ثابت کنند که

پیشرفتهای فناوری باعث کاهش نرخ سود نمیشود و قانون مارکس از آن رو نامعتبر
است که او موفق نشده ثابت کند تغییرات تکنیکی کاهشدهندهی کار باید در بلند
مدت باعث سقو نرخ سود شود .من جای دیگری به این انتقادات پرداختهام.

()۸

در

اینجا میخواهم به انتقاد سوم دربارهی قانون مارکس که به این مقاله مربو است،
بپردازم :این انتقاد که تغییراتِ سرمایهداری موضوعیت این قانون را از بین برده است.

اشپربر
یکی از نمونه های اخیر این انتقاد در بیوگرافی مشهور جاناتان اشپربر (استاد تاریخ
دانشگاه میسوری) با عنوان «کارل مارکس :یک زندگی قرننوزدهمی» نگاشته شده
است .اشپربر با توجه به نظریهی جامع خود دربارهی اینکه مارکس مردی بود که در
زمانهی خود محصور بود و اندیشهاش را باید در آن زمان در نظر گرفت نه فردای آن
زمان ( ،)۲۰13:۴۴3معتقد است که قانون مارکس دیگر موضوعیت ندارد زیرا به دوران
پیش از پیشرفت سریع فناوری تعلق

دارد)9( .

مارکس در فرض مسلم نرخ نزولی سود در حال بسط یک ایدهی جدید نیست بلکه
همان بخشی از اقتصاد سیاسی را که تکرار میکند که از زمان انتشار ثروت ملل آدام
اسمیت به بعد ،بدیهی بوده است .این ایده در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم
در بریتانیا ظهور یافت و مورد موافقت گستردهای قرار گرفتو در بریتانیایی با رشد
سریع جمعیت که به منابع محدود فشار وارد میکرد ،افزایش غیرمداوم و محدود
بهرهوری کار و یک ابداعی ازهمگسیخته از فناوری صنعتی اولیه ...بینش مارکس

اندرو کلیمن  /ترجمهی نیکزاد زنگنه

دربارهی آیندهی سرمایهداری ،نسخهی رونوشت گذشتهی سرمایهداری بودو نگاه
عق ماندهای که میان بسیاری از اقتصادسیاسیدانهای معاصر او مشترک بود.
اشپربر در مقالهای در گاردین که در همان زمان منتشر شد ،این نکته را روشنتر
مطرح کرد:

در نظر گرفتن موضوعیت ایدههای مارکس در اوایل قرن بیستویکم را میتوان با
جدا کردن عناصر قدیمی از آنهایی که در حال حاضر قابلیت تکامل دارند ،آغاز کرد.
در میان آنها مفاهیمی چون گرایش نزولی نرخ سود وجود دارد ...که از نظریههای
اقتصادی آدام اسمیت و دیوید ریکاردو منتج میشود و مشخصهی نسخهی منسوخشدهی
سرمایهداری با افزایش نرخهای پایین بهرهوری و بخش بزرگ کشاورزی تحت فشار
رشد جمعیت است.
انتقاد ارزشمند اشپربر از توضیح ریکاردو دربارهی گرایش نزولی نرخ سود ریشه
در این فرض او دارد که میانگین بهرهوری بخش کشاورزی به دلیل اختصاص یافتن
زمینهای قابل کشت برای تأمین غذای جمعیت روبهرشد کاهش مییابد .ریکاردو
مشخصاً در پیشبینی پیشرفت تکنولوژیکی قابلتوجهی که در کشاورزی اتفاق میافتد،
شکست میخورد.
با این حال ادعای اشپربر زمانی که میگوید توضیح مارکس دربارهی گرایش نزولی
نرخ سود «نسخهی رونوشت» و «منتج شده» از ریکاردو است ،اشتباه است .برعکس،
مارکس ( )19۷3:۷۵۴طعنه میزند که توضیح ریکاردو «از اقتصاد میگریزد تا در شیمی
آلی پناه بگیرد» و توضیح مارکس کامالً در تضاد با ریکاردو است .این نشاندهندهی
افزایش –و نه کاهش -بهرهوری به عنوان عامل اصلی کاهش نرخ سود است:

به این ترتی  ،گرایش نزولی مترقی نرخ سود بیان ویژهی شیوهی تولید سرمایهداری
از توسعهی مترقی بهرهوری اجتماعی کار است.
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نرخ سود نه به خاطر بهرهوری کمتر کار بلکه به دلیل باالرفتن بهرهوری آن ،سقو
میکند( .مارکس)1991:319 ،
جنبهی خاص بحث اشپربر دربارهی قانون گرایش نزولی نرخ سود این است که
نتیجهگیری موجز او  -این قانون به صورت شستهرفته در روایت مارکس با نگاه به وی
بهعنوان یک چهرهی قرن نوزدهمی جای میگیرد -با توضیحات مشروحش از قانون
مارکس در تناقض است .اشپربر مینویسد :برای مارکس «سرمایهداری دربارهی تولید
بیشتر و تولید بیشتر سودآورانه است» و «افزایش بهرهوری کار در کل اقتصاد
سرمایهداری ،ویژگی اصلی تحلیل مارکس بود( ».اشپربر)۲۰13:۴3۲ ،
به خاطر این تناقض آشکار و نیز ابهام مسلم در شیوهای که اشپربر مارکس را به
ریکاردو پیوند میدهد ،من مطمکن نیستم که او قصد دارد ادعا کند که قانون مارکس
مبتنی بر یک فرض منسوخ است که بهرهوری کشاورزی کاهش یا رکود را در پی
دارد .با این حال ،قصد اشپربر هرچه که باشد ،استدالل او مبنی بر پایان موضوعیت
قانون مارکس کامالً وابسته به ادعایی است که مارکس داشت یعنی فرض کاهش یا
ایستایی بهرهوری کشاورزی .از آنجا که مارکس در واقع مخالف این را میگوید،
نتیجهگیری اشپربر که رشد مداوم بهرهوری موضوعیت این قانون را از بین میبرد ،اشتباه
است.

مکتب «سرمایهی انحصاری»
استدالل دیگر برای اینکه تغییر در سرمایهداری قانون مارکس را فاقد موضوعیت کرده
است ،با ظهور انحصارها و انحصارهای چندجانبه تحت عنوان انواع شرکتهای
سرمایهداری غال
انحصاری»ی مکت

در ارتبا است .این استدالل جزء مهمی نظریهی پرنفوذ «سرمایهی
مانتلی ریویو است.
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نیم قرن پیش ،پل .آ .باران و پل مارلور سوئیزی از اعضای برجسته این مکت ،

«قانون سرمایهداری انحصاری که مازاد به افزایش گرایش دارد» را در سرمایهی
انحصاری 1مطرح کردند( .باران و سوئیزی )1966:۷۲ ،آنها استدالل میکردند که
نسخههای مختلف «قانون کالسیک-مارکسیستی گرایش نزولی نرخ سود  -به جای
نظامی که تحت استیالی انحصارها و انحصارهای چندجانبه باشد -متضمن یک نظام
رقابتی است» و این نیاز وجود دارد که قانون آنها جایگزین قانون مارکس شود زیرا
نظام تغییر کرده است:

ما با جایگزین کردن قانون افزایش مازاد به جای قانون نرخ نزولی سود قصد آن
را نداریم که یک قاعدهی پرسابقه در اقتصاد سیاسی را مردود بدانیم یا اصالح کنیم :ما
صرفاً این واقعیت مسلم را باور داریم که ساختار اقتصاد سرمایهداری نسبت به زمانی که
این قاعده صورتبندی شده بود ،دستخوش دگرگونی بنیادی شده است( .باران و
سوئیزی)1966:۷۲ ،
گرچه باران و سوئیزی ادعا میکنند که قانون مارکس «بر فرض وجود نظام رقابتی
مبتنی است» ،اما هیچ تالشی نمیکنند که این ادعا را با سند و مدرک اثبات کنند .آنها
نه صریحاً بلکه به طور ضمنی ،با سرمایه به جای یک اثر نظری ،به عنوان یک اثر
توصیفی برخورد کردند .ادعای آنها در این خصوص که قانون مارکس دیگر
موضوعیت ندارد ،بر مبنای این واقعیت ساده است که نظام سرمایهداری تغییر کرده
استو نه در تالشی واقعی برای نشان دادن اینکه استفاده از استداللهای مارکس برای
این نظام تغییریافته غیرممکن است .همانطور که خواهیم دید ،آنها نتوانستند به
نظریهسازی مارکس دربارهی انحصار توجه کنند .به طور خاص ،آنها نتوانستند با
استدالل مارکس در این مورد که انحصار گرایشی برای افزایش مازاد ایجاد نمیکند،
مواجه شوند.
1 Monopoly Capital
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از آنجا که قانون مارکس برای نظریهی بحران اقتصاد سرمایهداری او از اهمیت
محوری برخوردار است ،مکت

مانتلی ریویو نظریهی خود را برای دومی نیز جایگزین

میکند .این نظریهی مصرف ناکافی 1است .به این معنا که تقاضای مصرفکنندهی
ناکارآمد ،یک گرایش مزمن استو تقاضای سرمایهداری مولد (برای ماشینآالت،
ساختوساز ساختمان و غیره) نمیتواند در درازمدت سریعتر از تقاضای مصرفکننده
رشد کند .به این ترتی  ،گرایش مزمنی برای عق

ماندن تقاضای کل برای کاالها و

خدمات از عرضهی آن وجود دارد .برآیند ناگزیر یا این است که رشد عرضه (تولید)
به حدی که تقاضا تعیین میکند کاهش مییابد و یا این که افولهای مکرری وجود
دارد که عرضه را بهطور موقت با تقاضا متعادل میکند.

()1۰

بخشهای بنیادی این نظریه هیچ ارتباطی با افزایش انحصارهای چندجانبهی خرید
و فروش ندارد .همانطور که دو نویسندهی مانتلی ریویو (فاستر و مکچزنی)۲۰1۲:33 ،
اخیراً نوشتهاند:

سرمایهداری در طول تاریخ خود توسط رانهی مستمر برای انباشت مشخص
میشود...از این رو ،این نظام با تقاضای مؤثر ناکافی مواجه است :با موانعی برای مصرف
که در نهایت به موانعی برای سرمایهگذاری میانجامد.
با وجود این ،گرایش بهاصطالح مزمن تقاضا به کمبود در مقابل عرضه قرار است
با گرایش «عرضه» به افزایش در شرایط سرمایهداری انحصاری بدتر نیز بشود .با افزایش
حجم نسبی مازاد ،به اصطالح مشکل مصرف ناکافی بیشتر میشود و میزان تولیدی که
توسط مصرف کنندگان خریداری نمیشود نیز افزایش مییابد و از قرار معلوم «جذب»
مازاد توسط منابع دیگر تقاضا به صورت فزایندهای دشوارتر میشود.

1 underconsumptionist.
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اما چرا رشد انحصارها و انحصارهای چندجانبه موج

افزایش مازاد خواهد شد این

پرسشی کلیدی است که باید هنگام ارزیابی اینکه آیا قانون گرایش نزولی نرخ سود
بر اثر ظهور «سرمایهداری انحصاری» موضوعیت خود را از دست میدهد ،پاسخ داده
شود.
باران و سوئیزی به این پرسش حیاتی مختصراً پاسخ دادند .آنها اشاره کردند که
صنایع انحصاری چندجانبه (صنایعی که در آنها چند شرکت بزرگ غال

هستند) که

هزینههای تولید را کاهش میدهد ،با قیمتهای کاهشیافته برای محصوالت شرکتی
همراه نیست .بنابراین« ،تحت لوای سرمایهداری انحصاری ،هزینههای نزولی مداوماً
متضمن گسترش حاشیههای سود استو و گسترش حاشیههای سود به نوبهی خود
متضمن تجمیع سودها است که نه بهطور مطلق بلکه نسبت به درآمد ملی افزایش یافت».
به این ترتی « ،در نتیجهی توسعهی نظام مازاد به صورت مطلق و نسبی گرایش به
افزایش دارد( ».باران و سوئیزی )1366:۷1 ،این تمام پاسخ آنهاست.

متأسفانه ،در این پاسخ سفسطهی ترکی

وجود دارد .این سفسطه از این اشتباه ناشی

میشود که چیزی را که در سطح فردی درست است ،در مورد کل هم صادق در نظر
بگیریم .به این سفسطه میگوییم زیرا یک خطای منطقی است که استداللی را که حاوی
آن است نامعتبر میسازد .باران و سوئیزی با این ایده شروع میکنند که سود به عنوان
سهم از ارزش محصول شرکتها و صنایع فردی انحصار چندجانبه افزایش مییابد .سپس
با استفاده از سفسطه در ترکی

به راحتی به این نتیجه میرسند که تجمیع سود باید به

عنوان سهمی از مجموع یعنی محصول ملی افزایش یابد.
این نتیجهگیری نادرست است .حتی اگر تمام شرکتهای انحصار چندجانبه از
حاشیهی سود بهرهمند شوند و بخشهای انحصار چندجانبه در رابطه با کل اقتصاد رشد
کنند ،مجموع سود نسبت به ارزش مجموع محصول نباید افزایش بیابد .به جای آن ممکن
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است که سودهای اضافهی انحصارات چندجانبه به قیمت سود کمتر –و کامالً
جبرانشده -توسط شرکتها در بخش غیر انحصاری اقتصاد بیاید.
مارکس بر احتمال دوم صحه میگذارد و قانون گرایش نزولی نرخ سود بر مبنای
آن وضع شده است .در نظریهی او ،استخراج کار مازاد از کارگران در تولید سرمایهداری
تنها منبع ارزش اضافی است و ارزش اضافی تنها منبع انواع متنوع درآمدها است که به
صاحبان اموال تعلق میگیرد« .سرمایهداری که ارزش اضافی تولید میکند یعنی کسی
که کار پرداختنشده را مستقیماً از کارگران استخراج میکند ...در ادامه باید آن را با
سرمایهدارانی تقسیم کند که کارکردهای دیگر در تولید اجتماعی را به عنوان یک کل،
عملی کندو با مالک زمین و سایر افراد( ».مارکس )199:۷۰9 ،از آنجا که مجموع
مقدار ارزش اضافی با آنچه که در تولید سرمایهداری پدید میآید ،مشخص میشود،
ایجاد تغییر در شیوهای که بر اساس آن بین صاحبان اموال تقسیم میشود ،تأثیر
نمیگذارد .بنابراین ،اگر برخی از آنها موفق شوند بخش بزرگتری از ارزش اضافی
کل را بگیرند ،سهم دیگران به همان اندازه کاهش مییابد.
عالوه بر این ،باران و سوئیزی و دیگر اعضای مکت

آنها ،رشد انحصارها و

انحصارهای چندجانبه را به عنوان یک پدیدهی متأخر به تصویر میکشند که مارکس
نتوانست آن را درک کندو او دربارهی مرکزی شدن سرمایه و تکوریزه کردن ادامهی
روند آن بحث کرد( .مارکس ،جلد  ،1صص  ۷۷۷تا  )۷۸1او ظهور شرکتهای سهامی
خاص را مورد بحث قرار داد و به این نکته اشاره کرد که به «افزایش انحصارات در
بخشهای مشخص میانجامد( ».مارکس )1991:۵69 ،مارکس دربارهی قیمتگذاری
انحصاری و تأثیرات آن با جزییات بحث کرد .دویست صفحه از سرمایه به نمونهی
ویژهای از قیمتگذاری انحصاری اختصاص داده شده است :اجارهی زمین و هزینههای
کشاورزی که اجاره جزئی از آن است .این چیزی نیست که ما معموالً بعد از شنیدن
واژهی انحصار به آن فکر میکنیم اما از آنجا که زمینهای زراعی کمیاب است و به
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راحتی تجدیدپذیر نیست« ،محصوالت کشاورزی همیشه با قیمت انحصاری به فروش
میرسد( ».مارکس)1991:۸9۷ ،
در این مورد و به طور کلی ،مارکس صریحاً هرگونه ارتباطی میان قیمتگذاری
انحصاری با مقدار کل ارزش اضافی را انکار میکند .استدالل او همان برهان «بازی
حاصل جمع صفر» 1را -که باالتر مطرح کردم -به کار میگیرد:

[اگر] برابری ارزش اضافی با سود میانگین..با مشکالتی مانند انحصارهای طبیعی یا
مصنوعی ،و بهخصوص انحصار در مالکیت بر زمین مواجه شود به طوریکه انحصار
قیمت امکانپذیر شود ...این به آن معنا نیست که محدودیتهای تعیینشده توسط ارزش
کاال لغو شود .قیمت انحصاری برای محصوالت مشخص بهسادگی سهمی از سود
تولیدشده توسط تولیدکنندگان کاالهای دیگر با قیمت انحصاری منتقل میشود .به طور
غیرمستقیم ،یک اختالل محلی در توزیع ارزش اضافی در میان سپهرهای گوناگون تولید
وجود دارد ،اما این محدودیت خود ارزش اضافی را تحت تأثیر قرار نمیدهد( .مارکس،
)1991:1۰۰1
بنابراین ،بر طبق نظریهی او توانایی انحصارها و انحصارهای چندجانبه برای به دست
آوردن حاشیهی سود باالتر باعث افزایش مازاد به عنوان پیشرفتهای «سرمایهداری
انحصاری» نمیشود .این امر روی مجموع ارزش اضافی تأثیر نمیگذارد .از این رو
قانون گرایش نزولی نرخ سود مارکس –به عنوان قانونی مربو به رابطهی مجموع
ارزش اضافی با مجموع ارزش سرمایهایِ سرمایهگذاری شده -متضمن یک نظام رقابتی

یا بازی مجموع صفر (حاصم جمع صفر) بیانگر موقعیتی است که 1 zero-sum game

سود یک شخص با زیان شخص دیگر یکسان باشد ،در نتیجه تغییر خالص ثروت یا سود
صفر است.
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نیست .اگر این قانون نسبت به سرمایهداری بیشتر رقابتی دوران مارکس موضوعیت
داشت ،نسبت به سرمایهداری انحصاری زمان ما نیز موضوعیت دارد.
باران و سوئیزی در سرمایهی انحصاری ( ،1966ص  ۷3تا  )۷۸به مخالفتها علیه
قانون خود پاسخ دادند .اما اعتراض مارکس در میان اعتراضاتی که پاسخ داده شد ،وجود
نداشت .آنها به این اشاره نکردند.

جمعبندی
اغل

ادعا میشود که توسعهی سرمایهداری از دوران مارکس تاکنون ،جنبههای مهم

سرمایه مارکس را از موضوعیت انداخته است .این مقاله استدالل کرده است که این
ادعاها مبتنی بر کژفهمی و کژتفسیری سبک این کتاب است .این مقاله در ادامه به نقد
دقیق استداللهای برخی از متفکران برجستهای -فدریچی ،اشپربر ،باران و سوئیزی-
پرداخته که در تالش بودند تا موضوعیت نظریههای مارکس دربارهی بازتولید نیروی
کار و قانون گرایش نزولی نرخ سود را نفی کنند.
هدف من در این مقاله این نبوده است که این منتقدان (یا دیگران) را متقاعد کنم
که حق با مارکس است .آنها نسبت به نظریههای خود محق هستند .اما گمان نمیکنم
در غیاب استداللهای بیچونوچرا حق داشته باشند ادعا کنند که جنبههای کلیدی
سرمایه موضوعیت خود را از دست داده است .به زعم من ،نظرات فدریچی ،اشپربر،
باران و سوئیزی بسیار سست هستند.
بدون شک خوانندگان بسیاری هستند که میخواهند اینطور نشان داده شود که
«سرمایهداری تغییر کرده و دیگر با تحلیلهای مارکس همخوانی ندارد ».چرا که این
امر توجیهی برای آنها ایجاد میکند که سرمایه را به عنوان «گفتمانی که میتواند برای
مقابله با سرمایهداری در شرایط حاضر چشماندازی به ما بدهد» ببینند و نه به عنوان یک
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«کلیت عقالنی» (سیم )۲۰۰۰:۵6 ،با این حال ،برخی از ما ترجیح میدهیم با این اثر به
عنوان یک تمامیت منطقی برخورد کنیم و برای ما اهمیت دارد که در مقابل حملهها
مقاومت کنیم .مگر اینکه با استداللهای بیچونوچرایی مواجه شویم که ثابت کند
جنبههای کلیدی سرمایه موضوعیت خود را از دست داده است .در غیاب این استداللها
باید بر این موضع اصرار داشته باشیم که گرچه آنها نسبت به خودشان محق هستند،
مارکس نیز نسبت به خودش همینطور است.

پینوشتها
 .1من بخشی از آن را در کلیمن ( )۲۰13انجام دادم .مقالهای که یادداشت فعلی
تا قسمتی برمبنای آن نگاشته شده است.
 .۲ایگلتون ( )۲۰11نیز راهبرد مشابهی را اتخاذ کرده بود اما استدالل او مبهم
است« :خودِ مارکس کامالً از ماهیت همواره متغیر نظامی که به چالش کشیده
بود ،آگاهی داشت ...پس چرا این واقعیت که سرمایهداری در دهههای پیشین
تغییرِ شکل داده باید نظریهای را بیاعتبار کند که تغییر را جوهرهی اصلی
خود میداند » بااینحال ،مطمکنا وقوف مارکس به این واقعیت که
سرمایهداری تغییر میکند ،احتمال را که تغییرات مشخصی در نظام ،ممکن
است واقعاً تکوری او را نامربو سازد از بین نمیبرد .همهچیز به این بستگی
دارد که تغییرات مورد نظر از آن نوع هستندو نه به اینکه مارکس تغییر
سرمایهداری را به رسمیت شناخته است.
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 .3برای دیدن مباحث مرتبط با پایههای سیاسی و مادیِ ادعاهایی که میگویند
نظریهی ارزش مارکس از درون متناقض است ،به کلیمن ( ،۲۰۰۷کل اثر) و
کلیمن ( )۲۰1۰مراجعه کنید.
 .۴به همین دلیل است که فکر میکنم تالش برای گنجاندن سرمایه در چارچوب
«دیالکتیک نظاممند» اجباری است و ثابت میشود که بنبستی بیش نیست.
به زعمِ من آنها به اندازهی کافی به روشهایی که در آن مالحظات جدلی
بر ساختار سرمایه اثر میگذارد ،توجه نمیکنندو زیرا به قدر کافی به این
واقعیت اهمیت نمیدهند که موضوع این کتاب نه فقط شیوهی تولید
سرمایهدارانه بلکه اقتصاد سیاسی مورد نقد آن است .من کامالً موافقم که
مارکس یک متفکر دیالکتیکِ نظاممند بود اما فکر نمیکنم او تحمیل الگوی
پیشینی روی موضوع کسی را –انگار که شاهکلید را در دست داشته باشد-

اقدامی علمی یا دیالکتیکی تلقی میکرد .او در ویراستِ دوم آلمانی سرمایه
( )199۰:1۰۲اشاره میکند« :یک ارائهی مناس

از حیات سوژه-موضوع» با

«ساختِ پیشینی» که ساختار خود را از یک پژوهش تجربی و مفهومی
پیشینی دربارهی جزییاتِ یک سوژه-موضوع خاص به دست میآورد،
تفاوت دارد.
 .۵از آنجا که اصطالح ارزش در اینجا در معنای فنی آن استفاده میشود که با
ارزش مصرفی (سودمندی) تفاوت دارد ،مسکلهی مورد بحث هیچ ارتباطی با این
ندارد که کار مولد زنان از لحاظ سودمندی و اعتبار «ارزشمند» هست یا نه.
همچنین ربطی به این ندارد که کسانی که وظایف مولد انجام میدهد مستقیماً
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پاداش میگیرد یا نه .در نظریهی مارکس ،کار انواع مختلف کارگران که مستقیماً
به آنها پرداخت میشود ،ارزش ایجاد نمیکند.
 .6من باید این نکته دربارهی کارهایی که کاالهای مصرفی کارگران را تولید میکند،
کنار بگذارم .با نهایت احترام ،با فدریچی مخالفم .مشخصا این کار نیست که توان
انجام کار را بازتولید میکند .به همین دلیل است که تولید خودرو ،رانندگی تاکسی
نیست .این واقعیت که محصول (کاالهایی برای مصرف کارگران ،خودروها) یک
فرآیند کار به نهادهی تولیدی برای فرآیند کار دیگر (بازتولید توان انجام کار
رانندگی تاکسی) تبدیل میشود ،ما را از شناسایی دو فرآیند متمایز کار باز
نمیدارد.
 .۷نقل قولها از مارکس در صفحهی  ۷1۸کتاب ( )199۰است .به نظر میرسد آن
قطعه منبع اتهامی است که فدریچی به مارکس میزند که مارکس کار بازتولیدی
را به «مصرف کاالیی که دستمزد کارگران میتوان بخرد و کاری که تولید این
کاالها نیاز دارد» تقلیل داده است .مصرف کاالها تنها جنبهای از بازتولید توان
انجام کار است که در این قطعه مورد بحث قرار گرفته است .با این حال این قطعه
قصد آن را ندارد که توصیف یا توضیحی برای این پرسش ارائه کند که چگونه
توان انجام کار بازتولید می شود .هدف این قطعه این است که استدالل کند که
«مصرف فردی کارگر ...جنبهای از تولید و بازتولید سرمایه است( ».مارکس،
 )199۰:۷1۸به بیان دیگر ،مارکس یه جنبه از بازتولید توان انجام کار را برای طرح
یک نکته دربارهی مصرف برمیگزیند .این با تقلیل دادن کل فرآیند بازتولید
نیروی کار به مصرف تفاوت دارد.
 .۸قاعدهی مورد ادعای اوکیشیو ( )1961بیانیهی کالسیک خط اول حمله است .پاسخ
آن در کلیمن ( ،۲۰۰۷فصل  )۷داده شده است .هاینریش ( )۲۰13حاوی یک ماال
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متاخر درباره خط دوم حمله است .کلیمن ،فریمن ،پاتس ،گوسف و کونی ()۲۰13
به این پاسخ دادند .الزم به ذکر است که این پاسخ از این ادعا دفاع نمیکند که
تغییرات تکنیکی کاهشدهندهِ کار باید باعث نزول نرخ سود در بلند مدت شود.
این بحث میکند که مارکس چنین ادعایی نمیکند اما در عوض توضیح میدهد
که چرا میزان سود میل نزولی دارد.
 .9اشپربر همچنین این ادعا را تکرار میکند که قانون مارکس شکست میخورد چون
او اثبات نمیکند که تغییرات تکنیکی کاهشدهندهی کار باید در بلندمدت باعث
نزول نرخ سود شود( .در مورد  ۸هم به آن اشاره کردم).
 .1۰فصل  ۸کلیمن ( )۲۰1۲زمینههای تجربی و نظری این نظریه را به نقد میکشد.
منبع:
این متن ترجمهی مقالهای با عنوان
""How Not to Evaluate the Relevance of Marx's Capital
است که در سال  ۲۰16منتشر شده است.
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نقد اقتصاد سیاسی

این بحرانِ سرمایهداری
ساختاری است
گفتوگو با سمیر امین
ترجمهی کمال اطهاری

این بحران سرمایهداری ،ساختاری است

گفتوگوی حاضر که آخرین مصاحبه با سمیر امین است در یازدهم ماه
مه  2018در نشریهی هندی  Frontlineمنتشر شد.
شططما جهانیشططدن کنونی را بهمثابه بخش و قسططمتی از سططرمایهداری انحصططاری
فراگیر شدهی دوران ما تعریف کردهاید .تاریخ این جهانی شدن را چهگونه ردیابی و
مکانیابی میکنید؟
جهانی شدن چیز جدیدی نیست .بلکه بُعدی کهن و مهم از سرمایهداری است .این
را هندیها بهتر از هرکس دیگری میدانند .انگ ستان در آغاز قرن هجدهم هند را فتح
و مستعمره کرد که تا قرن بیستم پایید .این نیز جهانیشدن بود .نه آن جهانیشدنی که
شما میخوا ستید ،اما شما را به نظام جهانی سرمایهداری پیوند زد .ا ستعمار ،شکلی از
جهانی شدن بود .اما مردم هند علیه آن شوریدند و استقالل خود را پس گرفتند ،هرچند
رهبری آن رهبری انقالبی ستوستیالیستتی نبود ،و تحت رهبری ملی-مردمیِ گاندی و
نهرو به انجام ر سید .حزب کنگره که در پایان قرن نوزدهم تا سیس شد ،فعالیت خود
را در قرن بیستم بسط داد تا آن که استقالل هند در سال  19۴۷بهدست آمد ،اما به دو
قیمت :نخستتت ،بخش مهمی از هند در شتترق و غرب آن که اکنون پاکستتتان و
بنگالدش گ شتهاند ،از آن جدا شد .این جنایتِ ا ستعمارگر بود .دوم ،این بازپسگیری
توسط بورژوازی هند ،به رهبری حزب کنگره به انجام رسید که از حمایت گستردهی
مردم و از آنجمله طبقهی کارگر برخوردار بود .پس از این استقالل در سال  ،19۴۷ما
با الگوی جدیدی از جهانی شدن روبرو شدیم .الگویی از جهانی شدن که آن را میتوان
ج هانیشتتتدنِ توافقی  negotiated globalizationنام ید که برآی ند کنفرانس
باندونگ در ستتال  19۵۵بود .در این ستتال نمایندگان خلقهای چین ،هند ،اندونزی و
تعدادی ک شورهای دیگر برای نخ ستین بار در اندونزی دیدار کردند .اندک سالی پس

298

299

گفتوگو با سمیر امین  /ترجمهی کما اطهاری

از استتتقالل هند ،اندک ستتالی پس از ورود حزب کمونیستتت چین به پکن ،همچنین
اندک سالی پس از آن که اندونزی استقاللش را از هلند بازپس گرفت.
بدینترتی

الگوی جهانی شدن دیگری شکل گرفت .امروزه بهطور معمول گفته

میشود جهانیشدنِ پس از جنگ دوم جهانی دو قطبی ،مرک

از ایاالت متحده و اتحاد

جماهیر شوروی ،و تجلی این دوگانگی سیا سی ،جنگ سرد بین آنها بوده ا ست .این
بردا شت از ا ساس نادر ست ا ست .جهانی شدنِ پس از جنگ دوم جهانی را ،از سال
 19۴۵تا  19۸۰یا  ،199۰من جهانیشتتدنِ توافقی نامیدهام که تنها بین ایاالت متحده و
اتحاد جماهیر شوروی رخ نداد ،بلکه طرفهای دیگری یا حداقل چهار گروه از شرکا
هم داشت :یک ،ائتالف امپریالیستی ایاالت متحده و اروپا ،با همراهی ژاپن ،استرالیا و
کانادا .بیتردید دومین کنشتتگر اتحاد جماهیر شتتوروی با مؤتلفین خود در اروپای
شتترقی آن زمان بود .ستتومین کنشتتگر چین بود که هرچند بهاصتتطالح به اردوگاه
سوسیالیسم تعلق داشت ،اما خط مشی آن از سال  19۵۰به وضوح مستقل بود .شرکای
دیگر کشورهایی بودند که در باندونگ حضور یافتند و جنبش عدم تعهد ) (NAMرا
ساختند .این اردوگاه نهتنها ک شورهای آ سیایی ،بلکه ک شورهای تازه ا ستقاللیافتهی
آفریقایی در آن زمان را نیز دربرمیگرفت.
پس از آن م ستعمرههای پرتقال و بعد آفریقای جنوبی نیز به آنها پیو ستند .کوبا
تنها کشوری از آمریکای التین بود که به این گروه ملحق گشت .رژیمهای چهارمین
گروه را من ن ظام های ملی-مردمیِ ه ند ،مصتتر ناصتتری ،الجزایر و برخی دیگر از
کشتتورهای آستتیایی و آفریقایی میخوانم .بنابراین ما با الگوی جهانیشتتدن دیگری
روبرو بودیم که جهانیشدنِ چندقطبی ،با توافق بین چهار گروه شریک بود.
از دیدگاه خلقهای آستتیا و آفریقا ،در آن زمان امپریالیستتم مجبور به شتتناخت و
ت صدیق برنامههای ملی-مردمیِ هند و دیگر ک شورهای آ سیایی و آفریقایی گ شت.

300

این بحران سرمایهداری ،ساختاری است

بهجای این که ک شورهای جنوب خود را با نیازها و خوا ستهای جهانی شدن تطبیق
دهند ،این کشورهای امپریالیستی بودند که مجبور به انطباق خواستهای خود گشتند.
این جهانی شدنِ توافقی بین ک شورهای امپریالی ستی در یک سو ،و در سوی دیگر
ک شورهای بلوک سو سیالی ستی ،شامل اتحاد شوروی و چین و نیز بیشتر ک شورهای
جنوب بود .جهانیشدنِ توافقی در آن دوره ،که بهطور معمول  3۰سالهی پس از جنگ
جهانی دوم خوانده شتتده ،ستته قط

دارد :یکی الگوی غربی ،بهویژه اروپایی و نیز

ایاالت متحده و ژاپن ،که دولت رفاه نامیده شتتده و از پیروزی های طبقهی کارگر
برآمد ،که بهویژه در اروپا پیروزی طبقهی کارگر به دلیل نقش آن در درهم شک ستن
فاشیسم و نازیسم با همراهی ارتش سرخ بود.
دومین آنها ،طیف تجارب سو سیالی ستی بود :الگوی شوروی ،الگوی چینی ،که
میتوانیم الگوهای ویتنامی و کوبایی را بر آن ها بیفزاییم .همچنین قط ِ ستتوم هند را
داشتتتیم ،با حزب کنگره در زمان نهرو ،و بعد از وی بهطور مشتتخص ایندیرا گاندی.
بهعالوه مصر زمان ناصر و آن چه پیشرفتهای سوسیالیستی در بسیاری از کشورهای
خاورمیانه و آفریقا خوانده شد .این سه قط

از پیشرفت بازماندند ،به افق تاریخی خود

ر سیدند و به تدریج درهم شک ستند .برخی از این فروپا شیها ،مانند اتحاد شوروی در
سال  1991تلخکامی بود .نهتنها این ک شور به  1۵جمهوری تجزیه گ شت ،که اکاریت
آنها به سوی اروپا رفته و به اتحادیه اروپا و ناتو پیوستند ،بلکه سوسیالدموکراسی هم
در غرب شتتکستتت خورد .یعنی شتتکستتت کمونیستتتها در شتترق به پیروزی
سوسیالدموکراسی در غرب نینجامید .بلکه به شکست سوسیالدموکراسی در غرب به
تبدیلشان به سوسیاللیبرالها منجر گشت.
اکنون دیگر در اروپای غربی تفاوتی بین حاکمیت ستتوستتیالدموکراتیک یا
سو سیالی ستی ،با حاکمیت احزاب و متعارف و سنتی را ست وجود ندارد .همهی آنها
سو سیاللیبرالاند .بدین معنا که با سیا ستهای سرمایهی انح صاری جهانی همراهاند.
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سوم یا قط

قط

ما نیز از راههای مختلف درهم شک ست .در برخی موارد با کودتا.

در برخی هم چون هند ،به راستتت گرویدند و شتترایط و الگوهای جدید موستتوم به
جهانی شدن لیبرال را پذیرفتند .این رخداد از ایندیرا گاندی آغاز شد و در جان شینانش
شدت یافت .این پدیده در م صر هم تکرار گ شت .انور سادات پس از مرگ نا صر
(بهعنوان نخستین کس) گفت که دیگر حرفی مفت بهنام سوسیالیسم نخواهیم داشت،
به کاپیتالی سم و همپیمانی با ایاالت متحده و دارود سته بازخواهیم گ شت .چین پس از
مرگ مائو الگوی جدید جهانیشتتدن را اما با ویژگی هایی برگزید .تنها ویژگی های
سیا سی حزب کمونی ست چین نی ست که قدرت آن را حفظ کرده ،بلکه ویژگیهای
اقت صادی-اجتماعی آن نیز که از هند متمایزش مینماید ،مایهی آن بوده ا ست .تفاوت
بزرگ بین چین و هند این است که چین انقالبی رادیکال داشته ،اما هند تاکنون چنین
نکرده است.
پس دیدیم که [جهانی شدن] الگوهایی متنوع داشته است ،و فروپاشی این سه نظام،
مرک

از بها صطالح سو سیالدموکرا سی در غرب ،نظام شوروی و نظامات ما [جهان

سوم] بود که شرایط را برای سرمایهداری امپریالی ستی فراهم آورد تا خ صلت تهاجمی
بیابد و الگوی جدید جهانیشدنش را تحمیل کند.

خصلتهای این الگوی جدید جهانیشدن چیست ،شیوهی کارش چهگونه است؟
این خصتتلت فزاینده تهاجمی ،تنها ناشتتی از شتتکستتت ما ستتوستتیالیستتتها یا
کمونیستها یا مردمگرایان ملی نیست ،بلکه از دگرگونیهای کشورهای سرمایهداری

امپریالی ستی اروپا ،ایاالت متحده و ژاپن نیز ن شأت میگیرد .سرمایهداری انح صاری
نوپدید نی ست .سرمایهداری انح صاری ،همان طور که تو سط سو سیالدموکراتهایی

این بحران سرمایهداری ،ساختاری است

چون هابستتن و هیلفردینگ تحلیل شتتد ،در پایان قرن نوزدهم پدیدار گشتتت .اما
نتیجهگیری سیا سی لنین م شخص نمود که سرمایهی انح صاری به معنای نوکرمآب
گ شتن سرمایهداران بوده و ازینرو انقالبهای سو سیالی ستی در د ستورکار ا ست .در
عمل تمام این انقالبهای سوسیالیستی در پیرامون نظام امپریالیستی جهانی رخ داد.
این انقالبها از نیمهپیرامون یا ضعیفترین حلقه ،در رو سیه آغاز گ شت و بعد به
پیرامونی های واقعی مانند ویتنام و کوبا رستتید .اما در غرب خبری نبود .هیچ انقالب
سوسیالیستی در دستورکار ایاالت متحده ،اروپای غربی و ژاپن قرار نگرفت.
در مورد خود سرمایهی انح صاری هیچ چیز جدیدی ،جز پیمودن چند مرحله رخ
نداده است .نخستین مرحلهی سرمایهی انحصاری شامل یک دورهی طوالنی نیم قرنی از
پایان قرن نوزدهم تا جنگ دوم جهانی می شود .خ صلت سرمایهی انح صاری در این
دوره ،ملی بود .امپریالیستتم بریتانیا ،امپریالیستتم ایاالت متحده ،امپر یالیستتم آلمان،
امپریالی سم ژاپن ،امپریالی سم فران سه ،وغیره وجود دا شتند .نهتنها فتح و تحت سلطه
گرفتن پیرامونی ها ،بلکه جنگ بین خودشتتان نیز جاری بود .ستتتیز بین آن ها به دو
جنگ جهانی انجامید .تغییری که رخ داد این بود که سرمایهی انحصاری پس از جنگ
دوم جهانی ابتدا به تدریج و بعد بهطور جهشتتی در میانهی دههی  ،19۷۰به مرحلهای
جدید گام نهاد که من آن را سرمایهی انح صاری فراگیر نامیدهام .در این مرحله شاهد
دو رخدادیم .یک ،سرمایهی انحصاری موفق شد تمام اشکال دیگر تولید اجتماعی را به
پیمانکاری جزء خود تبدیل نماید .بدین معنا که ستترمایهی انحصتتاری بهطور وستتیعی
ارزش تولیدی تو سط فعالیتهای ان سان را در شکل رانت امپریالی ستی میبلعد ،که این
دربارهی ک شورهای ما نیز صدق مینماید .در این جهانی شدن جدید ،ک شورهای ما به
پیمانکاری جزء برای امپریالیسم فراخوانده میشوند.
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این رخداد دربارهی هند بدیهی استتت .مورد شتتهر بنگلور را در نظر آورید که به
سرزمین موعود پیمانکاری جزء سرمایهی انح صاری ،نهتنها برای انگ ستان و ایاالت
متحده ،بلکه سرمایهی انحصاری اروپا ،ژاپن و بقیه تبدیل شده است.
در این جهانیشدن چالشهای پیش رو برای کشورهای جنوب چیست؟
چالش امروز ما جستتتجو و تالش برای بدیل استتت .ما باید از تختهبند این الگوی
جهانیشتتدن بهدرآییم .باید جهانیشتتدن را دگرگون ستتازیم .نخستتت با جهانیشتتدنِ
ا ستعماری برای هند و دیگر ملتها روبرو بودهایم .برآیند پیروزی خلقهای هند ،چین

و دیگران بر آن ،جهانیشتتدن توافقی بود .اکنون به عق  ،بهاصتتطالح به جهانیشتدن
لیبرال برگشتتتهایم که در آن تصتتمیمات بهطور یکجانبه توستتط کشتتورهای  ،Gیا
ایاالت متحده ،اروپا و ژاپن گرفته میشتتود .چالش پیش روی ما نپذیرفتن این الگوی
جهانی شدن ا ست .نباید دربارهی این جهانی شدن توهمی دا شت .این جهانی شدن برای
ک شورهای آفریقایی به معنای غارت منابع ملیِ نفت ،گاز ،مواد معدنی و نیز زمینهای
فاریاب استتت .این برای هند ،و نیز بستتیاری دیگر از کشتتورها در آمریکای التین و
آ سیای جنوبی ،شکلی دیگر دارد و شامل بهرهگیری از مزیت نیروی کار ارزان ما،
انتقال ارزش تولیدشتتده در کشتتورهای ما در جهت منافع رانت انحصتتاری نظام
امپریالیستی میشود .این چالش پیش روی ما است.
جان بالمی فاسططتر مینویسططد تنها دو گزینه پیش روی ما اسططت :سططوسططیالیسططم یا
خودنابودگری ( )exterminismبه دلیل به بنبسطت رسطیدن سطرمایهداری .شطما
نوشططتهاید سططرمایهداری خودکامه شططده اسططت .آیا منظورتان این اسططت که پایان
سرمایهداری در افق پدیدار شده؟ چه چیزی از سرمایهداری نظام اجتماعیِ خودکامه
ساخته است؟

این بحران سرمایهداری ،ساختاری است

سرمایهداری دچار بحران ساختاری است .در میانهی دههب  19۷۰نرخهای رشد در
مراکز توستتعهیافتهی ستترمایهداری ،ایاالت متحده ،اروپا و ژاپن ،به نیمی از آن در 3۰
سال قبل کاهش یافت و دیگر بهتر هم ن شد .این به معنای تداوم بحران ،و حتا تعمیق
ساالنهی آن ا ست .این خبرها که بحران رو به پایان گذا شته چون نرخ ر شد در آلمان
یا جایی دیگر از  1.۲به  1.3افزایش یافته ،خندهدار است.
این بحرانی  Lشکل است .یک بحران  Uشکل که بحرانی متعارف در سرمایهداری
ا ست ،بدین معنا ا ست که همان منطقِ موجد رکود ،پس از تغیرات ساختاری کوچک
موج

بازگشت رشد میگردد .یک بحران  Lشکل به معنای ناتوانی نظام برای خروج

از بحران استتت .در نتیجه نظام باید تغییر یابد و تنها تغیرات ستتاختاری کوچک کافی
نی ست .این به معنای ر سیدن به نقطهی سرا شی  ،به سوی زوال سرمایهداری ا ست .اما
برههی زوال بسیار خطرناک است .زیرا سرمایهداری در آرامش منتظر مرگش نخواهد
ماند .بلکه برای حفظ موقعیتش ،برای حفظ برتری امپریالیستتتی مرکزها ،وحشتتیانهتر
عمل خواهد کرد .این ری شهی م شکالت ا ست .نمیدانم منظور ک سانی که میگویند
«خطر جنگ بیش از همی شه ا ست» ،چی ست .جنگ در سال  1991آغاز شد ،در ست
پس از فروپاشی اتحاد شوروی ،با جنگ عراق.
پس از فروپاشتتی یوگوستتالوی ،جنگ در اروپا هم باال گرفت .از نظر من اکنون
شتتاهد آغاز فروریزش خود نظام اروپایی هستتتیم .این را شتتما فقط در نتایج منفی
سیا ستهای ریا ضتی نمیبینید .به این معنا که فقط برای مردم بد نی ست ،بلکه برای
ستترمایهداری نیز منفی استتت .چرا که رشتتد را ،رشتتد ستترمایهداری امپریالیستتتی را،
برنمیگرداند .این رشد بازگشتنی نیست .در این زمان برخی واکنشهای سیاسی مانند
برگزیت را هم م شاهده میکنید که دردی را دوا نمیکند .آن را در ا سپانیا و کاتالونیا
هم میبین ید ،و از این واکنش ها بیشتر و بیشتر خواه ید د ید .حکو مت های فوق
ارتجاعی شوینیستی اروپای شرقی نمایی دیگر از آن است.
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ازینرو ب حث در بارهی راه جلوگیری از ج نگ بیهوده استتتت ،چون ج نگ و
موضعگیریها با آشفتگی بیشتری از منطق این نظام در حال پوسیدن تبعیت میکند.
یکی از هشطططداردهندهترین پدیدههای جهانیشطططدن نولیبرال ،رشطططد فزایندهی
نابرابریِ بی سابقه در تاریخ بوده است .اقتصاددانانی چون توماس پیکتی میزان آن را
بهطور تجربی مسططتند کردهاند .پیکتی برای مقابله با این نابرابری ،سططازوکار وضططع
جهانی مالیات ثروت با مالیات تصاعدی را پیشنهاد نموده است .آیا این راهکار را در
سرمایهداری ممکن میدانید؟
این دادهها درستتتاند و حداقل بهترینهای موجوداند .با این همه تحلیلهای انجام
گرفته براساس نشانههای بازتابدهندهی این واقعیت (رشد شتابان نابرابری در  ۵۰سال
اخیر) ،د ستکم ضعیف ا ست .این واقعیت که نابرابری همه جا ر شد کرده ،نیاز به
تبیین دارد .آیا علت واحدی داشته است آیا الگوی رشد نابرابری در همهی کشورها
هم سان بوده ا ست و اگر الگوهای متفاوتی از نابرابری وجود دارد ،چرا چنین شده
استتتت بهطور م اال در گزارش ج هانی نابرابری ( The World Inequality
[ )Report, 2018تألیف پیکتی و دیگران] به تمایزی که من حیاتی میدانم توجه
ن شده ا ست :یعنی از یک سو به مواردی از ر شد نابرابری که با ر شد درآمد کل (یا
نزدیک به کل) جامعه همراه بوده ا ستو و از سوی دیگر به نابرابری به همراه بینوایی
اکاریت.
ازین لحاظ مقای سهی چین با هند گویا ا ست .در چین ر شد درآمد برای نزدیک به
همهی مردم رخ داده ،هرچند که برای برخی ر شد درآمد بیشتر از دیگران (اکاریت)
بوده است.
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ازاینرو در چین ر شد نابرابری با کاهش فقر همراه گ شته ا ست .اما این دربارهی
هند ،برزیل و تقریباً تمام دیگر ک شورهای جنوب صادق نبوده ا ست.در این ک شورها،
ر شد (و در برخی موارد ر شد باالی چ شمگیر) تنها به نفع اقلیت (از یک در صد در
گینهی ا ستوایی تا  ۲۰در صد در هند) تمام شده ا ست .اما ر شد به نفع اکاریت جامعه
نبوده ،که آنها را بینواتر ساخته است .برخی سنجهها ،مانند ضری

جینی ،برای نشان

دادن این تفاوت ناتواناند .بهطور ماال چین و هند میتوانند ضتتری

جینی یکستتان

داشته باشند ،اما معنای اجتماعی این پدیدهی یکساننما (رشد نابرابری) بسیار متفاوت
است.
دومین موضوع ،محدودیت سیاستهای پیشنهادی گروه تدوینکنندهی گزارش و
شاید ناپخته بودن آنها ا ست .بیتردید و ضع مالیات ت صاعدی در همهی موارد بهجا
ا ست ،اما تا هنگامی که با تغییراتی کافی در سیا ستهای عمومی اقت صادی همراهی
نشود ،آثاری محدود دارد .مالیات تصاعدی در کنار تداوم سیاست بهاصطالح «لیبرال»
به ستترمایه (که امروز ستترمایهی انحصتتاری استتت) اجازهی فعالیت دلبخواه میدهد،
نتایجی اندک دارد .بهعالوه توسط حاکمانی که در خدمت سرمایهی انحصاری هستند،
«غیرممکن» تلقی و رد خواهد شد.
دربارهی قانون حداقل دستتتمزدها هم چنین استتت .بیتردید وضتتع آن در همهی
موارد بهجا ا ست ،اما اگر سیا ست اقت صادی عمومی لیبرال برقرار با شد ،اثری اندک
خواهد داشتتت .مزدها در پی تورم ،بهطور واقعی کاهش خواهد یافت .این استتتداللی
استتت که توستتط لیبرال ها هم عنوان میشتتود تا کل ایدهی قانونی نمودن حداقل
د ستمزدها را رد نمایند .د ستر سی برابرتر به آموزش و بهدا شت میبای ست هدف هر
نظام قانونی حاکم بر جامعه باشتتد .به عالوه این پیشنیاز هر کوشتتش جدی برای
«بالندگی» ( )emergingا ست .اما چنین انتخابی به معنای ازدیاد هزینههای عمومی
ا ست ،و لیبرالی سم چنین ر شدی را غیرقابل قبول میداند .از همین رو طرح پی شنهاد
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«مشاغل بهتر» ،اگر با سیاستهایی نظاممند برای صنعتی شدن و مدرن شدن کشاورزی
خانوادگی همراه نگردد ،سخنی توخالی است .چین تا حدودی در پی این اهداف است،
اما نه هند.
لیبرالها بر ضرورت کاهش بدهی عمومی ا صرار میورزند و نوی سندگان گزارش
مذکور آن را تأیید می کنند .در حالی که باید دید که رشتتد بدهی عمومی از چه
سیاستهایی ناشی شده است به عقیدهی من این رشد بسادگی ناشی از سیاستهای
لیبرال ا ست .حتا مورد تقا ضا ا ست ،زیرا امکان د ستر سی به سرمایهی بیشتر را برای
سرمایهگذاری مالی فراهم میآورد.
سوم این که تنظیمکنندگان این طرح ،تا آنجایی که من از نو شتههای دیگر شان
اطالع دارم ،اقت صاددانان لیبرال ه ستند .بدین معنا که آنها دربارهی دو مو ضوع شکی
بهخود راه نمیدهند که من آنها را تعیین کننده میدانم :یک ،آنها به مزایای بازاری
آزاد با حداقل ممکن انتظامبخ شی با دخالت سیا سی باور دارند .دو ،آنها معتقدند برای
الگوی جهانی شدن بازی که حرکت هرچه آزادترِ سرمایه را از یک ک شور به دیگری
ممکن ستتازد ،جایگزینی وجود ندارد ،و این پیشنیازِ توستتعهی جهانی و در نهایت
همتایی ک شورهای فقیر با تو سعهیافتهتر ا ست .آنها در بهترین حالت «رفرمی ستی»
شبیه استیگلیتز هستند .آنها بهقوت باور دارند که کشورهای فقیر میتوانند با پیگیری
و حتا تعمیق پیوند خود با نظام سرمایهداری جهانی« ،همتای» ک شورهای تو سعهیافته
گردند .گذ شتن پنج قرن از تاریخ تو سعهی ناموزونِ متداوم و تعمیقیابنده ،میتوان ست
حداقل مایهی شک دربارهی این فرضیه شود.
پس شما برای مقابله با این رشد نمایان نابرابری چه پیشنهادهایی دارید؟
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به عقیدهی من لیبرالی سم بهطور جدی هرگونه تال شی را برای تنظیم سیا ستهایی
واقعیِ تو سعهای ا صیل را (به معنای تو سعه در جهت منافع کل مردم) عقیم میکند ،تا
توسعه تا پایینترین حد ،سطحی بماند .هر جامعهای (قدرت دولت و مردم) که هدفش
را «بالندگی» قرار داده ،به اجبار باید چنین کند :یک ،در فرایند درازمدت ستتاختمان
یک نظام صتتنعتی همپیوند وارد گردد که تا حد ممکن بر نیازهای مردمی متمرکز
باشد .دو ،کشاورزی خانوادگی را مدرنسازی کند و خودکفایی غذایی را تحقق بخشد.
سه ،برای همافزایی دو هدف پیشگفته با اتکا به سیاست اصولی غیرلیبرال برنامهریزی
نماید .این به معنای داشتن چشمانداز برای گام زدن تدریجی در راه طوالنی سوسیالیسم
است.
این سیاستها از یک سو مستلزم تنظیم بازار ،و از سوی دیگر هدایت جهانی شدن
استتت ،به معنای تالش در جهت الگویی دیگر از جهانیشتتدن ،برای تقلیلِ آثار منفی
هژمونیها تا حد ممکن .در ست همان مواردی که نوی سندگان گزارش مذکور به آنها
نپرداختهاند .تنها چنین سیا ستهایی میتواند شرایط الزم برای از میان بردا شتن فقر و
در نهایت کاهش نابرابریها را فراهم آورد .چین تا حدودی در این راه گام میزند ،اما
نه دیگر کشتتورهای جنوب .در غیاب چنین نقد رادیکالی از لیبرالیستتم ،ستتخنگویی
درباره فقر و نابرابری ،شتتعاری و تخیلی خواهد بود .آن گزارش از این فراتر نرفته
است.
بهطور معمول گفته می شود که در سالهای نولیبرالی ما شاهد خلع ید از دولت،
لغو قوانین رفاه و لغو قوانین طرفدار مردم بودهایم .شططما نیز چنین میاندیشططید؟ این
خلع ید اسططت یا همدسططتی با سططرمایهی مالی؟ دولت در نولیبرالیسططم چه کارکردی
دارد؟
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واقعیت این ا ست که سرمایهی انح صاری حتا در ک شورهای امپریالی ستی نیازمند
د ستگاه دولتی ا ست .آنها دولت را اهلی میکنند تا در خدمت منافع انح صاری شان
باشد .این را در شیوهای که ترامپ از دولتش در ایاالت متحده استفاده میکند میبینید.
همچنان که در به اصتتطالح دولتهای وفاق ملی مانند بریتانیا ،فرانستته و آلمان قابل
مشاهده است .پس گفتن این که نیروهای بازار دولت را بهزیر کشیدهاند بی معنا است.

گزینش گسیختن
پر سش مهم این ا ست که چهگونه از بحران جهانی شدن نولیبرال به درآییم .شما
گ سیختن از جهانی شدن را بهمثابه مبنا و د ستورکار هر سیا ست اقت صادی بدیل طرح
نمودهاید .چهگونه میتوانیم از جهانیشططدن بگسططلیم؟ اگر شططجاعت این گسططیختن را
بیابیم ،آن گاه بیتردید سرمایه از چنین اقتصادی خارج خواهد شد .با این تهدید چه
کنیم؟ پیشططنهادهای عملی شططما به کشططوری که شططجاعت گسططیختن از نولیبرالیسططم را
داشته باشد چیست؟
همان طور که میدانید گ سیختن یک شعار ا ست .من از آن چون یک شعار بهره
میگیرم .مشکالت عملی گسیختن همیشه نسبی است .به تمامی یا صددرصد نمیتوان
گسیخت .اما میزان گسیختن غول کشورهایی چون چین و هند و برخی دیگر میتواند
بسیار باشد ،تا حد  ۵۰یا  ۷۰درصد توان گسیختن دارند .اتحاد شوروی و چین در زمان
مائو  ۸۰تا  9۰درصد ،اما نه به تمامی ،گسیخته بودند .با این حال با کشورهای غربی و
دیگر کشورها تجارت میکردند .گسیختن به معنای به فراموشی بقیهی سپردن جهان و
نقل مکان به ماه نیست .هیچ کس را توانی چنین نیست و به انجام رساندنش غیرعقالنی
است .گسیختن تنها به معنای ناگزیر کردن امپریالیسم به قبول شرایط شما یا بخشی از
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آن شرایط ا ست .هنگامی که بانک جهانی از تعدیل سخن میگوید ،همواره دیدگاهی
یکسویه از تعدیل دارد.
در مورد ک شور شما ،امروز م شاهده می شود که هند خود را با خوا ستههای ایاالت
متحده سازگار کرده ا ست .اما هند میتواند راه سازگاری با امپریالی سم را نپیماید .این
کوششی است که نهرو در زمان خود کرد .این کوشش موفق ایندیرا گاندی بود .این
همان راهی نی ست که دولت هند تحت رهبری مودی میکو شد به انجامش بر سد .پس
میبایست به گسیختن بازگردید .فضای الزم برای آن را دارید .البته این حقیقتی غال
استتت که برخی از کشتتورهای کوچک در آفریقا ،آمریکای مرکزی و برخی نواحی
آسیا برای گسیختن از دیگران مشکالتی بیشتر خواهند داشت.
اما اگر ستتپهر جنبش عدم تعهد را بازآفرینی کنیم ،اگر همبستتتگی ستتیاستتی
کشورهای آسیا ،آفریقا و آمریکای التین را ایجاد نماییم ،دیگر اندک نخواهیم بود .ما
در برگیرندهی  ۸۵در صد از نوع ب شرایم ،و در اندک دهههایی بیش از آن را خواهیم
دا شت .گ سیختن ما و گ سیختن موفقیتآمیز ما به درجات مختلف ممکن ا ست .این
درجات نهتنها به نسبت ابعاد ما ،بلکه به نسبت بلوک سیاسی بدیل ما تعیین میشود که
میتواند جایگزین بلوکهای امپریالی ستی مرکزی گردد که بازدارندهی ک شورهای ما
هستند.
این تصطططور بسطططیاری اسطططت که آغاز اسطططتمارگری و جهانیشطططدن درپی آن و
هم پیوندی اقتصطططادهای جهان سطططوم پیرامونی با بازار جهانی به آوردن مدرنیته به
جوامع آنها کمک کرده ا ست .مانموهان سینگ نخ ست وزیر پی شین هند از انگ ستان
برای معمول کردن راهآهن و دیگر چیزها سپاسگزاری نمود .امروز حتا کسانی چون
ا سالوی ژیژک هرا سناکاند که این گ سیختن باعث برگ شت فئودالی در این جوامع
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گردد .راه بد یل به مدرنی ته را چه میبین ید؟ آ یا جوامع میتوان ند بدون پیمودن
مرحلهی توسعهی سرمایهدارانه مدرن شوند؟
هنگامی که آقای ستتینگ از انگستتتان برای معمول کردن راهآهن و دیگر چیزها
سپاسگزاری نمودند ،بخشی کوچک از واقعیت را بیان کردند .همزمان با آن ،انگلستان
صتتنعتی را در هند نابود کرد ،که بستتیار پیشتترفتهتر از نمونهی انگلیستتی آن بود .به
نابودیاش ک شاند .در همان زمان قدرتهای ا ستعماری انگلی سی ک سانی را که قدرت
سیاسی داشتند به قدرت اقتصادی رساندند.
ل
زمینداران ( )zamindarsپیش از آن بر زمین مالکیت نداشتتتند و تنها محصت ِ
خراجها و مالیاتها برای دولتهای شاهی از جامعهی دهقانی هند و دیگران بودند و با
حاکمیت انگلیس تبدیل به مالکان جدید شتتدند .این نحوهی شتتکلگیری طبقهی
زمینداران بزرگ ایالت بنگال در شرق ،ایالت پنجاب در شمال غربی و نیز بخشهای
غربی و شمالی هند بوده است .آنها مرتک

غص

زمین هم شدند .آقای سینگ نباید

فراموش کنند که انگستان نهتنها راهآهن  ،بلکه خشونت ،تخری

و انواع ستمها را نیز

را معمول نمود.
ما باید مدرنیته را بشناسیم .مدرنیتهی کاپیتالیستی یا مدرنیتهی سوسیالیستیو هردو
مدرنیتهاند .ما نباید با ستتادگی از مدرنیته ستتخن بگوییم و این که همپیوندی جهانی
مدرنیته را به ارمغان میآورد .شتتاید تلفن موبایل را به هند آورده باشتتد ،اما موج
بینوایی  ۸۰درصتتد از هندیها هم گشتتته و این اندک نیستتت .پس باید مدرنیته را
پرورد .ما چه میخواهیم البته که خواهان مدرنیته ه ستیم .باید بدانیم که گ سیختن به
معنای راه بازگ شت به هند کهن ،هند م ستعمره نی ست .بلکه الگویی نوین از مدرنیته را
به هند و نیز دیگران میدهد.
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در مقاله خود «بازگ شت فا شی سم به سرمایهداری معا صر» ا ستدالل کرده بودید
که بحران در سرمایهداری معاصر زمینهی مساعدی را برای بازگشت فاشیسم به جهان
ما فراهم کرده است .ظهور نیروهای متفاوت جناح راست در بخشهای مختلف جهان
نمایانگر آن است .آیا منظور شما بازگشت فاشیسم کالسیک است؟
نظام به ا صطالح جهانی شدن نولیبرال ،پایدار نیست .مقاومتهای ب سیاری ،مقاومت
قهرمانانه در جنوب ،را موج

گشته است و چین نیز میکوشد با آن درافتد .این نظام

مشتتکالتی بزرگ را برای مردم ایاالت متحده ،ژاپن و نیز اروپا ایجاد کرده استتت.
ازاینرو پایدار نیستتت .این نظام به فاشتتیستتم بهماابه راهحلی برای ناتوانی فرایندهاش
مینگرد .از همین رو فاشی سم در غرب دوباره سربرآورده ،هم چنان که به ک شورهای
ما نیز صادر شده است .تروریسم با نام اسالم ،شکل بومی فاشیسم است .در هند ،شما
مرتجعان هندوگرا را دارید که آن هم نوعی فاشیسم است.
هرچند که اکاریت مردم هند پیرو هندوییستتم هستتتند ،اما آنهایی که پیروش
نباشتتند را نیز با برابرنگری می پذیرند .اکنون رژیم جدید هند ،که من آن را نوعی از
فاشتتیستتم نیمهنرم مینامم ،با همه نرمخو نیستتت ،میتواند و میخواهد با مردم هند
سخت سرانهتر و سختتر روبرو گردد .در تقریباً همهی کشورهای اسالمی با وضعیتی
م شابه مواجه ه ستیم ،که از پاک ستان آغاز گ شت و به عراق ،سوریه ،م صر ،الجزایر،
مراکش و بقیه سرایت کرد .حاال نیز در ب سیاری از ک شورهای دیگر ری شه دوانده
است.

پیوند با منبع اصلی:
INTERVIEW: SAMIR AMIN, ‘There is a structural crisis of
’capitalism
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افیون تودهها

بیشتر موافقان و مخالفان مارک سی سم ،عبارت آ شنا و م شهور «مذه
ا ست» را همچون جوهر نظریهی مارک سی ستی در واکاوی پدیدهی مذه

دان ستهاند.

این دیدگاه تا چه اندازه میتواند موجه و کامل با شد پیش از هر چیز باید تأکید کرد
که این نقلقول به هیچرو مختص مارکستتیستتم نیستتت .همین عبارت را در متنهای
گوناگون در آثار کانت ،هردر ،فویرباخ ،برونو باوئر ،موزس هس و هاینریش هاینه
میتوان ستتراغ گر فت .از باب نمو نه ،های نه در گف تاری در بارهی لودو یک بور نه
( ،)1۸۴۰گرچه به گونهای طعنهآمیز اما تا اندازهای مابت ،آن را به کار برده استتت:
«خو شا مذهبی که بر جام بادهی تلخ رنج ب شری اندکی شیرینی ،قطراتی چند از افیون
روحی ن شکهآور ،از ع شق ،امید و ایمان بیفزاید ».هس در مقاالت خود ،که در 1۸۴3
در سوئیس انتشار یافت ،موضع انتقادیتر (ولی هنوز هم دوپهلو) اتخاذ میکند«:مذه
میتواند تحملپذیر سازد...وجدان ناخ شنود سرفداری را...همچون تریاکی آرامبخش
که کمک مؤثری در درمان بیمارهای دردناک باشتتد»(.گلویترز ،196۲ ،ص ،1۵-16
در این باره میتوان به منابع دیگری که در پایان مقاله حاضر آمده است مراجعه کرد).
این شیوهی گفتار به فا صلهی کوتاهی پس از نو شتار مارکس دربارهی فل سفهی
حق هگل ( )1۸۴۴انت شار یافت .واکاوی دقیق عبارت باال از پاراگراف مارکس ن شان
میدهد که این مبارزه جامعتر از آن ا ست که به شیوهی متعارف بردا شت می شود.
گرچه مارکس یک مو ضع انتقادی ن سبت به مذه

دارد ،ولی نقش دوگانه آن را نیز

روش ساخته است:
«رنج مذهبی در عین حال که بیان یک دردمندی واقعی ا ست همهنگام اعترا ضی
علیه این دردمندی نیز به شمار میرودو مذه
روح جهان بیروح استو مذه

آه مردم ستمدیده ،قل

جهان بیقل  ،و

افیون تودهها» است( .مارکس  ،1۸۴۴ص )3۰۴

هرگاه کستتی تمام مقاله مارکس را بخواند درمییابد که دیدگاه او بیشتر به نوع
هگلی های چپگرا (که مذه

را بهماابهی ازخودبیگانگی جوهر انستتانی میدانند)
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نزدیک ا ست تا به فل سفهی ع صر رو شنگری (که بهگونهای سادهاندی شانه مذه

را

ترفند و ساخته و پرداختهی روحانیت میبیند) .در حقیقت ،زمانی که مارکس مقالهی
باال را به رشته تحریر در آورد هنوز پیرو فویرباخ و نوهگلی بودو بنابراین ،تحلیل او از
مذه

به دوران «پی شامارک سی سم» برمیگردد  -یعنی بدون برخورد طبقاتی و ا سا ساً

غیرطبقاتی .اما این تحلیل از مذه

کامال دیالکتیکی است ،زیرا شامل بیان خصوصیت

متناقض «دردمندی مذهبی» ا ست :یعنی هم پذیرش م شروعیت و ضعیت موجود و هم
اعتراض بر ضدّ آن.
تن ها در ستتتال های ب عد بهویژه در آ ثار مشتتترک مارکس و انگس – ازجم له
ایدئولوژی آلمانی ( )1۸۴6بود که برر سی و پژوهش مارک سی ستی در زمینهی مذه ،
بهمعنای واقعی کلمه ،و بهعنوان یک واقعیت تاریخی و اجتماعی آغاز شتتد .عنصتتر
کلیدی این شتتیوی واکاوی نوین در تحلیل مذه  ،نگرش به آن بهماابهی یکی از
شکلهای گوناگون ایدئولوژی ا ست :یعنی با تولید معنوی و فکری مردم در نمادها و
آگاهیهایی که بهناگزیر به تولید مادی مشرو میشوند و با مناسبات اجتماعی انطباق
دار ند .گر چه مارکس گه گاه از مفهوم باز تاب بهره میگیرد  -که چ ند نستتتل از
مارک سی ستها را به بنب ست ک شانیده ا ست  -ولی ایدهی ا صلی کتاب نیاز به تحلیل
پیدایش ر شد شکلهای گوناگون آگاهی اجتماعی (مذه  ،اخالق ،فل سفه و غیره) در
پیوند با مناستتبات اجتماعی دارد که البته «کلیت این آگاهی (و بنابراین ،نیز اثر عمل
متقابل جنبه های گوناگون بر یکدیگر) میتواند آشتتکار گردد» (مارکس،1۸۴6 ،
 .)1۵۴-16۴بخش عمدهای از اندی شمندان مکت

جامعه شنا سی مارک سی ستی (ازجمله

لوکاچ و گولدمن) به جای نظریهی بازتاب به مفهوم دیالکتیکی کلیّت گرایش دارند.
مارکس ،با همکاری انگلس پس از نگارش کتاب ایدئولوژی آلمانی به مذه
بهعنوان یک مفهوم فرهنگی-ایدئولوژیک خاص توجه نکرد .او در کتاب «ستترمایه»
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به نقش پروت ستانی سم چند بار ا شاره کرده ا ست .ولی برر سی منظمی دربارهی هیچ
جنبش مذهبی انجام نداده است.
فریدریش انگلس ،در مقایسه با مارکس ،توجه بیشتری به پدیدهی مذه

و نقش

تاریخی آن ن شان داده  -شاید این به دلیل تربیت منزهطلبانهی مذهبیاش با شد .نقش
کلیدی انگلس در بررسی مارک سی ستی از مذاه  -و مهمتر از همه ماتریالی سم تاریخی
بهطور عام -تحلیلاش از رابطهی بازنمایی مذهبی با مبارزهی طبقاتی ا ست .انگلس ،در
ورای جدل فلسفی «ماتریالیسم علیه ایدهآلیسم» به واکاوی و تعیین شکلهای مشخص
تاریخی و اجتماعی مذه

توجه دا شت .م سیحیت دیگر به سان «جوهری» ابدی (به

بیان فویرباخ) جلوهگر نمیشتتود ،بلکه همچون یک ستتیستتتم فرهنگی که همواره در
دورههای مختلف تاریخی در حال تغییر و تحول استتت ،نمودار میشتتود :نخستتت ،به
عنوان مذه

بردگان ،سپس ایدئولوژی حکومت امپراتوری رم ،پس از آن متنا س

قامت سلسلهمرات

با

فکودالی و سرانجام سازگار با جامعهی بورژوایی .بنابراین ،مسیحیت

به سان ف ضایی نمادین پدید آمد که در آن نیروهای اجتماعی ستیزهگر با هم درگیر
بودهاند  -از باب نمونه به الهیات فکودالی قرن  ،16پروتستانیسم بورژوایی و بدعتهای
تودهی مردم میتوان اشاره کرد.
گاهی تحلیل انگلس از جنبشهای مذهبی به صتتورت یک تفستتیر عملی و ابزاری
خشتتک در میآید «...هر طبقهای ،مذه

متناستت

تفاوت چندانی نمیکند که این آقایان به مذه

با نیاز خود را به کار میگیرد...

خاص خود باور داشتتته باشتتند یا نه»

(انگلس  ،1۸۸۸صتتفحه  .)۲۸1به نظر میرستتد که انگلس تنها به «پوشتتش مذهبی»
دربارهی منافع طبقاتی و در شکلهای گوناگون اعتقادی توجه دارد .باری ،خو شبختانه
به لطف توجه او به مبارزهی طبقاتی  -برخالف فال سفهی ع صر رو شنگری  -اعتقادی
به روحانیت بهعنوان یک دستگاه همگن اجتماعی نداردو روحانیت در وضعیت تاریخی
معین ،خود بر اساس موضع طبقاتیاش تجزیه می شود .بنابراین ،در جنبش ا صالحدینی
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از یک سو ،روحانیت فراد ست در راس سل سلهمرات

فکودالی قرار میگیرد و از سوی

دیگر ،از میان روحانیت فرود ست نظریهپردازان جنبش ا صالح دینی و جنبش دهقانی
انقالبی برپا میخیزند( .انگلس  ،1۸۴6صفحه )۲۵-۲۸
از آنجا که انگلس همچون مارکس جوان ،یک ماتریالیستتت خداناباور و دشتتمن
آشتیناپذیر مذه
نقش مذه

است ،بنابراین ،ماهیت دوگانهی مذه

را به خوبی درمییابد .یعنی

در مشتتروعیت دادن به نظم حاکم ،و در عین حال ،و مناس ت

با شتترایط

اجتماعی ،نقش نقادانه ،اعتراضتتی و حتی انقالبی آن را ،در حقیقت اکار بررستتیهای
مشخص و تدوین شدهی انگلس به شکلهای شورشی مذه

مربو میشوند.

انگلس در آغاز ،به مستتیحیت اولیه دلبستتتگی پیدا کرد ،و آنرا بهماابهی مذه
تهیدستتتان ،نفرینشتتدگان ،دردمندان و ستتتمدیدگان تلقی کرد .مستتیحیان اولیه از
پایینترین قشرهای جامعه برخاسته بودند :یعنی بردگان ،آزادگانی که از حق و حقوق
خود محروم بودند ،و دهقانان خردهپایی که زیر ف شار وام ،زمینگیر و فلج شده بودند
(انگلس ،1۸69 ،صفحههای  1۲1-1۲۲و .)۴۰۷
او تا آن جا پیش رفت که همستتانی شتتگفتآوری را میان مستتیحیت اولیه و
سوسیالیسم مدرن نشان میدهد:
الف -این هر دو جنبش بزرگ حاصتتل کار رهبران و پیامبران نبودند  -گرچه از
این باب کمبودی هم نداشتند ،بلکه هر دوی اینها جنبشهایی تودهای بودندو
ب-پیروان هر یک از این دو را مردمی ستمدیده ،سرکوب شده ،تبعیدی و تحت
پیگیرد مقامات رژیم تشکیل میداد،
ج-هر دو جنبش ،رهایی قری الوقوع از قید بردگی و بدبختی را ب شارت میدادند.
انگلس با آبوتاب دادن این همانندی -و تا حدی بهگونهای تحریکآمیز  -گفتاری
از رنان را نقل میکند« :اگر میخواهید ت صوری از جوامع م سیحیان اولیه دا شته با شید
کافی است نگاهی به یکی از شعبههای محلی انجمن بینالمللی کارگران بیفکنید».
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از دیدگاه انگلس ،این همانندی میان ستتوستتیالیستتم و مستتیحیت اولیه در همهی
جنبشها ،بیان آمال و آرزوهایی است که طی قرنها در بازگشت به مذه

مسیحیت

اولیه تجلی یافته استتت -از تابوریستتتهای ژون زیزکا (در خاطرهی پرشتتکوه) و
آناباپتی ستهای توماس مونت سر (پس از  )1۸3۰تا کمونی ستهای انقالبی فران سه و
هواداران کمونیست تخیلی آلمان ویلهلم وایتلینگ.
انگلس بر این باور بود که در این جا یک تفاوت ماهوی میان دو جنبش نامبرده به
چ شم میخورد :م سیحیت اولیه نجات ان سانها را به آخرت موکول میکند ،در حالی
که سوسیالیسم آن را در این جهان میجوید( .انگلس  ،1۸9۴صفحه )۴۵۰
اما آیا این تفاوت به همان اندازه که در نگاه نخستتت دیده میشتتود ،روشتتن و
م شخص ا ست برر سیهای انگلس از جنگهای دهقانی بزرگ آلمانی خالف آن را
نشتتان میدهد :توماس مونتستتر ،خداشتتناس و رهبر دهقانان انقالبی و تودهی مرتد
(آناباپتی ستهای) قرن  ،16خواهان ا ستقرار فوری سلطنت خدا بر روی زمین بود -
یعنی برقراری پاد شاهی هزارهای پیامبران )1( .به گفتهی انگلس سلطنت خدا ،از منظر
مونتستتر ،جامعهای استتت بدون اختالفات طبقاتی ،بدون مالکیت خصتتوصتتی و بدون
حکومتی که مستقل یا جدا از اعضای جامعه باشد.
باری ،انگلس هنوز هم در وستتوستتهی آن بود که مذه

را تا حد یک «ترفند»

کاهش دهد :او در این جا به «عبارتپردازی» م سیحیت مونت سر زیر پو شش کتاب
م قدس اشتتتاره میک ند  -ظاهراً انگلس از تو جه به جن بهی مذهبی خاص هزارهای
مونتسری ،نیروی معنوی و اخالقی و تجربهی رازآلود اصیلاش ،طفره رفته است.
انگلس که ستایش خود را از پیامبر هزارهای در آلمان پنهان نمیکند ،از عقاید او
بهعنوان «شتتبهکمونیستتت» و یک «انقالبی مذهبی» (جهانبینی انقالبی مذهبی) یاد
میکند :این عقاید بیش از آن که آمیزهای از خوا ستهای تهید ستان آن زمان با شد
یک «پیشبینی درخشتتان» ) (geniale Antizipationاز هدف های رهاییبخش
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پرولتاریای آینده بود .این ساحت رهاییبخش و آرمان شهری مذه

 -که البته نباید

آن را با نظریهی بازتاب تبیین کرد ت انگلس بیش از این نکاوید ،بلکه ارنست بلوخ به
صورت ف شرده و پُربار در کتابی به نام «توماس مونت سر ،الهیات انقالب ( »)19۲۰آن
را واکاوی کرد (مقایسه کنید با انگلس ،19۴6 ،صفحه .)۴۷
به گفتهی انگلس ،آخرین جنبش انقالبی که به نام مذه

به وقوع پیوست جنبش

پیوری تانیستتم انگلیس در قرن  1۷بود .اگر میبینیم که مذ ه  ،و نه ماتر یالیستتم،
ایدئولوژی این انقالب را تشکیل میدهد ،دلیلش ماهیت ارتجاعی سیاسی این فلسفه در
انگلستان است که از سوی (توماس) هابس و دیگر هواداران سلطنت مطلقه نمایندگی
می شد .فرقههای پروتستانی ،در مقابله با این ماتریالیسم محافظهکار دادباوری( )۲جنگی
را بر ضتتد استتتوارتها و زیر پرچم مذهبی خویش و جنگجویانشتتان به راه انداختند
(انگلس  ،11۸9۲صفحه .)99
این تحلیل ب سیار جالبی ا ست :انگلس با درهم شک ستن نگرش تکخطی به تاریخ
تأکید دارد که از میراث ع صر رو شنگری بر جای مانده ا ست .مبارزه میان ماتریالی سم
و مذه

لزوماً با جنگ میان انقالب و ضتتدانقالب ،ترقیخواهی و ارتجاع ،آزادی و

استبداد و ستمدیدگان و طبقات حاکم بستگی ندارد ،بلکه در این مورد خاص این رابطه
کامالً معکوس است ،یعنی مذه

انقالبی در برابر ماتریالیسم استبدادباور قرار میگیرد.

انگلس نیز نظیر مارکس شیفتهی رابطه پروتستانیسم و بورژوازی و بهویژه انقالب
انگلیس در قرن  1۷شده بود  -که کالونی سم به صورت پو شش مذهبی واقعی منافع
بورژوازی جدید درآمد( .انگلس  ،1۸۸۸صفحه  )۲۸۰خوشبختانه کاربرد این استعارهی
نمایشتتی (یا کارناوالی ) که مناستتبات پیچیده و دیالکتیکی بین طبقات و تصتتورات
مذهبی را تا حد پوشش مکانیکی مرموز کاهش میدهد ،تنها تحلیل انگلس از کالونیسم
نبوده استتت ،بلکه در دیگر آثار او نیز میتوان فرضتتیهی گستتتردهتر از مذه

را در

پیوند با شرایط وجودی سرمایهداری پیدا کرد :جزم تقدیرباوررانهی کالونی ستی ،بیان
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مذهبی این واقعیت ا ست که موفقیت یا شک ست رقابتهای تجاری به فعالیت ان سان
بستگی ندارد ،بلکه به نیروهای اقتصادی ناشناخته و نیرومندتر و شرایط غیرقابل کنترل
انسانی بستگی دارد( .انگلس  ،1۸9۲صفحه )3۰۰
مقایسهی بیان دیدگاه انگلس و وبر در باب رابطهی کالونیسم و سرمایهداری مورد
تو جه گکورگی لو کاچ قرار گر فت ،به شتتکلی که هر دو د ید گاه را در نظر یهی
شکیوارگی سرمایهداری صورتبندی کرد:
«ت صادفی نی ست که گرایش مذهبیِ انقالبیِ این فرقهها ،ایدئولوژی منا س

برای

نابترین شتتکلهای ستترمایهداری را (انگلیس و امریکا) فراهم آورده استتت ...حتی
میتوان گفت که اتحاد کالونی سم-و نیز انقالبی -میان اخالق آزمون [ان سان به د ست
انستتان] (ریاضتتتگری اینجهانی) و استتتعالی کامل قدرتهای عینی که دنیا را به
حرکت وامیدارند و به محتوای سرنوشت بشر شکل میبخشند (خدای پنهان و تقدیر)
ساختار بورژوایی آگاهی شکیواره (شکی در خود) را به نحوی اسطوره سازانه اما ،هنوز
کامالً ناب نشان

میدهد)3(».

لوکاچ در یک زیرنویس به عبارتی از انگلس و نیز نوشتتته هایی از وبر ،دربارهی
جامعهشناسی مذه

استناد میکند .مسألهی سازگاری بین تفسیر ماتریالیستی انگلس و

وبرِ ظاهراً «ایدهالیست» همچون موضوعی بیربط و بیاهمیت انگاشته شده است« :مهم
این حقیقت نی ست که آیا ک سی تف سیر بی اهمیت وبر را میپذیرد یا خیر » (لوکاچ،
 ،196۸صفحه .)3۷9
شگفت آنکه ،انگلس با وجود چهل سال زندگی در انگلیس ،هرگز به روندهای
سیا سی– مذهبی کمونی ستی یا برابریخواهی رادیکال(جنبش حفاران) که در انقالب
پاکدینان در قرن  1۷پدید آمد ،عالقهای نشان نداد .انگلس ،بیتوجه به جنبش اصالح
دینی در آلمان در قرن شانزدهم تنها به تحلیل شورش بزرگ انگلیس آن هم از جنبهی
بورژواییاش پرداخت.
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انگلس بر این باور بود که انقالب انگلستان آخرین انقالبی است که مذه

در آن

نقشتتی انقالبی ایفا کرده استتت .انقالب کبیر فرانستته هرگونه چهرهی مبدل و پنهان
مذهبی را کنار زد و نبردها را آ شکارا به حوزهی سیا سی ک شانید :مذه  ،پس از آن
دوره ،تنها به یک نیروی سیاسی واپسگرا تبدیل شد (انگلس.)3۰3 ،1۸9۲ ،
انگلس به این دلیل نظیر مارکس ناراضتتی از این امر در شتتگفت بود که بین
جنبشهای اولیهی پرولتاریای آغازین و جنبشهای کمونیستتتی قرن  19یک رابطهی
قوی با م سیحیت اولیه وجود دارد .او در مقالهاش با عنوان «ر شد ا صالحات اجتماعی
در قاره» ،در  ،1۸۴3با شگفتی به این حقیقت دربارهی کمونی ستهای فران سه ا شاره
میکند و مینویسد:
با وجود این که به ملتی تعلق دارند که به بیایمانی شهرت دارند ،ولی خود شان
مسیحیاند .یکی از پیشفرضهای مورد عالقهشان این است که «مسیحیت همان
کمونی سم ا ست» .آنان با ا ستناد به کتاب مقدس ،سعی دارند قوانین اجتماعی
ظاهری جوامع مسیحی اولیه و غیره را ثابت کنند».
انگلس نتوان ست تو ضیح دیگری برای این تناقض بجوید جز این که به عدم شناخت
کتاب مقدس از سوی کمونی ستهای فران سوی ب سنده کند و بگوید :آنان آ شنایی
بیشتری با نوشتتته های کتاب مقدس داشتتتهاند و چنین دریافته بودند که روح کلی
آموزشهایشتان کامالً مخالف کمونیستم استت .او با شتگفتی دریافته بود که نه تنها
ایکاریهای فرانستتوی( ،)۴بلکه ویلهلم وایتلینگ «بنیانگذار کمونیستتم آلمان» ،نیز به
همانندی ری شهای میان ا صول م سیحیت و کمونی سم باور دا شتند .او به دالیل فل سفی،
اینگونه درهم آمیزی مذه
انگلیستتی)۵(،

و سیا ست را نپذیرفت و بیشتر به سو سیالی ستهای

که همچون ما با پیشداوری های مذهبی مخالفاند ،گرایش داشتتت،

برخالف کمونیستهای فرانسوی که بازسازی مذه

را جاودانه و آن را به شکلهای
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جدید جامعهی با برنامه وارد میکنند (انگلس ،1۸61 ،صتتفحه های .)۴9۵ ،۴9۰ ،۴۸۷
این اختالفنظر یکی از دالیل عمدهی عدم مشارکت کمونیستهای فرانسه در تدوین
کتاب سالنامهی آلمانی-فرانسوی (در  )1۸۴۴و نیز انشعاب از وایتلنیگ در  1۸۴6بود.
این امر موج

شتتد که مارکس و انگلس بیانیهای علیه کتاب «عشتتق به کمونیستتم»

هرمن کریگه منتشر کنند.
انگلس ،پس از سی سال ،این حقیقت را که جنبش کارگری سو سیالی ستی نوین
جنبشی غیرمذهبی است با خشنودی ثبت کرد -به نظر او کاربرد واژهی «غیرمذهبی»
بهتر از واژهی «خداناباوری» ا ست .دلیل ا صلیاش در به سخره گرفتن ادعاهای برخی
انقالبیون (نظیر پیروان بالنکی یا باکونین) که میگفت ند «تغییر عق یدهی مردم به
خدانشناسی به دستور مفتیان» و «با حکم قدغن کردن خدا» یا با « تبدیل خداناباوری
به یک ارکان اجباری ایمان» این ا ست که بیاعتقادی به خدا برای اکاریت کارگران
ستتوستتیالیستتت آلمانی و فراستتوی مفهومی بیربط و مزخرف بود« :این واژهی
(خداناباوری) کامالً منفی ،دیگر برای آنان کاربردی نداردو زیرا آنان دیگر در مو ضع
مخالفت تکوریک نی ستند ،بلکه در اعتقاد به خدا در یک مو ضع عملی قرار دارندو آنان
دیگر آشتتکارا خدا را ک نار گذاشتتتهاند ،زیرا در جهانی واقعی زندگی میکن ند و
میاندیشند و بنابراین ماتریالیستاند (انگلس ،1۸6۴ ،صفحات .)۵31-۵3۲
بدون تردید این باز شنا سی که دقیقاً به مقطع تاریخی موردبحث (یعنی پایان قرن
 )19برمیگردد ،به فرضتتیهی استتاستتی انگلس دربارهی قرن  1۸و پیدایش عصتتر
روشتتنگری فرانستته (عصتتر ولتر) مربو استتت که مستتیحیت به آخرین دوران خود
میرستتد و دیگر نمیتواند در آینده بهعنوان پوشتتش ایدئولوژیک برای هیچ طبقهی
پیشرویی به کار گرفته شود (انگلس ،1۸۸۸ ،صفحه  .)۲۸1به هر حال او در تحلیلهای
مشتتخص ،نرمش بیشتری نشتتان داده استتت و به وجود جنبش های مذهبی بالقوه
شورشگر و یا جنبشهای انقالبیای که شکل مذهبی به خود گرفتهاند ،اشاره میکند.
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از باب نمونه ،او در مقالهای که در سال  1۸۵3در مورد درگیری میان اسقف شهر
فرایبورگ با مقامات پروتستانی وقت (شاهزادهی سرزمین بادن) ،نوشته است از یک
شتتورش مستتلحانهی دهقانی در دفاع از روحانیت کاتولیک و نیز از بیرون راندن
ژاندارمهای پروستتی ستتخن میگوید .چهگونه میتوان این بازگشتتت غیرمنتظره به
درگیریهای مذهبی سنتی قرن  1۷را توضیح داد
«حقیقت این استتت که تمام جنبشهای تودهای که به شتتکل مخفی ستتازماندهی
می شوند زیر ف شار نیروهای حکومتی قرار دارند و در آغاز شکل رازآمیز و غیرقابل
کنترل جنبشهای مذهبی را به خود میگیرند .روحانیون ظاهراً فریفتهی این موضوعاند
که به خود میباورانند که هیجان تودهها را بر ضتتد حکومت و در جهت منافعشتتان
برمیانگیزانند ،ولی در واقع ابزارهای غیرارادی و ناآگاه خود انقالب اند( »...مارکس
و انگلس ،19۵۴ ،صفحه .)633-63۴
آنچه حتی بیشتر مایهی شتتگفتی استتت تحلیل انگلس از ستتپاه رستتتگاری در
انگلستتان استت :بورژوازی انگلیس میکوشتید تا به هر قیمتی روحیهی مذهبی را در
طبقه کارگر زنده نگه دارد ،تا آنجا که« :خطر کمک به سپاه ر ستگاری را پذیرفت،
این سپاه تجدید حیات مسیحیت اولیه را تبلیغ میکرد و میگفت فقرا از برگزیدگاناند
که با شیوههای مذهبی خود بر ضد سرمایهداری مبارزه میکنند و بنابراین عامل تضاد
طبقاتی در مستتیحیت اولیه بودهاندو اینان ظرفیت آن را دارند که روزی خطری برای
ثروتمندان (که امروز پ شتیبانان مالی شان ه ستند) بهوجود آورند»( .انگلس ،1۸9۲ ،
صفحه )3۰6-3۰۷
نیازی به تأکید نیست که پیشبینیهای انگلس اشتباه بودهاند :نه دهقانان کاتولیک
آلمانی و نه هواداران سپاه رستگاری انگلیس«بهخطری برای ثروتمندان» تبدیل نشدند.
در اینجا مستتألهی مهم و قابل تأکید در باب این گفتارها ،استتتناد صتتریح و دور از
تعصتت

انگلس به آنها استتت ،و نیز گرایش وی به اینکه مذه

ممکن استتت بار
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دیگر به صورت ایدئولوژی و فرهنگ ضد سرمایهداری و (یا) جنبش انقالبی در آید.
این مو ضوع میبای ست در چند دههی بعد (یعنی در قرن بی ستم) و به شکلهای ب سیار
چشمگیرتر از سپاه رستگاری رخ میداد ،چیزی که برتولت برشت را مجذوب ساخت
و مو ضوع نمایشنامهاش «یوحنای مقدس ک شتارگاهها» قرار گرفت ،از جمله میتوان
به چپهای م سیحی فران سوی از دهههای  193۰- ۷۰و یا الهیات رهاییبخش امریکای
التین از دههی  196۰تا عصتتر حاضتتر اشتتاره کرد .اما این تاریخ دیگری استتت که
مارکس و انگلس آن را پیشبینی نکردند.
فر یدریش انگلس با تحل یل از مذ ه

و راب طهاش با م بارزهی طب قاتی توانستتتت

ظرفیت اعتراضتتی آن را نشتتان دهد و راه را برای دستتتیابی به افق نوینی در رابطهی
و جامعه بگشتتاید ،البته متمایز از فلستتفهی عصتتر روشتتنگری (که مذه

را

مذه

توطکهای ساخته و پرداختهی روحانیت میدان ست) ،و نوهگلی سم آلمانی (که مذه

را

جوهر انسانی ازخودبیگانه تلقی میکرد).
مشخصات منبع انگلیسی:
Friedrich Engels on Religion and Class Struggle Author(s): Michael
Löwy Source: Science & Society, Vol. 62, No. 1, Friedrich Engels:
A Critical Centenary Appreciation (Spring, 1998), pp. 79-87.
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چرا رشتتد بنیادگرایی در کشتتورهای استتالمی تا حد زیادی وامدار
ناکامی چپ سکوالر است
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در چند دههی اخیر شطططاهد « بازگشطططت مذهبیون» بودهایم .بهطوری که فرقه های
بنیادگرا بهطور روزافزونی به عنصططری تعیینکننده در صططحنهی جغرافیای سططیاسططی
تبدیل شططدهاند .گسططترش جهانی سططرمایهداری ِ نولیبرال نه تنها در ترویج ایدههای
سکوالر ِ دانش و ترقی ناکام بوده ،بلکه شوکی که در اثر بحرانهایش ایجاد شده به
تقویت ِ واکنشهای فرقهای ِ مبتنی بر هویتهای مذهبی کمک رسانده است.
مارک سی ستها همواره از صرفاً محکوم کردنِ تع صبات دینی فراتر رفته و مذه

را

بهعنوان پدیدهای اجتماعی که میتواند صتتورت های بستتیار مختلفی بگیرد تحلیل
کردهاند .آنچنان که م شهور ا ست ،کارل مارکس بر خ صلت ِ دوگانهی مذه

تأکید

دا شت که از سویی یک توهم ا ست و از سوی دیگر مایهی ت سالی فرود ستان ،و
ب سیاری از جنبشهای سو سیالی ستی از شمایلهای مذهبی در پی شبرد اهداف شان بهره
بردهاند (ماالً استفادهی مسیحیان چپگرا از مسیح).
م شابه آنچه در مورد الهیات رهاییبخش در ک شورهای کاتولیکی دیده می شود
در کشورهای اسالمی نیز نشانههای چپ اسالمی وجود دارد .اما اینگونه حرکتها در
رقابت با جنبشهای بنیادگرایانه که خوان شی ق شری و عق مانده از ا سالم را به پیش
میبرند توفیقی ندا شتهاند .در این دورهی بحرانهای جهانی این بنیادگرایان بودهاند که
بهتر توانستهاند خود را بهعنوان یک نظام ارزشیِ بدیل مطرح کنند.
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اما این کینتوزیِ مذهبی چیزی نیست که بهسادگی در خاکِ کشورهای اسالمی
ری شه دا شته با شد ،و تو گویی که خ صلت «ذاتیِ» این جوامع با شد .در واقع اگرچه
بنیادگرایی ا سالمی وعدهی بازگ شت به گذ شتهی آرمانی میدهد ،موفقیت ِ امروزش
امری ا ست نو .آنطور که ژیلبر ا شکار در این م صاحبه تو ضیح میدهد ،پی شرویِ
بنیادگرایی اسالمی صرفاً متکی به کلماتِ قرآن نیست ،بلکه وامدار شکستهای چپ
سکوالر در جهان عرب و کشورهای اسالمی نیز هست.

شما چندین مقاله در مورد مارکس ،سنت مارکسیستی ،و مذاهب منتشر کردهاید .چه
عناصططری در سططنت ِ فکری ِ مارکسططیسططم ِ کالسططیک وجود دارند که فکر میکنید
همچنان در فهم مسائل مرتبط با مذهب در دنیای امروز کارگشا باشند؟ یا اینکه فکر
میکنید که سنت ِ مارکسیستی قادر به توضی بخش ِ قابل توجهی از مسائل ِ امروز ِ
مربوط به مذهب نیست؟
ابتدا باید بر سر اینکه معنای مارک سی سم کال سیک چی ست به توافق بر سیم .برای من
بهشخصه به معنای مارکسیسم در نزدِ بنیانگذارانِ آن است – یعنی مارکس و همینطور
انگلس – از همان ابتدایی که نظریهی مشترک شان آغاز به شکلگیری کرد .فرایندی
که در آن «ایدئولوژی ِ آلمانی» نقطهعطفی کلیدی استتت .به طور خاص در رابطه با
مطالعهی مذه  ،رویکرد ماتریالیستتتی آنها در تحلیل ِ وقایع و شتترایط ِ تاریخی ،و
موضعگیری سیاسی شان در نسبت با مذه

حائز اهمیت است .فکر میکنم که عن صر

اولی همچنان اهمیت ِ اساسی دارد ،اما به دو شر .
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شر اول این است که در نظر داشته باشیم که سهمِ اساسیِ مارکسیسمِ کالسیک،
در ارائهی رویکردی روششتتناستتانه استتت که واقعیتهای ایدئولوژیک را به مبنای
مادی شان متصل میکند و در ادامه رابطهی دیالکتیکیِ بین مبنای مادی و ایدئولوژی را
برر سی میکند .این شر ِ ضروریِ ردِ قاطعانهی هرگونه ذاتگرایی ا ست ،از جمله
آنچه ادوارد سعید را تحت عنوان ِ شرق شنا سی (اورینتالی سم) به شهرت ر ساند .در
حقیقت ستتعید در کتابش عمیقاً در خصتتوص مارکس به خطا میرود و تنها بر مبنای
مقالهای که مارکس در ستتال  1۸۵3در مورد هند نوشتتته استتت او را در زمرهی
شتترقشتتناستتان ِ قرن ِ نوزدهمی قرار میدهدو مقالهای که ستتعید در واقع اصتتالً با
سوءبرداشت خوانده است.
خطایی که این مقالهی مارکس مرتک

میشود – همانطور که در مقالهای که در

مجموعهی «مارک سی سم ،شرق شنا سی ،جهانوطنی» به چاپ ر سیده تو ضیح دادهام –
درکِ ذاتگرایانه از هندیان نی ست ،بلکه بیشتر درک پوزیتوی ستیِ خامی ا ست که
مارکس و انگلس در آن سالها از نقش سرمایهداری داشتهاند .این ایده که سرمایهداری
«جهانی از روی تصتتویر خودش میآفریند» همچنان که در ستتفر پیدایش «خداوند
انسان را از روی تصویر خودش خلق میکند» عمیقاً ناقص است :در واقع سرمایهداری
دوگونه جهانِ ستتلستتلهمراتبی خلق میکند ،جهانی پویا و مستتلط در مرکز و جهانی
مفلوک و تحت سلطه در بخشِ ا ستعمارزده .اما چیزی که سعید نادیده میگیرد این
استتت که مارکس در ادامه این نگاه به هند را رد میکند ،و انگلس کار مشتتابهی در
مورد الجزایر انجام میدهد .آنها در مییابند که سلطهی استعماری بهمرات

ویرانگرتر

331

مارکز و پیامبر

بوده تا اینکه «تمدن ساز» با شد .آنها این مطل

را در هنگام مطالعهی ایرلند درک

کردند که در زمینهای اتفاق میافتاد که دسترسیِ بهمرات

مستقیمتری به آن داشتند.

وانگهی ،سعید باید از خود میپر سید که چهگونه ا ست که همهی آن متخ ص صانی
که او نقد شرق شنا سی را وامدار شان ا ست مارک سی ست بودهاندو از انور عبدالمالک
گرفته ،که سعید در کتابش پارههای بلندی از او نقل میکند ،تا ماک سیم رودن سون که
مورد ستایش ِ او ست .این م سکله ت صادفی نی ست :ماتریالی سم ِ تاریخی رادیکالترین و
مؤثرترین آنتیتزِ آن ایدهآلیسمِ فلسفیای است که سعید آن را شرقشناسی مینامد .در
واقع درک نکردن ِ همین نکته باعث می شود که سعید در ارائهی ت صویری از غرب
که از خالل کتابش بیرون میآید در دامِ ذاتگرایی بیافتد.
شما با تو سل به « شرق شنا سی ِ وارونه» که جای مابت و منفی را در دوگانهی
شتترق و غرب عوض میکند ،نمیتوانید از دامِ ذاتگرایی فرار کنید .اگر بخواهیم از
شرِ شرقشناسی خالص شویم ،الزم است که افقِ تحلیل را به شکلی بهمرات

ریشهایتر

زیرورو کنیم :باید دریابیم که آنطور که شتترایط مادی خصتتلتها و دگردیستتیهای
فرهنگها را مشتترو میکنند ،برعکس «فرهنگها» ،از هر نوع که باشتتند ،به همان
ق یاس به واقع یت ِ مادی ِ تاریخ شتت کل نمیده ند .اگر بخواهیم از ه مانگویی های
ذاتگرایانه بگریزیم ،به جای این که تاریخ را از طریق مذه
چگونگیِ کارکردِ تاریخیِ مذه

توضتتیح بدهیم باید

را شرح کنیم.

شر دومِ کاربردِ منا س ِ یک تف سیر ِ مادی از مذه

این ا ست که بپذیریم که

چنین تفستتیری صتترفاً وجهی از پدیدههای مذهبی را توضتتیح میدهد .در میان تمامِ
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صورتهای ایدئولوژیک ،بی شک مذه

پیچیدهترین ا ستو واقعیتی که با دیرپایی و

تطبیقپذیریِ استاناییِ ایدئولوژیهای مذهبی هم نسبت دارد .برای دستیابی به توضیحی
قابلقبول از مذاه

باید از تمامِ ابزارهای موجود در علوم ان سانی ا ستفاده کرد ،ازجمله

از روانشناسی ِ اجتماعی و روانکاوی.
تبیینِ مذ ه

صتتر فاً بهعنوان « باز تاب» شتترایط مادیِ ز ندگی نمو نهی بارز

تقلیلگرایی افراطی ا ستو و در این موردِ بهخ صوص ،در مقای سه با سایر حوزههای
ایدئولوژیک ،افراطیتر هم ه ست .تناقضآمیز ا ست که گرچه مارک سی سم کال سیک
در زمینهی مو ضعگیری ِ سیا سی ن سبت به مذه

اعتبار بیشتری ک س

میکند ،این

وجهِ آن یا نادیده گرفته و یا بد برداشتتت میشتتود .حقیقت این استتت که ،بر خالف
آنچه که ب سیاری باور دارند ،مارکس و انگلس هوادار «الحادِ ستیزهجویانه» نبودهاند،
همچنان که لنین هم نبوده استتت .البته که آنها مادیگرایانی وفادار و ملحدانی متعهد
بودهاند ،اما وقتی که از چپگراییِ هگلیِ دورانِ جوانیشتتان فراتر رفتند ،اعالم کردند
که الحاد – بهعنوان ردِ الوهیت – چندان موضع ِ کارامدی نبوده است.
در واقع مارکس و انگلس کستتانی مال مریدان ِ آگوستتت بالنکی یا میخاییل
باکونین را که در پی الغای مذه

«با دستور» بودند به سخره میگرفتند .در عین حال

که تأکید میکردند که حزب ِ کارگران باید با استتتفادههای ارتجاعی و دغلبازانه از
مذ ه

م بارزه ک ند ،از حق آزادی ِ مذ ه

در م قا بل مداخ له های دو لت نیز د فاع

میکردند .این یعنی دفاع ِ قاطعانه از سکوالری سم به معنی جداییِ اکیدِ دین از دولت:
م خال فت با د خا لت دین در دو لت و الب ته همینطور – و این دومی اغ ل

فراموش
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میشتتود – دخالت ِ دولت در دین .به نظر میرستتد که چنین رویکردی امروز از هر
زمان بیشتر مورد نیاز است.

حرفهای زیادی در مورد «بازگشططت مذاهب» زده شططده اسططت .شططما بهعنوان یک
مارکسیست چهگونه این پدیده را تحلیل میکنید ،بهویژه در آن پارهای از جهان که
شما بیشتر با آن آشنا هستید ،یعنی در خاورمیانه و شمال آفریقا؟
تردیدی نی ست که از ربع آخرِ قرن گذ شته به این سو ما شاهد تجدیدحیات ِ مذهبی
هستتتیم ،تجدیدحیاتی که برخی آن را «انتقام ِ خداوند» خواندهاند .این تجدید حیات
ه مهی مذا ه

را م تأثر کرده ،ا ما مهمتر از ه مه تأثیرش بر روی اد یان ِ توح یدی

بودها ست .این پدیده ماال خوبی ا ست برای ن شان دادن محدودیتهای مارک سی سم
کالستتیک ،چرا که مطلقاً قانعکننده نخواهد بود اگر رشتتدِ اخیرِ باورها و رفتارهای
مذهبی را صرفاً «بازتاب» گ سترش سرمایهداری و صورت م سخ شدهی نولیبرالش
بدانیم .این امر بهویژه در مورد گسترش بنیادگراییهای مذهبیای صادق است که قصد
دارند که جامعه و دولت را مطابق با خوانشهای قشتتری و جزمی خود از متونِ مذهبی
شکل دهند.
واضح است که مالزمتی بین «بازگشت ِ مذاه » و جهش ِ نولیبرالی ِ سرمایهداری،
که خود همزمانی دارد با فروپا شی ِ نظامهای دولتی ِ پ ساا ستالینی در اروپای شرقی،
وجود دارد .مقولهای که در فهم رابطهی بین تغییرات ِ تاریخیای که ذکر کردم با موج
اق بال به دی نداری و بن یادگرایی مذهبی تعیینکن نده استتتت ،مفهوم آنومی نزد ام یل
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دورکیم ا ست .من در کتابی که در سال  ۲۰۰۲منت شر کردم« ،جدال توحشها» ،سعی
کردم که این مطل

را تشتتریح کنم .آن چه دورکیم از آنومی مراد میکند ،مختل

شدن ِ شرایط ِ وجودی و از د ست رفتن ِ نقطههای مرجع ا ستو م شابه آنچه که ما در
جهان معاصتتر مشتتاهده میکنیم .دورکیم توضتتیح میدهد که چهگونه متغیرهای
اجتماعی-اقت صادی و سیا سی-اعتقادی ِ آنومی باعث می شوند که ازنو سنگربندیهایی
هویتی حول نقا ِ همبستگی اجتماعی نظیر ِ «دین ،ملت ،و خانواده» شکل بگیرد.
این کلید ِ تحلیلی را باید با نکتهی عمدتاً شهودی دیگری از مانیف ست کمونی ستِ
مارکس و انگلس ترکی

کرد .آنجا که آنها تو ضیح میدهند که چهگونه بخ شی از

الیههای میانی ،نظیر خردهبورژواها و اماالهم ،ممکن است در مواجهه با غلتک توسعهی
ستتر ما یهداری« ،تالش کن ند که چرخ تاریخ را به ع ق

برگردان ند ».این ا یدهی

«بازگشتتت» به روزگار ِ غلبهی شتتهرِ خدا« ،بازگرداندن» گذشتتتههای دور از دوران
با ستان و یا از قرون و سطی – که الزم به گفتن نی ست که گذ شتهای ا ست شدیداً
استتطورهپردازی شتتده – حقیقتاً وجهی حیاتی از بنیادگرایی ِ مذهبی استتت .چنین
رؤیاپردازیِ تخیلیِ واپسگرایانهای واکنش قابلدرکی به نامالیمات و دشتتواری های
زمانهی کنونیِ ماستتت ،خصتتوصتتاً وقتی که مترادف شتتود با هویتیابی با جمعیتی
ضتتداجتماعی ،خواه در ابعاد یک طایفهی کوچک باشتتد خواه به بزرگیِ یک قبیلهی
بزرگ.
در چنین زمینهای است که باید موج گ سترش چشمگیر بنیادگرایی اسالمی از ربع
آخر قرن اخیر به این سو را جانمایی کرد .در کنار شرایطِ آنومیکی که به آن ا شاره
کردم ،چند عامل دیگر هم در به وجود آوردن این موجِ ا سالمگرایی نقش دا شتهاند و
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آن ها از این قرارند :استتتفادهی دولت ها ،تقریباً در همه جا ،از بنیادگراییِ استتالمی
بهعنوان پادزهری برای رادیکال شدنِ جریانهای چپگرا در دههی ش صت میالدیو
نقش ویژهای که وجود دولت بنیادگرای سعودی که درست در مهدِ اسالم مستقر شده
و عامل امپریالی سم آمریکا ا ست در این زمینه بازی کردو ظهورِ یک دولتِ بنیادگرای
دیگر پس از انقالب  ۵۷در ایران که شتتتد یداً با دو لت بن یادگرای اولی و ار باب
آمریکاییاش در تقابل قرار گرفتو جنگهایی که توسط دو امپراتوری ِ بزرگ ِ زمان
یکی پس از دیگری در سرزمینهای اسالمی درگرفت :جنگهای آمریکا در افغانستان
و عراق به دنبال حضور نظامی شوروی در افغانستانو و نقش شریرانهی دولت اسراییل،
«دولت خودخواندهی یهودی».
پناه بردن به گذشتتته در خصتتوص استتالم در مقایستته با ستتایر ادیان از همه
و سو سهانگیزتر ا ست .چرا که در مورد ا سالم ،که دیرتر از قاطبهی دیگر ادیان پا به
عر صهی وجود گذا شته ،به نظر میر سد که شمای کلیِ آن گذ شتهای که قرار ا ست
بازآفرینی شود شناخته شدهتر با شد .در ت ضادی آ شکار با اقتداکردن به م سیح ،اقتدا
کردن به پیامبر ا سالم بالفا صله تبعات ِ سیا سی و مبارزهجویانه دارد و از نوعی مدل
حکمرانی حمایت میکند .دلیل این امر این ا ست که سنت ا سالمی عالوه بر قرآن و
حدیث بر سیرهی نبوی نیز متکی است .همین مسکله صالبتِ ویژهای به ایدهی «دولت
اسالمی» میدهد که نظریهپردازان اسالمِ بنیادگرایانه در طی قرنِ گذشته مشغول تنظیم
کردنِ آن بودهاند.
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ا سالم شاهد حرکتی قابل مقای سه با «الهیات رهاییبخش» در م سیحیت ،که اتحادی
بین بخ شی از کلی سای کاتولیک و جنبش کارگری ایجاد کرد ،نبوده ا ست .شما این
مسئله را چهگونه توضی میدهید ،و به نظرتان از این چه نتیجهای در مورد چشمانداز
آیندهی سیاسی ِ کشورهای اسالمی میتوان گرفت؟
این مستتکله را میتوانیم با عاریت گرفتنِ مفهوم «پیوندهای گزینشتتی» از ماکس وبر
توضتتیح دهیم – تعبیری که وبر خودش از گوته به عاریت گرفته استتت .ما میتوانیم
چنان پیوندهایی را بین کمونی سم و ا سطورهی م سیحیتِ آغازین ،اگر نه واقعیتِ آن،
ببینیم :برای ماال ببینید که چهگونه رزا لوکزامبورگ در مقالهی «ستتوستتیالیستتم و
کلیستتاها» که در ستتال  19۰۵نوشتتت ،تالش میکند که بین مستتیحیتِ آغازین و
کمونیستتم تجانس برقرار کند .به همان قیاس پیوندهای گزینشتتیای وجود دارد بین
استتطورهی استتالمِ آغازین ،اگر نه واقعیتِ آن ،و بنیادگراییِ استتالمیِ زمانهی ما .اما
تفاوتِ مهم در اینجا این است که ،در خصوص مسیحیت نهاد رسمیِ کلیسا شدیداً با
این تفسیر کمونی ستی مخالفت کرد ،در حالی که در مورد اسالم ،نهاد رسمی مذه

به

واستتطهی حمایتش از قرائت جزمی و قشتتری از دین این تفستتیرِ بنیادگرایانه را مورد
تأیید قرار میدهد .این مسکله ارتبا پیدا میکند با این واقعیت که قرائت رسمیِ اسالم
قویاً تحت تأثیر نستتخهای فوقارتدوکس از استتالم قرار گرفتهاستتت که دو دولت
بنیادگرا ترویج کردهاند ،یعنی :پادشاهی سعودی برای اسالم سنی ،و جمهوری اسالمی
در ایران برای استتالم شتتیعی – که هر دوی دولتها هم از رانت نفتیِ هنگفتی برای
حفظ خودشان برخوردارند.
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از دههی ش صت میالدی به این سو بخش قابلتوجهی از اعترا ضات ِ اجتماعی-
ستتیاستتی در میان ِ جوامع مستتیحی ،به ویژه در کشتتورهای آمریکای جنوبی که زیر
سلطهی امپریالیسم ِ آمریکا بودهاند ،موضعی در راستای تفسیر کمونیستی از مسیحیت
اخت یار کردها ند که اله یاتِ ر هاییبخش خوا نده میشتتود .در واقع ،حر کت ِ اله یات
رهاییبخش در بیشتر موارد در مقابل مو ضع ِ کلی ساهای ر سمی قرار گرفته که اغل
متحد ِ دیکتاتوریها و امپریالیسم بودهاند.
آنچه در جوامع ا سالمی در هنگامهی ظهور و ر شد ِ بنیادگرایی ِ ا سالمی رخ داد
در ست برعکس بود .نمونهی گویا اینکه ،در حالی که سال  19۷9شاهدِ انقالبی در
نیکاراگوئه بود که رانههای سوسیالیستی داشت و چپِ مسیحی در آن نقش قابلتوجهی
ایفا میکرد ،انقالب ایران در همان سال با رانههایی بنیادگرایانه و به رهبری روحانیت
به پیش برده شتتد .فعاالن ِ چپی که معنای انقالب ایران را بد فهمیده بودند هزینهی
گزافی برای آن پرداختند :آن ها توستتط حکومتی که در برقرار کردنش مشتتارکت
کردهبودند شدیداً سرکوب شدند.
این ستترکوب شتتامل ِ چپ ِ استتالمی ِ ایران هم شتتد ،که در میان جنبشهای
ا سالمیای که قابل مقای سه با الهیات رهاییبخش ِ م سیحی ه ستند از همه قابل توجهتر
بود .آنان که از الهیات چپگرانهی شیعیای که تو سط علی شریعتی پرداخته شده بود
الهام گرفته بودند ،بعد از مدتی آماج سرنیزه ...قرار گرفتند ،و یکی از اولین گروههایی
بودند که پس از انقالب ستترکوب شتتدند .بعدها در تبعید ،آنان به فرقهی مشتتکوکِ
منحطی تبدیل شدند که رودی جولیانی را در زمرهی بهترین دوستانش قلمداد میکند.
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از طرفی تجربهی ایران نشتتان میدهد که معادلِ تقریبیِ الهیات رهاییبخش در
استتالم هم ممکن استتت و در حقیقت وجود هم داشتتته استتت .میتوانیم به نمونههای
محدودتری در اسالمِ سنی هم اشاره کنیم که آخرین ِ آنها «مسلمانانِ ضدسرمایهداری ِ
ترکیه» بودند که با شتترکت در جنبش پارک گزی در ستتال  ۲۰13علیه دولت
محافظهکار-استتالمیِ اردوغان توجه برخی را جل

کردند .اما تجربهی ایران از طرف

دیگر ن شان میدهد که غیرواقعی خواهد بود که انتظار دا شته با شیم چنین جنبشهایی
بتوان ند به آن میزان نفوذ مردمی برستت ند که قا بل م قایستتته با چیزی باشتتتد که
اخوانالم سلمین ،که یک جنبش ارتجاعی ِ بنیادگرایانه ا ست ،در م صر به سرعت به آن
د ست یافت .این انتظار از آن رو غیرواقعی ا ست که جنبشهای چپِ ا سالمی ،با در
اختیار داشتنِ تفسیری از اسالم که پیوندهای معدودی با اسالمِ آغازین برقرار میکند و
لذا تالشاش برای بازتف سیرِ آن سنت چندان اعتباری ک س

نمیکند ،باید برخالف

جریان قدرتمندِ اسالم رسمی شنا کنند.
در ست نی ست که بر ا ساس نوعی قیاس با م سیحیت ،انتظار دا شته با شیم که
نسخهی المانای الهیات رهاییبخش در اسالم هم ظهور کند .چپ در جهان اسالم صرفاً
به شتتکلی حاشتتیهای الهیاتی و در عوض پدیدهای عمدتاً «عوامانه» خواهد بود ،به آن
معنا که علما را در مقابل «عامه» قرار میدهند .جریانهای عامیانهی چپی که ا سالم را
عنصری کلیدی در هویتشان تلقی کردهاند بخش مهمی از چپ در کشورهای اسالمی
را ت شکیل دادهاند و بلکه حتا در آن م سلط بودهاند .در این زمینه نا صری سم مهمترین
نمونه است :جمال عبدالناصر ،رهبر مصری این جریان ،عمدهترین تجسمِ رادیکال شد ِن
چپ در دههی شصت میالدی در جهان عربزبان و جهان ِ اسالم بود .البته که رهبری
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ناصتتر دیکتاتورمآبانه بود ،اما آن روشتتی بود که عمدتاً ملهم از «ستتوستتیالیستتم واقعاً
موجودِ» شوروی در آن زمان بود که هنوز میتوان ست از وعدهی «به خاک سپردنِ»
دولتهای سرمایهداری دم بزند ،آنچنان که در سال  19۵6خرو شچف میتوان ست
بدون اینکه احمقانه به نظر برسد چنین چیزی را اعالم کند.
در ستتال  ،۲۰1۲در چارچوب جریاناتِ بهار عربی ،همهی توجه ها به جذبهی
قدرتمندی معطوف شده بود که نوستالژی ِ «ناصریسم با چهرهای انسانی» ،یا به عبارتی
ن سخهی دموکراتیکِ نا صری سم ،در م صر امروز دا شت .در دور اول انتخابات ریا ست
جمهوریِ آن سال این جریان تو سط حمدین صباحی نمایندگی می شد .او شگفتیِ آن
انتخابات بود ،چیزی شتتبیه برنی ستتندرز در کارزار انتخابات ریاستتت جمهوری در
ستتالهای  .16 -۲۰1۵در دو تا از بزرگترین مراکز شتتهری مصتتر ،یعنی در قاهره و
ا سکندریه ،صاحبی بیشترین رأی را آورد و در مجموع بعد از دو کاندیدای پی شتاز،
که رژیم پیشین و اخوانالمسلمین را نمایندگی میکردند ،با بیش از یکپنجم آرا سوم
شد .تنها جریانهای عامیانهی « سکوالر» اینچنینی ،و نه اق سامِ چپ مذهبی ،میتوانند
تودههای هوادارِ چپ را بسیج کنند.
چنان جریانهای عامیانهی چپگرایی الحادِ مارک سی ستها را نادیده میگیرند،
اما در عین حال ،مال پیروانِ الهیات رهاییبخش ،به نحوی از تحلیلهای مارک سی ستی
الهام میگیرند .رهبرانِ این جریانها مسلمانانی معتقد ،و در مواردی متظاهر ،هستند ،اما
رابطهشتتان با خدا از مجرای معادلِ استتالمیِ پاپ و استتقف نمیگذرد (این شتتیوهی
دینداری در ا سالمِ سنی از شیعی سادهتر ا ست ،چرا که در ت شیع روحانیت محوریتِ
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بیشتری دارد ،آن چنان که اینگونه استتتت در پروتستتتانتیستتم در مقایستتته با
کاتولی سی سم) .می شود گفت که آنها خدا را در سمت خود شان نگه میدارند و در
مقابل مزورانی را که پای خدا را برای اهدافِ ارتجاعیِ خودشتتان به میان میکشتتند
محکوم میکنند .در اوج محبوبیتِ ناصتتر ،که همزمان هم بود با اوج رادیکال شتتدنِ
رژیمش ،اخوانالمسلمین بهعنوان همدستانِ سلطنتِ سعودی و سازمان سیا (که ازقضا
هر دو اتهام هم وارد بود) دیده می شدند و در تمام منطقه به حا شیه رانده شده بودند و
اعتبار شان را از د ست داده بودند .نا صر در تقبیح حاکمان سعودی بهعنوان خائنان به
ا سالم تردید نمیکرد ،و آنها را متهم میکرد که د شمن فقرا ه ستند .اکاریتِ مردمی
از ناصتتر حمایت میکردند بدون اینکه او نیازی به این داشتتته باشتتد که برای جل
حمایت شان واردِ دقایقِ الهیاتی بشود :این بهخوبی نشان میدهد که همانطور که یک
ضربالمال ِ التینی میگوید ،صدای مردم صدای خداست.

میتوانید مورد مصططر را قدری بیشتر شططرح دهید؟ آیا چپهای ناصططری به مارکس
رجوع میکنند؟ و اینکه به جز اخالف نا صری سم در م صر ،آیا میتوانید مثالهایی
دیگر از نیروهای چپگرایی ارائه کنید که ریشطططه در جنبشهای مارکسطططیسطططتی در
منطقه داشططته باشططند؟ در اینجا مثالً حزب کمونیسططت عرار را در ذهن دارم که از
حمایت مردمی قابلتوجهی برخوردار اسططت و اخیراً بهعنوان بخشططی از یک ائتالف
در انتخابات پارلمانی پیروز شدند.
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امروز همانند گذ شته ،چپ ِ نا صری با مارک سی سم د شمنی ندارد ،گرچه بهعنوان مرجع
هم در نظرش نمیگیرد .رژیم ناصتتر طی دورهی رادیکال شتتدنش در دههی شتتصتتت
میالدی تعدادی از مارک سی ستهای جنبش کمونی ستی م صر را ،که خودش را منحل
کرد و در سال  196۴با حزب ِ نا صری تلفیق شد ،در تک حزب حاکماش – و حتی
در تشکل نخبگانی حزب« ،تشکل پیشتاز» – جذب کرد .نفوذ مارکسیسم در ناصریسم
آنچنان بود که در میانهی دههی شصت میالدی و بهویژه بعد از شکستی که اسراییل
در جنگ ششروزهی ژوئن  196۷به م صر نا صری تحمیل کرد ،بخشهای کاملی از
جنبش پان-عربی ناصتتری به مرام «مارکستتیستتت-لنینیستتتی» گرویدند ،از جمله
تشتتکلهای مبارزهی مستتلحانهای نظیر جبههی آزادیبخش ملی یمن جنوبی و جبههی
مردمی آزادی فلستتطین .نفوذ مشتتابهی در جبههی آزادیبخش ملی الجزایر هم وجود
داشتتت ،بهویژه در دورهی منتهی به ستترنگونی احمد بن بال در ستتال  196۵توستتط
نیروهای نظامی هواری بومدین.
در مقابل ،برخی از احزاب کمونیستتتت در جهانِ عربزبان ،مانند مراکش یا
سودان ،تا جایی با اسالم کنار آمدند که ماالً این دومی ،یعنی حزب کمونیست سودان،
جلسات عمومیاش را با تالوت قرآن آغاز میکرد .این البته عمل ِ مخاطرهآمیزی بود،
گرچه میتوان درک کرد که حزب مردمی بزرگی مال حزب کمونیستتت ستتودان –
یکی از دو حزب بزرگ کمونیستتت منطقه در کنار حزب کمونیستتت عراق – بتواند
خطر ِ تالش برای تبدیل کردن ِ صدای مردم به صدای خداوند را بپذیرد .با وجود این،
در درازمدت کمونیستتتها همیشتته بازندهی این بازی هستتتند :با زدن مهر تأیید بر
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درآمیختن مذ ه

با ستت یاستتتت ،آن ها خود را در زمین بازی ِ رق بای مذهبی و

بنیادگرایشان قرار میدهندو رقبایی که در آن میدان مشروعتر جلوه میکنند.
بینادگرایان استتالمی پیشتتتاز حامیان ایدئولوژیک ستترکوب حزب کمونیستتت
سودان توسط عمرالبشیر بعد از کودتای  19۸9بودند .پیش از آن هم جعفر نمیری ،که
رژیم دیکتاتوریش کمونی ستهای سودان را در  19۷1سرکوب کرده بود ،طی دههی
هشتتتاد میالدی از بنیادگرایان استتالمی بهعنوان منبع ایدئولوژیکِ مشتتروعیتبخش
استفاده کرده بود .همینطور در جریان قلعوقمع وح شتناک حزب کمونی ست اندونزی
در ستتالهای  ،66-196۵بنیادگرایان استتالمی و اماالهم نقشتتی کلیدی ایفا کردند .این
حزب که بعد از احزاب کمونیستتت شتتوروی و چین بزرگترین حزب کمونیستتت
جهان بود نیز خود را درگیر درآمیختن مذه

با ستتیاستتت کرده بود .نتیجهی این

داستتتان این استتت که مارکستتیستتتها نخواهند توانستتت که در عرصتتهی مذه

با

بنیادگرایان و سایر گروههای مرتجع اسالمی رقابت کنند .مارکسیستها در حالی که
هرگونه ستتوءاستتتفاده از عقاید مذهبی برای اهداف ارتجاعی را محکوم میکنند ،باید
قو یاً از جدایی دین و دو لت ح ما یت کن ند و وظی فهی م بارزهی اعت قادی با ارت جاع
مذهبی را به سایر متحدان م سلمان مترقی خود ب سپارند – وظیفهای که این سایرین
برای ادای آن مجهزتر هستند ،چرا که در این عرصه اصالت بیشتری دارند.
در خ صوص حزب کمونی ست عراق ،باید گفت که امروز چیزی به جز سایهای
از آنچه که در دوران اوجش در اواخر دههی پنجاه میالدی بود نیست .همکاری آنها
با دیکتاتوری بعایها در دههی هفتاد میالدی تنها به این منجر شتتد که در آخر همان
دهه توسط خود بعایها سرکوب شوند .آن اعضایی از حزب که از حبس و ترور جان

343

مارکز و پیامبر

سالم بهدر بردند مجبور به ترک وطن شدند .بعد از سرنگونی صدام ح سین تو سط
ایاالت متحده آنها به عراق بازگشتند ،اما در ادامه با مقامات اشغالگر همکاری کردند.
آنها در سالهای اخیر از طریق م شارکت در مبارزات اجتماعی دوباره تحرکاتی پیدا
کردهاند .با چنین پیشزمینهای ،آنها وارد اتحادی با جریان مقتدی صتتدر شتتدهاند ،که
رهبری مذهبی از یک خاندان روحانی استتت که عموماً بهعنوان یک پوپولیستتت
توصیف میشود و از طریق مخالفتش با نفوذ ایران خودش را از سایر جریانات شیعهی
عراقی متمایز میکند .این هم درست است که کمونیستهای عراقی بهعنوان بخشی از
ائتالفی که هواداران صدر در آن م سلط بودند در انتخابات پارلمانی شرکت کردند .اما
بهتر ا ست که اغراق هم نکنیم :این ائتالف «برندهی» انتخابات ن شد ،بلکه تنها در میان
ستتی و پنج لیستتتی که در پارلمانی شتتدیداً چندپاره حضتتور دارند ،بیشترین تعداد
کر سیها را به د ست آورد – صرفاً  ۵۴کر سی از  3۲9کر سی .بهعالوه ،این انتخابات
شاهد رشد عدم مشارکت هم بود ،به طوری که چیزی کمتر از نیمی از واجدین شرایط
در آن شتترکت کردند .درخشتتانترین دستتتاورد حزب کمونیستتت در این انتخابات
انتخاب یکی از رهبرانِ زن حزب از شتتهر شتتیعی و مقدس نجف بود .اما مجدداً باید
گفت که مبادرت به چنین اتحادی حرکت مخاطرهآمیزی استتت ،حتی برای حزبی که
دیگر کمترین ارتباطی با گذشتهاش دارد و رابطهاش با مارکسیسم حتا از آن هم کمتر
است.
در این بخش از جهان هم مانند هر بخش دیگری ،زمانی که مارک سی ستها باید
با نیروهایی وارد اتحاد بشتتوند که از جهات مختلف ایدئولوژیکی یا پراگماتیستتتی
ج هتگیری های متضتتتادی دار ند ،ک ما کان پنج قانون طالییای که انقالبی روس
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الکستتاندر پاروس در ستتال  19۰۵تنظیم کرد به کار میآیند )1« :تشتتکلها را ادغام
نکنیم .جدا از هم صتفآرایی کنیم اما با هم دستت به اعتصتاب بزنیم )۲ .از مطالبات
سیا سی خودمان د ست نک شیم )3 .تعارض منافع را پنهان نکنیم )۴ .مراق
متحدانمان باشیم همانطور که مراق

حرکات

تحرکات دشمنانمان ه ستیم )۵ .بیش از اینکه

نگران حفظ متحدانمان باشتتیم ،در پی این باشتتیم که چهگونه از وضتتعیتی که مبارزه
فراهم کرده استفاده کنیم».
ترجمهی باال از روی ترجمهی انگلیسی مصاحبه که در مجلهی ژاکوبن منتشر شده انجام گرفته
ا ست .متن ا صلی فران سوی در ن شریهی «اکتوئل مارکس» در فوریهی  ۲۰1۸به چاپ ر سیده
است.

پیوند با منبع انگلیسی:
Marx an the Prophet, An Interview with Gilbert Asckar

در مورد نویسنده:
ژیلبر ا شکار ا ستاد دان شکده مطالعات شرقی و آفریقایی ( )SOASدر دان شگاه لندن
استتت .آخرین کتابهای وی از این قرارند :مارکستتیستتم ،شتترقشتتناستتی ،جهانوطنی
( ،)۲۰13مردم میخواهند :پژوه شی رادیکال دربارهی قیام عربی ( ،)۲۰13دردنمونها:
عود کردن قیام عربی (.)۲۰16
در مورد مصاحبهگر:
ژان-نوما دوکانژ مورخ و سردبیر نشریهی اکتوئل مارکس است.

نقد اقتصاد سیاسی

بحران سرمایهداری و راهبرد هژمونییابی
شرکتهای بزرگ در کرهی جنوبی
کیونگ پیل کیم
ترجمهی داود جلیلی

کیونگ پیم کیم  /ترجمهی داود جلیلی

در آوریل  ، ۲۰1۴بیش از  3۰۰مسافر دراثر غرق شدن قایق مسافربری
که ستتتوار آن بودند در آب های در یای غرب کره کشتتت ته شتتتدند.
خانواده ی قر بان یان در واکنش اعتصتتتاب غذایی را آ غاز کرد ند و
خواستتتار تصتتوی

قانونی شتتدند که به تحقیق ویژه از فاجعه اجازه

دهد ،و مدعی بودند دولت حقیقت را افشتتا نکرده استتت .در ژوییه ی
 ۲۰1۴یک گزارش خبری منت شر شد که کره ای ها را شگفت زده کرد،
این گزارش اعضتتا ی چند ستتازمان و نیز افرادی را که اعضتتای یک
اجتماع آ ن الین بودند ن شان می داد که شرکت آن ها را در اعت صاب
غذا مستتتخره می کرد ند و حتی در م قا بل آن ها جو جه و پیتزا
می خورد ند .تقری ب ا ً چ هار ستتتال ب عد ،در آور یل  ، ۲۰1۸یک بر نا مه ی
تلویزیونی تحقیقی ،نقش فدرا س یون صنایع کره ،و انجمن شرکت های
بزرگ کره را اف شا کرد ،چون دریافته بود چه ک سانی م شغول خوردن
غذا در برابر اعتصتتتاب غذا کن ند گان بود ند .بر نا مه به صتتتورت
گ سترده ای هم رو شن کرد که فدرا سیون صنایع کره از سال  199۷در
مقیاس ی کالن سازمان های دست راستی را تأمین مالی می کر ده است.
در جمهوری کره شتتترکت های بزرگ چیبول 1خوانده می شتتتوند.
چیبول ها به شکل شرکت بزرگ چندر شته ای و متنوع ی ا ست که به
صتتتورت خانوادگی توستتتط مالک و خانواده ی وی اداره می شتتتود .
چیبول ها در کره به سرعت ر شد کرده اند و در بازار کره م سلط ه ستند
و از زمان ستتتا خت یابی در د هه ی  19۷۰پیوستتتته در اقتصتتتاد کره
م شارکت دا شته اند .برخی شرکت های تابعه ی چیبول ها فقط در طی
سی تا چهل سال به شرکت های برج سته در بازار جهانی بدل شده اند .
 1در تمامی این مقاله منظور از کره ،کرهی جنوبی است ،مگر چیز دیگری قید شده باشد.
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در ستتال  ۲۰1۸فهرستتت  ۵۰۰فورچون ،که بزرگ ترین شتترکت های
جهانی را رتبه بندی می کند ،سام سونگ الکترونیک و هیوندا موتو رز
را در رتبه های دوازدهم و هفتادوهشتتتم رده بندی می کند و در همین
زمینه  13شتترکت تابعه ی دیگر نیز در این فهرستتت قرار داشتتتند.
بنابراین ،برخی چیبول ها به قدرت های اقتصادی جهانی رشد کرده ان د.
اما ،رشتتد ستتریع چیبول ها در کره با بحران ها یی نیز همراه بوده
ا ست .همانند هر انبا شت سرمایه ،م شکالت ذاتی م شخ صه ی گ سترش
اقت صادی چیبول ها شده ا ست .در تالش برای مدیریت چنین م شکالت ی
و بحران های همراه با آن  ،چیبول ها شیوه های انبا شت سرمایه را با
اهداف رقابت فراگیر موفقیت آمیز در میان شرکت های سرمایه داری
و ا ستمرار ک س

سود تغییر دادند .در این عر صه ،ر شد چیبول ها را

نیز می توان به عنوان تاریخی از بحران و مدیر یت بحران مورد تو جه
قرار دا د .جال

ا ست که ،این امر معنایی فرا تر از تغییر یا بازآرایی

شتتیوه ای دارد که چیبول ها عناصتتر ضتتروری برای تجارت ،از جمله
سرمایه ،مواد اولیه ،ساختار های فیز یکی و تجهیزات  ،نیروی کار ،و
ستتتازو کار های توزیع و بازار یابی را فراهم می آور ند .در این زمی نه
مسایل بنیادی تر هژمونی بر جامعه ی مدنی پدیدار شده است .
بحران شتتتر کت ها در د هه های  19۸۰و  9۰همان طور که آنتونیو
گرامشتتتی مطر ح می ک ند « بحران اق تدار »  ،و عالوه بر آن بحرانی
اقت صادی ا ست  :چیبول ها دریافتند که «[ بنیان های] اجماع خود را از
د ست می دهند ...توده های بزرگ از ایدئولوژی های سنتی آن ها جدا

کیونگ پیم کیم  /ترجمهی داود جلیلی

می شتتتو ند 1» .ب نابراین چیبول ها با ید در جام عه ی مدنی یک راهبرد
هژمونی یابی به کار می بستتتند تا اقتدار و مشتتروعیت خود را دوباره
برقرار ساز ند ،در عین حال  ،هم زمان بحران اقت صادی خود را مدیریت
کن ند .راهبرد آن ها ستتتاختن بن یادی برای ستتتل طه ی خود در م یان
توده های مردم ،ا ستفاده از اهرم ها ی نا شی از قدرت اقت صادی آن ها،
در عین حال جاا نداختن این باور بود که م نافع شتتتر کت ها م نافع
همگان ا ست .چیبول ها کارب ست ر اهبرد خود در پا سخ به بحران ها را
کی آغاز کردند آن راهبرد شامل چی ست و در طی زمان چه تغییری
کرده ا ست

ت صمیم دارم با تمرکز بر فدرا سیون صنایع کره ،تنها

انجمن ستتتر ما یه داری در کره که هم ن مای نده ی چیبول ها و هم
ستتازمان های مدنی استتت برای این پرستتش ها پاستتخی ارائه کن م.
فدرا سیون صنایع کره از بدو بنیادگ ذ اری آن در سال  ، 1961از طرف
چیبول ها روی جامعه ی مدنی کره نفوذ داشته است.

مدیر یت بحران سططططر ما یه داری و راهبرد هژمونی یابی در
جامعه ی مدنی
سرمایه دار که برای اش سود مهم ترین هدف ا ست باید عنا صر الزم
برای انبا شت سرمایه را در شرایط زمانی و ف ضای ی خاص دا شته با شد.
در حالی که انباشتتت ستترمایه ی تجاری و مالی خارج از روند تولید
انجام می گیرد ،اما سرمایه ی صنعتی ،شکل معر ف ّ سرمایه  ،ازطریق
1 Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, trans. and ed.
Quintin Hoare and Geoffrey Nowell-Smith (London: Lawrence & Wishart,
1971), 275–76
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تولید ،توزیع و فروش ایجاد سود می کند و انباشت سرمایه را به پیش
می برد .اما هر مشکلی در این تدارکات ی ا جریان ارزش تهدیدی برای
ایجاد سود ا ست  .به عالوه ،م شکلی در تولید و گردش سرمایه در یک
وضعیت مشخصی می تواند به بحران تمام عیار انباشت فراروید.
بحران انبا شت در سطح شرکت به معنی آن ا ست که نظام انبا شت
سرمایه ی موجود دچار م شکل شده ا ست ،اما راه بی درنگی برای حل
آن وجود ندارد « .بحران دقیق ا ً در این واقعیت نهفته شده که کهنه در
حال مرگ ا ست و نو نمی تواند به دنیا بیاید » 1این ( و ضعیت)احتما ال ً
با بحران اقتدار همراه استتت ،که گرامشتتی آن را به ماابه « توده های
بزرگ ...از ایدئولوژی های ستتتنتی خود جدا می شتتتوند چون طبقه ی
حاکم اجماع خود را از دستتتت داده استتتت » و « تنها در حال اعمال
نیروی سرکوب » ۲ا ست تعریف کرد .این نظر د ر تحلیل یک شرکت
نیز انطباق دارد .بحران اقتدار برای یک شتتترکت را می توان هم چون
وضتتتعیتی تعریف کر د که در آن شتتترکت اجماع خود را از دستتتت
می د هد و تن ها به قدرت اقتصتتتادی تقلیل یافته ،و تفوق ایدئولوژیک
خود را بر توده ها از دست می دهد .
چیبول ها به احتمال زیاد به ستتب

ویژگی های منحصتتربه فرد خود

بیش از ا شخاص حقوقی دیگر با بحران اقتدار مواجه می شوند .نخ ست ،
چیبول ها م ستقیم ا ً تو سط مالکان اداره می شوند .در مدیریت شرکتی
معمولی ،مالک یت و مدیر یت ا ز هم جدا هستتتت ند .ا ما این تفک یک در

1 Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, 276
2 Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, 275–76
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مورد چیبول ها مصتتتداق ندارد .به عالوه ،چیبول ها م نابع خود را در
جهت منافع مدیران شان ب سیج می کنند و آن ها را از طریق نهاد هایی
مان ند دبیر کل کنترل می کن ند .دوم ،تا د هه ی  ، 19۸۰چیبول ها برای
انجام انبا شت سرمایه و انجام تولید و توزیع بر رژیم های ا ستبدادی و
ستترمایه ی خارجی متکی بودند .ستتوم ،چیبول ها مانند شتترکت های
بزرگ چندر شته ای  ،شرکت ها ی متنوعی ه ستند ،بر منابع دولتی ات کا
دارند و بر بازار محلی مستتلط اند  .در نتیجه ،آن ها اقتصتتاد کره را با
ده ها شرکت تابعه کنترل می کنند .چون چیبول ها بر ای ر شد خود ب ه
دولت اتکا دارند  ،منابع را برای منافع مالکان ب سیج می کنند و ب ه مدد
تنوع بخشتتی بازار کشتتور را به انحصتتار خود درمی آورند  ،برای مردم
شناخت م شکالت نا شی از چیبول ها و به پر سش ک شیدن م شروعیت
آن ها نسبتا آسان است.
جامعه ی مدنی یک پهنه ی بحرانی ا ست که در آن شرکت ها برای
کاربستتتت راهبرد هژمونی یابی خود تالش می کن ند .در حالی که
جامعه ی مدنی م فهوم ی مورد مناقشتته و فاقد تعریفی یگانه استتت ،من
آن را به عنوان قلمرو انجمن های خودمخ تار تعریف می کنم که ،به
عبارت هگلی ،در جایی بین دولت و افراد/خانواده ها 1هست  .جامعه ی
مد نی تا حد ز یادی متشتتت کل از گروه های صتتتا ح

منف عت  ،و نیز

برنامه ها و ستتازمان های کنشتتگرانه و غیردولتی استتت  .من جامعه ی
مدنی را برای سه گروه به صورت جدا تحلیل می کنم ) 1 ( :سازمان های
کنشتتتگر و غیر دولتی (ان جی او ها) و گروه های صتتتا ح

منف عت

1 G. W. F. Hegel, The Philosophy of Right (Oxford: Oxford University Press,
1952).
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عمومی  ) ۲ ( ،رستتتا نه ها و بخش انتشتتت ارات ،شتتتا مل روز نا مه ها و
شتترکت های خبرپراکنی  ،و (  ) 3جامعه ی دانشتتگاهی و آموزشتتی .در
ن ها یت هدف راهبرد هژمونی یابی چیبول ها ای جا د این اج ماع در
جامعه ی مدنی است که منافع شرکت ها منافع عموم مردم است .با این
حال ،این راهبرد هژمونی یابی همراه با توستتعه ی انباشتتت ستترمای ه و
مدیریت بحران به ناگزیر تکامل می یابد.

ظهور راهبرد هژمونی یابی چیبول ها
در دهه ی  ، 19۵۰همچنان که دولت مواد اولیه و تأسیسات را خصوصی
می کرد شتترکت های بزرگ کره ای از طریق وابستتتگی ب ه الیت حاکم
پول به دستتتت می آورد ند .شتتتر کت ها مواد اول یه ی مورد ن یاز برای
صنا یع آرد ،شکر و پنبه را انح صاری کردند ،و با فرآوری آن ها سود
به دست آوردند  .آن ها با مجوز دولتی مالک نهاد های مالی شدند .اما،
در ستتتال  ، 1961با به م یدان آ مدن ارتش اوضتتتاع تغییر کرد .رژیم
تو سعه و ر شد اقت صادی را هدف خود قرار داد و به شرکت ها د ستور
داد تا توانمندی ها ی خود را بیش تر در بخش صتتن عتی ستترمایه گذاری
کن ند تا بخش های مالی و ت جاری .ا ما شتتتر کت ها هزی نه های تأمین
م نابع مورد ن یاز برای تول ید صتتتنعتی ،از جم له ن هاده های وارداتی
موردنیاز برای تولید صنعتی  ،ساختن کارخانه های بزرگ ،و بناکرد ن
شبکه ی توزیع م ؤ ثر را ب سیارب سیار ب اال یافتند .از این رو ،عالوه بر
ستتتاختن شتتتبکه هایی با ژاپنی ها و دیگر گروه های صتتتاح

منفعت

سرمایه دار در منطقه  ،رژیم نظامی  -برخی اوقات مبتنی بر عملکرد و
طرح های شتتترکت ها ،و برخی اوقات ،مبتنی بر روابط مستتتتقیم خود
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آن ها با رژیم  -ابزار تدارک این منابع بود .این شتتر کت ها مجبور به
پیش برد سیاست های توسعه ی رژیم و حفظ روابط خوب با آن بودند.
در دهه های  196۰و  ، ۷۰شتترکت های بزرگ به ستترعت رشتتد کردند.
نه تنها رونق اقت صادی جهانی وجود دا شت ،بلکه ایاالت متحده حمایت
اقت صادی ارائه و در تالش برای برنده شدن در جنگ سرد بازار خود
را ب ه روی کره باز کرد .به عالوه ،شتترکت های کره ای ،با هزینه های
دستتتمزد کم تر خود ،برخی اوقات صتتنایع را از شتترکت های ژاپنی،
زمانی که صنایع آن ها دیگر سودآور نبود یا پی آمدهای برونی منفی
دا شت  ،تحویل گرفتند .به همان دلیل  ،یکی از راهبرد های سودآوری
شتتتر کت های ژاپنی تأم ین شتتتر کت های کره ای با ف ناوری و کاالی
ستترمایه ای مورد نیاز برای تولید ،صتتادرات ،و فروش محصتتوالت به
امریکا و دیگر بازار های غربی بود  1.در روند توستتعه ،شتترکت های
بزرگ به تدریج به شتتت کل کنونی چیبول ها درآ مد ند که به نوعی
ک ی رتستتتو ژاپنی را شتتتبیه ستتتازی کردند  .در دهه ی  ، 196۰ابتدا در
سامسونگ ،شرکت ها ساختن نوع جدیدی از سازمان را ،با بوروکراسی
بزرگ و دبیر کل در ر أ س آن آ غاز کرد ند .عالوه بر این ،وارد
صتتنایعی شتتدند که رژیم هدف گرفته بود ،به صتتورت شتترکت های
بزرگی با ه لدی نگ های متنوع در حوزه های مربو

و نامربو

ظهور

کردند ،و به این شتتک ل ،بر کل بازار داخلی مستتلط شتتدند .در نتیجه،
تعداد شرکت های تابعه ی  3۰شرکت بر تر کره ای در سال  19۷۰به
1 Robert Castley, Korea’s Economic Miracle: The Crucial Role of
Japan (New York: St. Martin’s, 1997); Paul Burkett and Martin HartLandsberg, Development, Crisis and Class Struggle: Learning from Japan
and East Asia (New York: MacMillan, 2000).
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 1۲6و در ستتال  19۷9به  ۴۲9شتترکت بالغ شتتد .تا پایان دهه ، 19۷۰
شرکت ها به روشنی بسیار شبیه چیبول های امروز شده بودند.
در  ، 19۷9در پی ر کود نتتاشتتتی از ب حران ن ف ت ی  ،ا فو ل جهتتا نی
سرمایه داری و سرمایه گذاری های مازاد در صنایع سنگین شیمیایی،
چند سال طول ک شید تا چیبول ها به دلیل بهبود سریع شرایط ،مانند
تعدیل بهای نفت و نرخ های برابری ارز مطلوب تر وضتتتعیت را بهبود
ببخ شند  .به و ِیژه در سال  ، 19۸۵در توافق پالزا که گروه پنج شامل
ک شور ه ای فران سه ،آ لمان ،امریکا ،بریتانیا و ژاپن  ،ام ضا کرده بودند
ارزش دالر امریکا در برابر ین ژاپن و مارک المان با د ست کاری در
نرخ مبادالت ا رز ی به اجرا درآمد  .در این شرایط ،چیبول های کره ای
در سرا سر دهه ی  19۸۰توا ستند قیمت رقابتی جهانی خود را افزایش
دهند .اما با پی شرفت در دموکراتیزه شدن ک شور به مدد جنبش های
اجتماعی در  ، 19۸۷تغییر بزرگی در اوضاع رخ داد .
با نهادین شتتدن انتخابات مستتتقیم ریاستتت جمهوری در پی جنبش
 ، 19۸۷رژیم نظامی دیگر نمی توان ست جامعه را از طریق رویکرد های
اقتدارگرایانه ی پیشتتین کنترل کند .به محض ت ضتتعیف کن ترل ر ژیم،
چیبول ها با مقاومت بی سابقه ی کارگران مواجه شدند .چیبول ها ،قب ال ً
می توان ستند از طریق ائتالف با دولت نیرو ها ی کار را مدیریت کنند.
اما زمانی که ا ئتالف بین چیبول ها و دولت تضتتعیف شتتد ،اعتصتتابات
کارگری به وقوع پیوستتتت .کارگران دیگرنمی توانستتتتند با کنترل
نظ امی وار چیبول ها ،تشتتدید کار ،دستتتمزد های پایین و شتترایط کار
نامناس ت

کنار بیایند .چون چیبول ها کارگران را از طریق ستترکوب

م ستقیم و شدید کنترل می کردند ،کارگران باید راهبردها ی ی به ه مان

کیونگ پیم کیم  /ترجمهی داود جلیلی

اندازه مبارزه جویانه را به کار می ب ستند .آن ها خوا ستار حق ت شکل،
اتحادیه های ک ارگری دموکراتیک ،افزایش د ستمزد ،و حقوق عمومی
کار بود ند .بین ژوی یه و ستتتپ تامبر  19۸۷بیش از ستتته هزار پی کار
کارگری رخ داد ،و تولید در شرکت های بزرگ در آ ستانه ی توقف
بود .
از م نظر چیبول ها این ق یام کارگری با تضتتتعیف قی مت ر قابتی
آن ها ،که مزیت مطلق شان در تجارت جهان ی بود  ،سودآوری آن ها را
تهدید می کرد .آن ها بی درنگ ضتتد حمله را شتتروع کردند .رئیس آن
زمان فدراسیون صنایع کره اعالم کرد که اعضا می توانند تجارت خود
را به تایل ند منت قل کن ند چون ت حت چنین شتتترایطی نمی توان ند به
کستت

وکار دستتت بزنند  .اما ،با نزدیک شتتدن انتخابات ریاستتت

جم هوری ،دولت و حزب حاکم تصتتمیم گرفتند در ستتتیز بین کار و
سرمایه م ستقیم ا ً دخالت کنند .چون شرکت ها به نیروی کار ،که با
جنبش اعتصتتتابی از آن ها محروم شتتتده بودند ،نیاز داشتتتتند ،بدیلی
نداشتتتند جز آن که با برخی درخواستتت های کارگران موافقت کنند .
در نتیجه ،اتحادیه های جدیدی در شرکت های تابعه ی چیبول ها ایجاد
شتتد و تا حدی محیط کار بهبود یافت  .هم زمان ،ستتیستتتم طبقه بندی
دستتتتمزد ها برقرار و دستتتتمزد ها افزایش یافت .در حقیقت میانگین
دستتتمزد واقعی بین ستتال های  19۸۷و  ، 1991در کارخانه ها تا 1۲.۵
در صد ،یعنی بیش از دو برابر  ۵.۴در صد افزایش بین سال های 19۸۲
و  19۸6افزایش یافت ،که بر سود عملیات ی 1شرکت ها تاثیر گذاشت .
1 Hyung-Joon Park, Chaebol, The Transnational Capital that Dominates
Korea (Seoul: Chek Sae Sang, 2013), 315
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در پاسخ به این تغییرات ،چیبول ها دستخوش بحران مدیریت ی ش دند
و تغییر راهبرد ان باشتتتت خود را آغاز کردند  .در مواج هه با م قاومت
کارگری و ت شدید رقابت به سب
شر قی ،چیبول ها برای ک س

تغییرات در نظم جهانی و آ سیای

سود از طریق رویکرد های جدید تالش

کردند .آن ها در ستتتطح ج هانی ستتترما یه گذاری های عظیمی کردند.
راهبرد های انع طاف پذیری را هم که از مرز های م یان بخش های
صتتتنعتی ،ت جاری و مالی عبور می کرد به کار گرفت ند .در ق بال
کارگران ،چیبول ها با تمام قوا به ضت دحمله دستتت زدند  .چیبول ها به
جای مذاکره با کارگران برای تعیین دستمزد ها به روش هایی مبادرت
کرد ند که تن ها م نافع خودشتتتان را تأمین می کرد .یک ستتتیستتتتم
شای سته ساالری به سی ستم طبقه بندی مزدی ا ضافه شد .چیبول ها ب رای
کنترل کارگران با فراهم آوردن تولید به روش ژاپنی – م اشینی س ازی
و خودکار سازی  -تالش کردند و کنترل تعداد و ا ستخدام انعطاف پذی ر
را دنبال کردند .دولت جدید نیز در ستتتال  19۸۸با دخالت در روابط
کار آن ها ،ترویج ا هداف امن یت جمعی و نظم و قانون به چیبول ها
یاری کرد.
نظر مردم ن سبت به چیبول ها حتی قبل از خیزش جنبش دموکرا س ی
ب سیار منفی بود .برا ساس نظر سنجی  19۸3فدرا سیون صنایع کره از
پنج هزار پا سخ دهنده در سطح ک شور ۷۵ ،در صد پا سخ گویان اعتقاد
داشتتتند که رشتتد شتترکت های کره ای به خاطر حمایت دولت بوده تا
قابلیت های خود آن ها ،و تنها  1۲.3در صد کل پا سخ دهندگان با این
گزاره که شتترکت های کره ای از طریق ابزار های تقل

آمیز کستت

ستتود می کنند مخالف بودند .درپی دموکراتیزه کردن ،این احستتاس
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نار ضای ت ی بالقوه می توان ست در قانون ا سا سی و احزاب سیا سی بازت اب
یابد  .در آن زمان ،مردم چیبول ها و دیک تاتوری نظامی را به ماابه یک
مجمو عه تلقی می کرد ند و این خواستتت ته را که دموکراتیزه کردن
اقتصتتادی و دموکراتیزه کردن ستتیاستتی هردو ضتتروری هستتتند فریاد
می کردند .احزاب سیا سی مطالبات مردم را با افزودن به ا صطالح بند
دموکرا ت یزه کردن اقتصتتتتادی در باره ی برابری درآ مدی و کنترل
اقت صادی به قانون ا سا سی  19۸۷به شکل نهادی بیان کردند .دولت
جدی د نیز ،با ریا ست جمهور منتخ

در  ، 19۸۸سیا ست هایی مرتبط با

شتتفافیت در راهبری شتترکت ها و کنترل بر ستتر تمرکز اقتصتتادی
چیبول ها را در عین پیشبرد آزادسازی نهادی کرد.
به سب

کاهش شدید مشروعیت انباشت سرمایه در جامعه ی مدنی،

چیبول ها ناگزیر از کاربستتت ستتیاستتت راهبردی هژم ونی یابی برای
مدیریت بحران اقتدار خود بودند .در  ، 19۸1فدراستتیون صتتنایع کره
مالکیت یک شرکت روزنامه ی اقت صادی را برای انت شار صدای خود
به د ست آورد .فدرا سیون صنایع کره مرا سم مختلفی نیز با رهبران
دان شگاهی و ر سانه ای برگزار کرد ،و ن شریات متنوع روابط عمومی را
برای شرکت ها منت شر کردند .اما ،در سال  19۸۷بود که فدرا سیون
صتتت نایع کره بر نا مه هایی را تنظیم و ستتتاز مان هایی را به راهبرد
هژمونی یابی جدید خود اخت صاص داد .فدرا سیون صنایع کره بودجه ی
عظیمی برای همدل کردن افکار عمومی با خود آغاز و از فعالیت های
داوطل با نه ی فرهنگی و هن ری مختلف برای جذب نظر مردم ح ما یت
کرد.
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تأ سیس م ؤ س سه ی امور سیا سی  -اقت صادی کره (  ) KISEAدر سال
 19۸۸نشتتان داد که چیبول ها نستتبت به راهبرد فرهنگی هژمونی یابی
جدی هستند .این مؤسسه با بودجه ی روابط عمومی چیبول ها برای حل
این م سأله ی فر ضی  -از منظر چیبول ها – تأ سیس شد که ایده های
نادرستی که میان مردم رواح یافته  ،از آن روست که جامعه ی کره به
چپ و رشتتتد قدرت ستتتندیکایی گرایش یافته و این امر به انتقاد از
چیبول ها منجر می شتتود .طبق اعالم فدراستتیون صتتنایع کره ،نه تنها
سیاست مداران ،روشنفکران ،و خیرهای جریان اصلی ،بلکه نمایش ه ا ی
تلویزیونی ،دا ستان ها و کمدی ها مردم را ن سبت به شرکت ها گمراه
می کنند .در نتیجه ،استتتتدالل می شتتتد که مردم در ستتتخن گفتن از
چیبول ها ،تنها درباره ی نقش پول در ستتتیاستتتت ،نابرابری ،و فقدان
م سکولیت اجتماعی صحبت می کنند .در نتیجه ،چیبول ها برای تدارک
به ا صطالح اطالعا ت دقیق درباره ی نقش مفید شرکت ها برای اقت صاد
کره تالش می کن ند ،در عین حال هم ز مان برای ای جاد فضتتتتای
کس وکاری مقررات زدایی شده می کوشند 1.
همان طور که پیش تر ن شان داده شد ،راهبرد هژمونی یابی چیبول ها
تا حد زیادی در سه حوزه ی جامعه مدنی اجرایی شد .حوزه ی نخ ست
شتتتا مل ف عال یت های ان جی او ها ،ستتتاز مان های مدنی و گروه ها ی
صتتاح

منفعت بود .در حقیقت ،ان جی او ها و ستتازمان های مدنی در

کره به ستتتب

قرن ها تمرکز قدرت دولت مرکزی ،که با دیکتاتوری

نظامی دنبال می شد تو سعه نا یافته بودند .بنابراین ،راهبرد چیبول ها در
1 Federation of Korean Industries (FKI), 50 Years History of FKI (Seoul:
FKI Media, 2011), 438–39
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این حوزه به ساد گی ترویج سازمان هایی بود که با ارجحیت شان تطاب ق
داشتتت  .ستتازمان برجستتته ی مورد حمایت فدراستتیون صتتنایع کره
فدرا سیون آزادی کره بود که به سب

کمونی ست ستیزی خود معروف

بود .در همین زمی نه ،آن ها  ۴.۵میلیون دالر و  ۲.۸میلیون دالر در
سال های  19۸9و  ، 199۰از فدراسیون صنا یع کره دریافت کردند 1.
دومین حوزه بخش رسانه و انتشارات بود .فدراسیون برای گسترش
پایگاه حمایتی خود با رهبران فکری ر سانه ها و دان شگاه ها م شارکت
کرد تا پایگاه حمایتی خود را گ سترش بخ شد  .فدرا سیون صنایع کره
اغل

با تهیه کنندگان تلویزیونی ،نویستتندگان ،و کارتونیستتت ها به

وا سطه ی ت أ ثیر عمیق آن ها بر مردم همایش هایی برگزار می کرد .این
تالش ها جلوگیری از ارا ئه تصتتتویر منفی از چیبول ها در بر نا مه های
تلویزیونی و آ ثار ادبی را هدف گرف ته بود .آن ها از بر نا مه های
تلویزیونی اخت صاص داده شده به نقش آن ها حمایت مالی می کردند.
آن ها فر صت مطالعاتی و آموز شی را برای روزنامه نگاران ،کارمندان
دولت ،دانشتتتگاهیان ،و چهره های برجستتتته ی کارگری در خارج از
کشور فراهم می آوردند ۲.
فدرا سیون صنایع کره در انت شار م ستقیم افکار خود هم فعال بود.
با نستتبت دادن احستتاستتات منفی مردم نستتبت به چیبول ها به درک
نادرس ت از چیبول ها و اقتصاد ،نشریات روابط عمومی ،از جمله بیست
هزار نستتتخه از یک کتاب را منتشتتتر کرد که گزارش های مخدوش

1 Deok-Ryul Hong, “FKI, Spokesman of the Chaebol Hegemony,” Journal
of Korean Social Trends and Perspectives 35 (1997): 27–28
2 FKI, 50 Years History of FKI, 443
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رسانه ها نسبت به چیبول ها را منعکس می کرد .در آن زمان ،چیبول ه ا
با استتتفاده از ایده ی اقتصطططاد بازار آزاد بر مشتتروعیت خود ت أک ید
می کردنتتد ،عبتتارتی کتته در کره ی جنوبی در مقتتابتتل اقتصتتتتاد
برنامه ریزی شده ی کره شمالی مورد ا ستفاده قرار می گرفت .با توجه
به این که چیبول ها محصتتول اقتصتتاد بازار آزاد نبودند و پیوستتته با
سیاست آزادسازی دولت  -آزادسازی نرخ ارز و نرخ بهره ،باز کردن
بازار ستترمایه و حذف یارانه های دولتی  -مخا لف بودند  ،این عبارت
دقی ق ا ً قا بل اجرا نبود .برای غل به بر این ت ناقض های آشتتت کار ،آن ها
در صدد برآمدند جنگ ی سرد با کره شمالی به ماابه منبع م شروعیت
خود  ،شکل بدهند  .فدرا سیون صنایع کره حتی در سال  1991فوروم
اقتصتتاد بازار آزاد را برگزار کردند  .به عالوه ،با ادعای آن که بازار
ن شر با کتاب هایی که اقت صاد کره را مورد انتقاد قرار می دهد پر شده
استتت  ،در ستتال  19۸9جایزه ی فرهنگی نشتتر اقتصتتاد آزاد را ایجاد
کردند .جایزه بخشتتی از پروژه ی آن ها برای انتخاب کتاب هایی بود
که از اقتصتتتاد بازار آزاد هواداری می کرد و آن ک تاب ها را ب ین
کتابخا نه ها و دانشگاه های سراسر کره توزیع می کرد ند .
حوزه ی سوم جامعه ی دان شگاهی و دبیر ستان ی و تح صیالت عالی
بود .فدراستتیون صتتنایع کره بر پایه ی ستتاختن شتتبکه با کستتانی که
ن سبت به چیبول ها اح سا سات دو ستانه دا شتند  ،با ا شخاص برج سته در
جام عه ی دانشتتت گاهی ت عا مل می کرد .آن ها نشتتتر یاتی را هم عل یه
نظریه های سو سیالی ستی و ضد نظم موجود ،از جمله تکوری واب ستگی،
که بر استت ا س ارزیابی آن ها در آن زمان محبوبیت بستتیاری در میان
دان شجویان دان شگاه ها ک س

می کرد منت شر کردند .به عالوه ،آن ها
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گزار شی را علیه انتقاد از قدرت اقت صادی تمرکزیافته و شرکت ه ا در
اقتصتاد کره منتشتر کردن د .فدراستیون صتنایع کره حتی  ۲.۵میلیون
دالر در ح ما یت از بر نا مه ی م طال عات ت حت هدا یت دو لت در خارج
برای دانشتتجویان دانشتتگاه ها پرداخت کرد  1.در زمینه ی تحصتتیالت
متو سطه ،فدرا سیون صنایع کره در سال  19۸6مواد در سی اقت صادی
تولید کرد و از آن زما ن آن دروس را به عنوان هدف آموز شی برای
مدارس منت شر کرده ا ست .فدرا سیون صنایع کره در سرا سر کره به
آموز گاران م طال عات اجت ماعی مدارس متوستتت طه و عالی  ،اقتصتتتاد
نولیبرال ،اقتصتتتاد بازار آزاد را آموزش داد  ،در عین حال کتاب های
مصتتتور با محتو ای ی درباره ی اقتصتتتاد بازار آزاد بر ای دانش آموزان۲
منتشر ساخت.
در فرایند مدیریت بحران ،چیبول ها به صورت گ سترده ای راهبرد
تغییر ادراک عمومی را ،با هدف ایجاد اجماع عمومی بر ستتر آن که
منافع آ ن ها منافع همگان تلقی شتتود به اجرا گذاشتتتند .فدراستتیون
صنایع کره به ویژه  KISEAرا به ماابه سازمان اختصاصی برای اجرای
راهبرد هژمونی یابی فرهنگی خود در حوزه های مختلف جامعه ی مدنی
ای جاد کرد .ز مانی که راهبرد هژمونی یابی آن ها به شتتت کل ن ظام م ند
اجرا شد ،با حمایت ردیف های بودجه ای و ساختار های سازمانی  ،پس
از بحران نیز همچنان یک تالش مستمر باقی ماند .اما ،چیبول ها خیلی
زود با بحران بزرگ دیگری رودررو شدند .در سال ، 199۷بحران مالی

1 FKI, 50 Years History of FKI, 440
2 FKI, 50 Years History of FKI, 446

361

مدیریت بحران در کرهی جنوبی و راهبرد هژمونییابی شرکتهای بزرگ

آسیا ،که در کره اغل

بحران صندور بین المللی پول خوانده می ش ود

آغاز شد.

بحران مالی  199۷آسیا و توسعه ی راهبرد هژمونی یابی
چیبول ها و کره در سال  199۷با بحران رودررو شدند .جهانی سازی
مالی از د هه ی  19۸۰ت حت رهبری امری کا  ،اقتصتتتاد ج هان را د چار
بی ثباتی کرد .ت صمیم  199۵توافق پالزا م شخ صه ی آغاز جدیدی در
تاریخ کره بو د .چ راکه امریکا به درخواست ژاپن کاهش ارزش ین را
مجاز ساخت  ،حرکت تهاجمی چیبول ها به سمت تولید برون مرزی و
استتتتفاده از ستتترمایه گذاری کالن ،وام های کوتاه مدت از بازار مالی
جهانی در خلق سود موردانتظار شک ست خورد چون چیبول ها مزیت
ی گا نه ای غیر از توا نایی های ستتتر ما یه گذاری خود نداشتتتت ند  1.چون
قیمت های نیمه هادی ها به صورت جهانی در آغاز سال  1996کاهش
یافت ،بستتیاری از چیبول ها و اقتصتتاد کره به شتتدت صتتدمه دیدند  .با
وجود عالئم رکود آی نده ،چیبول ها و دو لت کره در ات خاذ ا قدا مات
مناس

شکست خوردند و برخی چیبول ها از جمله دوو ،دومین چیبول

بزرگ آن زمان کره پس از گروه هیوندا ی ی ،ور شک ست شدند .زمانی
که بحران مالی در سال  199۷آ سیای جنوب شرقی را درنوردید ،کره
نیز با بحران رود ررو شتتتد و همان طور که آرزوی امریکا بود  ،دولت

1 Won-Keun Song and Lee Sang-Ho, The Business Structure of Korean
Chaebols and Concentration of Economic Power (Paju: Nanam, 2005), 51
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مجبور شتتد برای دریافت کمک مالی به صتتندوق بین المللی پول رو
آورد .
دولت کره به اجرای برنامه ی صندوق بین المللی پول گردن نهاد و
کمک های مالی را در یافت کرد .برنامه به منافع صتتتندوق بین المللی
پول ،خزانه داری امریکا ،وال ا ستریت ،و مقامات اقت صادی دولت کره
کمک می کرد  1.بخ شی از برنامه م ستقیم ا ً به چیبول هایی که مقامات
اقت صادی در ک شور کره ایجاد کرده بودند ربط دا شت .آن ها عموم ا ً
ادعای صندوق بین المللی پول را تأیید می کردند که شدت بحران کره
ناشتتی از ستتاختار راهبری چیبول ها و ناکار ایی استتت و باید اصتتالح
شتتود  .ازاین رو دستتتور دادند ،ستتاختار راهبری چیبول ها بازستتازی و
مشابه شرکت های امریکایی شودو یعنی جدایی بین مالکیت و مدیریت
و نیز افزایش حق وق ستتهام داران .آن ها هم چنین به چیبول ها دستتتور
داد ند تا نستتت بت های بدهی را کاهش ده ند و اخراج نیروی کار و
استفاده از شرکت های پیمانکار نیروی انسانی مجاز شمرده شد.
چیبول ها استتتدالل می کردند که برنامه ی صتتندوق آن ها را دچار
بحران می ستتتازد و در مقابل تجدیدستتتاختار مقاومت می کردند .اما،
ب سیاری از چیبول ها ت صمیم گرفتند تا حدی با د ستورات در آن زمان
همراهی کن ند چون ،قدرت در دستتتت دو لت متمرکز بود ،و احت مال
داشت در صورت عدم مطابقت ورشک ست شوند .آن ها به سرعت راهبرد
انباشتتتت خود را با افزایش شتتتفافیت در مدیریت ،کاهش بدهی ها و
تنوع نامربو

به ر سمیت شناختند ،در عین حال به جریان نقدینگی و

1 Joo-Hyung Ji, The Origins and Formation of Neoliberalism in
Korea (Seoul: Chek Sae Sang, 2011), 248–50.
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بازدهی کو تاه مدت اولو یت داد ند .چیبول ها قب ال ً راهبرد مدیریتی
بدهی زیاد و ستترمایه گذاری زیاد را برای فشتتار قوی در جهت رشتتد
مبتنی بر سبک راهبری از باال به پایین به کار ب سته بودند .اما چنین
راهبردی دیگر موفق یت آمیز نبود .چیبول هایی مان ند دوو ،که بر
ادامه ی رفتار های گذ شته ح تی پس از وقوع بحران ا صرار می ک ردند،
با ورشتتتکستتتتگی به پایان رستتتیدند .با این حال ،چیبول ها کام ال ً با
بر نا مه ی صتتت ندوق همراهی نکرد ند .با گذشتتتت ز مان ،در برابر
جهت گیری دولت مقاومت کردند ،و نهایت ا ً طرح ستتتازمان دهی مجدد
ستتاختار مدیریتی را شتتکستتت دادند .با این حال ،آن ها تهاجم کامل
عل یه کارگر را آغاز ک ردند .آن ها در ن ها یت توانستتتتند نرخ افزایش
د ستمزد را کند کنند ،شای سته ساالری را ،که از سال  19۸۷برای آن
فشتتار آورده بودند ،در ستتیستتتم دستتتمزد تقویت کنند ،و به کنترل
عددی و انعظاف پذیری بیش تر در استخدام دست یابند.
مان ند بحران پیشتتتین ،بحران  199۷دربرگیر نده ی بحرا ن اق تدار و
نیز بحران اقت صادی بود .در حالی که چیبول ها به صورت نظام مند ا ز
ستتال  19۸۷راهبرد هژمونی یابی را برای کستت

مشتتروعیت اعمال

می کردند ،بحران  199۷به شتتدت به این مشتتروعیت صتتدمه زد .افراد
ب سیاری در داخل و خارج ک شور چیبول ها را مق صر اولیه ی بحران ها
می دانستتتن د  ،و بین  19۸۸تا  ۲۰۰۲انتقاد ها ی بی ستتابقه ای از چیبول ها
منت شر شده بود .انتقاد ها به صورت گ سترده ای افکار عمومی منفی را
به نمایش می گذاشتتت که به کاخ ریاستتت جمهوری  ،حزب حاکم ،و
مقامات اقت صادی اجازه می داد تا برنامه ی طراحی شده برای تجزیه ی
چیبول ها را اجرا کن ند.

کیونگ پیم کیم  /ترجمهی داود جلیلی

در مواجهه با بحران م شروعیت ،چیبول ها به سرعت ت صمیم گرفتند
صتتتادرات را افزایش ده ند و کارزار مازاد  ۵۰میل یاردی را به راه
انداختند .هدف آن بود تا مشتتروعیت خود را با تأکید بر صتتادرات
به م اا به راه حل بحران افزایش ده ند و اهم یت چیبول ها را به مردم
یادآوری کن ند  .ازاین رو تالش کرد ند برای طفره رفتن از موضتتتوع
ا صالح چیبول ،که شامل م سکولیت آن ها در بحران و راهبری شرکت
و شفافیت بود ،گفتمان جدیدی را که مطلوب شان بود انت شار دهند.
در مواج هه با بحران اق تدار ،چیبول ها با ید راهبرد هژمونی یابی
فرهنگی را گسترده تر و فشرده تر از گذشته به اجرا می گذاشتند.
فدرا سیون صنایع کره در سال  1999کمیته ی م شارکت اجتماعی
را برای ایجاد شبکه بین شرکت های بزرگ چندر شته ای ایجاد کرد و
بر نا مه های ویژه ای با هدف تغییر جای گاه روابط عمومی چیبول ها
طراحی و اجرا کرد .تحت رهبری فدراستتتیون ،چیبول ها به ستتترعت
د پارتمان ها و برنامه های به ظاهر اختصتتتاص یافته به مشتتتارکت های
اجتماعی خیریه را ایجاد کردند و در این تالش آغاز به سرمایه گذاری
در منابع مختلف کردند .در حقیقت ،براستتاس نظرستتنجی فدراستتیون،
میانگین هزینه ی فعالیت های م شارکت اجتماعی  ۲۰۲شرکت کره ای
از  1.۸9میلیون دال ر در سال  19۸۸به  ۴.۴۸میلیون دالر در سال ۲۰۰۲
بالغ شد .مورد سام سونگ ن شان می دهد که چ ه گونه چیبول ها در آن
زمان توجه بیش تری به مشتتارکت اجتماعی دادند ،ستتامستتونگ ستتهم
مستتتکول یت اجت ماعی خود را ،با ح ما یت و ک مک برای ف عال یت های
داوطل بانه از  ۴1.6میلیون دالر در ستتتال  19۸۸به  13۸.1میلیون دالر
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در ستتال  ۲۰۰۰افزایش داد  1.تنها در عرض دو ستتال ،بودجه ی آن ها
بیش از سه برابر افزایش یافت .فدرا سیون نیز در سال  1999من شور
اخالقی شرکت را اعالم کرد .برای اجتناب از ر شد انتقاد ها از مردان
فاستتد کست وکار و مطالب ه ی شتتفافیت ،چیبول ها اعالم ک ردند مایلند
م شکالت پولی در سیا ست ها و ف ساد را از طریق مدیریت شفاف و
اخالقی حل کنند.
به دنبال بحران  ، 199۷چیبول ها مجبور به مقابله با جنبش قدرتمند
ان جی او ها علیه خود شدند .برخالف گذ شته که چیبول ها ضرورتی
ندا شتند که به امر سازمان دهی در جامعه ی مدنی توجه دا شته با شند،
چون تو سعه ی چندانی نیافته بود ،به سب

دموکراتیزا سیون نف وذ ا ن

جی او به سرعت ر شد کرده بود .برخالف اروپا ،که احزاب سیا سی
بازتاب نهادی شکاف ها و ستیز ها ه ست ند ،احزاب سیا سی کره ناتوان
از بازتاب بخشتتتیدن به نگرانی های مردم بودند ،و بنیادی ستتتاختاری
برای رشتتتد ان جی او ها ای جاد کرد ند « .همبستتتتگی مردم برای
دموکراسی مشارکتی » (  ) PSPDسازمان مهمی بود که بهبود مدیریت
چیبول ها و شتتفافیت در مدیریت را مطالبه می کرد  .این تشتتکل که
ا سا س ا ً دربرگیرنده ی دان شگاهیان بود  ،ادعا می کرد که افزایش حقو ق
سهام داران و مدیریت شرکت برا ی افزایش ارزش سهام بهترین بدیل
است  .در همین زمینه  ،آن ها در سال  199۸جنبش سهام داران اقلیت را
به راه انداختند ،که فقدان شفافیت را با درخواست اصالح در مدیریت
شترکت  -که یکی از دالیل اصتلی بحران مالی  199۷تلقی می کرد -
1 Samsung, Samsung Community Relations White Book 2000 (Seoul:
Samsung, 2000).
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هدف گرف ته بود و ابزار ف عال یت خود را ع مد ت ا ً بر کا نال های قانونی
متکی می کرد1.
چیبول ها جنبش پی اس پی دی را تهدید بزرگی می دانستتتند چون
این جنبش پرستتتش هایی را درباره ی ستتتاختار مدیریتی ،بزرگ ترین
نگرانی چیبول ها مطرح می کرد و با کاربستتت راهبرد قانونی پی اس
پی دی حمایت افراد بستتیاری را جل

می کرد .با این حال ،چیبول ها

ضدحمله ای را از طریق سازمان های تحت هدایت فدرا سیون صنایع
کره ترت ی

داد ند .جنبش ستتت هام داران اقل یت را ب ا (ات هام) داشتتتتن

خا ستگاه سو سیالی ستی که مخالف مالکیت خ صو صی و نظم بازار ا ست
مورد انتقاد قرار دادند ،سازمان های فدرا سیون صنایع کره راهپیمایی
هفتگ ی اعتراضتتتی را در برابر دفتر پی اس پی دی برگزار کرد ند.
چیبول ها هم ستتتاز مان هایی را ای جاد کرد ند که به ستتتود آن ها در
جامعه ی مدنی ستتخن می گفت .طبق گزارش شتتبکه ی خبر ی شتترکت
مونهوا  ، Munwhaیک شبکه اجتماعی در کره ،فدرا سیون صنایع از
ستتال  ۲۰۰1ستتازمان های راستتت افراطی را ستت اخته بود .این گرو ها
راهپیمایی ها ،اعتراضتتات میدانی و طرح اتهامات قضتتایی را ستتازمان
می دادند  ،مانع برگزاری رویدادهای اعتراضتتی می شتتدند و برای آن
م شکالت جدی ایجاد می گردند ۲.شططهروندان متحد برای زندگی بهتر
نماینده ی سازمان های تا سیس شده با یاری فدرا سیون ا ست و به ط ور
منظم از سوی فدرا سیون تأمین مالی می شود .شهروندان برای جامعه ی

1 People’s Solidarity for Participatory Democracy (PSPD), Ten Years
)Record of PSPD, 1994–2004(Seoul: PSPD, 2004
2 Munwha Broadcasting Corporation Straight, June 5, 2018
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بهتر از بدو ت أ سیس خود در سال  ۲۰۰۲با سیا ست های دولت ی برای
اصتالح چیپول ها تحت عنوان ستوستیالیستتی و پوپولیستت ی ) مخالفت
کرده اند  ،و به صتتورت پیوستتته استتتدالالتی در حمایت از چیبول ها
توسعه داده است .فع الیت های مشارکت اجتماعی ،کنشگری  ،و ساختن
ان جی او ها که راهبرد جدید هژمونی یابی چیبول ها را تشکیل می داد،
در هنگام مدیریت بحران  199۷توسعه یافت.
در حوزه های دیگر جامعه ی مدنی (مانند رستتانه ها ،انتشتتارات و
آموزش) ،راهبرد چیبول ها ا شکال ب سیار پی شرفته ای به خو د گرفت .
در ستتتال  ، 199۷چیبول ها مرکز کره برای تجارت آزاد ) (KCFEرا
ایجاد کردند که از دولت کوچک ،سرمایه داری و شرکت ها طرفداری
می کرد و ف عال یت های روابط عمومی ،پژوهشتتت ی و آموزشتتتی ان جام
می داد  .در سال  ، 199۸فدرا سیون سازمان ر سانه ای خود را نیز بنیاد
گذاشت که یک ش رکت انتشاراتی بود که انتشار مجالت و نشریات با
محتوای اقتصتتادی و مدیریتی را تستتهیل کرد .از  199۷تا  ، ۲۰۰۰این
سازمان مجموعه ای از آثار ،شامل پنجاه و پنج کتاب را منت شر کرد
که آثار نظریه پردازان لیبرال را منت شر کرد .آنان همچنین م سابقه ی
کتاب تتتت ر ساله در میان دان ش جویان کالج برگزار کردند .در همان
دوره ،فدراسیون یک مجموعه درباره ی اهمیت توسعه ی صادرات محور
و چیبول ها به عنوان وسیله ی خاتمه بخشیدن به بحران منتشر کرد.
در دیگر حوزه های جامعه ی مدنی (مانند رستتانه ها ،انتشتتارات و
آموزش) راهبرد چیبول ها به اشتتکال پیشتترفته تری متوستتل شتتد .در
 ، 199۷چیبول ها مرکز کره ای بن گاه آزاد ) (KCFEرا ای جاد کرد که
پ شتیبان دولت کوچک ،سرمایه داری و شرکت ها بود و فعالیت روابط
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عمومی ،پژوهشتتی و آموزشتتی انجام می داد .این ستتازمان همراه با
ستتازمان های پژوهشتت ی لیبرال در ستتراستتر جهان بر شتتاخص آزادی
اقتصتتادی تأک ید می کرد و ستتمینار ها ،ستتمپوزیوم ها و پروژه های
آموز شی برای انت شار ایده های خود برگزار می کرد .با این ا ستدالل
که اح سا س ات ضد شرکتی در کره شایع ا ست ،فدرا سیون صنایع کره
پروژه های جاری شرکتی را با ا شخاص برج سته ی ر سانه ها در تالش
برای تلطیف این احستتاستت ات به اجرا گ ذاشتتت .فدراستتیون همچنین
فعاالنه کارزار ع شق به شرکت ،ع شق به ک شور را در م شارکت با
روزنامه ی اقتصتتادی مائیل  ، Maeilبزرگ ترین روزنامه ی مالی کره ،
به راه انداخت.
در ابتکار ی دیگر ،فدراستتیون ستتیستتتم جامع اطالعاتی جدید را با
تمرکز بر دیجی تالی کردن ف عال یت های روابط عموم ی آن الین ای جاد
کرد .فدراسیون روابط عمومی برای استفاده ی رهبران فکری و کسانی
که جایگاه بر جستتتته ای در مجلس ملی ،دولت و شتتترکت ها اشتتتغال
می کردند آ نالین محتویات روابط عمومی فراهم کرد .در ستتال ، 199۸
فدراستتیون رستتانه ی فدراستتیون صتتنایع کره را ،که یک شتترکت
انت شاراتی ،بر ای ت سهیل انت شار ن شریات ادواری و انت شارات دارای
محتوای اقت صادی و مدیریتی بود ت أ سیس کرد .از سال  199۷تا سال
 ، ۲۰۰۰کی ستتی اف ای  KCFEیک مجموعه نوشتتته درباره ی اهمیت
توستتتعه ی صتتتادرات محور و چیبول ها به عنوان ابزار پا یان دادن به
بحران منتشر کرد 1.

1 FKI, 50 Years History of FKI, 604–6, 659, 712–14.
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چیبول ها برای ستتاخت ن شتتبکه هایی با جامعه ی دانشتتگاهی برای
انتشتتار ایده های خود در دانشتتگاه ها پیوستتته تالش کردند .دوباره با
این اد عا که ا یده های چپ گرا و ضتتتتد بازار در آموزش عالی
گ سترده اند ،چیبول ها برای ساختن شبکه های دان شجویان دان شگاه ها
که با آن ها موافق بودند حرکت کردند .فدرا س یون صنایع کره به نام
گستتتترش ا یدئولوژی اقتصتتتاد بازار آزاد ح ما یت از ستتتاز مان های
دانشتتتجویی و شتتتورا ها ی نمایندگان دانشتتتجویان را آغاز کرد .در
سال های  ۲۰۰۲و  ، ۲۰۰3فدرا سیون صنایع کره تو سعه ی دو شبکه ی
دان شگاهی  -دان شجویی  -با شگاه رهبران جوان و دوره ی ف شرده ی
نخب گان  -ر ا مورد ح ما یت مالی قرار داد ند .پس از ستتتال ، 199۷
فدراستتتیون تالش های خود را برای ت حت نفوذ قرار دادن م طال عات
اقت صادی گ سترش داد .در م شارکت با آژانس های متعدد  ،فدرا سیون
برنامه های آموز شی درباره ی اقت صاد های نوکال سیک و نولیبرال برای
رهبران فکری ،از جم له آموز گاران ،روز نا مه ن گاران ،م قا مات دولتی و
ستتربازان ،و نیز دانشتتجویان ،فراهم کرد و هیجده هزار نفر را در ۴3
برنامه ی جدید از سال  ۲۰۰3آموزش داد .فدرا سیون همچنین شورای
ایاالت متحده درباره ی آموزش اقتصتتادی را در ستتال  ۲۰۰3در کره
معرفی کرد ،در عین حال به کالس های اقتصتتادی برای دانشتتجویان،
آموزگاران و والدین در داخل و خارج مدارس متوستتطه و عالی ادامه
داد .فدراستتتیون پیوستتت ته برای طراحی و اجرای دوره های منظم

کیونگ پیم کیم  /ترجمهی داود جلیلی

دانشتتگاهی تالش می کرد که می توانستتت بازتابی از اعتباربخشتتی به
عالقه ی آن ها باش د1.

چشم اندازهای جاری
راهبرد هژمونی یابی چیبول ها ،هم ان طور که شتتتاهدیم ،پس از 199۷
به شدت گ سترش یافته بود ،اکنون باز هم به روزر سانی شده ا ست.
گروه های د ست را ستی ب سیاری اکنون جنبش ها و فعالیت های تبلیغا تی
بزرگی را با حمایت چیبول ها ستتازمان می دهند .شتتبکه های آن ها با
چیبول ها هم برای نفوذ آن الین و هم نفوذ آ ف الی ن در حوزه های
رستتانه ،انتشتتارات و آموزش محتوا گذاری می شتتود .اکنون قدرت
چیبول ها به صتتتورت م جازی به هر گوشتتته از جام عه ی مدنی کره
می رسد .اما ،صرف نظر از آ ن که راهبرد هژمونی یابی چیبول ها چ ه قدر
پیچیده و استتتتادانه استتتت ،همه ی کره ای ها فکر نمی کنند که منافع
چیبول ه ا م نافع خود آن ها را باز تاب می د هد ،به جای آ ن ،ت عداد
بستتیاری از مردم هر روزه در شتتکلی از مقاومت شتترکت می کنند،
م شروعیت ادعا های چیبول ها را رد می کنند .افراد ب سیاری هم وجود
دارند که درباره ی چیبول ها ،به ستتیاستتت مداران و احزابی را که به
اصتتالح ی ا درهم شتتکستتتن آن ه ا متعهدند مطرح می کنند .مبارزه بین
نیروهای اجتماعی و چیبول ها هنوز در جامعه ی مدنی و سیا سی کره
تداوم دارد.

in

1
Kyung-Dong Han, “After-School Education Programs
Korea”, Research in Education of Economics13 (2006): 181–203.
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مورد چیبول ها موضتتوعات ن ظری بستتیاری را مطرح می کند .ما
وقتی از هژمونی فرهنگی صتتتح بت می کنیم ،اغ ل

آن را یک مفهوم

کال ن ِ اجت ماعی تلقی می کنیم و دو لت یا یک بلوک طب قه ی حاکم ر ا
عا مل آن فرض می کنیم .ا ما ،هژمونی را می توان در راهبرد نوعی از
سرمایه یا یک گروه سرمایه دار خاص م شاهده کر د .به عالوه ،محتوای
راهبرد ممکن است ،و برحس

آ ن که جامعه ی مدنی در یک نظم معین

چ ه گونه تعریف می شتتتود به شتتتدت متفاوت باشتتتد .در همین زمی نه ،
مباحث درباره ی بحران سرمایه و مدیریت بحران نیز نیازمند گ سترش
به اشتتکال متفاوت ستترمایه ی انحصتتاری استتت .به ستتب

نافذبودن

نظریه ی بحران  /نظریه ی دولت در ادبیات دهه ی  ، 19۷۰زمانی که ما
از بحران جامعه یا دولت صتتتح بت می کنیم ،به تأمل درباره ی بحران
انبا شت و بحران م شروعیت تمایل داریم  -در حالی که زمانی که از
خود ستتتر ما یه صتتتح بت می کنیم عمو م ا ً از ان جام این امر خودداری
می کنیم .ا ما ،الزم استتتت تو جه بیش تری به ماه یت پیچ یده ی بحران
هژمونی ستتتر ما یه م بذول کن یم .مورد چیبول ها در د هه های  19۸۰و
 199۰ممکن ا ست م ستقیم ا ً برای جوامع دی گر قابل اجرا نبا شد ،چون
مح صول یک و ضعیت زمانی و مکانی متمایز بود .اما ،همان طور که
مورد کره نشتتتان می دهد ،الزم استتتت بدانیم در زمانی که دولت در
جامعه ای ظاهر ا ً دموکراتیک قادر به من ضبط ساختن سرمایه نی ست چه
رخ می د هد و چه گو نه خود شتتتر کت های متمرکز تالش می کن ند
به عنوان وستتیله ای برای حفظ قدرت شتتان در برابر دولت و جامعه به
طور کلی ،به هژمونی در جامعه ی مدنی دست یابند.
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جوزف استیگلیتز یکی از برندگان جایزهی نوبل در اقتصاد و اقتصاددان ارشد سابق
بانک جهانی و همچنین مشاور رهبری چپگرای حزب کارگر در انگلیس است .در
طیف گستردهی اقتصاددانان جریان اصلی ،او در چپ قرار دارد.

او اخیراً کتاب تازهای منتشر کرده است ،مردم ،قدرت و سود  -سرمایهداری مترقی
در عصر نارضایتیها که در آن ادعا میکند «میتوانیم نظام اقتصادی درهمشکستهمان
را از دست خودش نجات بدهیم» .او بهشدت نگران نابرابری روزافزون در توزیع درآمد
و ثروت بهویژه در امریکاست« .در طول  3۰سال گذشته درآمد  9۰درصد مردم اگر
کاهش نیافته باشد ثابت مانده است .البته این نکته تعج آور نیست چون در میان
کشورهای پیشرفته ،امریکا بیشترین سطح نابرابری و کمترین میزان فرصتدهی را
داراست ت بهطور روزافزون و بیشتر از کشورهای دیگر خوشبختی نسل جوان امریکا
به درآمد و سطح آموزشی والدین آنها بستگی دارد».
مشاهده میکنید که سرمایهداری «مترقی» بود و اقتصاد بهگونهای توسعه مییافت
که وضعیت انسانی را با استفاده از دانش علمی و نوآوری و با حاکمیت قانون و
نظارتهای دموکراتیک که جلوی «زیادهرویها» را میگرفت بهبود میبخشید .سپس
در سالهای دههی  19۸۰رونالد ریگان و مارگارت تاچری پیدا شدند که قوانین را تغییر
دادند و از اقتصاد نظارتزدایی کردند و االن هم ترامپ بقیهی نظام نظارت و کنترل را
میخواهد از میان بردارد .درنتیجه سرمایهداری مترقی دههی  196۰با تکیه بر بازارهای
خارج از کنترل ،بهرهکشی و نابرابری روزافزون ،منهدم شد.
«نتیجه اقتصادی شده است که در آن بهرهکشی بیشتر است حاال چه به سب
فعالیت های ناهنجار در بخش مالی یا در بخش فناوری که با استفاده از آمارهای
شخصیمان با زیرپا گذاشتن حوزهی زندگی خصوصیمان از ما به نفع خود سوءاستفاده
می کنند .تضعیف عملکرد قوانین ضد تراست ،و عدم توفیق نظام نظارتی که نتوانست
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خود را با تغییرات وفق بدهد و نوآوریهای که باعث ایجاد و تقویت قدرت فعاالن
بازارها شد به این صورت در آمد که بازارها متمرکزتر و کمتر رقابتی شد» (استیگلیتز)
راهحل استیگلیتز کدام است «قرارنیست این کارها همیشه به این صورت انجام
بگیرد .بدیلی وجود دارد و آن بدیل هم سرمایهداری مترقی است .سرمایهداری مترقی
تناقضی در بیان نیست .ما میتوانیم قدرت را به مجراهایی هدایت کنیم که درخدمت
جامعه باشد» .مشاهده میکنید به بیان استیگلیتز مشکل نظام سرمایهداری نیست بلکه
مشکل دارندگان منافع مشخص بهویژه درمیان بانکداران و انحصارگران است .پاسخ هم
این است که به عصر سرمایهداری مدیریتشده بازگریم که استیگلیتز معتقد است در
دوران طالیی دهههای  19۵۰و  196۰وجود داشته است.
چهگونه میتوانیم به دوران طالیی سرمایهداری مترقی بازگردیم
در برنامهی تلویزیونی «دموکراسی ،همین حاال» از استیگلیتز همین سؤال را به این
صورت پرسیدند که «آیا باید سرمایهداری مترقی باشد یا قدرت در اختیار کارگران
باشد » و او جواب داد «در نظام آینده بازار باید نقش مهمی ایفا کند از همین روست
که من از کلمهی «سرمایهداری» استفاده میکنم و بالفاصله باید اضافه کنم که شکل
سرمایهداری که در  ۴۰سال گذشته داشتهایم به نفع اکاریت مردم کار نکرده است و به
همین دلیل است که من از مردم سخن میگویم .ما باید سرمایهداری مترقی داشته باشیم.
ما باید سرمایهداری را کنترل کنیم و کاری بکنیم که سرمایهداری در خدمت جامعه
باشد .مردم قرار نیست در خدمت اقتصاد باشند این اقتصاد است که باید خدمتگزار
مردم باشد» و وقتی از او پرسیدند که «آیا سرمایهداری همیشه این گونه نبوده است (
یعنی در خدمت ثروتمندان و انحصارگران به جای کارگران و فقرا) و او پاسخ داد «نه
در حدی که اکنون به آن رسیده است».
دیدگاه استیگلیتز از دو حال خارج نیست یا بسیار سادهاندیشانه و یا این که سفسطهی
محض است و یا احتماالً ترکیبی از این دو .آیا او واقعاً فکر میکند که زمانی بوده
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است که سرمایهداری هم به نفع شرکتهای بزرگ بود و هم به نفع کارگران ،هم به
نفع ثروتمندان بود و هم به نفع فقرا «دورهی طالیی» یعنی پس از  19۴۵تا اواخر
دههی  196۰یک دورهی استانایی بود در سرمایهداری پیشرفته و تنها برای این اقتصادها
و نه برای اقتصادهای امریکای التین ،آسیا ،خاورمیانه و افریقا .برای بخش عمدهای از
کرهی زمین ،این دههها ،سالهای فقر و مبارزه علیه بهرهکشی امپریالیستی بود.
با این همه ،این هم یک افسانه است که در دهههای  19۵۰و  196۰همگان از
سرمایهداری «مترقی» در غرب بهرهمند شدهاند .چون همهی منافعی که در ارایهی
خدمات عمومی ،ایجاد دولت رفاه ،اشتغال کامل نسبی و درآمد فزاینده به دست آمد در
واقع نتیجهی مبارزه و فشاری بود که جنبش کارگری اعمال میکرد و از صاحبان
سرمایه امتباز گرفت.
جال

این که استیگلیتز هرگز توضیح نمیدهد که چه شد که سرمایهداری مترقی،

دموکراتیک و نظارتشده در دههیی  19۷۰به پایان رسید به غیر از این که بگوید این
نتیجهی سیاستهای ناهنجار ریگان و تاچر و غیره بود .ولی خوانندگان نوشتههای من
میدانند که از اواسط دههی  196۰درشرایط عینی تغییر پیش آمد و سودآوری سرمایه
در ابعاد جهانی کاهش یافت.
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معنایش این بود که سرمایه دیگر نمیتواند افزایش درآمد واقعی ،ارایهی خدمات
عمومی و آموزش رایگان و بهداشت را برتابد .سالهای سودآوری باال که امکان ارایهی
این امتیازها را میداد دیگر گذشته بود .همهی سیاستمدارانی که انتخاب میشدند (چپ
و راست) به کاستن از دولت رفاه و قدرت کارگران ،خصوصیسازی ،و نظارتزدایی
متعهد بودند .بهعالوه ،سرمایهداری مترقی گرفتار چند رکود جدی شده بود که قدرت
جنبش کارگری را کاهش داده بود و سودآوری (تا حدودی) احیا شد.
درواقع استیگلیتز هیچگاه دربارهی علل این رکودها سخنی نمیگوید مگر این که
بگوید علتاش افزایش نابرابریهاست« .اگر ما از بهره کشی در همه ابعادش کاسته
بودیم و مشوق تولید ثروت میشدیم ،میتوانستیم اقتصاد پویاتری داشته باشیم که در
آن نابرابری کمتر باشد .احتماالً میتوانستیم بحران درازمدت را چاره کنیم و از بحران
مالی  ۲۰۰۸جلوگیری کنیم» .با این همه رکود سالهای  19۷۴-۷۵و  19۸۰-۸۲زمانی
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اتفاق افتاد که نابرابری از زمانی که سرمایهداری صنعتی آغاز شده بود در کمترین
میزان خود بود (براساس نمودارهایی که پیکتی عرضه کرده است) .به این ترتی ،
نابرابری افزایشیابنده نه علت رکود بزرگ بلکه در واقع به خاطر کوششهایی بود که
برای بیشتر کردن سودآوری پس از دههی  19۸۰اتفاق افتاد.

با این همه چهگونه میتوانیم به سرمایهداری مترقی برگردیم نظر استیگلیتز
بازگشت به یک نظام نظارتی و شکستن انحصارها و بهکارگیری مالیات تصاعدی ،پایان
بخشیدن به فساد و قانونمداری در تجارت است« .تجویز من از تشخیصام نتیجه میشود.
از آنجا آغاز میشود که نقش تعیینکنندهی دولت را در این که بازارها باید در خدمت
جامعه باشند به رسمیت بشناسیم .ما به قوانین نظارتی سرسختانه نیاز داریم که رقابت
جدی بدون بهرهکشی ظالمانه را تضمین کند و مناسبات بین بنگاهها ،کارگرانی که به
کار می گیرند و مصرفکنندگانی را که قرار است به آنها خدمت ارایه شود برقرار
کند .ما باید درمبارزه با قدرت در بازار جدی باشیم چیزی که بنگاهها برای افزودن

3۷8

3۷9

تناقض مفهوم سرمایهداری مترقی

برآن می کوشند» .این تجویزها درواقع برنامهی رفرمیستهای چپگرا در امریکا و
مناطق دیگر است.
سناتور چپ دموکرات الیزابت وارن هم با طرح «سرمایهداری پاسخگو» خود همین
نکات را مطرح کرده است.
پرسشی که به آن جواب داده نمیشود این است که چه عواملی قرار است یک
درصدی های باالنشین را متقاعد کند تا از سهم خود بکاهند تا اقتصاد برابرتر و
موفقیتآمیزتری داشته باشیم از طرف دیگر چهگونه قرار است نظام نظارتی و یا
برابری بیشتر با فاجعهی در شرف وقوع گرمتر شدن زمین و این که سرمایهداری
بیاعتنا به امکانات و محدودیتهای کره زمین به انباشت خود ادامه میدهد برخورد
کند برنامههایی برای بازتوزیع ممکن است کمی کمک کنند .ولی اگرنابرابری را در
اقتصاد کاهش بدهیم آیا از رکودها و رکود بزرگ بعدی میتوانیم جلوگیری کنیم.
اقتصادهای اندکی برابرتر گذشته نتوانسته بودند چنین کنند.
برخالف سال  19۴9در  ۲۰19هیچ کدام از این سیاستهای «ترقیخواهانه»ی
استیگلیتز قابلیت اجرایی ندارند .درواقع تغییرات اساسی در حال حاضر تنها با قدرت
کارگری ممکن است و اگرچنین بشود ما به واقع میتوانیم کنترل واقعی دموکراتیک
بر اقتصاد اعمال کنیم -یعنی درواقع سرمایهداری را باید جایگزین کنیم نه این که
بکوشیم «این نظام را از دست خودش خالص کنیم».
پیوند به منبع اصلی:
Progressive capitalism – an oxymoron

نقد اقتصاد

سیاسی

ریشههای سرکوب زنان
دفاع از انگلس و راهی نو
ساندرا بلودورث
ترجمهی حسین رحمتی
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از یاوهترین ایدههای بهارثر سیده از رو شنگری سدهی هجدهم این ا ست که از
همان بدو تشکیل جامعه ،زن بردهی مرد بوده

است1۴۰.

ت فریدریش انگلس ،منشاء خانواده ،مالکیت خصوصی و

دولت1۴1

یکی از ا صول ا سا سی تحلیل مارک سی ستی این ا ست که  ...هیچ ا صل یا د ست
نامرئی وجود ندارد که فرگشتتت بشتتر را هدایت کند .در تحلیل مارکستتیستتی،
تغییر˚ مح صول نیروهایی ا ست که در درونِ خود نظام اجتماعیاند .به بیان دیگر،
علل خارج از سازمان اجتماعی و مستقل از آن نیستند .رشد گریزناپذیر جمعیت،
شتترایط بومشتتناختی یا ارادهی خدا هیچکدام توضتتیحی بر جنگ ،فقر ،تبعیض
جنسی یا هرگونه مسکلهی اجتماعی دیگری نیستند.

تت کارن ساکس ،خواهران و همسران .گذشته و آیندهی نابرابری

جنسی1۴۲.

کتاب منشاء خانواده ،مالکیت خصوصی و دولت انگلس (از این پس بهاختصار
منشاء) در سال  1۸۸۴چاپ شد .او در این کتاب مدعی شد که انسانهای اولیه در جوامع
غیر سلسلهمراتبیای زندگی میکردند که در آن ،زنان سرکوب نمیشدند .این ایده که
طبقات میتوانست وجود نداشته باشند و مردان همیشه بر زنان سلطه نداشته باشند بهطور
گسترده و نظاممند در آکادمی علوم اجتماعی بهعنوان ادعایی واهی تقبیح میشد .کتاب
انگلس تا به امروز بهویژه در میان فمینیستها دستمایهی بحث و جدلهای فراوان
بوده است.
 140این مقاله ثمرهی بیش از یک دهه بحث و تباد نظر بسیاری از رفقای زن و مرد دربارهی سرکوب
زنان در سوسیالیست آلترناتیو است .میک آرمسترانگ و لوییز اوشی بهویژه به جمعبندی استدال ها
در اینجا کمک کردند.
141 Engels 1972, p113.
142 Sacks 1982, p104.
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استداللورزی انگلس نقطه ضعفهایی دارد که دلیلش بهویژه این است که او مجبور
بود بر دانش نسلِ خویش که امروزه دیگر منسوخ شده است تکیه کند .با وجود این،
دلیل دیگرش این بود که او هرچند یکی از ترقیگراترین مدافعان حقوق زنان در آن
زمان بود ،بسیاری از کلیشههای زمانهی خویش دربارهی سکسوالیتهی زنان را میپذیرد.
با اینحال ،بسیاری بر اهمیت این کتاب صحه میگذارند .گردا

لرنر1۴3،

یکی از

نظریهپردازان فمینیستی که بهخاطر دفاعاش از مارکسیسم ناشناخته مانده است ،میگوید
که بهرغم این ضعفهای آشکار:
انگلس کمک بزرگی به فهم ما از جایگاه زنان در جامعه و تاریخ کرد ...او
با جانمایی « شک ست تاریخی جهانی جنس مؤنث» در دورهی ت شکیل دولتهای
بدوی که متکی بر ستتلطهی نخبگانِ مالک بودند این رخداد را تاریخمند کرد .او
پر سشهای نظری مهمی را برای صدها سال بعد مطرح کرد ،هرچند نتوان ست
هیچکدام از دعاویاش را اثبات

کند1۴۴.

انگلس در اصل یادداشتهای مارکس و خودش دربارهی پژوهشِ انجامشده از سوی
انسانشناس امریکایی لوئیس هنری مورگان 1۴۵را جمعبندی کرد .او تحقیق یوهان
باخوفن 1۴6،باستانشناس و مورخ سوئیسی ،دربارهی تاریخ خانواده در جوامع باستانی را
نیز لحاظ کرد و بر پژوهشاش دربارهی جوامع آلمانی و سلتی تکیه کرد .این کتاب
اثری گسسته و مجزا نبود .تنها در صورتی میتوانیم آن را بهطور کامل فهم کنیم که

در کنار ایدههایی قرار دهیم که انگلس و مارکس در ایدئولوژی آلمانی ،تزهایی
143 Gerda Lerner
144 Lerner 1987, p23.
145 Lewis Henry Morgan
146 Johann Bachofen
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دربارهی فوئرباخ ،مانیفست کمونیست و سرمایه (به ذکر شناختهشدهترین آثار بسنده
کردم) شرحوبسط دادند .تالشهای مشترک آن دو برای فهم جامعهی سرمایهداری و
تمام سرکوبها و تباهیهایش از همان متقدمترین نوشتههایشان مستلزم

دستوپنجهنرمکردن با مسکلهی سرکوب زنان بود .مارکس در دربارهی مسکلهی یهود
(کتابی که در  ۲۵سالگی نوشت) ،دستنوشتههای اقتصادی و فلسفی  1۸۴۴و خانوادهی
مقدس (که پس از آن سال نوشت) بهدفعات دربارهی اسارت زنان و نیاز به رهایی آنها
قلم زد 1۴۷.انگلس ،در نخستین اثر عمدهاش یعنی وضعیت طبقهی کارگر در انگلیس که
از سال  1۸۴۴تا اوایل  1۸۴۵نوشت ،بارها به شرایط خطرناک و فرسایندهی کارگران
زن بازمیگردد .او دربارهی پیامدهایی که کارکردن زنان و بیکارماندن مردان در خانه
بر زنان و مردان داشت بحث میکند و بر اخالقیکردن این امر از سوی مفسران لیبرال
میتازد .او میگوید اگر چنین وضعیتی غیرطبیعی به نظر میرسد باید هم اینچنین بهنظر
آید زیرا «خطایی اساسی در رابطهی اولیهی میان زنان و مردان وجود دارد .اگر سلطهی
زن بر شوهر ....غیرطبیعی است درآنصورت سلطهی اسبق شوهر بر زن نیز باید
غیرطبیعی بوده

باشد»1۴۸.

بهعالوه ،مقالهی نقش کار در گذار از میمون به انسانِ انگلس ،که عمدتاً از سوی
منتقدان منشاء مورد بیمهری قرار گرفت ،پایهی محکمی را برای فهم تکامل انسان
پیریزی کرد .او بر اساس نظریهی فرگشت داروین (البته از حیث نظری بر
نتیجهگیریهای ماتریالیستی مارکس و خودش متکی بود) ادعا کرد که انسان وقتی در
مسیر ابزارسازی افتاد که توانست بر دوپایش بایستد و دستانش آزاد شد .این امر باعث
شد هوش انسان افزایش و توانایی تکلم وی پرورش یابد .پس از رشته مجادالت و حتی
شواهد جعلی ارائهشده در سدهی بعد ،کشف یک اسکلت سهونیم میلیون ساله در افریقا
 147همگی از آرشیو اینترنتی مارکسیستها  www.marxists.orgگرفته شده است.
148 Engels 1977, p163.
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که مغزی بهاندازهی مغز یک میمون داشت اما راستقامت بود باعث شد ادعای انگلس
(هرچند معموالً بهصراحت به او منتس

نمیشد) بهطور گسترده پذیرفته شود.

هدف مقالهی پیش رو این است که صحت و ثقم ادعای بنیادی انگلس تت یعنی
این که سرکوب زنان مصادف است با تقسیم جامعه به طبقات و برآمدن دولت تت را
بررسی کند .من به خطاها یا نقطهضعفها نمیپردازم زیرا بسیاری از آنها چندان
ارتباطی به پرسش من ندارند .به هر استداللی که منتقدان میکنند نیز پاسخ نمیدهم زیرا
اکارشان ارتباطی به بحث من ندارند و به برخی از آنها نیز در دیگر نوشتههایم پاسخ
دادهام1۴9.

یکم ،من با تکیه بر دانش باستانشناختی و انسانشناختی گردآوریشده در نیم قرن
گذشته به برخی از متداولترین استداللهایی که مدعیاند سرکوب زنان عام است پاسخ
میدهم .سپس رئوس استدالل بنیادی انگلس را ترسیم میکنم .سوم ،استدالل خودم را
خالصهوار توضیح میدهم ،که بهشدت بر یافتههای مارکسیست بریتانیایی کریس
هارمن 1۵۰متکی است ،او کسی است که تحقیقات جدیدتر را با استفاده از روش نظری
انگلس تفسیر میکرد 1۵1.درنهایت ،نشان خواهم داد که آخرین شواهد باستانشناختی
درعین بهچالش کشیدن اساسی جزئیات تاریخی توضیحات انگلس مهر تأییدی هستند
بر تز اساسی او که سرکوب زنان با تقسیم جامعه به طبقات آغاز شد .با اینحال ،برای
تبیین ریشههای سرکوب زنان به نحوی که با مارکسیسم سازگارتر باشد از هر دوی
انگلس و هارمن فراتر میروم.

149 Sayers et al (eds) 1987 for a range of critics who presented papers at a
symposium to mark the centenary of the book’s publication and Bloodworth
2010, pp76-79 for my reply to some of them
150 Chris Harman
151 Harman 1994.
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آیا سرکوب زنان˚ عام است؟
تا دههی  196۰انسانشناسان تقریباً بهاتفاق آرا موافق بودند که زنان همیشه سرکوب
شدهاند .بهچالش کشیدن انسانشناسی بهخاطر ادعایش درخصوص پایبندی به پژوهش
علمی دشوار بود .از اینرو فمینیستهایی که این موضع را داشتند صاح نفوذ بودند.
سیمون دو بوار 1۵۲در کتاب مشهورش جنس دوم 1۵3میگوید «جهان همیشه مردانه
بوده است» و «جنس مؤنث....طعمهی نوع بشر است» 1۵۴.این ادعای سوزان

برانمیلر1۵۵

که مردان همیشه رفتار خشونتآمیزی با زنان داشتهاند در میان فمینیستها در دههی
 19۷۰بسیار اثرگذار بود 1۵6.او در مخالفت با مارکسیسم مدعی شد سایر تقسیمات
اجتماعی مانند طبقه و نژاد ناشی از سلطهی مردان بر زنان هستند:
مفاهیم ستتلستتهمرات  ،بردگی و مالکیت خصتتوصتتی همگی از مطیعستتازی
آغازین زنان سرچشمه گرفت و فقط بر چنین وضعیتی میتوانست استوار باشد.
او در جمع فمینیستهایی که عالقهمند به پذیرش گمانهزنیهای روانشناسی عامیانه
بهجای شواهد تاریخی بودند تاجاییکه مردان را در قاموس دشمن اصلی تصویر میکرد
بر جای حساسی انگشت گذاشت:
یکی از ابتداییترین شتتکل های علقهی جنس مذکر باید تجاوز گروهی به
یک زن از سوی د ستهای از مردان غارتگر بوده با شد .این تجاوز نهتنها به حق
ویژهی جنس مذکر بلکه به سالح اساسی مرد علیه زن ،ابزار اصلی ارادهی مرد و
152 Simone de Beauvoir
 153این کتاب به قلم قاسم صنعوی ترجمه و انتشارات توس آن را منتشر کرده است .م
154 de Beauvoir 1987 [1949], pp93 and 97.
155 Susan Brownmiller
156 Brownmiller 1986. For my critique of her book see Bloodworth 1992.
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هراس زن نیز تبدیل شد ...جنس مذکر به حکم کالبدشناختی تتتتتت برساختهی
اجتنابناپذیر اندامهای ژنتیکیاش تت یک طعمهخوار طبیعی بود.
«هراس» زنان «از موستم مجاز تجاوز» بود که آنها را واداشتت به «توافق
خطرناک پیوند زناشتتویی» تن دهند و این «یگانه عامل مستتب
اولیهی زن توسط مرد

در مطیعستتازی

بود»1۵۷.

مارگارت میدِ 1۵۸انسانشناس دریافت که «آراپشها 1۵9هیچ برداشتی از طبیعت نرینه
نداشتند امری که میتوانست تجاوز را برای آنها فهمپذیر کند» .این بهروشنی نشان
میدهد که تجاوز محصول نظام اجتماعی خاصی است و صرفاً از خصوصیات
فیزیولوژیک مردان سرچشمه نمیگیرد .اما برانمیلر 16۰هیچ تالشی نمیکند تا توضیح
دهد که چهگونه چنین چیزی را میتوان با توجه دعاوی کلی خودش فهم

کرد161.

از آن پس ،گنجینهای از مطالعات باستانشناختی و انسانشناختی وجود داشته است
که شواهد محکمی مبنی بر این ارائه میدهند که زنان همیشه سرکوب نشدهاند و درنتیجه
همیشه از خشونت اعمالشده از سوی جنس مذکر رنج نبردهاند .با اینحال ،اکار
نویسندگان غیرمارکسیست و حتا برخیها که در ظاهر موافق با مارکس (هرچند نه
انگلس) هستند مانند هتر

براون16۲

تت نویسندهی جدیدترین مطالعات جدی دربارهی

157 Brownmiller 1986, pp11-18.
158 Margaret Mead
159 Arapesh
بومیان گینهی پاپوا
160 Brown miller
161 Brownmiller 1986, p284.
162 Heather Brown
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کتاب انگلس و یادداشتهای قومشناختی مارکس تت همچنان تمایلی به پذیرفتن این
گزارهی بنیادی

ندارند163.

برخی از فمینیستها

نخستیسانان16۴

غیرانسانی را مطالعه کردند و مشاهداتشان را

مالک ترسیم تصویر فرگشت انسان و ابتداییترین جوامع قرار دادند .آنها نتیجه گرفتند
که هیچ شاهدی دال بر این وجود ندارد که انسانگونههای اولیه تت که تکاملیافتهی
میمونها بودند تت جنس مذکرهای تسلطیافته بههمراه جنس مؤنثهایی بودهاند که در
معرض خشونت قرار داشتهاند .براونمیلر خودش از جین

گودال16۵

نقلقول میآورد،

گودال کسی است که به مطالعهی شامپانزههای وحشی پرداخت و دریافت که مادهها
هر نری را که به آنها نزدیک میشد نمیپذیرفتند .دیده نشد که حتا نرهای سمج هم
تجاوز کنند .براونمیلر حتا از کتاب انسان و میمونِ لکونارد ویلیامز 166نقلقول میآورد
که نتیجهگیری کرد «در جوامعِ میمونها چیزی بهعنوان تجاوز ،روسپیگری یا حتا
راضیشدن منفعالنه وجود ندارد» 16۷.با اینهمه ،او مدعی است ازآنجا که در جوامع
انسانی جنس مؤنث تت برخالف دیگر نخستیسانان تت از نظر جنسی در هر زمانی فعال

.Brown 2012, pp170-173 163
(کتاب هتر براون با عنوان مارکز دربارهی جنسااایت و خانواده با ترجمهی فرزانه راجی و فریدا آفاری
(تهران ،ن شر شیرازه )1396 ،به فار سی ترجمه شده ا ست .م ).برای بازبینی درخ شان آثار براون نگاه
کن ید به  .McGregor 2015مکگرگور عمالً ت مامی اسااا تدال های براون عل یه انگلز را اب طا
میکند .او خطاها و نقاط ضعف موجود در اندی شهی رایا دونایف سکایا را که براون عمدتاً با اتکا بر آنها
استدال میکند که انگلز ایدههای مارکز را بهدرستی معرفی نکرد خالصهوار توضیح میدهد.
 164یکی از را ستههای پ ستانداران از فروردهی جفتداران ا ست که شامم تمامی میمونها ،کپیها و
انساان میشاود .این راساته از جمله گروههای بسایار متنوع و پرجمعیت در میان پساتانداران اسات و
تاکنون بیش از  350گونه از نخستیها شمارش شدهاند .برگرفته از ویکیپدیا.م
165 Jane Goodall
166 Leonard Williams’ Man and Monkey
167 Brownmiller 1986, p13.
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است مردها میتوانند تجاوز کنند .درنتیجه ،میمونها و شمپانزهها از نظر بدنی قادر به
تجاوز نیستند .اما پژوهشگر فمینیست سالی

اسلوکم16۸

دریافت که نخستیسانان

غیرانسانی «فارغ از توانایی فیزیولوژیکشان ،وقتی ماده مشتاق نیست ظاهر ًا تالشی
برای نزدیکی نمیکنند» 169.بعدها تحقیقی ،با اتکا بر مشاهدات مشابه بهعالوهی مطالعات
انسانشناختی و باستانشناختی ،نتیجهگیری کرد که در سپیدهدم بشریت این تصویر
وجود دارد« :تصویر مادران جامعهپذیر ،بهاشتراکگذارندهی غذا ،استفادهکننده از ابزار
و دوپاست که آمیزش با نرها را انتخاب و نیز این صفات را کس
خالءهای فراوانی در دانش ما در مورد ارتبا

میکنند»1۷۰.

میان این سه گام نخست در فرگشت

انسانگونهها از میمونها تت احتماالً بیش از دو میلیون سال پیش تت و پیدایش جوامع
طبقاتی وجود دارد .تصور میشود هومو ساپینسها 1۷1در حدود  ۲۰۰هزارسال پیش از
تکامل هومو

ارکتوسها1۷۲

پدید آمدهاند و تقریباً بهمدت 19۰هزار سال آنها در

اجتماعات برابریخواهی زندگی میکردند که فرهنگهای بهطور فزاینده پیچیده و
پیشرفتهای داشتند که در آنها ،هیچ نوع سرکوبی وجود نداشت.
برای

ارزیابی

شواهد

انسانشناختی

ارائهشده

درمورد

این

جوامع

خوراکجویتشکارگر ابتدا باید جهتگیری نهفته در این دادهها را کشف کرد.
دانشگاهیان و انسانشناسانی که این اطالعات را گردآوری کردند با متعصبان مسیحی
و متجاوزان مهاجر همنوایی میکردند .آنها از نظر فرهنگی همیشه کور بودند و با
سایر جوامع مغرضانه برخورد میکردند ،ازاینرو نتیجهگیریهایشان را بههیچوجه
168 Sally Slocum
169 Sally Slocum, “Woman the Gatherer: Male Bias in Anthropology”, in
Reiter 1975, p44.
170 Tanner and Zihlman 1976.
171 Homo sapiens
172 homo erectus
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نمیتوان بیطرفانه قلمداد کرد .آنها (که بهطور چشمگیری مرد بودند) حامل
ارزشهای فرهنگی و اجتماعی جامعهی سرمایهداری بودند که باعث میشد
مشاهداتشان بهویژه دربارهی روابط جنسیتی را تحریف کنند .انسانشناسانی چون النور
برک لیکاک 1۷3،کارن ساکس 1۷۴و دیگران بهطور متقاعدکنندهای سرشت مغرضانه و
مذکرمحور استداللهای انسانشناسانی چون مالینوفسکی 1۷۵و لوی استروس 1۷6را افشا
کردهاند 1۷۷.همانگونه که من در مطالعهای دربارهی دفتر خاطرات «سیاحان» اولیه در
غرب استرالیا نتیجهگیری کردم:
روابط جنسیتیِ حاکم در جامعهی سنتی بومی را عمدتاً در چارچوب انتظارات
و پیشداوریهای اروپایی آن زمان فهم کردند .ایدهآل زنان بیکاره و همنشتتینی
«روسپیان ملعون و نگاهبانان خدا» را تبعیض جنسی و نژادپرستی وحشیانهای که
مشخصهی کولونی سفیدپوستان بود آبوتاب

داد1۷۸.

فرض انسانشناسان غربی و سایر ناظران ،که جهانبینیشان را بر جوامع مورد
مطالعهیشان تحمیل میکردند ،این بود که خانوادهی هستهایِ سرمایهداری مدرن یکی
از ویژگیهای عام سازمان انسانی تولیدمال و سکسوالیته است .گمان میکردند جامعه
به حوزهی «عمومی» نرینه و حوزهی «خصوصی» مادینه تقسیم میشود ،مفهومی که از
حیث تاریخی بهروشنی با ظهور سرمایهداری عجین است و به فهم سرشت برابریخواه،

173 Eleanor Burke Leacock
174 Karen Sacks
175 Malinowsky
176 Lévi-Strauss
177 Leacock 1981, Chapters 11 and 12 for a critique of Lévi-Strauss; Sacks
1982, pp. 1-67; Dahlberg 1981.
178 Bloodworth n.d.
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یکپارچه و مبتنی بر همکاری زندگیهای خوراکجویانتشکارچیان هیچ کمکی
نمیکند .ازآنجا که مسکولیت بچهداری زنان در جامعهی ما در سرکوب و شأن دونشان
نقش دارد ،بهاشتباه فرض میشد که همین معنا را میتوان بر نقش بچهداری زنان در
همهی جوامع نیز حمل کرد 1۷9.حتا بسیاری از انسانشناسان فمینیست شأن نازل جایگاه
مادری را مسلم میپندارند و آن را فعالیتی محدودکننده میدانند که مانع رشد شخصیت
میشود و ارزش نمادین زنان را تقلیل میدهد .جودیت

براون1۸۰

که درمورد تقسیم

مفروض کار میان جنسها در جوامع خوراکجویتشکارچی قلم میزند مینویسد
«وظایف» زنان «کموبیش یکنواختاند و مستلزم تمرکز محض حواس نیستندو کار
زنان خطرناک نیست و میتواند بهرغم مزاحمتهای (فرزندان) انجام شود» .او مسلم
میپندارد که این بدان معناست که زنان جایگاه نازلی داشتند 1۸1.در ادامه نشان خواهم
داد که این دیدگاه ،که پیشتر آن را بهچالش کشیدهاند ،در پرتو جدیدترین یافتههای
بشر حتا بیاساستر از گذشته میشود.
دوم ،اروپامحوربودن بخش عمدهی انسانشناسی تأثیرات گسترش استعماری بر
جوامع پیشاسرمایهداری را در هالهای از ابهام فرو میبرد ،همانطور که فمینیست
انسانشناس راینا ریتر 1۸۲خاطرنشان ساخت:
ما نمیتوانیم زندگیهای مردمان خوراکجوی موجود تتتتتتتت مانند کونگ
بو شمنهای بیابانهای کاالهاری ،ا سکیموها ،بومیان ا سترالیا تتتتتتتت را موبهمو
بهمنزلهی ا سناد و المانیهای فرایندهایی تف سیر کنیم که فکر میکنیم در دوران
پاری نهستتنگی رخ دادها ند .هم چنین نمی توانیم فرض کنیم که مرد مان
179 Moore 1991, pp38-41.
180 Judith Brown
181 Brown 1970, p1074.
182 Rayna Reiter
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بهحاشیهراندهشده و قتل عامشدهای که بهواسطهی هزاران سال نفوذ ،به حاشیههای
محیطزی ست شان رانده می شوند همان خ صو صیات اولیه را از خود ن شان خواهد
داد1۸3.
گسترش استعماری تغییرات عمیقی به بار آورد .این تغییرات میتوانستند پرشتاب
شوند و بر تحقیقات حتا در دورهی اولیهی تجاوز اثر گذارند .این را باید در نظر داشت
که اعضای جامعهی مستعمره خیلی زود راهبردهایی برای بقا و بهحداقل رساندن حملهها
آموختند 1۸۴.عمدتاً تصور میشود که پیش از تجاوز سفیدها ،زنان بومی در استرالیا
بهمنزلهی دارایی شخصی پست قلمداد میشدند .استداللها متکی بر گزارشهایی است
که پیشداوریهای نونشینهای اولیه را منعکس میکنند و اثرات فاجعهبار حملهی
سفیدها را نادیده میگیرند .اکار روایتهایی که از تماس اولیه وجود دارد چنان به
«بومیان» اشاره میکنند که گویی فقط مردان˚ بومیانی بودند که اهمیت داشتندو برای
نمونه« ،ما بومیان و زنانشان را دیدیم» .سیاحان انتظار داشتند که با مردان برخورد کنند
و زنان را بهسان اشیای جنسی میدیدند تت اصالً اگر به آنها توجهی میکردند .بومیان
از همان اوایل آدمربایی و تجاوز به زنان را تجربه کردند .هنری رینولدز 1۸۵شرح
میدهد که تورس استریت آیلندرز 1۸6در سال  1۸۸1به یک کارگزار حکومتی گفت
که وقتی سفیدپوستها دیده میشدند زنان را در شنزارها دفن میکردند تا نگذارند با

183 Reiter 1977.
184اتیین و لیکاک  1980با بهرهگیری از گزارشهای می سیونرها ،سیاحان و تجار و سایر دادههای
تاریخی ،پیامدهای سلطهی استعماری را در  12جامعه مدلم میکنند.
185 Henry Reynolds
186 Torres Strait Islanders

393

ریشههای سرکوب زنان

آنها بدرفتاری شود 1۸۷.اگر چنین چیزی صحت داشت غرضمندی مذکرانهی سیاحان
و ناظران میتوانست حتا شدیدتر بوده باشد .تصور آنها از روابط جنسیتی در جامعهی
بومیهای استرالیا این بود که مردان جنس مسلط و خونگرم و زنان جنس گوشهگیر،
مطیع و ترسو هستند .بنابراین این امر پویشی داشت که بزرگنمایی اهمیت مردان را
تقویت میکرد .سیاحان مذکر هدایایی به مردان میدادند .بهنظر میرسد هدایایی چون
تبرهای سرخپوستی ،چاقوها ،چنگال ،شکر و تنباکو تکتک ناچیز باشند .با اینحال،
انتظار میرفت این هدایا بهموازات افزایش تماسها و فراگیرترشدن و محبوبترشدن
محصوالت متجاوزان میان بومیها توازن روابط میان مردان و زنان را نیز تغییر دهد.
برای ماال ،وقتی حملهی سفیدپوستان باعث شد دسترسی به زمین و حاصلخیزیاش
کمتر شود ،وابستگی بومیها به غذایی که سفید پوستان میدادند بیشتر شد .این امر
توانایی زنان برای تولید مستقل از مردان برای خودشان و بچههایشان را کاهش داد1۸۸.
لیکاک 1۸9فشارهای اعمالشده بر روابط اجتماعی برابریخواهانه از سوی
یسوعیها و سایرینی که به روابط اجتماعی سلسلهمراتبی و سرکوب زنان متعهد بودند
(زیرا آنها زمینهای منتاگنیاستناسکپیهای کانادا 19۰و بومیان ایروکوایی امریکای
شمالی 191را تصرف کردند) را مستند کرد 19۲.او جمعبندی کرد:
در نتیجهی ناتوانی از تصدیق مشارکت زنان در جامعهی برابریخواه بهعنوان
امری اجتماعی و خودآیین ،ستتاختار چنین جامعهای اشتتتباه درک شتتده استتت.
187 Reynolds 1981, p145.
188 Bloodworth n.d.
189 Leacock
190 Montagnais-Naskapi of Canada
191 Iroquois Indians of North America
192 Leacock 1978; Leacock 1981.
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مفهومپردازی د ستههای خوراکجوی /شکارگر بهماابهی مجموعههای نامن سجمی
از خانوادههای هستتتهای ،که در آنها زنان مقید به روابط دوگانی وابستتتگی به
مردان منفرد شتتتده بود ند ،اب عاد ستتتاخ تار اجت ماعی خود ما را به
خوراکجوها/شکارگرها نسبت میدهد .چنین مفهومی بر دیدگاهی غایتشناسانه
و تکراستتتایی به فرگشتتت اجتماعی داللت دارد ،که بهموج

آن ،جامعهی ما

بهمنز لهی تجلی ت مامع یار روابطی د یده میشتتود که در ت مامی جوامع وجود
دا شتهاند ...بازتف سیرهایی که از نقشهای زنان در جوامع شکارگر/خوراکجو
میشود آشکار میکند که پیوندهایِ از نظر کیفی متفاوتی معمول بوده است193.
برخی از جدیدترین و محکمترین شواهدی که نشان میدهند زنان بهطور عام
سرکوب نمیشدهاند در سایت چتلهویوک 19۴در آناتولی 19۵که متعلق به دورهی
نوسنگی است و برای  1۴۰۰سال تا  6۰۰۰سال پیش از میالد بهطور پیوسته محل سکونت
بوده است موجود است .تفسیرهای جدید از شواهد باستانشناختی و پیشرفتهای
صورتگرفته در علم بررسی دی.ان.ای نتیجهگیریهای اولیه درخصوص این سایت
حیرتآور را بهچالش کشیدهاند .تیمی که با یان هودر 196،باستانشناس ارشد این سایت
از سال  ،199۴کار میکرد «سخت بهدنبال» تفاوتهای موجود در خوراک روزانهی
زنان و مردان بهعنوان یکی از نشانههای تفاوت اجتماعی «بود» .آنها «شواهد چندانی
دال بر سبکهای زندگی اساساً متفاوت میان زنان و مردان » نیافتند .و این واقعیت که
تمام اسکلتها بر اثر گذراندن زمان در خانههای دودآلود دارای بقایای کربن بر روی

193 Leacock 1978, p255.
194 Çatalhöyük
195 Anatolia
196 Ian Hodder
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دندههایشان بودند نشان میدهد زنان درست مانند مردان مقید به خانه نبودند .او
جمعبندی کرد« :در مجموع ،شواهد اندکی وجود دارد که جنسیت نقش بسیار
چشمگیری در واگذاری وظایف ایفا میکرده است ...باید میان سبک زندگی زنان و
مردان در رابطه با زایمان تفاوتهایی وجود داشته باشد اما این تفاوتها ظاهراً ارتباطی
با تمایزهای اجتماعی عمده ندارند» .همچنین تفاوتهایی که در لباس یا زندگیها وجود
دارد بدان معناست که «به یک جنسیت بر اساس انتقال مقررات و منابع یا حس
سبکزندگی و جایگاه اجتماعی بر دیگری ارجحیت داده شده بود»19۷.
بدنهی چشمگیری از انسانشناسی نشان میدهد که در جوامعی مانند کونگ 19۸و
مبوتی 199در افریقا ،زنان تا همین اواخر درست بهاندازهی مردان در تصمیمگیریها
شرکت میکردند ،کنترل سکسوالیتهیشان در اختیار خودشان بود و بهاندازهی مردان
در فعالیت تولیدی سهیم بودند۲۰۰.
حال اجازه دهید در پرتوی این شواهد فراوان ،که در ادامه به آنها خواهم افزود،
به تبیین انگلس از ریشههای سرکوب زنان بپردازم.

استدالل انگلس
بهباور انگلس ،بدویترین انسانها در دستههای برابریخواه کوچکی زندگی
میکردند ،چیزی که او «کمونیسم بدوی» یا گاهی «وحشیگری» و بعدتر «بربریسم»
نامید ،که برای خوانندهی امروزی مشمکزکنندهاند اما با ترمینولوژی بهکارگرفتهشده در
197 Hodder 2006, p211.
198 !Kung
199 Mbuti
نگاه کنید به 200
Sanday and Goodenough (eds) 1984.
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آن زمان همخوان بودند .در طول هزاران سال انسانها راههای جدید و نوآورانهای برای
تأمین نیازهای گروه یافتند تا آنکه یک فرد توانست بهمدد کار خودش بیش از آنچه
برای بقایش الزم بود تولید کند .بهباور انگلس ،این امر باعث میشود تفاوتهایی در
ثروت و امکان بهکارگیری نیروی کار دیگران بهوجود آید ،و درنتیجه ،پایهواساس
آنتاگونیسمهای طبقاتی گذاشته میشود :عناصر اجتماعی جدید ،که در طول نسلها
میکوشند تا نظام اجتماعی کهن را با شرایط جدید انطباق دهند تا آنکه سرانجام
ناسازگایشان منجر به طغیانی تمامعیار میشود.
در رویارویی طبقات اجتماعیِ بهتازگی رشتتدکرده ،اجتماع قدیمی که مبتنی
بر گروه های خویشتتاوندبنیاد بود از هم می پاشتتد .به جای آن ،جامعهای جدید
پدیدار می شود که در آن ،اهرم کنترل در دولت متمرکز شده است ،و واحدهای
فرمانبری دارد که دیگر مبتنی بر انجمنهای خوی شاوندبنیاد نی ستندو جامعهای که
در آن ،نظام خانواده بهطور کامل زیر سلطهی نظام مالکیت است۲۰1...
فرمانبری زنان از مردان در این فرایند ریشه دارد .انگلس رئوس تغییرات
صورتگرفته در خانواده از ازدواج گروهی را که در آن ،گروههایی از مردان و زنان
اجازه داشتند با هر عضوی از گروه روابط جنسی داشته باشند ترسیم میکند .او استدالل
میکند ،در این خانوارِ اشتراکی ،زنان بسیار ارزشمندند زیرا آنها والدهی مسلم
فرزندانشان هستند درحالیکه نس

پدری نامعلوم است.

انگلس استدالل میکند که اهلیسازی حیوانات عظیمالجاه منبع شکلگیری نخستین
مازاد فراتر از نیاز جامعه بود .باتوجه به اینکه تصور میشد اهلیسازی حیوانات در
ادامهی نقش مردان بهعنوان شکارچی بر دوش آنها بوده است ،نتیجهگیری میشد که
آنها بر این محصول اضافی کنترل نیز داشتند .او رئوس استداللی پیچیده دربارهی حق
201 Engels 1972, p72.
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مادری و ارثبری نه از راه خانواده بلکه از راه خاندانهای ۲۰۲مادری را ترسیم
میکند ۲۰3.مقررات ارثبری بهطرق مختلف تغییر کرد بهطوریکه ثروتِ بهتازگی
کس شدهی آنها میتوانست از مجرای خاندانهای مردان منتقل شود .او عمالً به تحقیق
مارکس دربارهی برخی از بومیان امریکایی که ظاهراً در حال تحول بودند و روش
نامگذاری فرزندانشان را تغییر میدادند استناد میکند :رسمِ گذاشتن نام قومی خاندان
پدر بر فرزندان جهت احالهی آنها به آن بهجای خاندان مادریشان که قبالً به آن
تعلق داشتند و درنتیجه قادرساختن فرزندان به ارثبری از پدر به وجود آمده است».
مارکس این پدیده را چنین توصیف کرد« :سفسطهگری ذاتی مرد! تغییر چیزها
بهوسیلهی تغییردادن نامهایشان! و یافتن گریزراههایی برای زیرپاگذاشتن سنت درعین
تأکید بر سنت ،وقتی عالقه و منافع فوری انگیزهای کافی برمیانگیزد» .این نشان میدهد
که مقررات ارثبری میتوانست برای توجیه پیوندهای اجتماعی جدید تغییر کند.
انگلس میگوید «این انقالب یکی از تعیینکنندهترین قدمهایی بود که بشریت
همواره برداشته بود» ،این «براندازی حق مادری˚ شکست تاریخی جهانی جنس مؤنث
بود» .ازاینرو ،اگر سرکوب زنان ریشه در پیدایش تقسیمبندیهای طبقاتی داشت،
درآنصورت زنان فقط زمانی میتوانستند از شرّ آن سرکوب خالص شوند که به آن
تقسیمبندیها پایان میدادند .انگلس میدانست که نتوانسته است نشان دهد که چهطور

202 gen
203کاربرد « »gensدر طو زمان تغییر کرده ا ست .انگلز از آن به معنای گروهی ا ستفاده میکند
که ب سیار بزرگتر از «خانواده»ی بالف صم ا ست و مدعی ا ست که یک جد م شترک دارد و بهمدد نام
مشترکی که به مادرانششان بازمیگردد متحد میشوند .بعدها از این وا ه برای اشاره به گروهبندیهای
پدرساالرانهی خانوادهها در روم باستان استفاده شد.
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یا کِی این تغییرات رخ میدهند اما اطمینان داشت که شواهد فراوانی دال بر وقوع این
تغییر وجود دارد۲۰۴.
برحق بودن او کامالً اثبات شده است .شواهد بهطور روزافزون باستانشناختی و
ارزیابیهای بازبینیشدهی انسانشناسی از جوامع پیشاطبقاتی همگی گزارههای اصلی
انگلس را تقویت میکنند .جدیدترین شواهد نشان می دهند که در بخش عمدهی
۲۰۰هزار سال تاریخ هومو ساپینس ،آنها در جوامعی برابریخواه زندگی میکردند.
ادعای اینکه در چنین جامعهای ،هیچ سرکوبی وجود نداشته است موجه است .با چه
ابزاری کسی میتوانست تبعیض نظاممند بر هر گروهی تحمیل کند و در جامعهای که
متکی بر مشارکت همگان بود این کار در خدمت چه هدفی میتوانست باشد بدون
وجود یک مازاد ،هیچ قشری در جامعه نمیتوانست بینیاز از مشارکت در تولید بوده
باشد .و بدون بهرهکشی ،هیچ پایهی مادی برای سرکوب هر بخشی از اجتماع وجود
نمیداشت .وقتی من در اواخر دههی  19۸۰تحقیق میکردم ،نویسندگان نشریات
انسانشناسی که معتقد بودند سرکوب زنان بهطور غریزی عام است پذیرفتند که
میبایست بر این استدالل بنیادیتر فائق آیند که بشریت حیات اجتماعیاش را در
جوامع مبتنی بر تعاون و غیرسلسلهمراتبی آغاز کرد .همانطور که کارن ساکس
میگوید ،تحلیل ماتریالیستی و مارکسیستی منسجم متکی بر این ادراک است که «هیچ
اصل یا دست نامرئی وجود ندارد که فرگشت انسان را هدایت کند ...علل نسبت به
سازمان اجتماعی بیرونی یا مستقل از آن نیستند»۲۰۵.
پرسش این است که چرا پیدایش طبقات به سرکوب زنان منجر شد انگلس ناچار
بود با شواهد موجود در زمانهاش کار کند .درنتیجه او این ایدهی مسلط اما اشتباه را
پذیرفت که فقط مردان شکار میکردند .او همچنین بر اساس این تز غال

اما غلطِ رایج

204 Engels 1972, pp112-120.
205 Sacks 1982, p104.

399

ریشههای سرکوب زنان

میان باستانشناسان کار کرد که گلهداری منشاء اولین مازاد بود .درنتیجه ،به این
نتیجهگیری ناموجه رسید که مردان بانی مازاد بودند و ازاینرو آن را کنترل میکردند.
از نگاه او ،این پایهی مادی تغییرات صورتپذیرفته در مقررات مسکولیتپذیری و
حقوق خانواده بود بهطوریکه دودمانهای سابقاً مادرتباریِ مسکولیت و اصلونس
جایشان را به ارثبری بر مبنای دودمان جنس مذکر دادند .چنین چیزی در صورتی
پدری فرزندان

ممکن میشد که سکسوالیتهی زنان چنان کنترل میگشت که نس

روشن و شفاف باشد ،برخالف گذشته که زنان میتوانستند شرکای جنسی بیشماری
داشته باشند.

استدالل انگلس در بافتار مدرن
اجازه دهید به آخرین پژوهشها و تأثیرشان بر استدالل انگلس بپردازیم .شواهد
گردآوریشده از دههی  196۰که اکنون بهطور گسترده بهعنوان شواهدی معتبر شناخته
میشوند عمالً جزئیات استدالل انگلس را بیاعتبار میکنند .با وجود این ،گزارهی اساسی
او یعنی اینکه سرکوب زنان نه امری عام بلکه ناشی از پیدایش جامعهی طبقاتی بود
بهطور محکمتر تأیید میشود .پیتر اردن ۲۰6و ویکی کامینگس ۲۰۷،دو تن از
ویراستاران

چاپ

۲۰1۴

راهنمای

باستانشناسی

و

انسانشناسی

شکارچیهاتخوراکجوهای آکسفورد( ۲۰۸از این پس راهنمای آکسفورد) با
جمعبندی اجماع گستردهای که پدید آمده است مینویسند:

206 Peter Jordan
207 Vicki Cummings
208 The Oxford Handbook of the Archaeology and Anthropology of HunterGatherers

ساندرا بلودورث  /ترجمهی حسین رحمتی

اجتماعات کوچک مقیاس مبتنی بر شکارتتتخوراکجویی ...بهاحتمال قری
به یقین جوامع برابریخواهی باقی ماندند که فاقد تفاوتهای مشتتهود در جایگاه
اجتماعی بودند و شواهد باستان شناختی چندانی دال بر وجود ثروت خصو صی یا
انباشت اشیای تجملی وجود ندارد۲۰9.
حتا پس از آنکه برخی اجتماعات توانستند مازادی را تولید کنند دهها هزار سال
زمان برد تا یک اقلیت یعنی طبقهی بهرهکش که مورد پشتیبانی دولت بود پدید آمد.
و فرایندی که بواسطهی آن این تغییرات رخ داد بسیار متفاوت از چیزی بود که انگلس
تبیین میکرد (و حتا بسیارانی امروز میکنند) .برخی باستانشناسان اکنون استدالل
میکنند که ویژگیهای اجتماعی و فناورانهای که سابقاً عجین با جوامع کشاورزی کامالً
مسکون دانسته میشدند مانند جمعیتهای بزرگ یکجانشین ،نابرابریهای
اجتماعیتاقتصادی ،بردگی ،تخصصیشدن پیشهها و غیره در میان بسیاری از اجتماعات
بسیار بدویتری از آنچه پیشتر تصور میشد مشهودند .این تغییرات از ۴۰هزار سال
قبل در اروپا آغاز شد و در طول ۲۰هزار سال بعد به بسیاری از بخشهای جهان نیز
تسری یافت .برایان هایدن ۲1۰،یکی از نویسندگان راهنمای آکسفورد ،ادعا میکند که
«یکی از نقا عطف عمدهی تکامل فرهنگی نه کاشت گیاهان یا اهلیسازی حیوانات
بلکه ظهور جوامع پیچیدهتری بود که نخست درمیان شکارچیان و خوراکجویان پدیدار
گشت»۲11.

209 Peter Jordan and Vicki Cummings, “Introduction to Prehistoric HunterGatherer Innovations”, in Cummings et al (eds) 2014, p590.
210 Brian Hayden
211 Brian Hayden, “Social Complexity”, in Cummings et al (eds) 2014,
p643.
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بسته به محل سایتهای باستانشناختی ،شواهد پراکندهاند .با اینحال ،با ذوبشدن
آخرین صفحههای یخِ عصر پارینهسنگی ،تغییرات کیفی دیده میشوند .همچنانکه
رودخانهها باال میآمد و خط کرانهها از یخهای در حال ذوبشدن سرچشمه میگرفت،
حیات جانوری در امتداد کرانهها و خطو

ساحلی تکار مییافت .این وضعیت

اکوسیستمهای جدیدی را خلق کرد که سرشار از منابعی چون ماهی ،خاک حاصلخیز،
بارندگی خوب و  ...بود ،امری که اجتماعات کوچنده را ترغی

میکرد که بهطور

دائمیتر یا دستکم فصلی سکنا گزینند .تاجاییکه ما میدانیم ،این تغییرات برای
نخستین بار در ساحل شمال شرقی ژاپن و اوکراین بعدتر در ساحل شمال غربی
ایاالتمتحده ،آناتولی ،استرالیا و در امتداد رودخانههای آسیای جنوب شرقی رخ داد.
تاجاییکه ما امروزه میدانیم ،انسانهایی که در سرتاسر کرهی زمین مسافتهای
طوالنی از افریقا را سفر کرده بودند در آتشزدن ،شخمزدن خاک ،علفکنی ،کاشت،
بذرپاشی ،آبیاری و زهکشی زمین کارآزموده شده بودند .همهی اینها بهتدریج به
افزایش بهرهوری کار انسانها کمک میکرد ۲1۲.این جوامع عادات خوراکجویی و
شکارگریشان را حفظ کردند اما توانستند به تدریج مازادی را تولید کنند ولو بهاندازهی
زمانهای دشوار مانند خشکسالی .اما آنها اجتماعاتی برابریخواه و اشتراکی باقی
ماندند.
بسیاری از اولین «سیاحان» که تعدی به استرالیا را رهبری میکردند یا آنهایی که
بناهایی را بر روی زمینهای بومیان برپا کردند پیش از آنکه فرهنگشان بهطور کامل
نابود شود گزارش دادند که بومیان ذخایر بزرگی از غالت را تولید میکردند که کامالً
روشن بود که برای مصرف بالفصل نیست .یکی از روایتهای رایج آن را بهماابهی

)212 Jennie Robinson, “The First Hunter-Gatherers”, in Cummings et al (eds
2014, p600.
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«انبار غلهی بومی» در رودخانهی فینکی ۲13در سرزمین شمالی ۲1۴توصیف کرد .بر
روی یک پلتفرم حکاکیشده در یک درخت که بیش از سه متر از سطح زمین ارتفاع
دارد کیسههای پراز غالت دیده میشود .یکی دیگر در سرزمین شمالی ۲1۵دربارهی
مقدار زیادی غالت ذخیرهشده در ظرفهای چوبی پوشیدهشده با پوست درخت گزارش
داد .در نیو ساوت ولز ۲16مرکزی یکی دیگر از وجود کیسههای ساختهشده از پوست
کانگورو که پر از غالت بود خبر داد .اروپاییها از تبیین این رفتار عاجزندو چرا
ذخایری از غالت مغذی و خوشمزه بدون محافظ رها شده است از نگاه آنها ،فقط
مردمان اسکانیافته و متمدن «کشاورزی میکردند» .اما اجتماعات بومی˚ نیمهیکجانشین
بودند ،گاهی خانههایی را میساختند که در آن ،زندگی میکردند درحالیکه پهنهی
معینی از زمین را درو یا کنترل میکردند .آنها چون که میدانستند تا بازگشت از
قدمزدن در سرتاسر زمینهایشان کسی به ذخایرشان دست نخواهد زد میتوانستند آنها
رها کنندو کسانی که از جامعهای طبقاتی آمده بودند بهراحتی نمیتوانستد این رفتار
بومیان را هضم کنند۲1۷.
نتیجهگیری های هایدن با تبیین مارکس و انگلس از تغییر اجتماعی همخوانی دارد:
«به نظر میرسد که رابطهی مهمی میان بهرهوری منابع و تولید اضافی از یک سو و
پیچیدگی اجتماعیتسیاسی از سوی دیگر وجود دارد»۲1۸.
بنابراین دستکم پس از 1۵۰هزار سال ،این مخلوق که از یک انسانگونهی اولیه
که به میلیونها سال پیش بازمیگردد تت تکامل یافته بود و اکنون مشخص شده است
213 Finke River
214 Northern Territory
215 Northern Territory
216 New South Wales
217 Gammage 2012, Chapter 10, “Farms without fences”, pp281-304.
218 Hayden, “Social Complexity”, in Cummings et al (eds) 2014, p646.
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که با نکاندرتالها که برخالف فروض اولیه ،پرکتیسهای فرهنگی و اجتماعی پیچیدهای
داشتند آمیزش داشتهاند تت شروع به دو دستهشدن کردند :آنهایی که نیازهای جامعه
را برآورده میکردند و اقلیتی که از قِبل کار اکاریت زندگی میکردند .بهبیان انگلس،
«شکست تاریخی جهانی جنس مؤنث» رخدادی منفرد نبود .انگلس بهراحتی آخرین
نتیجهگیریهای باستانشناسان را میپذیرفت ،زیرا آنها بهروشنیِ تمام مطابق با رویکرد
مارکس و انگلس بودند .آنها دریافتند که جامعه همیشه در فرایند دائمی تغییر است.
تغییرات کوچک در روش تولید انباشته میشود و نحوهی ارتبا مردم با همدیگر را
بهتدریج تغییر میدهد .انگلس در واقع اظهار میکند که تغییرات در طول هزاران سال
رخ داد ،بنابراین پیامدهای بلندمدت تغییرات برای تک تک افراد نمیتوانست آشکار
بوده باشد .هزاران سال زمان برد تا آنکه دولتها و طبقات حاکم سرانجام در حدود
1۰هزارسال قبل تابیت شدند ،امری که تأکید بر این میکند که هیچ چیز طبیعی در
بهرهکشی و سرکوب میان انسانها وجود ندارد.
من از زمانی که در دههی  196۰شروع به بررسی شواهد موجود کردم با جنبههایی
از تبیین انگلس مشکل پیدا کردم .این شواهد پرسش تعیینکنندهای را پدید میآورند
که مخالفان و موافقان انگلس هیچیک بدان نمیپردازند .اگر کل خانوادهها یا دودمانها
به یک طبقهی حاکم تبدیل شدند ،نقش زنان در این میان چه بود جامعهای که
دستخوش این تغییر شده بود برابریخواه بود ،جامعهای بود که در آن ،تمام اعضا ،چه
زنان و چه مردان ،در تصمیمگیریها مشارکت میکردند .بنابراین ،چرا زنان متعلق به
آن قشر اجتماعی به مردان اجازه دادند تا کنترل امور را به دست گیرند باورکردنی
نیست که آنها هیچ نقشی نه در جامهی عمل پوشاندن به برخی از آن تغییرات و نه در
ایستادگی در برابر آنها بازی نکرده باشندو احتماالً در هر دوی آنها در زمانهای
مختلف نقش ایفا کردهاند .بنابراین میخواهم رئوس روایتی متفاوت را ترسیم کنم که
البته در تمام نقاطش اصیل و ناب نیست اما محتوی ادعایی است که گمان نمیکنم هیچ
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کسی پیشتر کرده باشد ،ادعایی که تأیید میکند که زنان در تکامل تقسیمات طبقاتی
که به سرکوب نظاممند خود زنان منجر شد بهطور فعاالنه مشارکت داشتهاند.

شواهد و مباحث در حال تحول
ابتدا جا دارد برخی از مباحث و استداللهای مرتبط با موضوع مورد بحثمان را که
در طول چهار دههی اخیر در میان فمنیستها و مارکسیستها جریان داشته است
جمعبندی کنم .در دههی  19۷۰برخی از فمینیستها شروع به چالش کشیدن
روایتهایی کردند که سلطهی مردان در جوامع خوراکجویتشکارچی را مسلم
میپنداشتند .سرآمدترین آنها ،که به برخی در باال اشاره شد ،دریافتند که زنان نقش
مولد و سازندهای درمقام خوراکجویان بازی میکردند ،امری که به آنها جایگاهی
برابر با مردان اعطا کرد .کارن ساکس نمونهای بارز بود .او نشان داد که در برخی از
جوامع خوراکجویت شکارچی ،زنان تعداد حاملگیها را با نیازهای تولید تطبیق
میدادند .او نشان داد که زنان قبیلهی کونگ در افریقا هنگام شیردادن به نوزادان از امر
جمعآوریخوراک فارغ نمیشدندو او نوشت این امر حاکی از محوریت فرهنگی
نقشهای تولیدی زنان است و جبرگرایی تولیدمالی سادهانگارانه را به چالش
میکشد»۲19.
اینها مطالعات بسیار مفیدی بودند ،زیرا نشان دادند که ریشههای سرکوب زنان را
باید در شرحوبسطهای تاریخی و اجتماعی جُست .با اینحال ،آنها تصویر مرد شکارچی
و زن خوراکجوی را تقویت کردند ،درنتیجه برای نشان دادن اینکه زنان نقشی کلیدی
در جوامع اولیه بازی میکردند ،امری که به آنها جایگاهی برابر با مردان اعطا میکرد
باید آن را تدقیق کرد .مورد جدیدتر ،این فرض که تقسیم کار سفتوسختی میان زنان

219 Sacks 1982, pp70-71.
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و مردان وجود داشته است به چالش کشیده شده است .باستانشناس فیمینست ،رزماری
جویس ۲۲۰،اظهار میکند که برخی از باستانشناسان کمکم پی میبردند که مفروضات
پژوهشگران در اغل

موارد آنها را اسیر «دیدن گذشته بهماابهی نسخهای از آینده

کرده است» و تصور اینکه جنسیت امری «ابدی و مهمتر از هر تمایز اجتماعی دیگری
است» خطاست .او همچنین نشان داد که پیشرفتها در تجزیهوتحلیل دی.ان.ای
اسکلت ها آشکار کرد که تعیین جنسیت بر اساس پوشاک یا پیشه (کاری که معموالً
میشود) اشتباه است ۲۲1.دو باستانقومشناس که در راهنمای آکسفورد مینویسند نیز
قویاً تمام مفروضات قدیمی دربارهی تقسیم جنسیتبنیاد کار را به چالش کشیدند:
مطالعات واقعگرایانه و میدانی آ شکار میکند که تق سیم کار ب سیار متغیر و
انعطافپذیرتر از چیزی است که معموالً تصور میشد ،هم درون و هم بین جوامع
 ...تق سیم کار گاهی ازجمله برا ساس سن ،توانایی و تجربه و نه صرفاً جن سیت
صورت میپذیرفت.
آنها اظهار کردند که «ادبیاتِ در حال رشد قومنگاری این واقعیت ساده اما
انکارناپذیر را مدلل میکند که زنان نیز شکار میکردند»و آنهم طیفی وسیع از حیوانات
با هر اندازهای« .درحالیکه گاهی چنین به نظر میرسد که حوزههای کار بر اساس
جنسیت تقسیم شدهاند ،شواهد فراوانی نیز دال بر اختال حوزههای کار و فعالیت زنان
و مردان یا سازماندهی کار و فضا بر اساس فاکتورهایی غیر از جنسیت وجود دارد».
آنها استدالل میکنند که انتساب ابزارها و اسبابها به زنان و مردان در یافتههای
باستانشناختی نامعتبر است زیرا به همان آسانی میتواند غرضمندی پژوهشگران را
220 Rosemary Joyce
221 Joyce 2008, pp24 and 51; Greenberg 1988 for a discussion of gender/s
in early societies, especially Part 1.
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منعکس کند (ماالهایی که جویس میآورد) .اما مهمتر اینکه آنها مدعیاند تأکید بر
لحظهی گرفتن و کشتن گمراهکننده است .این را باید در نظر داشت که تلهها ،دامها و
مستحدثات مختلف همگی خطرات و دشواریهای ذاتی شکار را تعدیل میکردند:
«گنجینهی کامل راهبردها و فناوریهای معطوف به تدارکات بیتردید مستلزم کار
تکمیلکنندهی زنان ،مردان و کودکان بود» .بهباور آنها ،توجه کافی به چیزی که در
پیِ گرفتن حیوانات میآید نشده است :تدارک غذا ،لباسها ،افزارها ،ریسمان ،که
بخش عمدهی آنها را زنان میتوانستند در حاملگی یا هنگام شیر دادن به بچهها انجام
دهندو آنها نتیجهگیری میکنند:
با غور در این م سکله ،میتوان سلطهی زنان را در فراوری پو ستهای خام و
پوست دستدوز پُر ظرافت ،رختولباسهای ساخته شده از دلوروده و پشم ،که
به مردمان شکارچی تخوراکجو اجازه میداد تا در محیطهای سرد زندگی و کار
کنند ،متذکر شتتد .استتتداللهای کممایه دربارهی «بهحاشتتیهراندن» زنان و/یا
«پرستتتیژ باالی» مردان معموالً در برخورد با چنین واقعیتهای رفتاریای رنگ
میبازند...
یکی از موضتتو عات تعیینکن نده در این جا این استتتت که هرچ ند مردان
میتوانند نقش های محدود یا ناچیز در برخی از فعالیت های دارای اهمیت حیاتی
اقتصادی داشته باشند ،این محدودیتها بهندرت برای بازبینی ایدههای تابیت شده
ت صدیق می شوند یا مورد ا ستفاده قرار میگیرند .برعکس  ...تاریخی از تف سیر
جوامع شکارچیتخوراکجوی بر اساس طرد و بهحاشیهرانی زنان را شاهدیم۲۲۲.

222 Robert Jarvenpa and Hetty Jo Brumbach, “Hunter-Gatherer Gender and
Identity”, in Cummings et al (eds) 2014, pp1244-1248.
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از اینرو تکرار میکنم :شواهد حاکی از آن نیست که مردان بهطور خودکار بر هر
مازاد خلقشدهای بهواسطهی اهلیسازی حیوانات کنترل داشتهاندو نخستین مازادها
بهاحتمال نتیجهی تولید بهتر سبزیجات ،میوه ،غالت و/یا ماهیگری بوده است ،یعنی
فعالیتهایی که هیچ کسی تردیدی ندارد که زنان نقش فعالی در آنها بازی میکردند.
سلطهیافتن مردان را نیز نمیتوان تت برخالف ادعای بسیاری تت با گاوآهن سنگین
توجیه کرد زیرا جوامع طبقاتی و سرکوب زنان پیش از آنکه اشاعه پیدا کند در قارهی
امریکا ظاهر شد.

فراسوی انگلس
برای تبیین اینکه چهطور سرکوب زنان به جزءالینفک جوامع طبقاتی تبدیل شد
باید رابطهی میان شرحوبسطهای عینی در تولید و تغییراتی که این امر در روابط
اجتماعی به وجود آورد ازجمله نحوهی بازساختاربندی بازتولید/تولیدمال را آشکار کنیم.
کنترل هر مازادی به گروهها یا افراد معتمد ،شاید چهرههای دینی سپرده میشد تت که
میتوانستند از میان زنان نیز باشند .آنها نقش اجتماعی ضروری بازی میکردند که
شامل مسکولیتهای متقابل ،هماهنگسازی روشهای تولیدِ بهطور فزاینده پیچیده،
ذخیرهسازی و توزیع منابع در مواقع ضروری میشد .برای هزاران سال ،این امر به
آنهایی که مسکولیت کنترل مازاد را برعهده داشتند قدرت بیشازحدِ پشتیبانیشده
بوسیلهی قوای قهری دولت را نمیداد ،هرچند آنها میتوانستند از شأن واال و دسترسی
به ثروت مازاد برخوردار باشند .بنابراین چهطور میتوانیم تغییر صورتپذیرفته را توضیح
دهیم و چرا تغییر مذکور به سلطهی مردان بر زنان منجر شد
درمیان شکارچیانتخوراکجویان کوچنده مهم بود که هیچ زنی هر بار مسکولیت
بیش از یک نوزاد را برعهده نداشته باشدو درنتیجه زنان میان زایمانها بر اساس نیازهای
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تولید فاصله میانداختند .در مقابل ،در جوامع مسکونتر ،بچهها بهطور بالقوه
تولیدکنندگان اضافی هستند .نیاز به جبران نرخ مرگومیر باالتر (درنتیجهی
آسی پذیری بیشتر دربرابر بیماریهای واگیردار و امکان درگرفتن جنگ برسر منابعی
که ذخیره شدهاند) نیز وجود دارد .بنابراین ،هرچه نرخ تولد بیشتر امکان موفقیت آن
جامعه بیشتر.
به نفع کل جامعه است که زنان در فعالیتهایی (مانند جنگ ،راهپیمایی بسیار
طوالنی یا بعدها وظایف سنگین کشاورزی) شرکت نکنند که آنها را در معرض
بزرگترین خطرات مرگ ،نازایی یا سقطجنین قرار میدهد تت یا نوزادان وابسته به
شیر مادر را به خطر میاندازد .درنتیجه در جوامع خوراکجویتشکارچی و جوامع مبتنی
بر باغداری زنان بهتدریج نقش محوری خود در تولید و نیز بازتولید را از دست میدهند.
به مرور آنها را از برخی ساحتهای تولید کنار گذاشتهاند .ارنستین فریدلِ۲۲3
انسانشناس به شواهدی دست یافت که نشان میدادند در جوامع مبتنی بر باغداری که
مردان مسافتهای طوالنی برای تجارت طی میکردند و درگیر جنگ بودند ،منزلت
مردان نسبت به زنان افزایش مییابد .و من میخواهم تأکید کنم که زنان در این فرایند
تصمیمگیرنده بودند .هر گامی در این مسیر ،کوچک و رشدیابنده بود .همانطور که
انگلس تأکید کرد ،افراد نمیدانستند که پیامدهای انباشتی این روند چقدر بلندمدت
خواهد بود.
در چتل هویوک آناتولی تت یک اجتماع مسکون هرچند بیطبقهای که بین سالهای
 ۷۴۰۰و  6۰۰۰سال پیش از میالد برای  1۴۰۰سال دوام آورده بود تت جاییکه زنان
انگیزه (یا بهاحتمال صرفاً امکان) داشتند که فرزندان بیشتری نسبت به جامعهی
کوچنده به دنیا آورند ،ایان هودر متذکر میشود« :نقشهای جنسیتی میتوانند بهعنوان

223 Ernestine Friedl
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بخشی از تغییرات گستردهتر در جامعه متمایزتر شده باشند ...مردان و زنان میتوانند
بهطور فزاینده در سپهرها و وظایف تخصصی مشارکت داشته باشند»۲۲۴.
بنابراین ،وقتی زنان کودکان بیشتری میزایند و در برخی از فعالیتهای تولیدی
درگیر نمیشوند ،تأکید تازهای بر روابط میان نسلهای متوالی جنس مذکرهایی خواهد
شد که به زمین و سایر وسایل تولید مقید شده بودند .همانطور که هارمن نتیجهگیری
میکند« :پدرتباری و پدرسکنایی بهتدریج با منطق تولید بسیار بیشتر از مادرتباری و
مادرسکنایی جور درآمد» .اکنون میتوان گفت که آن خوراکجویانتشکارچیان
جوامعِ فراتبرابریخواهی که هایدن دربارهیشان مینویسد ،که در نواحیِ برخوردار از
وفور نعمت سکنی میگزیدند ،آغازگاههای این فرایند را میتوانستند تجربه کنند .مهم
اینکه ،همانطورکه هارمن اما نه انگلس متذکر میشود ،نه همهی مردان هر مازادی را
کنترل میکردند ،فقط آنهایی این کار را میکردند که متعلق به یک گروه حاکم نوپا
بودند.
این گروه برای این که ذهنیت استامارگران را گسترش دهند ،ناچار بودند که منافع
جامعه بهسان یک کل را بهتدریج با کنترلشان بر تولید اینهمان کنند .آنها ضرورتاً
بهخودشان بهماابهی مروجان پیوندهای سرکوبگرانه نمیاندیشیدند .و من در اینجا
میخواهم هم از انگلس و هم از هارمن (که روایتهایشان بهتدریج از سوی
مارکسیستها پذیرفته شد) فاصله بگیرم.
زنان متعلق به آن گروه کامالً موافق میبودند که تبار خانوادگیشان فارغ از نحوهی
سازمانیابیاش باید کنترل ثروتی را که عهدهدارش بودند در دست نگاه دارد .بنابراین،
درست همانطور که مردان متعلق به گروه حاکم میتوانستند خواهان تضمین
روشنبودن نس

پدری فرزندانشان بهمنظور انتقال مسکولیت تولید و مدیریت ثروتِ

224 Hodder 2006, pp210-211 and 218.
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زیر کنترلشان باشند ،زنان نیز بههماناندازه میتوانستند با آنها همراه باشند .صحبت
از گروه حاکم نوپایی که در آن ،فقط مردان از هر اختیاری برای تصمیمگیری برخوردار
بودند قانعکننده نیست ،باتوجه به اینکه در جامعهای که در حال دگرگونی است معموالً
چنین پنداشته میشود که زنان و مردان همگی در تصمیمهای مهم سهیماند .زنان و نیز
مردان به تغییر تبارهای توارث عالقه داشتند .نقش زنان تغییر کرد نه بهدلیل آنکه از
قِبل گله داری که مردان را در مسند کنترل امور قرار دارد مازاد خلق شد بلکه بهدلیل
آنکه با افزایش تعداد تولد نوزدان ،توارث و بهدست گرفتن زمام تولید و مدیریت
مازادها بر اساس تبار جنس مذکر معنادار شد.
استدالل انگلس مبنی بر اینکه تحمیل قواعد سنگین باعث برانگیختن مقاومتهایی
میشد چندان مورد توجه جدی قرار نگرفته است ،و شواهد حاکی از امکان چنین چیزی
بررسی نمیشوند .بهراستی قانون حمورابی ۲۲۵معروف که تقریباً به  1۷1۷پیش از میالد
بازمیگردد تت که به دستور حمورابی پادشاه بابل نوشته شده است و مبتنی بر قوانین
حتا اولیهتر موجود در جوامع طبقاتی بینالنهرین است تت تکهمسری را برای زنان با
تهدیدِ به کیفر مرگ مقرر کرد و دستور داد که زنانی که سرپیچی میکنند «باید با
خشت پخته دندانهایشان خرد شود» .این قانون«معموالً مجازاتهای سنگینتری برای
برخی تخلفها بهویژه آنهایی که تقدس خانواده را زیر پا میگذاشتند وضع کرده
بود».
وجود این قانون نشان میدهد که تالشها برای سرکوب زنان دستکم گاهی با
مقاومتهایی روبهرو میشده است که بهنوبهی خود بهطور بیرحمانه درهم میشکسته
است ۲۲6.برخی از زنانی که از آگاهی طبقاتی بیشتری برخوردار بودند در اعمال چنین
کنترلهایی بر فعالیت جنسی اعضای شورشی حلقههایشان مشارکت داشتند.
225 Hammurabi Code
226 Rohrlich 1980.
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هرچند مهمترین نتیجهی این بازسازمانیابیِ اجتماعی˚ سرکوب زنان بود ،این امر
برای حکمرانان نورسته یا حکمبران آشکار نبوده است .همانطور که انگلس استدالل
کرد ،این شرحوبسطها در طول صدها اگر نه هزاران سال رخ داد ،دنیایی تغییرات به
وجود آورد ،که بسیاری از آنها پیامدهای پیشبینیناشدهای داشتند .حیات اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی غرق در آشوب و بلوا بود ،درست همانطور که هر تغییر عمدهای
در ظرفیت مولد جامعه در طول هزاران سال ایجاد شده است .مادامی که که زنان
سرکوب نشده بودند ،هیچ کس نمیتوانست چنین برآمد ویرانگری را پیشبینی کند.
استدالل دربارهی فرگشت بلندمدت ساختارهای طبقاتی و دولتی میتواند فرایندی
فرجامشناختی و یکسان ،بیش ازحد یکسان ،بهنظر آید .شواهدی وجود دارد که نشان
میدهند گروههای حاکم نوپا ممکن بود با مقاومتهایی مواجه شوند .ازاینرو برای
حفظ اقتدار خود بهمنظور کنترل مازاد ،محتملترین کار این بوده است که شروع به
مدونکردن تعهدات و حقوق اعضای اجتماع کنند .همچنانکه آنها کنترلشان بیشتر
میشد ،جایگاهشان بهطور روزافزون بهمدد قوانین و مقررات محکمتر میشد ،درنتیجه
انتظارات جامعه تغییر کرد .بهتدریج اینگونه شد که هر چالشی برای آنها میتوانست
به جرمی نه فقط علیه آنها بلکه علیه کل جامعه تعبیر شود.
شماری از شهرهای متعلق به دورهی نوسنگی در آناتولی که برابریخواه و متکی
بر خوراکجویی و شکار باقی مانند هزاران سال بین 1۰هزار و  ۷۰۰۰هزار سال پیش
از میالد مسکون بودند .بااینحال ،آنها بهتدریج عالئمی از ظهور سلسلهمرات

را بروز

دادند .گوبکلی تپه ۲۲۷که قدمتش به سالهای  96۰۰-۸۰۰۰پیش از میالد بازمیگردد
با توجه به اینکه هیچ خانهای در آن برای زندگی وجود ندارد بهنظر میرسد یک مرکز

227 Göbekli Tepe
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آیینی است .این حاکی از وجود نخبگان دینی است که پرستیژشان بر پهنهای گسترده
سایه افکنده بود.
همچنین شواهدی دال بر این وجود دارد که دربرابر رشد سلسلهمرات ها
مقاومتهایی میشده است .باستانشناس ترکیهای مهنت اوزدوگان ۲۲۸که در این
سایتها درگیر بوده است معتقد است تقریباً  ۷۲۰۰سال پیش از میالد انقالبی اجتماعی
رخ داده است که گروه نخبهای را در چایونو ۲۲9سرنگون کرد و به دنبالش طغیانهای
انقالبی مشابهی پیرامون آن منطقه رخ داد .او در یک ایمیل خصوصی در سال  ۲۰11به
من نوشت:
تقریباً مطمکنم که نهتنها در چایونو بلکه در بخش عمدهی ناحیهی مرکزی
آناتولیِ دورهی نوسنگی ،نوعی تالطم اجتماعی ]در آن دوره[ وجود داشته است.
برنارد بروسیوس ۲3۰،که جوامع موجود در آناتولی و متعلق به دورهی نوسنگی
بالکان را مطالعه میکند ،با ایدهی او موافق است.
در روز م شخ صی در  9۲۰۰سال پیش از میالد ،عمارتهای اربابی به آتش
کشتتیده شتتد ...نیایشتتگاه ویران و آتش زده شتتد و به زبالهدان تبدیل گشتتت.
زاغههای موجود در غرب برای همی شه نابود شد ...چایونوی جدید بنا شد .دیگر
هیچ خانه یا اتاقکی وجود ندا شت که بر ا ساس ا ستانداردی پ ستتر ساخته شده
باشد ...تمام نشانههای تفاوتهای اجتماعی پاک شد۲31.
228 Mehmet Ozdogan
229 Çayönü
230 Bernhard Brosius
231 Bernhard Brosius 2004, “From Çayönü to Çatalhöyük. Emergence and
development of an egalitarian society”, cited in Choonara and Harman 2009,
p223.
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او مدعی است این امر منجر به شکلگیری جامعهای بیطبقه در چتل هویوک با
سنتهایی شد که دستکم برای هزار سال دوام آورد.
جیمز سی.اسکات ۲3۲در کتابش خالف طبع ۲33شواهد موجود دربارهی تاریخ
دولتهای اولیهی بینالنهرین را جمعبندی میکند .پرطرفدارترین تبیینی که
باستانشناسان از فروپاشی بسیاری از دولتهای اولیه ارائه میدهند مبتنی بر تغییر
اجتنابناپذیر آبوهوا ،فروسایی زیستمحیطی و فشارهای جمعیتی است .اسکات به
درگرفتن شورشها و سپس به فرار به اجتماعات پیرامونی که تابع مالیاتستانی و کنترل
دولت نبودند بهماابهی یکی از عوامل مؤثر در این افول هرچند نه بهصورت مستقیم
اشاره میکند .معموالً چنین پنداشته میشود که دیوارهای شهر بنا بوده «بربرهای»
غارتگر را بیرون نگاه دارد ،اما باستانشناسانی وجود دارند که معتقدند آنها بنا بوده
مردم را داخل نگاه دارند۲3۴.
درحالیکه گروههای حاکم تالش میکردند تا میخ اقتدار و کنترلشان را در برابر
مقاومتهای مکرر محکم بر جوامع بکوبند ،سکسوالیتهی زنان باید کنترل میشد .آنها
برای تابیت جایگاه خودشان و نوادگانشان بهعنوان مالکان مازاد جامعه باید چنین
میکردند .زنان و نیز مردان در برابر تمام این گامهای برداشتهشده برای برانداختن
برابریخواهی ایستادند .درنتیجه ،یک چرخهی بهطور فزاینده سرکوبگر درنهایت به
زنان درمقام تت بهبیان انگلس تت «ابزاری صرف برای تولید بچه» ۲3۵ختم شد.

232 James C. Scott
233 Against the Grain
234 Scott 2017, pp232-234.
235 Engels 1972, p120.
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تصور مشارکت زنان در شکلگیری گروه حاکمی که بر کنترل سکسوالیتهی زنان
پافشاری میکردند سخت است و برای شناخت محدودیتهای اجباری توأم با آن مانند
تکهمسری و ناهمجنسگرایی به هیچ مرجعی جز تاریخ شناختهشده نمیتوان مراجعه
کرد .زنانِ متعلق به گروههای حاکم در سرتاسر تاریخ از بهرهکشی از و سرکوب زنان
نفع بردهاند و آن را تحمیل کردهاند .چهرههای امروزی مانند مارگارت تاچر،۲36
هیالری کلینتون ۲3۷و جینا راینهارت ۲3۸شاهدی بر این مدعا هستند تت فرانسوا بتانکور
مییر ۲39بهکنار ،زنی که وارث شرکت لوازم آرایشی لورئال ۲۴۰است و ثروتی بالغ
بر  ۴3.9میلیارد دالر آمریکا دارد که از قِبل صنعتی به جی

زده که زنان را تشویق به

این میکند که نسبت به ظاهرشان وسواس به خرج دهند و سپس از اضطراب آنها پول
درمیآورد .آلیس والتون ۲۴1،وارث شرکت غول خردهفروشی والمارت ۲۴۲در
ایاالتمتحده ،توانسته  ۴6.6میلیارد دالر امریکا بهلطف پرداخت مزدهای ناچیز به نیروی
کار عمدتاً زن به جی

زند.

آنها کلیشههایی را ترویج میدهند که تبعیض نظاممند را (حتا علیه خودشان در
حلقههایشان) توجیه میکنند تا پرستیژ و قدرت طبقاتیشان را حفظ کنند .بنابراین
زنان میتوانند بهخوبی در تحمیل این رژیم مشارکت کنند .هرچند آنها نیز سرکوب
را تجربه میکنند ،بهیمن جایگاه طبقاتیشان (که متکی بر حفظ سرکوب طبقاتی و
جنسیتی آنانی است که طبقهشان استامار میکند) به قدرت و ثروت نیز دسترسی دارند.
236Margaret Thatcher
237 Hillary Clinton
238 Gina Rinehart
239 Françoise Bettencourt Meyers
240 L’Oréal
241 Alice Walton
242 Walmart

41۵

ریشههای سرکوب زنان

همچنین اکار زنان امروزه تت از تمام طبقات اجتماعی تت تاحدی نقشی در تحمیل،
تقویت و تداوم سرکوب زنان بازی میکنند .برای نمونه ،رویهمرفته این مادران هستند
که هنجارهای جامعهی مبتنی بر تبعیض جنسی را در ذهن دختران فرو میکنند و اغل
به قویترین شکل ممکن از ارزشهای اجتماعی درباب خانواده و مسکولیتپذیری و
غیره دفاع میکنند .در رابطهی با مخالفت سرکوبشدگان ،مقاومت یا حتا آگاهشدن
آنها از نحوهی بروز و ظهور سرکوب هیچ چیزی بهخودیخود رخ نمیدهد.
همانطور که مارکس و انگلس خاطرنشان کردند ،ایدههای جامعه ضرورتاً ایدههای
کسانی است که حکم میرانند .بنابراین ،بهمحض آنکه حلقههای حاکم نگرشهای
جدید به زنان را پذیرفت آنها بهطور کامالً طبیعی بر ایدههای استامارشدگان تحمیل
خواهند شد ،امری که پایه و اساساش این واقعیت است که مردان استامارشده میتوانند
مقدار بیشتری مازاد تولید کنند درحالیکه زنان تشویق میشدند که فرزندان بیشتری
بهعنوان کارگران آتی که بناست استامار شوند به دنیا آورند.

جمعبندی
مارکس در تزهایی دربارهی فوئرباخ ادعا کرد که انسانها با دست به عمل زدن
تت تولید و ساخت سرپناه ،لباس و غذای موردنیازشان تت درواقع خودشان را تغییر
میدهند .تغییرات انباشتیِ تدریجی به روابط جدیدی منجر میشود که این وسایل تولید
را دربرمیگیرند و روابط اجتماعی و ایدههای قدیمی را به چالش میکشند.
جزئیات استداللهای انگلس یکسره بیراه بودند .او تقریباً هیچ شناختی از
خوراکجوهاتشکارچیها در جوامع اولیه جز گزارشهای ناچیز از استرالیا نداشت.
بومیان امریکایی که او مطالعات آنها را خوانده بود متأثر از اشغال استعماری بودند .او
دربارهی تغییرات بهوجودآمده بر اثر حملهی قبایل آلمانی به امپراتوری روم بحث
میکند .اما اگر درصدد فهم ابتداییترین جوامعی هستیم که به بهرهکشی ،دولت و
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سرکوب زنان گذار کردند بحث او بهطور مستقیم ربطی به موضوع ندارد .تمام چیزی
که بحث انگلس به ما میدهد نشانههاییاند که انگلس از آنها استنتاجهایی کرد و
شواهدیاند دربارهی نحوهی تغییر ساختارهای خانوادگی در گذر زمان و بر اثر وقوع
تغییرات گستردهتر.
واقعیت این است که وقتی ما به جدیدترین پژوهشها میپردازیم ،متوجه میشویم
که استداللهای انگلس (درست مانند استداللش دربارهی تکامل بشریت) امروزه از
زمانی که او کتاب منشاء را نوشت بهطور روشنتر مستند میشوند .او بهدرستی حدس
زد که تغییراتِ بهوجودآمده باعث شد کنترلِ بر سکسوالیتهی زنان بهطور فزاینده
افزایش یابد تا نس

پدری فرزندان معلوم شد .این تغییرات ناشی از برهمکنش نیازهای

بیولوژیک بازتولید جامعه و تغییردادن روابط اجتماعی تولید بود تت اما نه به شیوهای
که انگلس و همینطور مارکسیستها و فمینیستها هنوز تبیین میکنند .برای آنکه
کنترل مازاد بهوسیلهی طبقهی حاکم جدید که از قِبل کار اکاریت ارتزاق میکرد به
هنجار تبدیل شود ،سرکوب اکاریت زنان و مردان ضروی بود .سکسوالیتهی زنا ِن متعلق
به نخبگان حاکم تابع کنترلهای جدید شد تا ارثبری از داراییها بر اساس طبقهیشان
تضمین گردد .به مرور زمان ،نابرابری زنان در تمام طبقات ریشه دواند و منجر به
ایدههای سرکوبگرانهی جدید دربارهی «سرشت» زنان و سکسوالیته بهطور اخص شد
اما به طرقی که کلیشههایی را بر مردان نیز تحمیل میکرد .روشهای حفظ سرکوب
در جوامع طبقاتی مختلف متفاوت اما بوده است (فارغ از لفافهی فرهنگی که آن را
دربرمیگیرد) .برآمدن طبقات ،تشکیل دولت و سرکوب زنان فرایندی بدون مشکل و
گریزناپذیر نبودو بلکه مملو از امکان مقاومت و ناآرامی بوده است همانگونه که
توصیف گستردهی انگلس از این فرایند روشن میکند برخالف ادعای اندیشمندانی
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چون هتر براون ۲۴3که روایت انگلس را بهعنوان روایتی خطی و غیردیالیکتیکی نادیده
میگیرند:
درون این ستتاختار از جامعه که مبتنی بر گروههای خویشتتاوندبنیاد استتت
بهرهوری کار بهطور فزای نده افزایش می یابد و همراه با آن ،م بادله و مالک یت
خ صو صی ،تفاوتها از نظر ثروت ،امکان بهکارگیری نیروی کار دیگران پدید
میآیند ،و درنتیجه پایهوا ساس آنتاگونی سمهای طبقاتی گذا شته می شود :عنا صر
اجتماعی جدید ،که در طول نسلها میکوشند تا نظم اجتماعی قدیمی را با شرایط

جدید وفق دهند ،تا اینکه درنهایت ناستتازگاریشتتان منجر به طغیانی تمامعیار
میشود .در تصادم طبقات اجتماعیِ بهتازگی رشدکرده ،جامعهی قدیمی که مبتنی
بر گروههای خویشاوندبنیاد بود از هم میپاشد.
بهجای آن ،جامعهای جدید پدیدار می شود ،که در آن ،اهرم کنترل در دولت
متمرکز شتتده استتت و واحدهای فرمانبرداری دارد که دیگر نه از انجمنهای
خویشاوندبنیاد بلکه از انجمنهای محلی تشکیل شده است۲۴۴.
این برعهدهی مارکسیستها و فمینیستها است که بر اساس آخرین نتایج علمی
موثق از انگلس دفاع کنند یا به او بتازند.
تقسیم جنسیتی شفاف کاری که هرکسی عهدهدار میشد دیگر یک ارزیابی عملی
از جوامع انسانی اولیه نیست .ازاینرو مردان صرفاً مازاد خلقشده بوسیلهی اهلیسازی
حیوانات را قبضه نمیکردند .این را باید در نظر داشت که فرایندی که اولیهترین مازادها
بهواسطهاش تولید شد در بسیاری از مکانها مقدم بر گلهداری است و نتیجهی فرایند

243 Heather Brown
244 Engels 1972, pp71-2, emphasis added.
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پیچیده و چندوجهیتری از صرف اهلیسازی حیوانات عظیمالجاه بود .در چتل هویوک،
هیچ شاهدی دال بر گلهداری حتا در قصبههای مسکون وجود ندارد ،درحالیکه انباری
از غذاهای گیاهی وجود داشت ،امری که نشان میدهد نوعی مازاد بهوسیلهی سایر
وسایل تولید شده بود .همچنین به شواهد دیگری اشاره کردهام که نشان میدهند نوعی
مازاد حتا در جوامع شبهکوچندهای وجود داشته است که در آنها ،هیچ حیوان
اهلیشدهای برای مصرف وجود نداشت.
دوم ،فقط مردها نبودند که بر ثروتی کنترل یافتند که برای زمانهای دشوار ذخیره
میشد .به دودمانها یا خانوادههای معتمد ،یا شاید رهبران دینی ،که هر کدام از آنها
ممکن بود از زنان بوده باشند ،داوطلبانه مسکولیت مدیریت و توزیع مازاد داده میشد.
در ابتدا ،این امر مستلزم هیچ قدرت مفرطی نبود .با وجود این ،پایهواساس سلطهی
احتمالی یک اقلیتِ برخوردار از ثروت و قدرت را گذاشت که بهطور فزاینده از این
ثروت و قدرت بهمدد نوعی دستگاه دولتی دفاع میکرد.
سوم ،زنان و نیز مردان متعلق به این گروه حاکم نوپا قدرت و پرستیژ کس
میکردند .زنان به مشارکت در تصمیمگیری جمعی عادت داشتند .ازاینرو ،نادیدهگرفتن
نقش زنان در تغییر مقررات ناظر بر اجتماع (از جمله اعمال کنترلهای جدید بر
سکسوالیتهی زنان متعلق به اقلیتی که بهطور روزافزون جایگاهاش تابیت میشد و زمام
مازاد را در دست داشت) قابل قبول نیست .بهمحض استقرار یک طبقهی حاکم،
ایدئولوژی تکهمسری آنها باید بر اکاریت تحمیل میشد ،درست همانطور که
ایدئولوژی رقابت فردگرایانه نهتنها بر حلقههای نخبگانیِ آنها سلطه مییابد بلکه
بهعنوان هنجار برای تمام جامعه اشاعه میشود.
همانطور که انگلس گفت ،پیروزی نهایی طبقات حاکم˚ شکست تاریخی جهانی
زنان بود اما شکست مهمی برای اکاریت عظیم بشریت نیز بود .همانگونه که انگلس
خاطرنشان میسازد ،از آن پس به محض استقرار دولتها برای دفاع از این گروههای
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حاکم ،هر گامِ بهجلویی که بشریت بر میداشت و هنوز برمیدارد تت مانند تولید
بهبودیافته ،توسعهی علم ،نگارش و فرهنگ تت به هزینهی اکاریت عظیم ،یعنی
استامارشدگان و سرکوبشدگان است ۲۴۵.برای این اکاریت ،چه زنانشان و چه
مردانشان ،آزادی فقط زمانی ممکن خواهد بود که کل ساختار طبقاتی ویران شده باشد.

ساندرا بلودورث ،از زبان خود

۲۴6

من یکی از اعضای موسس سوسیالیست آلترناتیو استرالیا هستم که در سال 199۵
تشکیل شد یعنی همان سالی که برخی از ما را از گرایش سوسیالیستی بینالمللی اخراج
کردند .با وجود این ،هنوز عمیقاً با سیاست این سنت موافقم :سوسیالیسم از پایین،
ضداستالینگرایی و حمایت انتقادی از تروتسکی .باور راسخ به اینکه سوسیالیسم فقط
درصورتی امکانپذیر خواهد شد که طبقهی کارگر به رهبران خودآگاه انقالب برای
برانداختن سرمایهداری تبدیل شوند و نیز باور راسخ به ممکن بودن چنین چیزی
چارچوب تمام نوشتهها و آثار سیاسی مرا تشکیل میدهد.
برای اولین بار در سن  33سالگی در آگوست  19۷۷در یک حرکت اعتراضی
شرکت کردم ،که راهپیمایی بسیار کوچکی بود علیه استخراج معدن اورانیوم .از اینکه
نمیتوانستیم بدون بهجان خریدن خطر بازداشتشدن ،با در دستداشتن پالکاردهایمان
در پیادهرو حرکت کنیم شوکه شده بودم .توهمهایی که نسبت به دموکراسی داشتم در
طول  1۵ماه بعد از این واقعه دود شد و به هوا رفت.

245 Engels 1972, p226.
 246یاددا شت حا ضر اتوبیوگرافی نوی سنده ا ست که به درخوا ست مترجم برای خوانندگان سایت نقد
اقتصاد سیاسی نوشته شده است.
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در سوم دسامپر ،رئیس دولت کوئینزلند ،جو بیلک پیترسون ،که از جناح راست بود
اعالم کرد که راهپیماییهای خیابانی سیاسی عملی «تاریخگذشته» است .پس از آن،
هر تظاهراتی با هر اندازهای با دریایی از لباس آبیها (یونیفرم پلیسها) مواجه شد.
آن تجربه و نیز تجربهی کنشوری ،بازداشتها و آزارواذیتها از سوی شاخهی
بهاصطالح ویژه مرا از بیمیلی منفعالنه نسبت به جامعهیمان بهدرآورد .ازاینرو استداللی
که سوسیالیستهایی که در سال  19۷9به آنها پیوستم میکردند مبنی بر اینکه مردم
از کنشوریشان میآموزند یادآور تجربهی شخصی خود من نیز بود.
حال احساس میکردم که سرانجام هدف زندگیام را یافتهام و شروع به آموختن از
نظریههای سیاسی متفاوت کردم .اما خیلی زود ایدههای مارکس بدانسان که فعاالنِ
سوسیالیسم از پایین تفسیر میکردند مرا بهطور برگشتناپذیری به خود جذب کرد.
دیدار از محیطهای کار و تقاضا برای حمایت از کارزار علیه استخراج معدن اورانیوم
و دفاع از آزادیهای مدنی به من اطمینان داد که اگر به کارگران استداللهای سیاسی
و اطالعات داده شود آنها ظرفیتی باورنکردنی برای همبستگی دارند .این واقعیت که
بیلک پیترسون راهپیمایی سالیانهی روز جهانی کارگر را با وجود خشم فزایندهی
کارگران جرئت نکرد ممنوع اعالم کند مهر تأییدی بود بر استدالل مارکسیستها مبنی
بر اینکه بهواسطهی بسیج کارگران بود که کارزارهای ما قدرت شکستدادن او را
کس

کرد.
راهپیمایی همراه با هزاران نفری که دربرابر بیلک پیترسون ایستاده بودند ،در

سالهای پس از آن ،اصرار ورزیدن بر تابلوداری در اعتصابات ،دیدن زنان مهاجری که
بهواسطهی پیکارشان برای دستمزد آبرومندانه و احترام تغییر میکردند ،مبارزه برای
حقوق بومیان و پیکار علیه نژادپرستی ،بهکاربستن پروپاگاندای سوسیالیستی در این
پیکارها و کارزارهای دانشجویی همگی الهامبخش این باور راسخ به من بودند که
سوسیالیسم ضروری و ممکن است .آنها بارها و بارها به من یادآور شدند که مردم در
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جریان پیکار برای عدالت و علیه تبهکاریهای سرمایهداری است که خودشان را تت
درست همچون خودم تت تغییر میدهند .هیچ استدالل مخالفی یارای سستکردن این
باور عمیق مرا نداشته است.
وقتی پیکارها در برابر حملههای نولیبرالی طبقهی حاکم استرالیا بهطور فزاینده حالت
تدافعی به خود گرفت ،من به بهبود درک نظریام بازگشتم .پرپیداست که کنشوری
برای فهم فراز و فرودهای پیکار طبقاتی یا اینکه چهطور باید دربرابر بیرحمی دولت
و نظامهای حمایتی پرشمارش پیروز شد کافی نیست.
مجبور بودم سالهای بسیاری را صرف اصالح دانش نابسندهی رایج در میان
کارگران نسل خویش کنم .اما دریافتم که ابتدا باید جزوهی کوچکی دربارهی زنان

مهاجری که در اعتصاب به سر میبردند بنویسم .کتابی با عنوان کارگران چگونه قدرت
را در دست گرفتند :انقالب  191۷روسیه نوشتم ،کتاب دیگری که راهنمایی اساسی

برای فهم اقتصاد مارکسیستی بود نوشتم .در زنان شورشی در تاریخ طبقهی کارگر
استرالیا نیز سهیم بودم .به تاسیس مارکسیست لفت ریو در سال  ۲۰1۰با پذیرفتن نقش
ویراستار کمک کردم ،نقشی که تا همین سال که عمر حسن با دستان توانا ،پرانرژی
و جوان خود آن را عهدهدار شد انجام میدادم .در آن سالها من مقاالتی به قرار زیر
نوشتم:
«مارکس و انگلس دربارهی سرکوب زنان و سرکوب جنسی و میراثشان» در
«مارکسیسم و انقالبهای عربی» در
«بهار عرب :انقالب و ضدانقالب» در
«لنین دربرابر لنینیسم» در
«شورشهای فراموششدهی زنان یوریکا» در
«لنین و نظریهی انقالب برای غرب» در
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«ریشههای خشونت جنسی» در
«روسیهی  :191۷جنسیت ،طبقه و بلشویکها» در
«ریشههای سرکوب زنان تت دفاع از انگلس و راهی نو» در
پیوند با منبع اصلی:
– Sandra Bloodworth, The origins of women’s oppression
a defence of Engels and a new departure, Marxist Left Review,
No. 16, Winter 2018.
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اقتصاد سیاسی بینالمللی پونوگرافی
شیال جفریز
ترجمهی رسول قنبری
مقاله حاضر ،ترجمه فصل سوم از کتاب «واژن صنعتی :اقتصاد سیاسی
پورنوگرافی» میباشد.

* تمامی زیرنویزها از مترجم است.
* از دوست گرانقدرم «سئویم سلیمانی» بهخاطر کمک در فهم چند جمله متشکرم.

424

ساندرا بلودورث  /ترجمهی حسین رحمتی

صنعت پورنوگرافی ،سکوی پرتاب بههنجارسازی معاصر صنعت روابط جنسی در غرب
است؛ همان جایی که رشد قابمتوجهی در سراسر این بخش [از صنعت روابط جنسی]
آغاز شد .در انقالب جنسی و ضدفرهنگی دههی  1970تحت عنوان «عصیانگری» و
آزادیبخشی ( )91/1990 ،Jeffreysاز این صنعت دفاع شد ،اکنون دیگر به صنعتی
بسیار سودآور تبدیم شده است و جریان اصلی درآمد شرکتهای بزرگ را تأمین
میکند .پایه و اساس این صنعت ،استفادهی جنسی از دختران و زنان جوانی است که
بیخانمانی و سابقهی سوءاستفادهی جنسی یا قاچاق انسان ،آسیبپذیرشان کرده
است .اما سود این صنعت عاید کسانی نمیشود که بیشترین آسیب را از آن میبینند.
این آسیبها به واسطهی بههنجارسازی پورنوگرافی در بین فرهنگهای عامیانه از طریق
سرگرمی ،ورزش ،موسیقی و صنایع مد ،از دیدهها پنهان شدهاند (.)2005 ،Jeffreys
پورنوگرافی ،صنعت سکز را بابروز ساخته است .این صنعت برای استریپکالبها
که با نام «پورنوگرافی زنده» نیز شناخته میشود و در نهایت برای فاحشهخانهها و دیگر
اشکا فحشا مشتری دستوپا کرده است .دو برابر شدن درصد مردانی که در  10سا
اخیر در انگلستان از زنان برای فحشا استفاده میکنند ،به بههنجارسازی استثمار جنسی
تجاری زنان نسبت داده شده است که بهواسطهی پورنوگرافی و استریپکالبها ممکن
شده است ( .)2004 ,Ward and Dayمن در این فصم ،گسترش و جهانیسازی این
صنعت و آنچه را که در تولید آن دخیم است بررسی خواهم کرد.
نظریهی فمنیستی و پورنوگرافی
مخالفت فمینیستی با پورنوگرافی در اواسط دههی  1980در اوج خود بود و نیرویی
انگیزشی برای جنبش رهایی زنان فراهم کرد .این مخالفت در پاسخ به عدمسانسور
پورنوگرافی که در بهاصطالح انقالب جنسی دهههای  1960و  1970شکم گرفته بود
گسترش یافت ( .)91/1990 ،Jeffreysمنتقدان فمینیستی ،انگیزههای بههنجارسازی
1. normalization
2. transgressive
3. strip clubs
4. sexual revolution
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که پورنوگرافی را صرفاً رابطهی جنسی یا نمایش مینامید ،و هرگونه تالش برای محدود
کردن تولیداتش را «سانسور» و تهدیدی برای آزادی بیان میدانست ،رد میکردند.
استدال آنها این بود که پورنوگرافی دیانایِ سلطهی مردانه را فراهم میکند و
کتلین بری پورنوگرافی را بهمثابه پروپاگاندای نفرت از زنان توصیف کرد (،Barry
 .)1979پورنوگرافی به چشم خشونت علیه زنان نگریسته میشد ،آنهم به دلیم رفتاری
که با دختران و زنان در فرآیند تولید پورنوگرافی صورت میگرفت ،همچنین نقشهی
راهی تلقی میشد که زمینهی خشونت جنسی علیه زنان را برای مردان آماده میکرد
و به آنها میآموخت زنان را عاشق و سزاوارِ سوءاستفاده ببینند (.)1981 ،Dworkin
در اواسط دههی  ،1980چنین به نظر میرسید که اپوزیسیون فمینیستی چهبسا
دستورالعممهای مبارزه با پورنوگرافی را به ثمر برساند که در ایاالت متحده بههمت
نظریهپردازان رادیکا فمینیست ،آندریا دورکین و کاترین مککینون  ،شکم گرفته
بود و به زنان این امکان را میداد که کیفرخواستی مدنی علیه تولیدکنندگان پورنوگرافی
مطرح سازند .زنانی که در روند تولید پورنوگرافی آسیب میدیدند یا از پورنوگرافی علیه
آنها استفاده میشد ،میتوانستند علیه سازندگان و توزیعکنندگان این آثار شکایت
کنند ( .)1997 ،MacKinnon and Dworkinاما ،برای تخریب بسیاری از کسانی که
علیه پورنوگرافی مبارزه میکردند ،دفاعی فمینیستی از پورنوگرافی رشد یافت که دقیق ًا
استدال لیبرا های طرفدار آزادیِ بیان مردان و تولیدکنندگان مرد را منعکز میکرد،
مبنی بر اینکه این تولیدات ،شکلی از «بیان» است که باید از آن دفاع شود تا مبادا
سانسور اجازه یابد پایههای آزادی سیاسی در آمریکا را به لرزه درآورد (،MacKinnon
 .)1993این قوانین با اتحاد گروههای آزادیهای مدنی و فمینیستهایی که رویکرد

1. DNA
 .2نویستنده کتابهایی چون  Female sexual slaveryو The prostitution of sexuality
 Andrea Dworkin .3نویسنده کتابهایی همچون  Woman Hatingو Pornography: Men
Possessing Women
Catharine MacKinnon .4؛ نویسنده کتابهایی چون  Toward a Feminist Theory of stateو Are
?women human
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آزادی بیان را پذیرفته بودند ،با موفقیت به چالش کشیده شد و هرگز نیز به مرحلهی
اجرا نرسید.
از اواسط تا اواخر دهه  ،1980انجمنها و فعالیتهای فمینیستی در غرب با آنچه
که برخی «جنگهای جنسی» مینامیدند دچار شکاف شد و طی آن فمینیستهای
ضدخشونتِ فمینیستی که با استثمار جنسی زنان مخالف بودند و خواستار تحو کامم
اصم برتری مردان در تمایالت جنسی سلطهگر/مطیع بودند به شدت توسط دسته
دیگری که مبلغ «آزادی جنسی»ای بودند که پایه و اساسش تمایالت جنسیتی ایجاد
شده توسط قدرت مردانه بود مورد مخالفت واقع شدند ( .)91/1990 ،Jeffreysشکاف
بین این دیدگاههای متفاوت در مورد تمایالت جنسی بسیار وسیع بود و اردوگاه آزادی
جنسی با قدرتْ توسط مردان لیبرا و تولیدکننده پورنوگرافی در جریان رسانهای و
فرهنگی اصلی حمایت میشد و در نهایت در دهه  1990مبارزات ضد پورنوگرافی
فمینیستی نیروی حرکتی خود را از دست داد .بنابراین دگردیسی پورنوگرافی به جریان
اصلی و بسیار سودآور صنعت در دهه  ،1990توانست بدون مواجهه با موانع چندانی،
که شامم اعتصابات و اعتراضاتی میشدند که مشخصههای دو دهه گذشته بودند ،پای
بگیرد.
آثارلورا کیپنیز  ،که در دانشگاه نورثوسترن دروس مربوط به رادیو ،تلویزیون و
فیلم تدریز میکند ،نمونه خوبی از رویکرد آزادی/آزادی بیان جنسی است (،Kipnis
 .)2003دفاع مشتاقانه وی از پورنوگرافی بسیارگسترده است .او به پورنوگرافی بهعنوان
یک صنعت نگاه نمیکند ،یا باور ندارد که در تولید پورنوگرافی تمام کارها در قبا زنان
و دختران بهصورت واقعی اتفاق میافتد .او پورنوگرافی را «فانتزی» و بخش مهمی از
«فرهنگ» میپندارد« :پورنوگرافی یکی از اشکا بیان فرهنگی است ،و هرچند که
خشونتآمیز و مخرب است و نقطه ضعف طرف مقابم را –با بیش از یک شیوه -هدف
قرار میدهد؛ شکلی ضرور فرهنگ معاصر ملی است (همانجا ،ص .)viii .این استد که
1. feminist anti-violence feminists
Laura Kipnis .2؛ نویسنده  Against Love: A Polemicو Men: Notes from an Ongoing
 Investigationو The Female Thing
3. Northwestern University
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حامیان پورنوگرافی به نوعی ضدفرهنگ هستند ،استداللی ضعیف درباره شیوهای است
که پورنوگرافی به فرهنگ غالب غرب تبدیم شده است ،اما برخی هنوز به این مفهوم
رمانتیک چسبیدهاند که تولیدکنندگان پورنوگرافی نه این که پرچمدارسلطه مردانه
باشند بلکه درواقع «ناقض» استفاده یا دفاع آن هستند .به نظر کیپنیز مخالفان
پورنوگرافی« ،ظاهراً به طور کلی تحت تأثیر یک لفظ سربی تحریفشدهاند ،و گویا هرگز
از استعاره،کنایه ،یا یک نماد چیزی نشنیدهاند -حتی فانتزی هم مفهومی بیش از حد
چالشبرانگیز به نظر میرسد» (همان ،ص  .)163او میگوید حمالت فمینیستی به
پورنوگرافی «بسیار ناامیدکننده و از نظر سیاسی مسئلهای غامض» است (همان ،ص
 .)188او چنین عنوان میکند که منتقدان فمینیستی ،جزو طبقه متوسط و نهی شده
از بروز احساساتی هستند که میخواهند «مردان خودفروش ( )Hustlerکمبها و لذّات
او» را «نابود کنند» (همانجا ،ص  .)148فمینیستها نباید از این بابت نگران باشند،
چرا که «"تخلف" خودفروشها نمادین است» و ارتباطی با «خشونت جنسی واقعی»
ندارد (همانجا ،ص  .)158در پورنِ «فانتزی» که کیپنیز از آن دفاع میکند ،هیچ زن
واقعی وجود ندارد که از نظر جنسی مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشد.
نادین استروسن  ،رئیز اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا و استاد حقوق ،رویکرد
مشابهی را در پیش میگیرد .او خود را وقف دفاع از «آزادی بیان» کرده است و
پورنوگرافی را «اظهار میم جنسی» مینامد که برای دفاع در مقابم سانسورها حیاتی
است (استروسن .)2000 ،او ادعا میکند که جنبش زنان ،به «آزادی بیان نیرومند ،به
ویژه در قلمرو امیا جنسی» بستگی دارد (همان ،ص  .)29او حتی بیشتر نگرانیهای
فمینیستی را نادیده میگیرد« :ضروری است که نیروی تخریبی ضد سکز فمینیستی-
سنتی را از خط خارج کرد ،پیش از اینکه تأثیرش بر روی ادراکات عمومی و سیاستهای
عمومی حتی از این نیز ویرانگرتر شود» (همان ،ص  .)29واضح است که برای لیبرا های
آمریکایی ،مخالفت فمینیستی با پورنوگرافی به نظر قدرتمند میآمد ،هرچند که قادر
 Hustler .1نام یک مجله پونوگرافی نیز هست.
 Nadine Strossen .2نویسنده کتاب Defending pornography
3. American Civil Liberties Union
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به محدود کردن یا ضربه زدن به رشد این صنعت نبود .بااینحا  ،در قرن بیستویکم،
در واکنش به اندازه و نفوذ این صنعت و شیوهای که به نظر میآید در حا ساختن
فرهنگی است که زنان و به ویژه زنان جوان ،طبق آن زندگی میکنند ،شواهدی مبنی
بر احیای فعالیتهای فمینیستی و نگرانی در مورد پورنوگرافی وجود دارد (،Levy
2005؛ 2005 ،Paul؛ 2007 ،Guinn and DiCaro؛ .)2004 ،Stark and Whisnant
در مقابم این رویکردِ آزادی بیان ،کاترین مککینون  ،قبم و بعد از مرگ ناگهانی
آندریا دورکین در سا  ،2005تالش کرد تا نشان دهد که پورنوگرافی فراتر از کلمات
است ( ،)1993 ،MacKinnonبلکه یک عمم سیاسی است که زنان را تحت سلطه قرار
میدهد .پورنوگرافی بخش ضروری و جداییناپذیر صنعت فحشا و گونهای از قاچاق زنان
برای استثمار جنسی است .همانطور که خودش توضیح میدهد« :در واقعیت مادی،
پورنوگرافی راهی است که زنان و کودکان بهمنظور استثمار جنسی قاچاق میشوند.
برای ساخت پورنوگرافی تصویری ،بخش عمدهای از محصوالت این صنعت ،زنان و
کودکان واقعی و نیز مردانی هستند که برای استفاده در فعالیتهای بازرگانی جنسی،
به اجاره گرفته میشوند .در مواد حاصم شده ،سپز این افراد به سمتی سوق مییابند
که برای استفاده جنسی به خریدارانش فروخته میشوند» ( ،2006 ،MacKinnonص
 .)247پورنوگرافی نوعی «قاچاق برده پیشرفته تکنولو یکیِ» مجاز است« ،چرا که
قربانیان آن از نظر اجتماعی بیارزش محسوب میشوند» (همان ،ص  .)112شاید
پورنوگرافی با توجه به آسیبهایی که زنان هنگام اشتغا به این کار تجربه کردهاند،
نوع بسیار خاص و شدیدی از فحشا باشد .این فصم به آسیبهای فرآیند تولید و
همچنین به طور کلی آزمودن این دیدگاه میپردازد که پورنوگرافی یک فانتزی و
«بیان» بیضرر و بهلحاظ اجتماعی «عصیانگر» است.
ارزش صنعت

1. Catharine MacKinnon
2. speech
 ،Transgressive .3نویسنده این لغت را در جایی به معنای عصیانگر و در جایی به معنای خشن به کار برده
است.
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اندازه و ارزش صنعت پورنوگرافی در حا حاضر ،و گسترهای که در تجارت روزمره
شرکتهای بزرگ و صنایع سرگرمی ،موسیقی و مد به خود اختصاص داده است
( ،)2005 ،Jeffreysباید بالفاصله این شک را نسبت به هر مفهومی که میگوید
پورنوگرافی «عصیانگر» است برانگیزاند ،هرچند این همان ریسمانی است که مدافعانش
هنوز هم به آن چنگ میزنند .این صنعت در حا حاضر به طور جدی در صفحات
مربوط به کسبوکار روزنامهها پوشش داده میشود .شرکتهای پورنوگرافی مانند بئاته
1

اوزه آلمان در بورس اوراق بهادار به ثبت رسیدهاند .محاسبه سود دقیق حاصم از
صنعت بسیار سخت است ،بیشتر به این دلیم که تنوع زیادی در اشکا استثمار جنسی
وجود دارد و برخی شرکتها عالقهای به فاش شدن دخالتشان در پورنوگرافی ندارند.
2

3

کتاب فردریک لِین  ،سود وقیحانه ( ،)2001اطالعات مفیدی در مورد تاریخ و شیوه
عمم این صنعت ارائه میدهد .همچنین مثا خوبی از قابم احترام شدن این صنعت
4

زمانی است که کتاب «چگونه میتوان »...برای الهام بخشیدن به کارآفرینان پورنوگرافی
5

توسط یک ناشر دانشگاهی جریان اصلی ،راتلج  ،منتشر شد .همانطور که وی به صورتی
روان توضیح میدهد« :همچنان که صنعت پورنوگرافی بهطور فزایندهای بهعنوان یک
6

جریان اصلی رشد میکند ،موانع اجتماعی برای راهاندازی کسبوکار بزرگساالن کاهش
مییابد» (لین ،2001 ،ص  )146لین در گزارش بسیار مثبت خود درباره صنعت ،در
مورد این واقعیت که صنعت توسط مردان کنتر میشود و سود به جیب مردان سرازیر
میشود ،به طرز شگفتآوری صریح است .بنابراین ،توضیح میدهد« :درحالیکه تعداد
سایتهایی که در واقع توسط زنان اداره میشود ،قطع ًا بیشتر از دو است ،بااینحا
احتماالً چندان هم زیادتر نیست ...تصاویر زنان و سودی که تولید میکنند ،هنوز هم
1. Beate Uhse
2. Frederick Lane
3. Obscene Profits
 .4سری کتابهای  how-toکه به چند و چون مسائم و نحوه ورود به آن میپردازد.
5. Routledge
6. adult business
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تا حد زیادی توسط مردان کنتر میشود ...تقاضا به واسطه فروش مجموعههای بزرگ
عکزهای زنانی تأمین میشود که از فروش ،درصد ناچیزی گیرشان میآید (البته اگر
پولی پرداخت شود)» (لین ،2001 ،ص  .)211لین برآورد میکند که در سا 2001
کم ارزش این صنعت در ایاالت متحده  10میلیارد دالر یا احتماال بین  15تا  20میلیارد
دالر بوده است (لین ،2001 ،ص .)xiv .او توضیح میدهد که حتی با استفاده از
تخمینی کامالً محافظهکارانه ،درآمد صنعت پورنوگرافی با آن چه که امریکائیها برای
رویدادهای ورزشی و اجراهای زنده موسیقی پرداخت میکنند برابری میکند .
در سا  ،2007تاپتنریویوز ( ،)Top Ten Reviewsوبسایتی که تکنولو ی وب و
از جمله سیستمهای فیلتر اینترنت را بررسی میکند ،اطالعات جمعآوریشده از
شماری از منابع را در مورد اندازه و ارزش صنعت پورنوگرافی مورد بررسی قرار داد.
درآمد حاصم از پورنوگرافی در آمریکا  13,33میلیارد دالر تخمین زده شد ،که بیشتر
از مجموع درآمد شرکتهای رسانهای  NBC ،ABCو  CBSاست .تاپتنریویوز برآورد
میکند که این صنعت در سراسر جهان  97,06میلیارد دالر ارزش دارد که بیشتر از
درآمد  10شرکت برتر فناوری اینترنتی مانند مایکروسافت ،گوگم و آمازون است ( Top
 .)2007 ،Ten Reviewsدر سا  2007تعداد  4,2میلیون وبسایت پورن وجود داشت
که شامم  %12از کم وبسایتها و  420میلیون صفحه اینترنتی پورنوگرافی میشد.
فروش اینترنتی پورن به ارزش  4,9میلیارد دالر تخمین زده شده بود .بیشترین تعداد
صفحات پورنوگرافی به تفکیک کشورها در ایاالت متحده با 244،661،900؛ و پز از
آن آلمان با 10،030،200؛ انگلستان با 8،506،800؛ استرالیا با 5،655،800؛ اپن با
2,700،800؛ هلند با 1،883،800؛ روسیه با 1،080،600؛ لهستان با  1،049،600و
اسپانیا با  852،800قرار دارد .در دانمارک ،پورنوگرافی سومین صنعت بزرگ به لحاظ
مالی محسوب میشود و ریچارد پولین ( )Richard Poulinاشاره میکند که این کشور
مهد «انقالب جنسی»ای است که از پورنوگرافی سانسورزدایی کرد و طلیعه تجاریسازی
انقیاد جنسی زنان شد (پولین ،2005 ،ص  .)108کاربران اروپایی اینترنت  70درصد
از  364میلیون دالر را در سا  2001برای پورنوگرافی پرداخت کردند (همان) .تعداد
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عناوین پورنوگرافی هاردکور تولید شده ،از  1300عدد در سا  1988به  12000در
سا  2004و  13588در سا  2005افزایش یافت (.)2007 ،Top Ten Reviews
شرکتهای اصلی توزیعکننده پورنوگرافی درآمد قابم توجهی را کسب کردند .برای
مثا  ،پلیبوی در سا  2006مبلغ  331,100,000دالر آمریکا و بئاته اوزه مبلغ 271
میلیون دالر کسب کردند.
بخشی از صنعت که در دره سنفرناندو ی هالیوود واقع شده است ،در سا 2006
به ارزش یک میلیارد دالر آمریکا برآورد شده است ( .)2007 ،Barrettاین دره مقر
اصلی شرکتهای تولیدی این صنعت در ایاالت متحده و دارای  200شرکت فعا است.
طی  15سا گذشته ،صنعت «سرگرمیهای بزرگساالن» در این دره چهار برابر شده
است ،ودرآمدش هم با درآمد ساالنۀ رستورانها ،فستفودها و بارها در این منطقه
برابربود (همان) .استودیوها اکثرا کوچک هستند و فیلمها با هزینهای بسیار کم ،اغلب
کمتر از  20،000دالر ساخته میشوند .بااینحا  ،ارزش تولیدات بزرگترین شرکت واقع
در این دره یعنی شرکت ویوید ( ،)Vividدر سا  2005بالغ بر  150میلیون دالر بوده
است .کارگران شاغم در تولید بهطور متوسط ساالنه  61000دالر درآمد کسب میکنند.
شرکتهای کالیفرنیایی این صنعت  20,000نفر را استخدام کردهاند و فقط در ازای
فروش فیلمها  31میلیون دالر مالیات پرداخت کردهاند (پولین .)2005 ،بااینوجود،
تغییراتی در صنعت رخ میدهد که بنیان سود آن را تهدید میکند .فروش و اجاره
DVDهای دارای رتبه  )X-rated( Xدر سا  2006به میزان  15درصد کاهش یافته
است ،چرا که رقابت وبسایتهای اینترنتی باعث کاهش سهم بازار شده است (همان).
عمده پو در صنعت پورنوگرافی ایاالتمتحده توسط توزیعکنندگان به دست میآید،
که شامم چیزهایی از قبیم پرداخت هزینه به ازای هر بار مشاهده ( )pay-per-viewو
1. hardcore pornography
2. Playboy
3. Fernando Valley
4. adult entertainment
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اشتراک در وبسایتهای پورن ،شرکتهای تلویزیونهای کابلی و ماهوارهای ،شبکههای
تلویزیونی بزرگساالن و هتمها جمعا به ارزش  1,7میلیارد دالر است (همان) .در
هتمهای آمریکایی 40 ،درصد از اتاقها دارای امکان پورنوگرافیِ پرداخت به ازای هر
بار مشاهده هستند ،که در کم  50درصد تماشای آنالین فیلمها را شامم میشود .ارزش
این مورد  200میلیون دالر در سا است (همان) .سود قابم توجه صنعت پورنوگرافی
را باید در مقابم آسیب مالی که مصرفکنندگان مرد متحمم میشوند سنجید .مطالعات
سا  2008توسط  Helpline Insolvencyدر انگلستان نشان میداد که یک چهارم
افراد ،و عمدتاً مردان ،که مشکم بدهیهای معوقه دارند اعتراف میکنند که برای دیدن
پورنوگرافی ،سکز تلفنی و بازدید از فاحشهخانهها و یا استریبکالبها پو میپردازند
( .)2008 ،Chiversاین گزارش نتیجهگیری میکند که صنعت سکز ،پز از
سوءمصرف مواد مخدر و مصرف الکم و اعتیاد به خرید در جایگاه سوم جدو  ،رایجترین
دالیم بدهکار شدن است .برخی مردان شغم خود را به دلیم «عقده جنسی» از دست
دادهاند و این رفتار مردانه منجر به طالق شده و مشکالت مالی آنها را عمیقتر کرده
است.
سکز تلفنی یکی دیگر از جنبههای سودآور صنعت پورنوگرافی است .فردریک لِین
عنوان کرده که در سا  ،2000سکز تلفنی بهتنهایی بین  750میلیون تا  1میلیارد
دالر درآمد برای ایاالت متحده آمریکا داشته است ،و تا  50درصد آن توسط شرکتهای
تلفنی راه دور ایاالت متحده تصاحب میشود (لین ،2001 ،ص  .)151کشورهای
فقیرنشین جهان سوم بهواسطه داشتن مقررات آزاد تلفن و نرخ باالیی که مشتریان از
ایاالتمتحده در هر دقیقه برای تماس با آن کشورها هزینه میکنند ،سود بهدست
میآورند .بنابراین ،به گفته لین ،جزیره سائوتومه شاهد رسیدن تعداد تماسهای
دریافتی از ایاالت متحده از  3300تماس در سا  1991به  360هزار تماس در سا
 1993بوده است .این جزیره حدود  500هزار دالر از  5,2میلیون دالر ارزش ساالنه
سکز تلفنی را تصاحب و از این پو برای راهاندازی یک سیستم مخابراتی جدید
 .1جمهوری دموکراتیک سائوتومه و پرنسیپ ()República Democrática de São Tomé e Príncipe
کشوری است در خلیج گینه در باخترآفریقا.
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استفاده کرد (همان) .این کار نه تنها مواجب بسیار اندکی دارد ،بلکه حتی لین که
نظرش به طور کلی در مورد صنعت پورنوگرافی مثبت است ،اعتراف میکند که
مزاحمین تلفنی ( )crank callersو «زنستیزان» میتوانند مشکالتی را برای زنانی که
بدین کار مشغولند ،به وجود آورند .جای تعجب نیست که نرخ متوسط فرسودگی در
کار ،شش ماه است .او توضیح میدهد که زنان شاغم به طور متوسط ساعتی 10-9
دالر کسب میکنند ،درحالیکه سهم دفاتر آمریکا  180تا  360دالر است .او میگوید
که شاغالن« ،اغلب زنان کمسواد و مادران مجرد» هستند (همان).
توسعه صنعت
نیروهایی که صنعت پورنوگرافی را قادر ساخت تا از یک فعالیت حاشیهای ،یک
کسبوکار مخفی مردانۀ فیلمهای سکسی ( )stag filmsکه در مهمانیهای خصوصی
به نمایش گذاشته می شده است ،به صنعت اصلی امروز گسترش یابد ،شامم تغییرات
در نگرشهای دولت و جامعه و پیشرفتهای تکنولو یکی است .در دهه  1960و 1970
در کشورهای غربی کنتر سانسور بر روی پورنوگرافی تحت تأثیر «انقالب جنسی» به
تدریج مالیمتر شد .پورنوگرافی بهمثابه تجسم آزادی جنسی نشان داده میشد .من در
جای دیگری عنوان کردهام که این انقالب جنسی به مثابه ارزشهای مثبت اجتماعی
حقوق مردان را برای دسترسی جنسی به زنان به عنوان ملعبههایی در پورنوگرافی،
فحشا و نیز روابط جنسی آنها تقدیز میکند ( .)1997 ،91/1990 ،Jeffreysمطمئن ًا
زنان نیز دستاوردهایی داشتهاند .حقوق زنان نسبت به برخی از اشکا مسئولیتهای
جنسی و داشتن رابطه جنسی خارج از عرف ازدواج ،بیشتر مورد پذیرش قرار گرفته
است ،اما به باور من ،منتفع اصلی این «انقالب» ،صنعت بینالمللی سکز است.
به نقم از فردریک لین ،از دوره  1957-73در این صنعت به عنوان «عصر طالیی
پورن» یاد شده است .او توضیح میدهد که این صنعت بهواسطه تقاضای سربازان
آمریکایی در جنگ جهانی دوم برای «مجله دخترانه» ( )girlie magsرشد کرده است.
بنابراین ،روسپیگری نظامی که نیرویی عظیم در برساخت صنعت گردشگری جنسی و
 .1این آمار مربوط به درآمد کم است نه درآمد سرانه –م.
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روسپی گری در جنوب شرقی آسیا پز از جنگ جهانی دوم بود ،در برساخت صنعت
جهانی سکز در عرصه دیگری نیز دخیم بود .هنگامی که جنگ به پایان رسید ،مجالت
به بازار داخلی ایاالت متحده سرازیر شدند .پلیبوی در سا  1953تاسیز شد و در
سا  1971وارد بورس اوراق بهادار شد .هاستلر در سا  1974تاسیز شد .شرکت
پلیبوی توانست از شکم متفاوتی از پیوند مردانه بهرهبرداری کند و صاحبان کسبوکار
را در این دوره رونق اقتصادی جایگزین مردان نظامی کرد .لین توضیح میدهد که
باشگاههای پلیبوی برای خدمت به «صاحبان کسبوکار»ی که «به دنبا راههایی
بودند تا به شیوهای ملموس در ازای موفقیتشان به خود پاداش دهند» راهاندازی شده
است ( ،2001 ،Laneص  .)26آنها این موضوع را «راز کلیدی باشگاه پلیبوی» اعالم
کردند که یک «نماد ملموس از «موفقیت» بود» (همان) .همانطور که لین میگوید:
«باشگاهها موفقیتی عظیم به حساب میآمدند؛ به عنوان مثا  ،در سه ماهه آخر سا
 ،1961بیش از  132،000نفر از باشگاه شبانه شیکاگو دیدن کردند ،که در آن زمان آن
را به شلوغترین باشگاه جهان مبد کرد» (همان) .در آن دوران ،تولید پورنوگرافی
پرهزینه بود ،بنابراین صنعت تحت سلطه چند شرکت تولیدی قرار داشت که میتوانست
 200،000تا  300،000دالر برای ساخت یک فیلم هزینه کند .صنعتی که توسط مافیا
کنتر میشد ،در «عصر طالیی» روابطی با فعاالن آزادی بیان برقرار کرد و جهت مبارزه
با موانع قانونی ،پو و منابع را در راستای خدمت به محافظت از صنعت خود در برابر
تالشهایی که برای محدود کردن آن صورت میگرفت بسیج کرد.
در دهه  1980و  ،1990صنعت سکز توانست در یک محیط اقتصادی و اجتماعی
لسهفری ( ،)laissez-faireو فردگرایی بازار آزادی گسترش یابد .لیبرالیسم سیاسی
همراه با ایدئولو ی خاص اقتصادیاش ،موجب برتری حق «آزادی بیان» مردان بر حقوق
سالمت جسمی و روانی زنان شد .گسترش این صنعت توسط تکنولو یهای جدیدی
مانند ویدیو و اینترنت تسهیم شد .ضبطکنندههای ویدئویی ( )VCRدر سا  1973به
وجود آمد و یک فناوری بسیار مهم در پورنوگرافی محسوب میشد ،چرا که برای
مشتریان مرد ،حریم خصوصی فراهم میکرد .آنها میتوانستند بدون نیاز به مراجعه
به تئاترهای خاص و یا نمایشهای جنسی ( )peep showsبه پورنوگرافی دسترسی
داشته باشند .پورنوگرافی یک انقالب ویدئویی به وجود آورد و منجر به رشد انفجاری
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فروشگاههای ویدئویی بزرگساالن و در نهایت فروشگاههای زنجیرهای بزرگ مانند
بالکبوستر ( )Blockbusterشد .در اوایم دهه  ،1990توسعه اینترنت فرصتهای جدید
و مهمی را برای صنعت پورنوگرافی فراهم آورد .برای مشتریان مرد راحتتر این بود که
از ناشناس بودنشان بهره ببرند و دیگر مجبور نبودند خانهشان را برای بازدید از
فروشگاههای فیلم ترک کنند.
پورنوگرافی هاردکور با انتشار فیلم گلوی عمیق ( )Deep Throatدر سا  1972به
بخشی از جریان اصلی صنعت تبدیم شد .لیندا لوولِیز ( ،)Linda Lovelaceزن فاحشه
در فیلم که آلت تناسلی مردان با این توجیه که یک کلوتوریز در گلویش دارد ،وارد
گلویش میشد ،توسط یک جاکش/شوهر خشن کنتر میشد و درد و رنج او بر روی
پرده سینما قابم مشاهده بود ( .)1987 ،Lovelaceاین که بردگی جنسی او لحظۀ
خیزش صنعت مدرن بود ،مورد توافق عموم است .فیلمهای بزرگساالن دیگر یک راز
کوچک کثیف نبود و تبدیم به جزءالینفک جریان اصلی سرگرمی شده بود .فرانک
سیناترا ( )Frank Sinatraگلوی عمیق را برای معاون رئیزجمهوری ایاالت متحده،
آگنو  ،در خانهاش پخش کرد ( .)2002 ،Adult Video Newsجانی کارسون ،میزبان
برنامه گفتگوی آمریکایی در اوایم سا  1970در برنامه نمایش امشب ( The Tonight
 ،)Showدرباره فیلم جوک میگفت .دو خبرنگار به نامهای وودوارد و برنشتاین در
رسوایی واترگیت ،مخبر خود را «گلو عمیق» نامیدند.
دسترسی آسان مشتریان به دوربینهای فیلمبرداری در اواخر دهه  ،1970منجر
به تولید پورنوگرافی خانگی شد .پورنوگرافی آماتور منجر به چیزی شد که در حا
حاضر به عنوان پورن گانزو ( )gonzo pornشناخته میشود ،و توسط بازیگران مردی
تهیه میشود که شخصاً دوربین را نگه میدارند و در حا استثمار جنسی زنان با آنها
مصاحبه میکنند .توسعه فناوری های دیجیتا این امکان را برای مردان فراهم آورد تا
شرکای زن خود را مستقیما در اینترنت تبلیغ کنند و سهم واسطه را حذف کنند .در
اواسط دهه  ،1990همچنانکه دسترسی گستردهاش به سیستمهای کابلی و ماهوارهای،

Agnew .1؛ معاون ریچارد نیکسون
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امکان خرید فیلمهای بزرگساالن را بدون اینکه نیازی به مراجعه به فروشگاه باشد به
مشتریان میداد ،پورنوگرافی نیز قابمدسترستر شد .در این مرحله بود که صنعت
پورنوگرافی برای شرکتهای آمریکایی ،جنرا موتورز ( )General Motorsو ایتی اند
تی ( )AT & Tجذابیت یافت .سیستمهای تحویم جدید ،شرکتهایی با سهام مرغوب
( )blue-chipرا قادر ساخت تا بدون آن که به پروسه تولید نزدیک شوند ،از پورنوگرافی
سود ببرند .در میانههای دهه  ،1990پورنوگرافی هاردکورِ بسیار خشن ،بین مردان
جوان محبوبیت یافت .این فیلم شامم شیوههایی مانند «تف و گریز» ()spit and gape
بود ،که یک مر ْد مقعد شریک جنسیاش را تا آنجا که ممکن بود باز میکرد و یک
شلنگ درون آن قرار میداد تا بتواند در آن آبدهان بیندازد یا ادرار کند .سکز مقعدی
( )Analو نفوذ دوگانه ( ،)double penetrationو آنچه که در صنعت با نام «نفوذناپذیری
هوا» ( )airtightشناخته میشد ،که به معنی آلت تناسلی در هر سوراخ بود ،تجاوز
گروهی ( ،)gang rapeآنچه که به نام «سپوختن مسدودکننده» ()choke-fucking
شناخته میشد و نیز بوکاکی ( ،)bukkakeکه در آن  50تا  80مرد به طور همزمان
منی خود را بر روی بدن برهنه زنی که روی زمین قرار دارد میریزند ،مورد استقبا
قرار گرفت.
در دهه  1990جریان اصلی صنعت پورنوگرافی به سرعت از بدنامی به پذیرش
قابمتوجه اجتماعی رسید .اخبار ویدئویی بزرگساالن ( )AVNگسترش صنعت در این
دوره را به سیاستهای دولت کلینتون مبنی بر عدم محاکمه پورنوگرافی نسبت میدهد
( AVN .)2002 ،Adult Video Newsچنین میگوید که کلینتون آدم عیاشی بود و
پورنوگرافی را دوست داشت و سهام ویژهای در هواپیمایی ایر فورس وان ( Air Force
 )Oneداشت (همان) .در این برهه تعداد شرکتهای تولیدکننده پورنوگرافی دو برابر
شد و پورنوگرافی بر بسیاری از حوزههای جامعه آمریکا هجوم برد .صنعت آمریکایی
پورنوگرافی برای به دست آوردن مقبولیت ،دست به تالشهای بیشماری همچون
استخدام البیگران ،مشارکت در امور خیریه و ایجاد کمپین استفاده از کاندوم برای
جلوگیری از ابتال به ویروس  HIVزد .صنعت پورنوگرافی از یک صنعت بسیار مضر دیگر،
یعنی دخانیات ،آموخت؛ صنعتی اگرچه اکنون وجهه اجتماعی خود را از دست داده
است ،در آن زمان از البیگران و سخنگویان به خوبی در راستای منافع صنعت استفاده
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کرد .برای مثا  ،مردان مارلبورو ( )The Marlboro menبه منظور ارتقاء صنعت مورد
استفاده قرار گرفتند ،گرچه بعضی از آنها در اثر استعما دخانیات مردند.
دونا هیوز ( )2000ایاالت متحده را به واسطه اشاعه فحشای منطقهای و نظامی و
از طریق توسعه صنعت کنتر نشده پورنوگرافی اینترنتی به عنوان «کشوری که اساسا
مسئو صنعتیسازی پورنوگرافی و فحشا» است ،معرفی میکند .او اشاره میکند که
ایاالت متحده توسط ایرا مگزینر ( )Ira Magazinerمشاور ارشد رئیزجمهور برای
توسعه سیاستهای سا های « ،1993-8سیاست توسعه تجاری اینترنت را بنیان نهاد».
مگزینر استراتژی دولت در تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتا را هماهنگ میکرد،
و از یک سیاست بازار آزاد در اینترنت دفاع میکرد ،که در آن بخش خصوصی توسعه
و تنظیم فناوری جدید را هدایت میکرد .او گفته است که عدم مداخله دولت باعث
افزایش  50درصدی رشد اقتصادی اقتصاد ایاالت متحده طی هفت تا هشت سا پیش
از سا  1999شد .وی عنوان میکند که سانسور کردن غیرممکن است و مشکالت
مربوط به پورنوگرافی مانند حفظ حریم خصوصی و محافظت از کودکان میتواند با
توانمندسازی افراد برای محافظت از خود و قرار دادن مسئولیت بر دوش والدین برای
محافظت از فرزندان خود در مقابم آسیب ،برطرف شود .وی میگفت که چنین
مراقبتهایی وظیفه دولت نیست .این سیاست به سود ایاالت متحده تمام شد و در این
دوره پیگرد قانونی نقض قوانین وقیح از  32عدد در سا  1993به  6مورد در سا
 1997کاهش یافت .همچنان که صنعت[جنسی] هم به جوامع مدرن و هم جوامع
سنتی در سراسر جهان تزریق میشد ،اهمیت سلطه ایاالت متحده بر صنعت ممکن
است آن را همچون شکم جدیدی از استعمار آمریکایی توجیه نماید .بزهکاران
سازمانیافته به شدت در ایجاد این صنعت و در سازماندهی روزمره آن درگیر شدند؛
بیشتر به دلیم حجم پولی که باید به دست آید و نیز این واقعیت که پورنوگرافی نوعی
از فحشا است که همیشه حوزه فعالیت سودآور شگفتانگیزی برای گروههای بزهکار
بوده است.
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جرایم سازمان یافته به جریان اصلی تبدیل میشوند
از آنجایی که عمده صنعت پورنوگرافی همواره تحت کنتر بزهکاران سازمانیافته
بوده است ،بههنجارسازی صنعت را میتوان به عنوان عادی سازی جرایم سازمانیافته
نیز دید .فیلمهای نمادین پورنوگرافی دهه  1970گلوی عمیق ،پشت درهای سبز
( )Behind the Green Doorو شیطانِ درونِ خانم جونز (،)The Devil in Miss Jones
که مسبب قابم احترام ساختن پورنوگرافی در نظر مخاطبان جریان اصلی محسوب
میشوند ،توسط جرارد دامیانو ( ،)Gerard Damianoکه در مافیا دست داشت ،ساخته
شد (پولین ،2005 ،ص .)121 .ریچارد پولین اسناد برخی دخالتهای مافیایی در
صنعت را ارائه میکند .طی سا های  1975تا  1980یک جنگ مافیایی برای کنتر
صنعت در حا گسترش سکز وجود داشت که تنها در ایالت نیویورک منجر به مرگ
 25نفر شد .پولین ،دیدگاه ویلیام کلی ( ،)William Kellyبازرس  FBIدر مورد صنعت
پورنوگرافی را نقم میکند که غیرممکن است در صنعت بود و به نوعی با مافیا سروکار
نداشت .او از داریم گیتز ( ،)Daryl Gatesرئیز پلیز لزآنجلز چنین نقم قو
میکند که مافیا به دلیم سود زیادی که از این راه عایدش میشد ،کنتر صنعت سکز
در کالیفرنیا را در سا  1969به دست گرفت .در سا  ،1975کنتر  80درصد این
صنعت در دست مافیا بود ،درحالیکه در سا  2005سطح کنتر به  85-90درصد
رسیده بود.
پولین جزئیات منشأ امپراطوری پلیبوی در کنتر مافیایی صنعت را بیان میکند.
هنگامی که باشگاه پلیبوی برای اولین بار در سا  1960در شیکاگو افتتاح شد ،تا حد
زیادی در کنتر بزهکاران سازمانیافته بود .مجوز الکم توسط سیاستمداران تحت
کنتر مافیا در آمد و مافیای شیکاگو ( )Chicago mobتأمین مدیر ،سیستم دفع
زباله ،پارکینگ ،مشروب و گوشت را بر عهده گرفت (همان) .همچنین مافیای شیکاگو
به شدت درگیر استریبکالبها و پورنوگرافی در السوگاس بود .در سا  ،2002در
کالیفرنیا ،تولید و توزیع عمده فیلمهای پورنوگرافی به دست جوزف آبینانتی ( Joseph
 ،)Abinantiوابسته به خانواده جنایی لوچز ( )Luccheseنیویورک انجام میشد
(همان ،ص  .)123باشگاه موتورسیکلت فیالدلفیا ( ،)Pagansدر فروش پورنوگرافی
آمریکا دخیماند و باندهای موتورسواری باشگاه نیز در صنعت کانادا حضور دارند .دیگر
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گروههای جرایم سازمانیافته بینالمللی نیز در صنعت پورنوگرافی دخیم هستند .به
همین ترتیب ،یاکوزای اپن نیازهای مالی صنعت پورنوگرافی هلند را تامین میکند
(همان).
یک نمونه خوب از نحوه عادیسازی فعالیتهای جنائی بوسیله پورنوگرافی که
گ زارش شده و مورد توجه قرار گرفته است ،مراسم خاکسپاری جیمز میچم ( James
 )Mitchellو برادرش آرتی ( )Artieاست که پیشگامان استریپکالبها و صنعت پورن
در ایاالت متحده بودند .آنها در سا  1969سالن او'فر ( )O’Farrell Theaterرا
در سانفرانسیسکو افتتاح کردند و با پلیز بر سر «نمایشهای سکز زنده و فیلمهای
درجه  Xکه در سالن بزرگساالن تولید کرده بودند» به مشکم برخورده بودند (،Coetsee
 .)2007جیمز به خاطر «قتم برادر کوچکترش» که او را «تحسین میکرد» راهی زندان
شد (همان) .جیمز نیز مانند لری فالینت ( ،)Larry Flyntکه مجله پورنوگرافی هاستلر
و امپراطوری استریبکالبها را راه اندازی کرد ،اکنون در سراسر جهان شعبه دارد و
یک فیلم جربان اصلی هالیوودی ساخته و در آن در مورد اهمیت خود برای آزادی
سیاسی آمریکاییها مبالغه کرده است :اکنون دیگر «مردم علیه لری فالینت» ()1996
یک فیلم الهامبخش است .جک دیویز ( ،)Jack Davisمشاور سیاسی سانفرانسیسکو
در مراسم تشییع جنازه وی گفت« :همه ما آزادیهای شخصی خود را به این دو برادر
بدهکاریم ،به خاطر مبارزاتی که از طرف ما انجام دادند» ،و از میچم بهخاطر نقشش
در تبدیم سرگرمی بزرگساالن از کسبوکاری با «فضای تاریک و مرطوب همچون
پستو» به یک صنعت مشروع تقدیر کرد .جف آرمسترانگ ( ،)Jeff Armstrongمدیر
سالن گفت« :او هکتور ما و آشیم ما بود و ما همچون سربازان وظیفه اوییم».
در اواخر قرن بیستم بود که این تجارتی که مافیا کنتر میکرد مورد احترام قرار
گرفت .وقتی شرکتهای جریان اصلی متوجه سودی شدند که میتوانند از توزیع
پورنوگرافی به دست آورند ،بر هر جنجالی که ممکن بود با آن مواجه شوند فائق آمدند.
همانطور که بنیانگذار و مدیر دیجیتا پلِیگراوند ( )DigitalPlaygroundگفته است:
«کسبوکار پورن در نگاه من آن جایگاهی را دارد که وگاس و قمار در دهه  .70وگاس
هنوز متعلق به مافیای شیکاگو بود و آنها بودند که انتقا این تجارت از دستان گروههای
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کوچک مردم به مالکیت شرکتهای بزرگ را انجام دادند .به نظرم دقیقا همان چیزی
است که در مورد صنعت بزرگساالن اتفاق میافتد» (.)2007 ، Barrett
جریان اصلی سازی پورنوگرافی
صنعت پورنوگرافی به سرعت در حا به دست آوردن مشروعیت بسیار زیادی است،
بهطوری که شرکتهای سرمایهگذاری جریان اصلی آماده سرمایهگذاری بر روی آن
هستند .نیویورک تایمز گزارش میدهد که مشارکت سرمایهگذاران جریان اصلی در
دوران آغازین خود به سر میبرد (ریچم .)2007 ،نیویورک تایمز گزارش میدهد که
«شرکتهای سرمایهگذاری ریسکپذیر و صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی»،
عالقهمندی خود به سرمایهگذاری بر شرکتهای تولید و پخش پورنوگرافی را نشان
میدهند .بنابراین ،آکر کپیتا ( ،)Ackrell Capitalبانک سرمایهگذاری محدود ،
«رویهای روبهرشد» از «تطبیق سرمایهگذاران با سازندگان و توزیعکنندگان محتواهای
جنسی» اتخاذ کرده است .سرمایهگذاران توسط «سرپوش روابط عمومی» یعنی تغییر
نام صوری شرکتها به «روشهای متعارف» جذب شدهاند تا بخش زیادی از درآمد
خود را از طریق پورنوگرافی بهدست آورند ،اما گویی در حوزههای دیگر جریان اصلی
اقتصاد فعالیت میکنند .بنابراین وات مدیا ( )Watt Mediaمحتوا را در تلفنهای همراه
توزیع میکند و در معامالتش با چند سازنده مشخص پورنوگرافی ،مانند پنتهاوس
( )Penthouseو ویوید اینترتینمنت ( )Vivid Entertainmentسروکار دارد .اسپارک
کپیتا  ،یکی از شرکتهای اصلی سرمایهگذاری ریسکپذیر ،در سپتامبر  12,5میلیون
دالر کمک مالی به وات انجام داد ،اما نام شرکت را به توئیستباکز اینترتینمنت
( )Twistbox Entertainmentتغییر داد و این شرکت را به عنوان توزیعکننده محتوای
تلفن همراه جای زد( .همان)
پورنوگرافی در حا حاضر یک جریان اصلی است که بخش بسیار پرمنفعت
کسبوکار را شکم میدهد و شامم شرکتهای معتبری مانند جنرا موتورز است که
ساالنه بیش از فروشگاههای زنجیرهای هاستلر ،فیلمهای پورنوگرافی به فروش میرساند
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(پولین .)2005 ،جنرا موتورز پیش از این هم مالک یک توزیعکننده پورنوگرافی به
نام دایرکت تیوی ( )DirecTVبود که اکنون متعلق به روپرت مرداک ( Rupert
 )Murdochاست .ادغام رسانههای جریان اصلی با صنعت پورنوگرافی کمک میکند تا
چگونگی عادیسازی پورنوگرافی و استریپکالبها در رسانهها را توضیح دهیم .بانک
ایرلند در رمنانت مدیا ( )Remnant Mediaکه یک تولیدکننده پورن است،
سرمایه گذاری کرده است .اکنون دیگر تصمیم به عدم مشارکت در پورنوگرافی برای
شرکتهای جریان اصلی ،میتواند پرهزینه باشد .امریکا آنالین ،مایکروسافت و اماسان
درخواست کسبوکارهای بزرگساالنه مبنی بر راهاندازی فروشگاه در سرویزهای خود
و گرفتن تبلیغ از تولیدکنندگان پورنوگرافی را رد کردهاند .اما ،فردریک لین اشاره
میکند که وقتی اینفوسیک ( )Infoseekتوسط دیزنی خریداری شد و تصمیم مشابهی
در مورد پورنوگرافی گرفت ،دیزنی  10درصد از درآمد آگهیهای خود را از دست داد،
که  95درصد کم درآمد اینفوسیک را شامم میشد ( ،2001 ،Laneص.)189.
شرکتهای کارت اعتباری نیز در صنعت پورنوگرافی مشارکت میکنند ،چرا که
اصلیترین شیوه پرداخت بهواسطه آنها انجام میپذیرد .شرکتهای پورنوگرافی
روابطشان را با شرکتهای کارتهای اعتباری تقویت میکنند ،زیرا آنها میتوانند ریسک
باالی «عدم بازپرداخت» را به حداقم برسانند ،یعنی شرایطی که مشتریان از پرداخت
هزینهها اجتناب میکنند ،شاید به دلیم مبلغ زیادی که متوجه میشوند صرف کردهاند
یا به دلیم اینکه شریک زندگیشان آنها را در مورد وضعیت صورتحساب مالی مورد
مؤاخذه قرار میدهد .صنعت پورنوگرافی این اطمینان را به مشتریان خجالتیاش
میدهد که هزینههای لحاظ شده در کارتهای آنها بهگونهای ثبت شود که در نظر
همسرانشان ،بدون ضرر به نظر برسد .بنابراین  AdultShop.comدر استرالیا تصریح
میکند که خرید به دالر استرالیا صورت میگیرد و خرید در صورتحساب شما تحت
عنوان  AXIS Hume Auگزارش خواهد شد (.)http://shop.adultshop.com.au
ادالت ویدئو نیوز ،مجله آنالین صنعت پورنوگرافی ایاالت متحده ،ادعا میکند که
فیلمهای پورنوگرافی درآمد بیشتری نسبت به صنعت فیلمهای قانونی هالیوودی دارند
و اغلب نیز از پرسنم هالیوود استفاده میکنند .این صنعت در هالیوود متمرکز شده
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است و اشتغا بیشتری برای ارتش تکنسینهای صنعت هالیوود ایجاد میکند و
کارکنان را بیشتر از تولیدات جریان غالب به کار میگیرد .این صنعت از روشها و زبان
مشابهی نیز استفاده میکند .برای مثا  ،شرکتهای تولیدکننده پورنوگرافی اکنون
«دختران قراردادی» دارند که همچون صنعت قانونی ،تحت قرارداد هستند تا به عنوان
بازیگران فیلم برای شرکت به کار گرفته شوند .بین انرهای قانونی و پورنوگرافی،
بدهبستانهایی بیشتر از این نیز وجود دارد .فیلمهای جریان اصلی که در مورد صنعت
ساخته شده است باعث میشود مردان بتوانند بازیهای جنسی و برهنهشدن را در
سینمای محلی خود ببینند .فیلمسازی جریان اصلی ،به طور فزایندهای با نشان دادن
فعالیت جنسی بیشتر ،پورنوگرافیزهتر میشود .یکی دیگر از جنبههای عادیسازی که
در حا شکم گرفتن است ،آمیختگی صنعت موسیقی با صنعت پورنوگرافی است .تمام
انرهای موسیقی پاپ در حا حاضر به صنعت بهتازگی آبرومند شده ملحق میشوند،
و برای مثا با بازیگران پورنوگرافی در  ،Tower Recordsآواز میخوانند .این آثار
باهدف رسیدن به دست همان مشتریان ،یعنی مردان جوان ،وارد بازار میشوند.
صنعت پورنوگرافی همچنین دستاوردهای بزرگی در جهت اعما نفوذ بر سیاست
درعرصه جریان اصلی کسب کرده است .یکی از نمونه دستاوردها ،موفقیت ریچارد
دزموند ( ،)Richard Desmondنویسنده مشهور مطالب جنسی انگلیسی و ناشر عناوین
پر بازدیدی مانند گندهبکها ( )Big Onesو زنان خانهدار شهوتران ( Horny
 )Housewivesو یک وبسایت سکز «زنده» است .در فوریه سا  ،2001دولت حزب
کارگردر بریتانیا ،مالکیت دزموند را بر روزنامههای دیلی اکسپرس و دیلی استار با
استفاده از پولی که از پورنوگرافی به دست آمده بود ،تائید کرد .هشت روز بعد ،حزب
کارگر انگلیز کمک مالی  100،000پوندی برای هزینههای انتخاباتی دریافت کرد
( .)2002 ،Maguireدر آن زمان ،سوددهترین کسبوکار دزموند در کانا های تلویزیونی
پورنوگرافی بود که  75درصد از درآمد وی پیش از پرداخت مالیات را شامم میشد
( .)2002 ،Fletcherعلیرغم برخی واکنشهای انتقادی به تصمیمی که دو روزنامه
بزرگ انگلیس ی را به خاطر کمک مالی به حزب به یک پادشاه پورن واگذارکردند ،در
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ماه مه سا  2002دزموند برای صرف چای در خیابان داونینگ و مالقات با تونی بلر
[نخست وزیر وقت] دعوت شد .دشوار است که این میزان پذیرش اجتماعی پورنوگرافی
و صنعت سکز را همچون سربازان کامال معقو در خدمت به حزب کارگر در دهه
 1970تصور کنیم ،چون در آن زمان پورنوگرافی هنوز در فضایی بود که احترام چندانی
نداشت .سود صنعت پورنوگرافی در حا حاضر به قدری زیاد است که میتواند
فرمانبرداری قابم توجه سیاستمداران را به همراه داشته باشد.
دزموند به طرز ناموفقی برای به دست آوردن تلگراف ( ،)Telegraphساندیتلگراف
( )Sunday Telegraphو اسپکتیتور ( )Spectatorتالش کرد .جالب اینجاست که اگر
حق با مدافعان خجالتی پورنوگرافی باشد ،یک نویسنده مطالب جنسی که قاعدتا باید
«عصیانگر» باشد صرف ًا عالقمند به مالکیت روزنامههای دستراستی میباشد .او به
خاطر کمکهای مالی به خیریه ها برای صرف ناهار به کاخ باکینگهام دعوت شد و در
سا  1992دوک ادینبورگ رسماً دفتر جدید شرکتهایی که مجالت وی را مدیریت
میکرد ،افتتاح کرد ( .)2000 ،Jonesتخمین زده میشود که وی اکنون ثروتی معاد
 1,9میلیارد پوند داشته باشد .وی در سا  2007برنامه فعالی داشت تا سهام مجموعه
پورتلند یعنی تجارت رادیو تلویزیونی او که شامم کانا های چون  Fantasy TVو
 Red Hot TVمیشد را به مبلغ  220میلیون پوند [رقم آمده در اصم متن که
 220,000میلیون پوند به نظر نادرست می آید .مترجم] دربازارسهام عرضه کند
( .)2007 ،Judgeبه عنوان مدرکی مبنی بر اینکه تجارت در صنعت پورنوگرافی بدون
درگیر شدن با بزهکاران سازمانیافته ممکن نیست ،فیلیپ بیلی (،)Philip Bailey
دستیاراصلی دزموند ،توسط آدمکشان مافیایی ،به عنوان پیامی برای رئیسش در اوایم
دهه  1990در نیویورک به شدت مورد حمله قرار گرفت .به اندامهای جنسی وی
شوک های الکتریکی وارد کرده بودند ،چهره او را با یک پنجه بوکز شکافته بودند و
ریچارد مارتینو ( )Richard Martinoکه مشکوک به همکاری با خانواده گامبینو
( )Gambino familyبود ،به خاطر نزاعی که با دزموند بر سر تبلیغات تماس برای پورن
 - Tony Blair .1نخستوزیر پیشین پادشاهی متحده ،رئیز اسبق خزانهداری و وزیر خدمات مدنی بود.
 - Duke of Edinburgh .2شاهزاده فیلیپ ،دوک ادینبرا ،همسر الیزابت دوم.
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( )dial-a-pornدر مجالت دزموند داشت ،صورت فیلیپ را با قنداق اسلحه دربوداغون
کرده بود .مارتینو و همتایانش در سا  2005به اتهام این که از تهدید به خشونت
دستهجمعی استفاده کردهاند تا در ازای تماس برای پورن و پورنوگرافی اینترنتی درآمد
صدها میلیون دالری کسب کنند محاکمه شدند (.)2005 ،Robbins
تولید پورنوگرافی
علیرغم عزم مدافعان پورنوگرافی که ادعا میکنند پورنوگرافی نوعی از بیان و
فانتزی است ،این دختران و زنان زنده هستند که برای تولید پورنوگرافی به آنها تجاوز
میشود .آن ها برای جان سالم به در بردن از درد و تحقیر ،مواد مخدر مصرف میکنند
و خونریزیهای مداومی دارند .پورنوگرافی روی سالمت زنانی که در دیگر گونههای
فحشا مشغولند اثرات فیزیکی مضری دارد که شامم خراشیدگی وا ن و مقعد و دردهای
شدید است (ر.ک  .)2005 ،Holdenاین موارد شامم آسیب جسمی بیماریهای قابم
انتقا از طریق رابطه جنسی ،بارداری ناخواسته ،سقط جنین ،ناباروری ،و بیماریهای
دستگاه تناسلی است که منجر به عوارض در زندگی پیشرو و آسیب روانی میشود
( .)2003 ،Farleyعلیرغم اینکه مشخص شد آزمایش  HIVچندین بازیگر پورنوگرافی
در دهه  1990مثبت بوده و ویروس را به دیگران منتقم کردهاند ،بسیاری از فیلمهای
پورنوگرافی معموالً بدون استفاده از کاندوم تولید میشوند .آسیبها میتوانند
عفونتهای چشم بر اثر «ضربه پو » ( )money shotsرا نیز به همراه داشته باشند،
یعنی زمانی که انزا مردان بر روی صورت زنان انجام میگیرد (،Dines and Jensen
 .)2007دخترانی که در معرض چنین عفونتهایی قرار دارند اغلب بسیار جوان با 18
سا یا کمتر ،و بسیار آسیبپذیر و اغلب بیخانمان هستند و یا با خانوادههای خود
مشکالتی دارند و از هیچ حمایتی هم برخوردار نیستند و پولی نیز برای زندگی کردن
ندارند (2003 ،Lords؛.)2004 ، Canyon
کسانی که ثروت خود را از استثمار جنسی دختران و زنان در پورنوگرافی به دست
میآورند ،میتواند در مورد آسیبهای موجود کامالً صریح باشد .ازاینرو راب استالونه
( ،)Rob Stalloneکه  Starworld Modelingیک تجارت پورنوگرافی در ایاالت متحده
را اداره میکند ،میگوید« :اگر یک دختر  18-20ساله این کار را انجام دهد ،زندگیاش
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نابود خواهد شد؟ نود درصد مواقع بله! آنها روزانه  1000دالر درآمد دارند ،و وقتی از
این کار خارج میشوند ،دیگر حتی  20سنت هم در جیبشان ندارند» (نقم قو از
 .)2007 ،Hopkinsاو توضیح میدهد که در ابتدا این پو برای دختران جوان و
آسیبپذیری که هرگز آهی در بساط نداشتند ،حیرتانگیز به نظر میرسید« :جوانان
ناشناخته میتوانند وارد این شغم شوند و در ازای  6ساعت کار  1000دالر کسب کنند
و روزهای بعد نیز همین کار را تکرار کنند .با درآمد  30،000دالر در ماه ،آنها خیلی
زود لباسهای شیک و ماشینهای زرقوبرقدار به دست میآوردند (همان) .بااینحا
او اذعان میکند که بسیاری از آنها معتاد به مواد مخدر میشوند و زمانی که از صنعت
پورنوگرافی خارج میشوند ،دیگر شغلی به دست نمیآورند و بعد از چندی از جستجوی
شغم دست میکشند .آنها نمیتوانند رزومه خود را به کارفرمای احتمالیشان نشان
دهند که بدون داشتن هیچ مهارتی فقط در پورنوگرافی کار کردهاند .این یک پارادوکز
دشوار برای جوانانی است که میخواهند ستارۀ پورن شوند .آنها برای به دست آوردن
کار باید در فیلمهای هاردکور بیشتری بازی کنند و اگر چه بازی کردن در این فیلمها
پرداختی بهتری دارد ،کارایی و جذبه آنها برای کارهای آینده را کاهش میدهد و طو
تصدی حرفه را کوتاهتر میکند .هنرپیشه زن قرارداد حقوق خود را به مبلغ  1200دالر
امضا میکند ،درحالیکه درآمد اصلی به فروشنده یا توزیعکننده میرسد؛ چرا که فیلمی
که تحت یک عنوان تولید میشود ،میتواند تحت عناوین زیادی بازنشر شود و یا به
طور دائمی بر روی شبکه اینترنت قرار گیرد .یک بازیگر پورنوگرافی در مصاحبهای
درباره کار در این صنعت از نبود آموزش برای کارهایی از این دست شکایت میکند:
«در فیلمهای مربوط به بزرگساالن هیچ آموزشی وجود ندارد .در هر کسبوکار دیگری
که چنین ریسکهای دارد ،آموزشهایی نیز وجود دارد .اگر در حا کار بر روی اسکله
در النگبیچ هستید ،کالسهای مربوط به ایمنی وجود دارد .در این صنعت ابدا چنین
چیزی نیست (همان).
تعداد فزایندهای بیوگرافی از ستارههای پورن وجود دارد که در مورد شرایطی که
زنان تجربه میکنند اطالعاتی به دست میدهد ،اگرچه این بیوگرافیها برای
مصرفکنندگان پورنوگرافی نوشته شدهاند و به ندرت در آنها از صنعت انتقاد میکنند.
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در یکی از این زندگینامهها ،رافائال آندرسون ( ،)Raffaela Andersonستاره اروپایی
پیشین پورن و کسی که خودش در این روند مورد سوءاستفاده قرار گرفته است،
توضیحات مفیدی از آنچه که تولید پورن برای زنان جوان در بر دارد ارائه میدهد:
دختر بیتجربهای را درنظر بگیرید که نمیتواند به زبان شما صحبت
کند ،از خانهاش دور افتاده ،در هتم یا در محم کارش میخوابد .ساخته
شده برای اینکه دو نوع تداخم را تحمم کند ،مشتی در وا ن خود به
عالوه مشتی در مقعدش ،گاهی اوقات همزمان ،دستی تا سرینش ،و گاهی
اوقات دو دست .شما دختری را غرق در اشک مییابید که به خاطر
جراحاتش خون ادرار میکند و از ترس خود را کثیف کرده است ،چرا که
هیچکسی به وی نگفته بود باید از تنقیه استفاده میکرد ...دختران حق
ندارند فیلمبرداری را قطع کنند و پز از آن فقط میتوانستند دو ساعت
استراحت کنند.
(نقم قو از پولین ،2005 ،ص :138 .ترجمه از من است)
ریچارد پولین پورنوگرافی را برای به رسمیت شناختن چنین آسیبهای جدی،
«زیباییشناسی خشونت جنسی» مینامد.
بیوگرافی ستارگان پورن نشان میدهد که دخترانی که درگیر پورنوگرافی هستند
بهواسطه تجربههای خشونت جنسی ،آسیبپذیرتر شدهاند .بدین ترتیب ستاره مشهور
پورن ،تریسی لردز ( ،)Traci Lordsدر زندگینامه خود فاش کرده است که او که زندگی
حرفهای کوتاهمدت خود در پورنوگرافی را در  15سالگی آغاز کرد ،در سن  10سالگی
توسط یک پسر  16ساله مورد تجاوز قرار گرفته بود (لردز .)2003 ،وی پز از آن
توسط دوستپسر مادر خود ،آزار جنسی میدید .وی بالفاصله پز از تولد  15سالگی،
توسط یک پسر  17ساله باردار شد و خانه را برای یافتن پولی برای سقط جنین ،یافتن
سرپناه و گرفتن کمک از دوست پسر پیشین مادرش ترک کرد .وی با آن مرد زندگی
کرد و او لردز را به پورنوگرافی فروخت ،او را مجبور به خودفروشی کرد و پو وی را
تصاحب میکرد .لردز به سرعت به مصرف کوکائین که در مجموعههای تولیدی به وفور
یافت میشد ،روی آورد .دال لردز در ابتدا او را برای عکاسی پورنوگرافی اجاره میداد
و خودش با هیجان در گوشه مجموعه به خودارضایی مشغو میشد .او درحالیکه هنوز
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 15ساله بود برای استفاده در مجالت پلیبوی استخدام شد .در  16سالگی زندگی با
یک معتاد را آغاز کرد که او را وادار به بازی در پورنوگرافی هاردکور «زنده» میکرد،
چرا که لردز کاری جز این گیرش نمیآمد و  20000دالر برای  20فیلم دریافت کرد.
یکی از آنها گروهی از زنان از جمله خود وی را شامم میشد در یکی از تولیدات
شرکتی اپنی مورد ضربوشتم قرار گرفتند و چنین وانمود شد که انگار اسبهای
مینیاتوری هستند .او در  16سالگی شروع به کار کردن در استریپکالب در تئاتر اوفر
کرد.
ستاره پورن دیگر ،کریستی کانیون ( ،)Christy Canyonدر  18سالگی وارد صنعت
شد و مجبور بود قراردادی را امضا کند که از او خواسته بود که سکز «مقعدی» یا
«گروهی» را انجام دهد و بر روی هر بخشی از بدن او میتوان انزا کرد (کانیون،
 .)2004او گفت فقط میخواست کار مجلهای یعنی همان عکاسی پورنوگرافی را انجام
دهد .سه روز بعد توسط داللی که وی را استخدام کرده بود برای بازی در فیلمهای
پورن هاردکور فرستاده شد .کانیون ،دال خود را همچون یک شخصیت پدرگونه و تنها
حامی احساسی یا مالی که داشت توصیف میکند .ستارههای پورن در این بیوگرافیها
داستان مشترکی دارند :دختران نوجوانانی هستند که در حسرت پو به سر میبرند،
معموالً بیخانمان هستند و از حداقم منابع حمایت عاطفی برخوردارند .آنها به سرعت
وادار به ایفای نقش در فیلمهای هاردکوری میشوند که ابتدا ردش کرده بودند .اگر
قبو نکنند ،پولی نخواهند داشت و بار دیگر آواره خیابانها خواهند شد.
خشونت شیوههایی که آنها مجبور به پذیرش آن هستند ،بهعالوۀ حز تنفر از
زنان که فیلمهای پورنوگرافی نشان میدهند ،در توصیفاتی که وبسایت ادالت ویدیو
نیوز منتشر میکند ،آشکار میشود .توصیف تولید یک فیلم در سا  2005در AVN
سطح خشونتی را نشان میدهد که در آن زنانی که در فیلم ایفای نقش میکنند برای
مدتی طوالنی دو آلت را در مقعد خود تحمم میکند.
آدریِ دیوانۀ آلت ،با انر ی خیرهکنندهاش ،قدرت نیروی هستهای،
تحمم همزمان چندین آلت مردانه ،فضا را به سطوح حساس رسانده
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است ...دو یا سه آلت به طور همزمان ،در دهان ،وا ن و مقعدش بهعنوان
بهترین بخش یک ساعت بسیار شهوتی.
«لعنتی! مرا مانند یک فاحشه لعنتی »...او بر سر یکی و در واقع ،بر
سر همهشان فریاد میکشد ،گرمای کورهمانند فعالیت مداوم ،آرایش
سنگین او را شسته و چهره زیبایش را به آلیز کوپر ()Alice Cooper
شبیه کرده است .آدری حتی یک رکورد جدید پورن را (که این رکورد
در بهترین حالت هم مشکوک است) برای مدت زمان انجام سکز مقعدی
دو نفره ،به مدت  18دقیقه پیوسته ثبت میکند (به من میگوید که
رکورد  17دقیقه گذشته ملیز الورن ( )Melissa Laurenرا شکسته
است).
این صحنه توسط زوج پویای جیم پاورز و اسکیتر کرکوو ( Jim
 )Powers and Skeeter Kerkoveبه تصویر کشیده میشود ،که دومی
فقط در حرفه عکاسی فرایند تولید پورن مشغو عکاسی است .او در یک
لحظه هیجان زده میگوید« :به سکز مقعدی دوگانه نگاه کنید» درست
مثم خوشحالی بچهها در یک مغازه شیرینی و شکالت« .این لحظه حتی
بهتر از تعطیالت در کامبوج است».
()Adult Video News, 2005
کامبوج را به این دلیم نام میبرم که همانطور که در بخش بعدی مشاهده خواهیم
کرد ،نومیدی زنان و کودکان برای معاش ،آنجا را به پناهگاهی برای گردشگران جنسی
غربی و شرکتهای تولید پورنوگرافی تبدیم کرده است.
جهانی سازی صنعت پورنوگرافی
صنعت پورنوگرافی در روند تولید و توزیع کنونیاش ،در قاچاق زنان که آن را تسهیم
کرده است ،و در تأثیرات زیانآورش بر وضعیت زنان در فرهنگ غیر غربی که در آن
پورنوگرافی یک روش مضر جدید است ،دیگر تبدیم به صنعتی بینالمللی شده است.
همچنان که صنعت گسترش مییابد ،به دنبا هر محیط جدید و ارزانتری است که
در آن محصوالت جدید و بازارهای نو ایجاد کند تا به فروششان برساند .عناصر صنعت
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پورنوگرافی ایجاب میکند تا فیلمهای پورن در کشورهایی ساخته شود که در آن زنان
نسبت به اشکا شدید استثمار آسیبپذیر هستند و در مقابم چندرغاز به این کار تن
میدهند .یکی از نمونههای خوب از آنچه که میتوان به مثابه برونسپاری ریسک در
نظر گرفته شود ( ،)2005 ،Hainesشرکتی آمریکایی است که با استفاده از زنان ویتنامی
ارزان و مطیع در کامبوج ،تولیدات سادومازوخیستی را برای وبسایت «کمپ تجاوز»
( )Rape Campتولید میکند و در آن هیجان مشتریان مرد بخاطر تماشای مورد تجاوز
قرار گرفتن زنان ،به واسطه نژادپرستی افزایش مییافته است ( .)2000 ،Hughesمورد
ویژه استثمار جنسی شدید زنان در کامبوج ،نتیجۀ شیوهای است که صنعت سکز
برای خدمت به ارتشها ،به ویژه برای سربازان آمریکایی که در سا های پیش از ،1975
در جنگهای مناطق مِکونگ ( )Mekongشرکت داشتند گسترش یافت .همانطور که
دونا هیوز توضیح میدهد یکی از ساکنان پنومپن [پایتخت کامبوج] در سا 1999
اعالم کرد که یک نمایش زنده اسارت جنسی را بر روی وبسایت اینترنتی خود قرار
میدهد و در آن «بردگان جنسی آسیایی» را برای «اسارت ،انضباط و تحقیر» به تصویر
میکشد .زنان «در حالی که در حا سکز بودهاند ،چشمبند و پوزهبند داشتند ،و/یا
محکم طنابپیچ شده بودند؛ حتی به سینههای بعضیهایشان گیره لباس زده بودند».
هیوز گزارش میدهد که بینندگان تشویق میشدند تا «این بردگان جنسی آسیایی
را به قصد لذت تحقیر کنند» .همچنین این امکان به ازای هر بار مشاهده وجود داشت
که مشتریان میتوانند در ازای  75دالر برای یک ساعت ،شاهد شکنجه زنده باشند.
این وبسایت همچنین خدمات توریسم جنسی به کامبوج را هم ارایه میدهد .دون
سندلر ( ،)Don Sandlerتولیدکننده فیلم ،از زنان ویتنامی به جای زنان کامبوجی
استفاده میکرد ،چرا که فکر میکرد این کار کمتر باعث خشم مردم محلی میشود.
او در پاسخ به این انتقادکه وبسایت ممکن است موجب تحریک خشونت علیه زنان
کامبوجی شود ،میگوید که فرمانبرداری زنان و همچنین ریسک را برونسپاری کردهام.
او گفت که امید داشت که این بازار سکز در آمریکا باشد و از اینکه زنان آمریکایی
مورد تهاجم واقع شوند ،خوشحا خواهد شد« :من از آن فاحشهها نفرت دارم .آنها از
دور خارج شدهاند و این یکی از دالیلی است که میخواهم این کار را انجام دهم ...من

ساندرا بلودورث  /ترجمهی حسین رحمتی

االن درگیر جریان طالقم هستم ...از زنان آمریکایی متنفرم ».وزیر امور زنان در کامبوج
اظهار داشت که این امر خشونت علیه زنان محسوب میشود و سندلر دستگیر شد.
مقامات ایاالت متحده نگذاشتند او در کامبوج محاکمه شود بلکه خواستند اوبه امریکا
منتقم شود .دونا هیوز این رویداد را بهعنوان نمونهای برای گسترش صنعت جهانی
سکز تلقی کرد که از «تساحم و تسامح و مشروعسازی قانونگذاری غیررسمی فحشا
و پورنوگرافی» ناشی میشود و «تقاضای مردان برای زنان و دختران را در جهت استفاده
بهعنوان سرگرمی جنسی و یا اعما خشونت ،افزایش داده است» .فعالیتهای سندلر
در کامبوج طلیعه رشد گسترده نمایشهای سکز زنده از طریق اینترنت و به واسطه
شرکتهایی نظیر  Group Media Mediaبود که توسط ماهوارهای از بارسلونا اجرا
میشد ( .)2000 ،Hughesدر سا  1999این شرکت به طور همزمان به  1000مشتری
سرویز میداد.
این فقط زنان بالغ نیستند که در روند تولید پورنوگرافی در کامبوج استثمار
میشوند .یونیسف از داستان استفاده از کودکان کامبوجی در پورنوگرافی پرده برداشته
است .رسانههای کامبوج اشاره کردهاند که کودکان  7ساله در پنومپن به رایگان در
دسترس فروشندگان دیسکهای ویدئویی هستند و این فیلمها دارای عناوینی مانند
اغوای کودک زیر سن قانونی و تجاوز پدربزرگ  70ساله به دختر  9ساله است که به
زبان خمر نوشته شده و شامم صحنههای طنابپیچ کردن و سوءاستفاده جنسی هستند
( .)2007 ،Cambodia Dailyتأثیر صنعت جهانی پورنوگرافی در کامبوج فراتر از
آسیب هایی است که در روند تولیدش برای زنان و کودکان ایجاد میشود .تحقیقات
نشان میدهد که در دسترس بودن پورنوگرافی برای کودکان در کامبوج ،تأثیر عمیقی
بر نگرشهای جنسی و شیوههای رفتار جنسی بر جای میگذارد .مطالعهای در واکنش
به موارد متعددی از ضرب و جرح خردساالن با خردساالن صورت گرفت که در آن
مرتکبین جرم ادعا کرده بودند تحت تاثیر پورنوگرافی قرار گرفته بودهاند ( Child
 .)2003 ،Welfare Groupمحققان با  677نفر خردسا در پنومپن و سه استان دیگر
مصاحبه کردند .آنها دریافتند که  61,7درصد پسران و  38,5درصد دختران قبال
فیلمهای پورنوگرافی را دیدهاند .محصوالت پورنوگرافی به صورت آشکارا بر روی
صفحات نمایش نشان داده میشد و در دکههای روزنامه ،کافهها ،فروشگاههای
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محصوالت ویدئویی ،کسبوکارهای زیرزمینی و فروشندگان بازار به فروش میرسید.
برخی کافیشاپها در طو روز پورنوگرافی را نمایش میدهند و مشتریانشان همگی
مرد هستند .پو قهوه باید پرداخته شود ،اما پورنوگرافی صرف ًا حیلهای برای کشاندن
مشتری به کافیشاپ است.
برخی اثرات تماشای پورنوگرافی بر مردان جوان در مصاحبههای گروهی مشهود
بود .به عنوان مثا  ،پسران در یک گروه مصاحبه گفتند که «از تماشای خشونت لذت
میبرند و این موضوع در مورد اکثر مردان صادق است» (همان ،ص .)17 .هنگامی که
از آنها پرسیده شد پز از دیدن این صحنهها چه حسی داشتهاند ،یکی از پسران پاسخ
داد« :دوست داریم آنچه را که میبینیم انجام دهیم» .پسران گفتند که تا کنون به زنان
آسیب نرساندهاند ،اما «پز از تماشای این فیلمها از الفاظ رکیک استفاده میکنند و
بر سر روسپیها فریاد میکشند» (همان ،ص  .)17بااینحا  ،چنین افزودند که
مطمئناند تماشای پورنوگرافیِ خشونتآمیز ،مردان را نسبت به اِعما خشونت علیه
زنان تشویق میکند و تجاوز را در پی دارد؛ و باور داشتند که زنان از اینکه در طو
رابطه جنسی کتک بخورند لذت میبرند ،چرا که باعث افزایش لذت جنسی زنان
میشود .نویسندگان میگویند هرچند شواهدشان بیشتر مبتنی بر گفتههای دیگران
است ،اما عنوان میکنند که شاید نوعی «اثر حساسیتزدایی» در پورنوگرافی وجود
داشته باشد .آنها اظهار میدارند پرواضح است که خردساالن به منظور دستیابی به
اطالعات جنسی ،از پورنوگرافی استفاده میکنند .پسران اذعان کردهاند که هر شب به
تماشای فیلمها در کافیشاپ ها مشغولند ،چرا که هیچ کار دیگری برای انجام دادن
ندارند ،و پز از آن اگر از عهدهاش بربیایند سراغ یک روسپی خواهند رفت .آنها اضافه
کردند که «امکان ندارد پز از تماشای این فیلمها رابطه جنسی و یا خودارضایی را
تجربه نکنند ،و افرادی که توانایی پرداخت هزینۀ رابطه با روسپی را ندارند ،دختری را
از خیابان میدزدند و به وی تجاوز میکنند» (همان).
پورنوگرافی ممکن است در جوامع سنتی حتی اثرات عمیقتری نیز داشته باشد،
جایی که پورنوگرافی بخشی از نقش عادیسازی سوءاستفاده جنسی و فحشا برای
کودکان و نوجوانان را ایفا میکند .جایی که پورنوگرافی به طور ناگهانی به فرهنگ بومی
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وارد میشود ،با سهولت بیشتری میتوان شیوه های صدمه زدن به موقعیت زنان را
مشاهده کرد ..در جوامع غربی ،پورنوگرافی بیش از  40سا است که عادیسازی شده
است .از زمانی که این اتفاق افتاده است ،الفاظ آزادی جنسی ،آزادی بیان و آزادسازی
روابط جنسی برای توجیه پورنوگرافی مورد استفاده قرار گرفته است .در حا حاضر
برای شهروندان بسیار سخت است که به عقب برگردند و آسیبهایی که پورنوگرافی به
وجود آورده است را ببینند ،زیرا ارزشهای آن تبدیم به بخشی از حوزههای فرهنگی
شده است (جفریز .)2005 ،بااینحا  ،در جوامع سنتی ،پورنوگرافی میتواند تاثیری
مشابه آنچه داشته باشد که کلیسای مسیحی به واسطه استعمارگران در قرن بیستم بر
جوامع حوزه اقیانوس آرام داشته است .مسیحیت رفتارهای سنتی جنسی را از طریق
طبقه بندی به عنوان فعالیت جنسی غیرمسیحی که در ازدواج مسیحیان جای
نمیگرفت ،تضعیف کرد .تاثیر پورنوگرافی به طور قابم توجهی در ارتقاء یک نظام ارزشی
ال متفاوت ،قدرتمند بوده است .این شکم جدید از
جنسی جدید اما به شکلی کام ً
استعمار فرهنگی عمدتا هدفش گسترش نظام ارزشی پورنوگرافی ایاالت متحده است،
زیرا ایاالت متحده آمریکا منبع اصلی پورنوگرافی است که در این جوامع رسوخ میکند.
همانطور که استیکی لو ( )Stiki Loleدر مقالهای در مورد تغییر شیوههای جنسی در
جزایر سلیمان توضیح میدهد« :در حالی که ماالیتان کاستوم و مسیحیت هنوز نفوذ
خود را دارند ،رفتارهای جنسی جوانان نیز به واسطه فرایندهای جهانیسازی ،از جمله
افزایش تحرک مردم و قرار گرفتن در معرض رادیو ،تلویزیون و ویدئوها ،پورنوگرافی و
اینترنت نیز تحت تأثیر گرفتهاند ،2003 ،Lole( ».ص .)219
پورنوگرافی عامم مهمی در تحو رفتارهای جنسی و نگرش در جوامع بومی سنتی
استرالیا تلقی شده است؛ جایی که در دهههای اخیر نوعی اپیدمی سوءاستفاده جنسی
از کودکان و خشونت علیه زنان در آن باب شده است .در سا  ،2007گزارش کودکان
مقدساند ( )2007 ،Wilde and Anderson( )Little Children Are Sacred reportبه
خاطر فاشسازی ناراحتکننده سوءاستفاده جنسی از کودکان در جوامع قلمرو شمالی،
پوششهای رسانههای زیادی را معطوف به خود کرد .این گزارش اهمیت پورنوگرافی
Malaitan Kastom .1؛ فرهنگ بومی مردم ماالیتا
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را در ایجاد این ویرانی نشان میدهد .این گزارش میگوید که در جوامعی که از آنها
بازدید کردهاند ،مسئله واکنش کودکان و جامعه به پورنوگرافی «به طور مرتب مطرح
شده است» (همان ،ص  .)199نویسندگان اظهار میکنند که «استفاده از پورنوگرافی
به عنوان راهی برای تشویق و یا آمادهسازی کودکان برای رابطه جنسی («زیباسازی»)
در موارد مشخص اخیر ،به شدت برجسته شده است» .آنها میگویند که گروهها و
افراد جامعه در گزارشهای کتبی نگران نحوه مواجهه کودکان با پورنوگرافی بودند .این
قرار گرفتن در معرض پورنوگرافی به نظارت ضعیف ،وفور و نیز عادیسازی صنعت
پورنوگرافی نسبت داده شده بود .گزارش روشن میکند که اثرات پورنوگرافی زیانبار
است و بیان میکند که «ر یم روزانه محصوالت جنسی در دسترس دارای تأثیر مهمی
بوده است ،به جوانان و نوجوانان بومی روشها و رفتارهای جنسیای ارائه میکند که
موجب رشک و حسد است .پورنوگرافی آنها را تشویق میکند تا از فانتزیهایی که در
صفحه نمایش و یا در مجالت دیدهاند ،تقلید نمایند».
همچنین این گزارش پورنوگرافی را به خاطر ظهور رفتارهای جنسیشده
( )sexualized behaviourدر جوانان و حتی در کودکانی که نسبت به هم رفتاری
جنسی و خشونتآمیز دارند ،مقصر قلمداد میکند .برخی نمونههای سوءاستفاده جنسی
که در جوامع رخ دادهاند عبارتند از :پسری  18سالهای به دختر شش سالهای که همراه
دوستانش در یک آبگیر شنا میکرد ،تجاوز مقعدی و سپز وی را در آب خفه کرد؛
پسر  18سالهای که انگشتش را وارد وا ن دختر هفت ماهه خواهرش کرد؛ و پسری 17
سالهای که مرتبا DVDهای پورنوگرافی را در یک خانه خاص نمایش میداد و پز از
آن بچههای کوچک را مجبور میکرد از رفتارهای بازیگران فیلم تقلید کنند .این گزارش
بیان میکند که «رفتارهای پرخاشگرانه جنسی هم از سوی پسران و هم دختران رو به
افزایش است و رفتار نوجوانان «خشنتر ،جنسیتر و آنارشیکتر» میشود (همان ،ص
 .)66میزان باالی عفونتهای منتقم شونده از طریق رابطه جنسی ( )STIsو بارداری
در کودکان  12تا  16ساله و افزایش رابطه جنسی مبتنی بر رضایت میان کودکان
مشاهده شده است .مشکم تا آنجا پیش رفت که در یکی از جوامع «دختران متوجه
نبودند که میتوانند تقاضای رابطه جنسی را رد کنند .آنها این را پذیرفته بودند که
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اگر طی شب در خیابانها قدم بزنند ،یعنی میتوان با آنها رابطه جنسی برقرار کرد»
(همان) .اگر نه تمام این کودکان ،اما بسیاری از آنها خودشان مورد آزار جنسی قرار
گرفته بودند ،رفتارهای نامناسب جنسی را بهواسطه پورنوگرافی و یا رابطه جنسی
دیگران در مقابم چشمانشان مشاهده کرده بودند .پورنوگرافی در جوامع بهمثابه چیزی
دیده میشد که محدودیتهای فرهنگی سنتی را که زمانی از نظرش این رفتارها
غیرقابم تصور بود درهممیشکند  .پورنوگرافی در جوامع به واسطه تلویزیون پولی از
طریق آ.یو.ستار ( )Austarو همچنین از طریق DVDها در دسترس است .آ.یو.استار
میگوید که نرمافزار مسدودکننده موجود برای مسدودسازی پخش پورنوگرافی وجود
دارد ،اما دستورالعممهایش فقط به زبان انگلیسی است ،نه به زبانهای بومی .یکی از
گروههایی که برای این گزارش با آنها مصاحبه شد ،کانا تلویزیونی ایالتی  SBSکه
مختص پخش برنامه های چندفرهنگی است ،به عنوان منبع دیگری از برنامههای
پورنوگرافی میشناسند که عمدت ًا در عصرهای جمعه پخش میشود .یک گروه دیگر نیز
از فیلمهای پورنوگرافی و کلیپهای موسیقی با محتوای پورنوگرافی و همچنین
برنامه های تلویزیونی و مجالت دارای محتوای پورنوگرافیک شکایت داشتند ،و گروه
دیگری اظهار داشتند که «اغلبْ افراد سفیدپوست هستند که اینجا میآیند و DVDهای
پورنوگرافی را به فروش میرسانند( ».همان.)199 p ،
مطالعه شمیما علی ( )Shamima Aliبرای یونیسف در مورد خشونت علیه دختران
در پنج کشور اقیانوس آرام نیز به رسوخ پورنوگرافی در این جوامع سنتی و نقش آن در
ایجاد صنعت فحشا و استثمار جنسی دختران اشاره دارد (علی .)2006 ،وی توضیح
میدهد که در پاپوآ گینه نو ( )Papua New Guineaمردان درآمد نقدی خانواده را (که
از پرداختهای سلطنتی و یا کسبوکار کوچک همسرانشان به دست میآید) صرف
پورنوگرافی و فحشا میکنند و بهاینترتیب صنعتی را تغذیه میکنند که زنان و دختران
را پست میشمرد (همان ،ص  .)7او میگوید که گسترش پورنوگرافی و «دسترسی
آسان به آن در بسیاری از کشورهای اقیانوس آرام به میزان قابم توجهی خطر تبدیم
شدن دختران به قربانی خشونت جنسی را افزایش میدهد» (همان ،ص  .)7وی اشاره
می کند در کشورهایی مانند پاپوآ گینه نو و جزایر سلیمان که اقتصاد بر پایه استخراج
منابع شکم گرفته است ،مردان کارگر به معادن و اردوگاههای حفاری داخم کشور
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مهاجرت میکنند و آنجا به دور از خانوادههایشان زندگی میکنند .این موضوع بازار
پورنوگرافیهای ویدئویی و فحشا را تقویت میکند و منجر به استثمار جنسی دختران
می شود .در فیجی ،اشکا اصلی استثمار جنسی شامم پورنوگرافی و فحشا ،گردشگری
جنسی و تمکین است.
یکی از مصاحبهشوندگان در مطالعه مسحورکننده کارو جنکینز ()Carol Jenkins
درباره فرهنگ جنسی در حا تغییر پاپوا گینه نو ،تغییر رفتار ناشی از پورنوگرافی را
توضیح میدهد .او میگوید که در ایام جوانیاش با پسران همبستر میشد اما آنها تنها
مجاز به بر هم زدن بینیهایشان بودند .این روند تغییر یافته بود ،چرا که «ذهنهایمان
اکنون پر از سکز هستند .ما ،افراد سفیدپوست را بر روی صفحه تلویزیون و کتابها
عریان و در حا بوسیدن همدیگر میبینیم» (جنکینز ،2006 ،ص  .)10جنکینز گزارش
میدهد که «رسانهها ،به ویژه مجالت و فیلمهای پورنوگرافی ،نقش مهمی در تغییر
شیوههای سکز ایفا میکنند» (همان ،ص  .)30در بحثهای گروههای مورد مطالعه
این پژوهش ،پورنوگرافی مقصر افزایش «تجاوز جنسی ،افزایش میم جنسی و گسترش
STIها» شناخته شده است (همان) .نظرات یکی از منابع اطالعاتیاش کامالً نشان
میدهد که پورنوگرافی میتواند بر روی پسری که با انتظارات فرهنگ پورنوگرافی غربی
بزرگ نشده است ،تأثیر بگذارد .از این پسر در مورد آخرین فیلمی که دیده بود سؤا
پرسیده شد ،و او پاسخ داد که فیلم را دقیقا به یاد نمیآورد اما «بازیگرانش سفیدپوست
بودهاند ...من شاهد برهنگیشان بودم و دیدم که با اندامهای جنسی یکدیگر ور
میرفتند ،اعضای جنسی یکدیگر را میمکیدند -و مثم سگهای وحشی به یک دیگر
تجاوز می کردند( »...همان ،ص .)30او گفت که «نمیتوانستم احساسات خود را کنتر
کنم .کنترلم را از دست دادم ،آلتم بزرگ و بزرگتر میشد .برخی پسران وقتی این را
دیدند ،با دست آلتشان را گرفتند و س عی کردند آن را کنتر کنند ،اما نتوانستند...
وقتی که بیرون آمدم و دخترها را دیدم ،واقعاً وسوسه شدم به آنها تجاوز کنم.
میخواستم آنچه را که دیدهبودم و من را دچار شهوت کرده بود انجام دهم» (همان،
ص .)30

ساندرا بلودورث  /ترجمهی حسین رحمتی

تغییرات در فرهنگ جنسی به طور خاص منجر به نرخ بسیار باالی تجاوز گروهی
شده است .جنکینز اظهار میدارد که تجاوز گروهی به لحاظ فرهنگی خاص پاپوا گینه
نو است که حداقم شامم نیمی از تجاوزها است و در زبان محلی با عنوان «آمیزش
صفی ،خط عمیق ،ستونی و جمعی» شناخته میشود .از جوانان این پژوهش 11 ،درصد
زنان و  31درصد مردان گزارش کردهاند که مشارکت شخصی در آمیزش صفی داشتهاند.
در مواردی که موضوع برای مردان اهمیت داشت ،این اتفاق بیشتر رخ میداد و 40
درصد مردان نیز تایید کردند که زمانی که با زنی تنها بودهاند ،به وی تجاوز کردهاند.
در یک مطالعه سراسری روستایی  61درصد مردان گفتهاند که حداقم یک بار در سکز
گروهی شرکت کردهاند و  65درصد زنان گفتهاند که مورد تجاوز قرار گرفتهاند ،که
اغلب با استفاده از اسلحه بوده است .او میگوید که خشونت جنسی بسیار رایجتر از آن
بود که در بسیاری از جوامع ،به عنوان هنجار شناخته شده باشد.

نتیجه گیری
صنعت پورنوگرافی رشد بسیاری از حوزههای دیگر صنعت جهانی سکز را
برمیانگیزد و مردانی پدید میآورد که مشتریان استریپکالبها و فاحشهخانهها
میشوند .سودآوری آن ،شرکتهای بزرگ را وسوسه میکند تا وارد این صنعت شوند
و توجه بانکها و سرمایهگذاران را جذب میکند .شیوهها و محصوالت صنعت به سرعت
در حا رشد هستند و انواع مختلفی را در بر میگیرد؛ از سکز تلفنی تا سکز زنده
در وبسایتها  .اما همانطور که صنعت در سراسر جهان گسترش مییابد ،دختران و
زنان سراسر جهان را جذب میکند ،کسانی که بدن آنها اجزای تشکیمدهنده سود
این بنگاهها است .زنان در جوامع فقیر جنوب شرقی آسیا میتوانند وارد غرفهای در یک
کافینت شوند و پورنوگرافی زنده را برای مشتریان کشورهای دیگر که به آنها میگویند
چه انجام دهند ،اجرا کنند (ارتباط شخصی با «اعضای ائتالف علیه قاچاق زنان در
فیلیپین» ) .مردان میتوانند به صورت آنالین و بینالمللی ،استفاده جنسی از همسران
1. Coalition Against Trafficking in Women member from the Philippines
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و فرزندان خود را بفروشند .همانطور که تولید و توزیع پورنوگرافی جهانی شده است،
فرهنگهای جنسی را در سراسر جهان تغییر میدهد و به وضعیت زنان و دختران
آسیب میرساند .همانطور که در فصم  4خواهیم دید در دهه  1990صنعت
استریپکالب ،که «پورنوگرافی زنده» نیز نامیده میشد عادیسازی شد و تاثیرات
نگرانکننده مشابهی بر وضعیت زنان و بر روی زنان و دخترانی که در این صنعت مورد
استثمار قرار گرفته بودند بر جای گذاشت.

نقد اقتصاد سیاسی

آیا حقوق بشر
یک مفهوم غربی است؟
ریمون پانیکار

ترجمهی لیال فغفوری آذر و شاهین نصیری
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مقدمهی مترجمان
ریمتتون پانیکتتار ( ،)191۸-۲۰1۰فیلستتوف هنتتدی-کاتتتاالن استتت کتته آثتتار و
تألیفاتش ،اغل

در حوزههتای فلستفهی تطبیقتیِ فرهنگهتا و متذاه

دستتهبندی

میشوند .مقالهی حاضتر کته نستخهی بتازنگری شتدهی ستخنرانی وی در همتایش
ساالنهی «نهاد بینالمللی فلسفه» استت ،سالهاستت بتهعنوان یکتی از متتون اصتلی
ذیتتل عنتتوان کلتتی «نظریتتات انتقتتادی حقتتوق بشتتر» در نهادهتتای آکادمیتتک
تدریس و بحتث میشتود .توضتیح کوتتاه آنکته نظریتات انتقتادی حقتوق بشتر،
عمدتاً در ساختار فکتری و نهادهتای علمتی غترب ظهتور و بستط پیتدا کردهانتد.
در این میان میتوان بهاختصار بته نظریتاتی کته از نگتاه مارکسیستتی ،فمینیستتی،
پسااستتتعماری ،نگتترش جهتتانوطنی در نقتتد حاکمیتتت دولتتت-ملتتت و نقتتدهای
پستتامدرن بتته حقتتوق بشتتر اشتتاره کتترد .ایتتن رویکردهتتای انتقتتادی ،اغل ت

بتتا

مرکزیت دادن به بینشهایی کته در گفتمتان جهانشتمول حقتوق بشتر (آنچنتان
که این گفتمان در کلیتت ختود قائتل بته آن استت) مغفتول مانتده و بته حاشتیه
رانده شدهاند ،ستعی در بتازتعریف ایتن گفتمتان بتا بترهم زدن موازنتههایی دارنتد
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کتته در ستتیری تتتاریخی ،نظتتم موجتتود را آنگونتته رقتتم زده استتت کتته در آن
فرادستتت ،فرادستتتی میکنتتد .امتتا پانیکتتار ،بتتا ارائتتهی نقتتدی میتتان-فرهنگتتی از
مجتترای آنچتته آن را دیتتالوگی میتتانمنطقی ( )dialogical dialogueمینامتتد،
در پی بتازتعریف گفتمتان غربتی حقتوق بشتر نیستت .نقتد پانیکتار در حقیقتت
تالشی در راستای بازاندیشتیِ هستیشتناختیِ حقتوق بشتر و واکتاویِ صتورتبندی
غربیِ حاکم بر آن است .با این همته ،ایتن نقتد بته هیچوجته قابتل فروکاستتن بته
رویکترد موستوم بته نستبیتگرایی فرهنگتتی نیستت .بازاندیشتی پانیکتار در نتتوع
ختتود میتوانتتد ستترآغازی بتتر تالشهتتای نظتتری در چتتارچوب فکتتری-فرهنگتتی
جوامع غیرغربی ،بهویژه ایران باشتد .چنتین تالشهتایی میتواننتد بته دستتیابی بته
درکتتی از حقتتوق بشتتر یتتاری رستتانند کتته همتتراه بتتا پاسداشتتت راستتتین بش ترِ
خودفرمانروا ،راه را بر سلطهی نظامهای فکری-فرهنگیِ فرادست ببندد.
لیال فغفوری آذر -شاهین نصیری
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آیا حقور بشر یک مفهوم غربی است؟1
ریمون پانیکار
ما باید با احترام و احتیا زیادی به این پرسش بپردازیمو چراکه این پرسش،
موضوعی صرفاً «آکادمیک» نیست .حقوق بشر ،همانقدر در شرق پایمال شده است
که در غرب و همانقدر در شمال که در جنوب سیارهی ما .شاید بتوان دلیل این امر را
در زیادهخواهی بشر و خباثتِ محضِ موجود در جهانی رو به سقو جُست .با این حال،
باید پرسید :آیا پایمال شدن حقوق بشر به این دلیل نیست که این گفتمان در چارچوب
فعلی خود نتوانسته نمادی جهانشمول و آنقدر قدرتمند را که منجر به رسیدن به درکی
مشترک از آن شود ارائه کند
امروز ،هیچ فرهنگ ،سنت ،ایدئولوژی یا مذهبی نمیتواند به نمایندگی از تمام نوع
بشر سخن بگوید ،چه رسد به اینکه بتواند بهتنهایی تمام مشکالت آن را حل کند.
امروز ،گفتگو و مراودهای در میان انسانها که معطوف به باروری متقابل باشد ضروری
است .اما بعضاً شرایط الزم برای گفتگو فراهم نیست ،چراکه گاه پیششر های
نانوشتهای وجود دارند که طرفین نمیتوانند به آنها دست یابند .صورتبندی فعلی حقوق
بشر در واقع محصول گفتگویی بسیار جانبدارانه در بین فرهنگهای جهان است .با این
حال ،این نارسایی تنها در دوران اخیر است که بهطور ملموس احساس میشود ۲.در
 1ایان نوشاتار نساخهی باازنگری شاده ساخنرانی پانیکاار درهماایش سااالنهی «نهااد باین المللای
فلساافه» اساات کااه در کشااور ساانگا برگاازار شااد .موضااوع ایاان همااایش بااه بنیادهااای فلساافی
حقوق بشر اختصاص داشت.
 2مقایسااه کنیااد :نخسااتین همااایش یونسااکو بااا عنااوان «نشساات متخصصااین دربااارهی جایگاااه
حقااوق بشاار در ساانتهای مااذهبی و فرهنگاای» در دسااامبر  1979در بااانکوک برگاازار شااد .در
این نشست  9مکتاب اصالی ماذهبی باه بحاث و گفتگاو نشساتند و پذیرفتناد کاه «خیلای از آنهاا
بااه اناادازهی کااافی بااه حقااوق بشاار توجااه نکردهانااد [ ]...و اینکااه وظیفااهی مااذاهب گوناااگون در
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اینجا من نه وارد جزئیات تاریخ حقوق بشر میشوم و نه تحلیلی دربارهی ماهیت آن
ارائه خواهم کردو تنها بر پرسش طرحشده در عنوان این اثر متمرکز خواهم شد :آیا
حقوق بشر ،جهانشمول و تغییرناپذیرند
 .1روش تحقیق
اول .هرمنوتیک میان-جایی1
چنین ادعا میشود که حقوق بشر جهانشمول هستند .این ادعا ،خود بهتنهایی یک
پرسشِ اساسیِ فلسفی را درپی خواهد داشت :وقتی خودِ صورتبندی پرسش از شرو
جهانشمول بودن بهخودی خود امری جهانشمول نیست ،آیا پرسش دربارهی شرو
جهانشمول بودن ،اساساً پرسشی معنادار است  ۲فلسفه بیش از این نمیتواند این چالش
میانفرهنگی را نادیده بگیرد .آیا ما میتوانیم مفهوم حقوق بشر را از بستر فرهنگ و
تاریخی که در آن صورتبندی شده بیرون بکشیم و آن را به یک مفهومِ جهانیِ معتبر
تبدیل کنیم آیا چنین مفهومی میتواند دستکم به «نمادی» جهانشمول «تبدیل»
شود یا ،حقوق بشر تنها یک راه شناختهشده از میان راههای ممکن برای ابراز و نجات
انسانیت ) (humanumاست

جهان ایان اسات کاه مقولاهی مهام و ضاروری حقاوق بشار را شارح و بساط داده و آن را باازتعریف
کنند».
Para. 116 g of the Final Report SS-79/CONF. 607/10 of 6 February, 1980.
1 Diatopical Hermeneutics
 2هر پرسشی به دلیم آن که در زبان صورتبندی می شود ،در موقعیت تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی
خاصی معنا می یابد .طرح هر پرسش با آن موقعیت خاص پیوند خورده است .بنابراین هیچ پرسشی
نمیتواند بهطور انتزاعی بهعنوان امری جهانگستر تلقی شود .م.
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با وجود اینکه پرسش طرح شده در عنوان این مقاله پرسشی صحیح است ،نکتهی
ناخوشایندی در این نوع صورتبندی برای من وجود دارد .حداقل در نگاه اول به نظر
میرسد که تنها یک گزینه را پیشنهاد میدهد :حقوق بشرِ جهانشمول یا یک مفهوم
غربی است ،یا نه .اگر باور بر این باشد که حقوق بشر غربی است ،آنگاه معرفی آن
به سایر فرهنگها (حتی در صورت لزوم) ،عالوه بر اتهامزنی به کسانی که چنین مفهوم
ارزشمندی را در اختیار ندارند ،نوعی تحمیل از بیرون خواهد بود .این امر بار دیگر در
امتداد یک سندروم استعماری پدیدار میشودو یعنی باور به اینکه ساختار یک فرهنگ
خاص (خدا ،کلیسا ،امپراتوری ،تمدن غرب ،علم و فناوری مدرن و غیره) دارای مزیت
بهرهمندی از ارزشهایی جهانی است و به همین دلیل قادر است آنها را درسراسر زمین
گسترش دهد .اما اگر بگوییم حقوق بشرِ جهانشمول مفهومی صرفاً غربی نیست ،انکار
اینکه تاکنون فرهنگهای دیگر نسبت به آن بیتفاوت بودهاند دشوار خواهد بود .و
این باز حس برتری بیچون و چرای فرهنگ غرب را برمیانگیزد .پذیرفتن وجود
سلسلهمرات

در میان فرهنگها بهخودیخود اشتباه نیست .با این حال نمیتوان پیشاپیش

نوع مشخصی از سلسلهمرات
سلسلهمرات

را پیشفرض گرفت یا معیارهای الزم برای اعمال این

را بهطور یکجانبه تحمیل کرد .بنابراین در پرسش از غربی بودن مفهوم

حقوق بشر یک سؤال ضمنیِ پیشینی نهفته است .این پرسش مربو به ماهیت حقوق
بشر است که بیدرنگ این مفهوم را در حوزهی بررسیهای میانفرهنگی قرار میدهد.
سؤال ما ،مقولهای در گسترهی هرمنوتیک میان-جایی است :مسکله این است که
چهگونه میتوان از «جای» ) (toposیک فرهنگ ،برساختهای یک فرهنگ دیگر
را درک کرد 1.پرسش از اینکه آیا فرهنگ دیگری نیز دارای انگارهی حقوق بشر

1بااا بااهکارگیری روش هرمنوتیااک میااان-جااایی ،ماان بااه یااک تأماام موضااوعی در خصااوص ایاان
حقیقاات میپااردازم کااه «جااای» ( )diatopical hermeneuticsفرهنگهااایی کااه از نظاار
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است (با فرض اینکه چنین انگارهای مطلقاً برای تضمین شأن انسان ضروری است) بر
روششناسی گمراهکنندهای استوار است .باید در نظر داشت که هیچ پرسشی بیطرفانه
نیست ،چراکه هر پرسش محدودهی پاسخهای ممکنِ خود را تعیین میکند.
دوم .معادلِ همریخت1
زمانی از من درخواست شد تا معادلهای سانسکریت بیستوپنج واژهی کلیدی
التین را که نماینده ی فرهنگ غرب هستند ارائه کنم .من این درخواست را نپذیرفتم،
چراکه به باور من نیازی نیست که بنیادهای یک فرهنگ با بنیادهای یک فرهنگ
دیگر یکسان باشند .معناها لزوماً قابلانتقال نیستند .کار ترجمه از پیوند قل

بسیار

حساستر است .خ  ،در این صورت چه باید کنیم باید زمین فرهنگها را آنقدر
شخم بزنیم تا به خاکی همگن یا پرسشی مشابه برسیم :ما باید در جستجوی معادلهای
همریخت باشیم (در این مورد خاص ،معادلی برای مفهوم حقوق بشر)« .همریختانگاری
) (Homeomorphismبا قیاسِ صرف یکسان نیستو همریختانگاری ،کشف نوعی
همسانی کارکردی ۲است که از خالل دگرگونی جایگاهشناسانه (topological

تاااریخی بااه یکاادیگر بیارتباااط هسااتند ،چااهطور میتواننااد ساانتهای یکاادیگر را بااا ابزارهااایی از
خود همان فرهنگها بفهمند و سعی میکنم این دو را به هم پیوند بزنم.
مقایسه کنید:
R. Panikkar, Myth, Faith and Hermeneutics, New York, Paulist
Press, 1979, pp. 8 sq.
1 Homeomoprphic Equivalent
2 Functional Equivalence

آیا حقوق بشر یک مفهوم غربی است؟

) transformationممکن است» .چنین کاری خود «یک نوع قیاس کارکردیِ
وجودی» است1.
بنابراین ،ما تنها بهدنبال ترجمهی کلمه به کلمهی حقوق بشر به زبان یک فرهنگ
دیگر نیستیمو به دنبال قیاسها هم نیستیم .در عوض تالش میکنیم تا معادلهای
همریخت را پیدا کنیم .بهعنوان ماال ،اگر حقوق بشر مبنای حفظ شأن انسان و احترام
به آن [در فرهنگ غرب] باشد ،باید بررسی کنیم که یک فرهنگ دیگر چهگونه به
یک نیاز همریخت پاسخ میدهد .این بررسی تنها در صورت بهکارگیری یک مبنای
مشترک (یک زبان قابل فهم دوطرفه) در میان دو فرهنگ امکانپذیر خواهد بود .شاید
هم ابتدا باید پرسید که چهگونه میتوان یک نظم عادالنهی سیاسی و اجتماعی را در
یک فرهنگ صورتبندی کردو و بهدنبال آن بررسی کرد که آیا مفهوم حقوق بشر
مشخصاً راه مناسبی برای معرفیِ چنین نظمی است یا نه .یک فردِ سنتیِ پیروِ کنفوسیوس،
ممکن است پرسش از نظم و حق را مربو به مسکلهی «کردار نیک» بداند یا آن را از
دریچهی دیدگاه آیینی-آدابیِ خود در آمیزش انسانی با لی ( )liتاویل کند ۲.یک هندو
ممکن است این پرسش را بهگونهای دیگر ببیند و غیره.
***
برای روشن کردن پرسش طرحشده در عنوان این مقاله ،من برخی از پیشفرضهایی
را که مفهوم حقوق بشر بر آن استوار است میشکافم .همزمان ،تاملهای میان-فرهنگیِ
 1برای مثا  ،دو وا ه برهمن و خدا با یکدیگر قابم مقایسه ،همسان یا برابر نیستند .اما میتوان گفت
که این وا هها در فرهنگهایی که در آن زیست میکنند از نظر کارکردی همسو هستند .مقایسه کنید:
Panikkar, R. (1978). The intrareligious dialogue. New York: Paulist Press.
p. xxii
«2لی» در سنت کنفسیوسی را میتوان منش هستیشناختی انسان نسبت به طبیعت ،اجسام و
انسانهای دیگر تأویم کرد .م.
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خود که بستر ( )locusاین پرسش را آشکار و پاسخ من به آن را توجیه میکند ،بیان
میکنم .در این راستا از یک تشبیه استفاده میکنم :حقوق بشر پنجرهای است که از
طریق آن یک فرهنگ خاص ،نوعی نظم عادالنهی بشری را به اعضایش نشان میدهد.
اما کسانی که در آن فرهنگ زندگی میکنند ،این پنجره را نمیبینند .آنها برای دیدن
این پنجره به کمک دیگر فرهنگها نیازمندند .اکنون من فرض میگیرم که چشمانداز
انسانی ،آنچنان که از یک پنجره بهنظر میرسد ،هم مشابه و هم متفاوت از دورنمای
پنجرهای دیگر است .اگر چنین باشد ،آیا ما باید پنجرهها را درهم بکوبیم و از دروازههای
زیادی که در اختیار داریم ،تنها یک روزنهی تنگ باقی بگذاریم (کاری که خطر
فروپاشی ساختار را در پی خواهد داشت) یا آنکه باید دیدگاه خود را تا آنجا که
ممکن است گسترش دهیم و مهمتر از همه ،مردم را به این امر آگاه سازیم که پنجرههای
گوناگونی وجود دارند (و باید داشته باشند) این گزینهی آخر میتواند مبنای یک
تکارگرایی سالم باشد .این چیزی فراتر از یک پرسش صرفاً آکادمیک است .بدون
یک تکارگرایی اقتصادی ،اجتماعی و سیاسیِ حقیقی ،نمیتوانیم بهطور جدی از
تکارگرایی فرهنگی سخن بگوییم .برای ماال ،گروههای روشنفکریِ هندی درگیر این
پرسش هستند که آیا «حقوق مدنی» با «حقوق اقتصادی» میتوانند سازگار باشند یا
نه در هر صورت ،سخن گفتن از تکارگرایی فرهنگی در گسترهی ایدئولوژیِ
اقتصادانگاری تام ( )paneconomicبیمعناست ،و ناگزیر منتهی به فروکاستن دیگر
فرهنگها به فولکلور خواهد شد .برای تشریح و بسط پرسش اصلیمان ،میتوانیم
انگارهی «دارما» ( )dharmaدر سنت هندی را ماال بزنیم.
 .۲پیشفرضها و داللتهای ضمنی مفهوم غربی
من تعبیر «حقوق بشر» را در همان چارچوب معنایی که در اعالمیهی جهانی حقوق
بشر در سال  19۴۸توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصوی

رسید به کار

آیا حقوق بشر یک مفهوم غربی است؟

میگیرم 1.ریشههای غربی و بهویژه لیبرالی-پروتستانی اعالمیهی حقوق بشر شناخته
شده هستند .دنیای غرب از قرون وسطی شاهد نبردی در جهت احقاق حقوق شهروندی
بوده است ۲.این نبرد برای احقاق حقوق انضمامی که ریشه در رویهها و نظامهای ارزشی
یک کشور و ملت خاص دارد ،بهطور گستردهای پس از انقالب فرانسه باال گرفت3.
در این دوران ،انسان غربی از یک زندگیِ جمعی که بر کار ،پیوند خونی و سرنوشت
تاریخی بنا شده بود (که در سطح عمل مبتنی بر آداب و رسوم پذیرفتهشده و در سطح
نظر از سوی نظام قدرت تأیید شده بود) ،به زندگی در جامعهای که بر قانون غیرشخصی
و قراردادهای ایدهآل و خنای بناست (یعنی به جامعهی مدرنی که نیازمندِ حاکمیت
هنجارها و وظایف عقالنی است) گذار میکند .این مسکله با ظهور و رشد فردگرایی
جدیتر شد۴.
1من در اینجا وا ه حقاوق بشار را در زماانی کاه باه معناای خااص آن در اعالمیاه اشااره مای کانم
برجسته می کنم.
 2برا ی اسناد مربوط به نه قرن نخستین مسیحی ر.ک به مجموعه ،ترجمه و دیباچه مفید:
Rahner, H. (1943). Abendländische kirchenfreiheit: Dokumente über
Kirche und staat in frühen christentum. Einsiedeln: Verlagsanstalt Benziger
& Co .
 3سند فرانساوی یاک اعالمیاه اسات یعنای یاک بیانیاه در جهات آشاکار سااختن و تشاریح آنچاه
در واقاااع هسااات( .وا ه ) (declarareاز ترکیاااب ) (de-clarareمشاااتق شاااده اسااات .وا ه
) (clarusدر زبااان التااین بااه معنااای روشاانایی اساات ).ایاان اعالمیااه یااک قااانون ،یااک تحمیاام از
باال ،یک اختاراع بشاری نیسات ،بلکاه بازشناسای یاا کشاف اماری اسات کاه باه سرشات یاک چیاز
تعلااق دارد؛ در ایاان ساایاق« :شااان ذاتاای ،حقااوق براباار و غیرقاباام انکااار تمااام اعضااای خااانوادهی
بشری » یعنی همانطور که درمقدمهی اعالمیه جهانی تعریف شده است.
4فقط بهعنوان یادآوری میتوانیم نگاهی کنیم به:
)1689 — Bill of Rights (England
1776 — Virginia Bill of Rights
1789 (26 August) — La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
1798 — American Bill of Rights
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در این مقاله فرض را بر این میگیریم که خواننده با تاریخ حقوق بشر آشناست و
به این واقعیت آگاه است که گذار از یک نوع زندگی جمعی به نوعی مدرن خصلتی
جهانی به خود گرفته است .ما میخواهیم بهطور دقیقتر بر «پیشفرضهای» فلسفی که
اعالمیه بر آنها بنا شده است تمرکز کنیم.
 .1در بنیان گفتمان حقوق بشر ،فرضی مبنی بر وجود یک «سرشتِ مشترکِ بشریِ
جهانی» در میان تمام انسانها نهفته است .در غیر این صورت ،یک اعالمیه بهطور منطقی
نمیتوانست جهانی اعالم شود .این ایده نیز به خودی خود با انگارهی قدیمی حقوق
طبیعی 1مرتبط است.
افزون بر این ،اعالمیهی معاصر حقوق بشر داللت دارد بر:
الف) اینکه سرشت انسانی باید «قابل شناخت» باشدو چراکه پذیرفتن غیرمنتقدانه
یا افسانهای سرشت انسانی یک موضوع و «شناخت» آن موضوعی دیگر است .در غیر
این صورت ،اعالمیه نمیتوانست دربارهی حقوق جهانشمول سخن گفته و آنها را به
قانون درآورد.
ب) اینکه سرشت انسانی با ابزار جهانشمول شناخت ،یعنی «عقل» ،شناخته میشودو
چراکه اگر دانش بر نوعی شهود ویژه ،وحی ،ایمان ،فرمانهای یک پیامبر و مواردی
از این قبیل استوار بود ،آنگاه حقوق بشر نمیتوانست بهعنوان «حقوقی طبیعی» که ذاتیِ
انسان است تلقی شود .بر همین اساس ،این دانش ،باید یک دانش عمومی و مشترک
باشد .در غیر این صورت ،حقوق بشر نمیتوانست از سوی مجمعی که خود مدعی

 1ایاان ناخااداباوری و جهاام عملاای نساابت بااه هرموضااوع بنیااادین فلساافی یااا مؤلفااهی مااذهبی
درارائااهی مباحااث همااایش بااانکوک بااهخوبی مشااهود بااود؛ چااه رسااد بااه جلسااات رساامی کااه در
آنها به سختی میتوان فضایی برای فلسفه و مذهب یافت.

آیا حقوق بشر یک مفهوم غربی است؟

برخورداری از یک جایگاه شناختشناسانهی ممتاز نیست ،امری جهانشمول اعالم شود.
خودِ این امر با بهکارگیری واژهی «اعالمیه» که نشان میدهد این سند از باال تحمیل
نشده ،آشکار میشود .واژهی اعالمیه نشان میدهد آنچه اعالم شده ،جنبهی تشریحی
دارد و تنها آن چیزهایی را که در سرشت بشر ذاتی است روشن میسازد1.
ج) اینکه سرشت بشر اساساً از بقیهی موجودات در طبیعت «متفاوت» است .سایر
موجودات زنده که پست تر از انسان هستند ،آشکارا از حقوق بشر برخوردار نیستندو
البته موجوداتی که از انسان برتر هستند نیز احتماالً وجود ندارند .انسان سرورِ خود و
جهان است .او برترین قانونگذار در زمین است (پرسش از وجود یا نبود یک موجود
برتر همچنان باقی است ،اما طرح آن در اینجا موضوعیتی ندارد)۲.
 .۲دومین پیشفرض ما همان «شأن فرد» ) (dignity of the individualاست.
هر فرد ،به معنای مشخصی مطلق و غیر قابلتقلیل به دیگری است .این احتماالً مهمترین
نیروی محرک در پرسش مدرن از حقوق بشر است .حقوق بشر از شأن فرد در برابر
جامعه ،بهطور عام ،و در برابر دولت ،بهطور خاص ،دفاع میکند .اما این موضوع نیز
بهخودی خود داللت دارد بر:
الف) تمایز و «جدایی» فرد از جامعه .مطابق با این نگاه ،انسان بهطور بنیادین یک
فرد انگاشته میشود .جامعه ،نوعی روبناست که به سادگی میتواند به یک تهدید یا

 1جایگاه وجودی فرد انسانی اساساً با دیگر موجودات منفرد متفاوت است؛ بهطور خالصه :ما
نمیتوانیم با فرد انسانی همانند بادام زمینی و گاو بهعنوان یک فرد عددی برخورد کنیم .مقایسه کنید:
Panikkar, R. (1975). “Singularity and Individuality: The Double Principle
of Individuation” In: Revue internationale de philosophie. XIX 1-2 No 111112. p. 141-166
«2ارادهی مردم  ،اساس قدرت حکومت است» ن.ک .بند سوم مادهی  21اعالمیه جهانی.
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عاملی بیگانهساز برای فرد تبدیل شود .حقوق بشر در درجهی اول برای دفاع از فرد
هستند.
ب) «خودآیینی» ( )autonomyانسان در «برابر» و حتی تقابلِ با کیهان
( .)cosmosاین پیشفرض ،در ابهامِ کنایهآمیز عبارت انگلیسی بهخوبی نشان داده
شده است که در آن هم معنای حقِ «انسان» ( )humanو هم معنای حقِ «انسانی»
( )humaneمستتر است 1.کیهان ،نوعی زیربناست ،و فرد ،در میان جامعه و کیهان
قرار میگیرد .حقوق بشر از خودآیینی فرد در این مختصات دفاع میکند.
ج) بازتابِ ایدهی انسان بهماابهی جهان کوچک ( )microcosmosو تأکید بر
این باور که انسان تصویری از خداست ( .)imago deiالبته همزمان اصرار میشود
که گزارههای حقوق بشر از صورتبندی الهیاتی و هستیشناختیشان مستقل هستند.
فرد ،بهخودی خود یک غایت تلقی شده ،مطلق و دارای شأن تفکیکناپذیر انسانی است.
شما میتوانید یک انگشت را برای نجات کل بدن قطع کنید ،اما آیا میتوانید یک فرد
را برای نجات افراد دیگر بکشید ۲

«1هر کز در اعماا حقاوق و بهارهگیاری از آزادیهاای خاود فقاط تاابع محادودیتهاایی قاانونی
اساات کااه صاارفاً باارای شناسااایی و مراعااات حقااوق و آزادیهااای دیگااران و باارای رعایاات مقتضاایات
عادالنااهی اخالقاای و نظاام عمااومی و رفاااه همگااانی در جامعااهای دموکراتیااک وضااع شاادهانااد».
ن.ک :بند او مادهی  29اعالمیهی جهانی (تأکیدها از سوی نویسنده افزوده شده است).
2مااا در اینجااا اماار سیاساای را بااه بحثمااان وارد نماایکنیم ،چراکااه در اینصااورت اساسااا بااا
تأویمهای متفااوتی باا واقعیات و عاواملی باه جاز آنچاه در ماهیات حقاوق بشار ماد نظار هساتند
روبرو خواهیم شد .مقایسه کنید با:
Colloques de Riyad, de Paris, du Vatican, de Geneve et de
Strasbourg sur le dogme musulman et les droits de l’homme en
Islam, Riyad, Ministere de la Justice; Beirut, Dar Al Kitab
Allubhani, 1974; and D. Sidorsky (ed.) Essays on Human Rights.
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 .3سومین پیشفرض« ،نظم دموکراتیک اجتماعی» است .در این سیاق ،جامعه ناظر
به یک نظم سلسلهمراتبی نیست که بر قانون و خواست الهی بنا شده یا ریشه در اسطورهها
داشته باشد .جامعه ،جمعِ افراد «آزاد» است که در پی دستیافتن به اهدافی هستند که
فقط در این نظم اجتماعی قابل تحصیل است .در اینجا دوباره حقوق بشر عمدتاً در
خدمت حفاظت از فرد است .در اینجا ،جامعه کارکردِ خانواده یا یک نهاد حمایتکننده
را ندارد ،بلکه نهاد گریزناپذیری است که میتواند به سادگی از قدرتی که به آن اعطا
شده سوء استفاده کند (آن هم با رضایت جمیع افراد) .این نوع جامعه در حکومتی که
از دیدگاه نظری بیانگر خواست مردم ،یا حداقل خواست اکاریت آنها است ،متبلور
میشود .در روزگار ما ،ایدهی امپراتوری ،خلق یا ملتی با سرنوشتی استعالیی (و وظیفهای
مستقل از ارادهی جمعی) همچنان در حکومتهای مذهبی وجود دارد ،اما بیشتر این
دولتها تالش میکنند که رسالتِ نجاتبخش خود را با ظاهر دموکراتیک تلطیف
کنند.
معنای ضمنیِ مفروض گرفتن نظام دموکراتیک این است:
الف) که هر فرد به یک اندازه از اهمیت برخوردار و در نتیجه به یک اندازه برای
تحقق رفاه در جامعه مسکول است .از اینرو ،فرد حق دارد که بر سر باورهای خود
بایستد ،آن ها را تبلیغ کند و همچنین در برابر هرگونه تجاوز به آزادی ذاتی خویش
ایستادگی کند.

Contemporary Issues and Jewish Perspectives, Philadelphia, The
Jewish Publication Society of America, 1979.

4۷2

4۷3

ریمون پانیکار  /ترجمهی لیال فغفوری آذر و شاهین نصیری

ب) که جامعه چیزی نیست جز جمع کل افرادی که ارادهشان حاکم و در عمل
تعیینکننده است 1.هیچ نهادی مافوق جامعه وجود ندارد .حتی اگر یک خدا یا واقعیتی
فرابشری وجود داشته باشد ،باید از صافیِ آگاهیِ انسانی و نهادهای بشری عبور کند.
ج) که حقوق و آزادیهای فرد تنها در زمان تجاوز به حقوق و آزادیهای دیگر
افراد میتوانند محدود شوند و حاکمیت اکاریت نیز بر همین اساس به روشی عقالنی
توجیه میشود ۲.زمانیکه حقوق یک فرد بر اساس «منافع ملی» محدود شود ،این مسکله
با قید اینکه دولت بازتابدهندهی خواست و منافع اکاریت است ،توجیه میشود .شایان
ذکر است که اعالمیهی جهانی از «آزادیها» در صیغهی جمع و ،حتی جال تر ،از
«آزادیهای بنیادین» سخن میگوید .فرآیند منفرد شدن ) (individualizationبه
فرد محدود نمیشود ،بلکه فرد اتمیزهشده ،به آزادیهای مجزا ازهم فروکاسته میشود.
با برشمردن این پیشفرضها و داللتهای ضمنی ،ادعا نمیکنم که معماران اعالمیه
آنها را در سر میپروراندند .در واقع شواهد نشان میدهند که اجماعی بر سر بنیانهای
حقوق بشر وجود ندارد .اما اعالمیه بهطور مشخص در سیر تاریخی دنیای غرب در سه
قرن اخیر صورتبندی شده و بر مبنای یک انسانشناسی فلسفی خاص یا انسانگرایی
فردمحور توجیه شده است.

«1بهطور خالصه حقوق بشر بیانیههایی دربارهی نیازها و منافع بنیادین هستند».
S. I. Benn, The Encyclopedia of Philosophy, New York, Macmillan, 1967,
sub voce Rights, speaking about the U.N. Declaration.
2مقایسه کنید با:
K. Marx, Zur Judenfrage I, p. 352.
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 .3بازاندیشیهای میان-فرهنگی1
 .1آیا مفهوم حقوق بشر یک مفهوم جهانشمول است
پاسخ مشخصاً منفی است و میتوان سه دلیل در تأیید آن برشمرد.
الف) هیچ مفهومی بهخودی خود جهانشمول نیست .هر مفهومی در وهلهی اول در
همانجایی که متولد شده از اعتبار برخوردار است .تعمیمپذیریِ هر مفهوم به فراسوی
بستری که در آن متولد شده نیازمند استدالل و توجیه است .حتی مفاهیم ریاضی نیز بر
قضایای مسلمی استوارند که ما آنها را پیشاپیش مفروض میگیریم .افزون بر این ،هر
مفهومی به تکمعنایی تمایل دارد .برای اینکه مفاهیم را جهانشمول فرض کنیم،
ض
نیازمند درکی صرفاً عقلگرایانه از جهان هستیم .حتی اگر در سطح نظری فر ِ
تکمعنایی را حقیقت بدانیم ،در واقعیت جهان بشری با چندگانگی و چندپارگی
بسترهای گفتمانی مواجه میشویم .تأکید بر این واقعیت که حقوق بشر مفهومی
جهانشمول «نیست» ،به معنای اینکه این مفهوم «نباید» جهانشمول «بشود» نخواهد
بود .اما یک مفهوم برای اینکه بتواند از اعتباری جهانی برخوردار شود ،باید بتواند
دستکم دو شر را با یکدیگر همخوان کند .مفهوم موردنظر ،از یک سو باید تمام
مفاهی م متناقض دیگر را از سر راه برداردو این یک ضرورت منطقی است .از سوی
دیگر ،این مفهوم باید یک مرجع جهانشمول باشد که قادر است به هر دغدغهی مربو
به شأن بشر پاسخ دهد .به بیان دیگر ،باید جایگزینی برای تمام معادلهای همریخت
خود باشد و بتواند نقش محوری برای ایجاد یک نظمِ اجتماعیِ عادالنه بازی کند .این
یعنی فرهنگی که مفهوم حقوق بشر را آفریده ،باید به فرهنگی جهانشمول ارتقا یابد.
این موضوع یکی از دالیل ناخرسندی اندیشمندان غیرغربی است که به پژوهش در
حوزهی حقوق بشر اشتغال دارند .آنها نگران جایگاه و هویت فرهنگهای خود هستند.

1 Cross-Cultural
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ب) حتی در درونِ پهنهی وسیع فرهنگ غربی بر سر به رسمیت شناختن
پیشفرضهای موضوع بحث ،اجماع عمومی وجود ندارد .سرچشمهی اصلی حقوق بشر
به اندازهی کافی شناخته شده است .با این حال مهمترین ریشههای نقد و اختالف احتماالً
این سه مورد هستند1:
اول) الهیات:
مطابق با نگرش خداباورانه ،حقوق بشر نیازمند بنیانی استعالیی یعنی یک ارزش
غیرقابل تغییر هستند .نمادِ سنتی چنین نوع ارزشی را میتوان در خدا بهماابهی سرچشمه
و تضمینکنندهی حقوق و وظایف بشری یافت .در غیر این صورت ،این حقوق و
وظایف تنها ابزاری سیاسی در دستان صاحبان قدرت خواهد بود .بر اساس این نگرش،
اعالمیه از نوعی خوشبینی سطحی نسبت به سرشتِ نیک و خودآیین انسان رنج میبرد.
افزون بر این ،چنین استنباطی از یک انسانشناسی ناکارآمد نشأت میگیرد که شخص
انسان را فقط در قال

مجموعه نیازهایش (مادی و روانی) میفهمد ۲.و خ

سؤال

اینجاست که در زمان شک و تضاد ،نهایتاً چه کسی تصمیم خواهد گرفت حاکمیت
اکاریت ،تعبیری زیبا از قانون جنگل است :قدرت همواره از آن قویترین است.
دوم) مارکسیسم:

”1 “Keine Rechte ohne Pflichten keine Pflichten ohne Rechte,
Marx-Engels, Werke XVI, 521 apud G. Klaus, M. Buhr,
Philosophisches Wörterbuch, Leipzich. VEB, 1976, sub voce
Menschenrechte.
2مقایسه کنید با:
R. Panikkar, “Aporias in the Comparative Philosophy of Religion”, Man in
the World, XIII, 3-4 (1980), pp. 357-383.
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از دید مارکسیستی ،آنچه حقوق بشر نامیده میشود چیزی جز «حقوق طبقاتی»
نیست« 1.هیچ حقی بدون وظیفه و هیچ وظیفهای بدون حق وجود نخواهد داشت».
حقوق بشر تنها بازتابدهندهی منافع یک طبقهی خاص و در بسیاری مواقع آرمانهای
آن طبقه هستند .هیچگونه اشارهای به شرایط اقتصادی الزم برای تحقق موثر آنچه
خواستههای جهانی بشری نامیده میشوند صورت نگرفته است .عالوه بر این ،این حقوق
در انتزاع و بسیار کلی طرح شدهاندو آنها به اندازهی کافی در واقعیت فرهنگی و مادیِ
حیات گروهها و طبقات جامعه ریشه ندارند .در نهایت ،فردگرایی در آنها مشهود است.
هرچند که گفته شود جامعه محصول قرارداد اجتماعی افراد آزاد است ،حقوق بشرِ
طبقاتی ،فرد را به جای اینکه جزئی از جامعه بداند ،در تقابل با آن قرار میدهد .جامعه
تنها جمع کل افراد نیست ،جامعه از حقوقی برخوردار است که فرد نباید آنها را نقض
کند .تاریخ دارای نیرویی استعالیی است.
سوم) تاریخ:
«حقوق بشر» در نظر عدهای از دانشجویان تاریخ دوران جدید ،نمونهی دیگری از
سلطهی آگاهانهی ملتهای قدرتمند است که برای حافظت از امتیازاتشان و دفاع از
وضعیت موجود بهکار گرفته میشود .حقوق بشر همچنان یک سالح سیاسی است.
حقوق بشر از دیرباز تنها به نجی زادگان ،شهروندان آزاد ،سفیدپوستان ،مسیحیان یا
مردها و مانند آن تعلق داشتند .اما زمانیکه بنا شد به نوع بشر تعلق گیرند ،اغل
به گروههایی اعطا شدند که لق

تنها

«انسان» برازندهشان بود .سخن گفتن از حقوق بش ِر

حیوانات ،گیاهان و چیزها (حتی بهرغم اعتراضاتی که گاه و بیگاه در برخی جوامع
برای حمایت از حیوانات صورت میگیرد) ،اگر نه مضحک ،بسیار عجی

است.

حیوانات و مانند آنها میتوانند از حقوقی برخوردار باشند ،اما نه از جنس حقوق انسانی.
همانطور که دیدیم ،این درک خاص از «انسان» چندان هم «انسانی» نبوده است .و
 ،)Tao Te Ching(1صفحه .18
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خ

سؤال اینجاست که چه کسی به نمایندگی از همه سخن میگوید به گواه تاریخ،

تنها فاتحان آنچه «حق» است را اعالم و ترویج میکنندو یعنی همان چیزی که
قدرتمندان راست و درست میانگارند.
ج) از موضع میان-فرهنگی ،این مسکله اساسا مسکلهای مختص به غرب است ،و
طبیعی است که اینجا خودِ سؤال مورد پرسش است .اغل

پیشفرضها و داللتهای

ضمنی که پیشتر برشمردیم ،در فرهنگهای دیگر یافت نمیشوند .افزون بر این ،از
نظرگاه غیرغربی ،مسکلهی حقوق بشر به این شکل طرح نمیشود .از اینرو ،مسکله تنها
با موافقت یا مخالفت با پاسخ حل نخواهد شد .این خودِ پرسش و مسکله است که به
شکلی کامالً متفاوت تجربه میشود .هرمنوتیک «میان-جایی» فقط از یک دیدگاه دیگر
به «همان» پرسش نمیپردازد .چالش ما در اینجا خود پرسش است و نه پاسخ به آن.
اکنون آیا ممکن است که به «جایهای» ( )topoiدیگری دسترسی پیدا کنیم تا
بتوانیم فرهنگهای دیگر را از درون خود آنها (یعنی آنچنان که آنها خود را می-
فهمند) درک کنیم با آنکه ممکن است نتوانیم فراسوی ساختار فکری خود برویم،
اما ممکن است بتوانیم یک پای خود را در یک فرهنگ و پای دیگر خود را در فرهنگ
دیگری قرار دهیم .در کل ،همانگونه که انسان یک زبان مادری دارد ،دارای یک
فرهنگ هم است (اما ممکن است داری زبان پدری هم باشد) .ما نمیتوانیم پیشاپیش
(فارغ از تجربه و آزمون) این امکان را رد کنیم .من به خاطر میآورم که در بخشهای
معینی از شرق ،بیسوادی برابر با تکزبان بودن است .در دیالوگ با دیگران است که
میتوانیم به زمینههای مشترک دست یابیم .شاید نتوانیم که خود را با بیش از یک
فرهنگ منطبق سازیم ،اما ممکن است بتوانیم با گشودن درهای وجودمان ،امکان انطباقی
عمیقتر و وسیعتر را در دیالوگ با دیگران بیابیم.
شاید این «قیاس» آموزنده باشد :این پیشفرض که بدون بهرسمیت شناختن صریح
حقوق بشر زندگی پر هرجومرج و بیمعنا خواهد شد ،از جنس همان باوری است که
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فکر کنیم بدون ایمان به خداوند یکتا (آنطور که در مذاه

ابراهیمی فهم میشود)

زندگی به آشوب مطلق خواهد رسید .این نوع نگاه متضمن باوری است که بر اساس
آن افرادی مانند خداناباوران ،بوداییها و روحباوران ،انسانهایی منحرف نامگذاری
میشوند .به این ترتی  :یا حقوق بشر یا آشوب مطلق .چنین رویکردی منحصراً به
فرهنگ غرب تعلق ندارد .نامیدن غریبهها بهعنوان بربر رویکرد بسیار متداولی در میان
مردم جهان است .و چنانکه بعد از این اشاره خواهیم کرد ،در اثبات هر حقیقتی ،ادعایی
برحق و منسجم مبنی بر جهانشمولی وجود دارد .مشکل اینجاست که ما محدودهی
دید خودمان را با افق بشریت برابر بدانیم.
 .۲نقد میان -فرهنگی
هیچ ارزش «فرافرهنگی» ( )trans-culturalوجود ندارد ،آن هم به این دلیل
ساده که هر ارزش تنها در بستر فرهنگی خاصی عینیت مییابد 1.اما ارزشهای «میان-
فرهنگی» ( )cross-culturalمیتوانند وجود داشته باشند و از همین منظر نیز میتوان
به نقد ارزشها پرداخت .نقد میان-فرهنگی به معنای ارزیابی برساختهای یک فرهنگ
از طریق دستگاه تحلیلی یک فرهنگ دیگر نیست .این نوع نقد تالشی است برای درک
و سنجش یک مسکلهی مشخص انسانی با استفاده از ابزارهای اندیشهی منحصربهفردی
که در هر فرهنگ موجود است .در عین حال باید آگاه بود که طرح هر پرسش و از
این مهمتر صورتبندی آن ،در پیوند با همان فرهنگ شکل میگیرد .بنابراین پرسش
ما معطوف به امکانسنجیِ وجودِ ارزشهای میان-فرهنگیِ مرتبط با حقوق بشر استو

«1مانااااوا-دارماستاساااترا» ) (Mānava-Dharmaśāstraدر بخاااشهاااای  2تاااا  4ایااادهای
مشابه اما بهصاورت پیچیادهتری طارح میکناد :انجاام کااری از روی میام باه دریافات پااداش قابام
نکوهش است .اماا بادون چناین میلای ،انجاام هایچ کااری امکانپاذیر نیسات .قاانون از ایان جهات
الزم است تا در میان اعما انسان نظم قرار دهد.
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کوششی که با تعیین کردن مرزهای فرهنگی این «مفهوم» آغاز میشود .امروزه
خطرهای غربمحوریِ فرهنگی بسیار آشکار شده است.
الف) پیشتر به ریشههای خاص تاریخی اعالمیهی جهانی حقوق بشر اشاره کردیم.
ادعای اعتبار جهانشمول حقوق بشر در قال

فعلی آن بهطور ضمنی دربرگیرندهی این

باور است :امروزه بیشتر مردم جهان ،همانند ملتهای غربی ،یک روند گذار از جوامع
اساطیری (حکومتهای سلطانیِ فکودالی ،شهرهای خودگردان ،اصناف ،اجتماعات محلی
و نهادهای قبیلهای) به «مدرنیتهای» «عقلمحور» و «قراردادمحور» را طی میکنندو آن
هم به همان شکلی که در جهان صنعتی غرب شناخته شده است .چنین پیشفرضی بسیار
چالشبرانگیز استو چراکه هیچکس نمیتواند سیر تکامل (یا فروپاشی احتمالی)
فرهنگهای سنتی را پیشبینی کند .فرهنگهای سنتی از بنیانهای مادی و فرهنگی
متفاوت سرچشمه گرفته و از اینرو واکنششان به تمدن مدرن غرب تا امروز نامعین
بوده است.
افزون بر این ،کاستیهای اعالمیهی بسیار نیرومندِ حقوق بشر از منظری دیگر نیز
آشکار میشوند .آنچه باید صراحتاً اعالم میشد ،در همان زمان اعالم شدن نابود شد.
همانطور که چینیها میگویند :آنگاه که عدالت ) (yiفرومینشیند ،آیین ) (liبرمی-
خیزد 1.یا همانطور که انگلیسیها و اسپانیاییها بازگو میکنند :شما دربارهی چیزهایی
1یک مثاا جدیاد :یاک مبلاغ کاتولیاک ،پاز از حادود یاک ساا زنادگی نزدیاک باا افاراد یاک
قبیله ی آفریقایی و سهیم شادن در باورهاای آناان ،باه ایان فکار افتااد کاه دیگار لحظاهی گفتگاوی
رسمی فرا رسیده اسات ،چارا کاه از نظار او افاراد دیگار در عمام کاامالً مسایحی شاده بودناد .او باا
هیجااان زیااادی گفاات« :آیااا میخواهیااد کااه اکنااون رسااماً و علن ااً مساایحی شااوید؟ شااما متقاعااد
شدهاید که [ »]...و اما پاساخ ایان باود«:ناه .برخای افاراد قبیلاه هناوز آمااده نیساتند ».و واکانش او
این بود که« :اما ایان حاق شماسات! شاما حاق داریاد کاه خودتاان بارای خودتاان تصامیم بگیریاد،
چراکااه بااا ایاان کااار آساایب و ضاارری بااه دیگااران نمیرسااانید» و ادامااه داد «مااا تنهااا زمااانی حااق
داریم گام بعدی را برداریم که تمام قبیله با آن موافق باشد».
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که بدیهی میانگارید سخن نمیگویید .در برخی جوامع سنتی ،شما نمیتوانید نجی زاده
بودن و دوستی با خانوادهی سلطنتی را به رخ دیگران بکشید ،چراکه به محض انجام این
کار ،نجی زادگی یا دوستی خود با خانوادهی سلطنتی را از دست میدهید .پایههای
حقوق بشر ،درست همان زمانی که این حقوق اعالم شدند ،سست شد .این اعالمیه تنها
فروپاشی را به تعویق انداخت .به بیان سنتی ،زمانی که از امر مقدس تابوزدایی شود،
قداستش از بین میرود .اگر شما بخواهید به مادری بیاموزید که چهگونه فرزندش را
دوست بدارد ،آنگاه مادر بودن زیر سؤال میرود .همانگونه که برخی از نظریهپردازان
حقوق بشر میگویند ،حقوق بشر به قانون درآمد تا بتواند محدود کردن آزادی دیگران
را توجیه کند .به بیان ایجابی ،دستاندازی به قلمرو فعالیت دیگران نیازمند توجیه است.
هدفم از بیان این موضوع بازگشت به رؤیاهای اتوپیایی نیست ،من فقط میخواهم
یک صدای دیگر را به گوش شما برسانم .قوانین را میتوان اعالم کرد ،اما آنچه بدیهی
فرض میشود نیازی به اعالم شدن ندارد مگر اینکه دیگر بدیهی نباشد .اگر سرپیچی
در میان نباشد ،هیچ «بایدی» هم اعالم نخواهد شد.
ب) اکنون بهطور مختصر میتوانیم سه پیشفرضی را که در باال به آنها اشاره
کردیم بازنگری کنیم .این پیشفرضها فقط تا جایی که یک موضوع مربو به بشر،
آن هم در بستری مشخص ،را بتوانند تشریح کنند معتبر خواهند بود .اما خودِ همان بستر
میتواند از چشمانداز یک فرهنگ دیگر با نقدی موجه رویارو شود .برای نظام بخشیدن
به این نقد ،باید به ترتی

هر فرهنگ را انتخاب و پیشفرضهای اعالمیه را از منظر آن

فرهنگ ارزیابی کنیم .در اینجا این نقد را به نگرشی غیرغربی و پیشامدرن محدود
میکنیم.
 نخست ،بیگمان یک «طبیعت جهانشمول بشری» وجود دارد ،اما در درجهیاول نیازی نیست که طبیعت بشری را از طبیعت سایر جانداران یا خودِ هستی جدا کرده
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و آن را از اساس تمایز داد .سخن گفتن از حقوق منحصرا «بشری» نقض حقوق
«کیهانی» و نمونهای از انسانمحوریِ خودویرانگر استو یعنی نوع جدیدی از آپارتاید.
با گفتن اینکه «حقوق کیهانی» یک عبارت بیمعناست ،تنها اساسِ کیهانشناختی
مخالفت خود را فاش میسازیم .اما وجود یک کیهانشناسی متفاوت دقیقا همان چیزی
است که اینجا مورد نظر است .ما از «قوانین» طبیعت سخن میگوییم ،اما چرا چیزی از
«حقوق» آن نمیگوییم
دوم ،تأویل ما از این «طبیعت جهانشمول بشری» (یعنی درک از خود) مستقیماً از
خودِ این طبیعت بشری نشأت میگیرد .اولویت دادن به یک تأویل خاص ،ممکن است
معتبر باشد اما جهانشمول نیست و همهی جوان

مرتبط با این طبیعت بشر را

دربرنمیگیرد.
سوم ،ارائهی مفهومی تماماً ایجابی از حقوق بشر تبدیل به یک اس

تروا خواهد شد

که به شکلی پنهان به تمدنهای دیگر تزریق شده و آنها را وادار به پذیرش شیوههای
حقوق بشریِ زندگی ،تفکر و عاطفهورزی میکند .این کمی شبیه به همان روشی است
که اغل ِ فناوریها از طریق آن به بخشهای گستردهای از جهان معرفی شدهاند :فناوری
برای حل مشکالتی وارد میدان شد که خود آنها را پیشتر ایجاد کرده بود .ما به این
نکته در زمان نقدمان به جهانشمولسازی مفهوم حقوق بشر اشاره کردیم.
* هیچ چیز مهمتر از تأکید بر و دفاع از «شأن شخص بشر» نیست .با این حال
شخص )(personرا باید از فرد ) (individualتمییز داد .فرد تنها یک انتزاع استو
یعنی گزیدهای از جنبههای محدودی از شخص که در راستای اهداف عملی تعریف
میشود« .شخصِ» من از سویی دیگر ،خانوادهی «من» ،فرزندان ،دوستان ،دشمنان،
ص «من» همچنین در افکار و احساسات و
پیشینیان و آیندگان را دربرمیگیرد .شخ ِ
تعلقاتِ «من» حضور دارد .اگر شما «من» را بیازارید ،همزمان به تمام تبار من و احتماالً
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خودتان آسی

میرسانید .در این صورت حقوق را نمیتوان از یکدیگر جدا کرد .در

موضوع سقط جنین ،آیا این حق به مادر تعلق دارد یا کودک یا اینکه به پدر و اقوام
نیز تعلق مییابد حقوق ،نمیتوانند از وظایف تفکیک داده شوندو این دو به هم وابسته-
اند .شأن شخص بشر میتواند با زبان شما یا حتی با بیحرمتی شما به مکانی که من
مقدس میانگارم نیز نقض شود ،هرچند که این مکان بهعنوان ملک خصوصی به من
«تعلق» نداشته باشد .شما میتوانید آن را با مقداری پول «خریداری» کنید ،اما همان
مکان در سطوح دیگری بهطور کلی به من تعلق دارد .یک فرد ،یک گرهی منفرد شده
استو یک شخص بافتار پیرامون گره است که با بافت کلی واقعیت درهم تنیده است.
مرزهای یک شخص ثابت نیست ،آنها کامالً به شخصیت او وابستهاند .مسلما بدون
گرهها ،کلِ بافتار فرو میریزد .اما بدون آن بافتار ،گرهها هم در کار نخواهند بود.
برای ماال ،دفاع تهاجمآمیز از حقوق فردی ممکن است به برخوردهایی منفی (یعنی
ناعادالنه) نسبت به دیگران و شاید حتی نسبت به خود من منتهی شود .لزوم دستیافتن
به اجماع در بسیاری از سنن (به جای نظر اکاریت) مشخصاً مبتنی بر درهمتنیدگی
حقوق بشر است.
در اینجا الزم است کمی هم به مقولهی زبان بپردازیم .هر زبان از دریچهای ناب و
خاص به جهان مینگرد .در عین حال ،هر زبان خود این جهان [فرهنگی] است و این
جهان را توأمان بازنمایی نیز میکند .اما از چشمانداز میانفرهنگی ،هر زبان باید انعطاف
الزم برای دربرگرفتن تجربههای سایر انسانها را از خود نشان دهد .من میدانم که در
انگلیسی معاصر «فرد» مترادف با «شخص» قلمداد میشود ،اما این امر نباید مرا از
به کارگیری این دو واژه به همان صورت که پیشنهاد کردم بازدارد .همچنین نباید مرا
از هشدار دادن نسبت به روند یکی انگاشتن «انسان» با عناصری از «پیکری پارهپاره
شده» منع کند .تمایز میان فرد و شخص برای من متفاوت از آن چیزی است که این
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روزها در فلسفهی اخالق فرانسه مطرح است .من میخواهم که این موضوع خاص را
برای تبیین دو نگرش انسانشناسی که از بنیاد متفاوتاند بررسی کنم.
«دموکراسی» ارزشی واال و بیشک از هر نوع دیکتاتوری بهتر است .اما اگر مردمجهان را به گزینش میان دموکراسی و دیکتاتوری وادار کنیم ،این امر به استبداد منتهی
خواهد شد .حقوق بشر به دموکراسی گره خورده است .افراد در برابر ساختارهای سیاسی
(جامعه ،دولت یا دیکتاتور تحت هر عنوانی) که فاقد مشروعیت ماهوی یا برتری
استعالیی نسبت به آنهاست ،نیازمند محافظت هستند .حقوق بشر ،ابزاری قانونی برای
حفاظت از اقلیت (کمترها) در برابر اکاریت (بیشترها) است .این نگرش ،یک
تقلیلگرایی کمّی در خود حمل میکندو شخص به فرد و فرد به سنگبنای جامعه
فروکاسته شده است .اگر بخواهم کمی مابتتر بگویم ،این روشی است که از طریق
آن از فرد بهعنوان سنگبنای جامعه حفاظت شده و شأن او پاس داشته میشود .اما بنابر
یک درک سلسلهمراتبی از هستی ،یک انسان نمیتواند بهتنهایی از حقوق خود دفاع
کرده و آنها را مستقل از دیگران (کل) مطالبه کند .نظامِ زخمخورده ،یا باید دوباره
قامت خود را راست کند ،یا باید کامالً دگرگون شود .سایر جوامع سنتی ،ابزارهای
متفاوتی برای بازسازی کموبیش موفق نظام خود دارند .ممکن است امیر ( )rajaدر
انجام وظیفهی خود یعنی حفاظت از مردم ناکام باشد ،اما آیا اعالمیهی حقوق بشر ،جز
در صورتیکه قدرت محدود کردن چنین امیر یا پادشاهی را داشته باشد ،میتواند اصالح-
گر باشد آیا دموکراسی میتواند تحمیل شود و همچنان دموکراتیک باقی بماند
سیاست عدمتعهد که بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی [جنبش عدمتعهد م].
به آن پیوستهاند ،بیانگر چیزی عمیقتر از یک فرصتطلبی سیاسیِ صرف یا حرکتی
برای تأثیرگذاری در صحنهی معاصر سیاسی است .این امر دقیقا نمایانگر ردِ دیدگاهی
است که جهان را مجموعهی چالشهایی میداند که توسط ابرقدرتها نمایندگی میشود.
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بهطور خالصه ،هدف نقد میان-فرهنگی بیاعتبار کردن اعالمیهی جهانی حقوق بشر
نیست ،بلکه معرفی چشماندازهای جدیدی در راستای نقد درونی و ترسیم قلمروِ
مشروعیت حقوق بشر است .این نقد همچنین بهدنبال گسترش این قلمرو و کشف
امکانهایی برای رسیدن به درکی دوجانبه از حقوق بشر است که مبتنی بر فهمی متفاوت
از انسان و هستی باشد.
آیا نماد حقوق بشر باید نمادی جهانشمول باشد
من در اینجا از حقوق بشر در جایگاه یک نماد ( )symbolسخن میگویم که بر
خالف مفهوم ( ،)conceptذاتاً چندبنیانی و چندمعنایی است .پاسخ به پرسش هم مابت
و هم منفی است.
الف) مابت .زمانیکه یک فرهنگ ارزشهای مشخصی را بهعنوان ارزشهای غایی
کشف میکند ،این ارزشها باید معنایی جهانشمول داشته باشند .فقط ارزشهای
جهانشمولی که بهطور جمعی و در قال

فرهنگ بیان شده باشند ،میتوانند ارزشهای

انسانی نامیده شوند .ارزشی که صرفاً شخصی باشد ،نمیتواند ارزش «انسانی» قلمداد
شود .چنین ارزشی ،میتواند از زبان یک انسان بیان شود ،اما لزوماً ارزشی معتبر برای
تمام انسانها ،بهگونهای که «حقوق بشر» مدعی میشود ،نیست .در واقع حقوق بشر
اصالحکنندهی امتیازهای سفیدپوستها ،باورمندان مذهبی ،ثروتمندان ،برهمنها
ودیگران است (البته نه به این معنا که بخواهد به امتیازهای مشروع در مفهوم سنتیِ آن
تعدی کند) .اعالمیهی جهانی حقوق بشر دستکم با انگیزهی جهانشمول بودن اعالم
شد .گفتن اینکه حقوق بشر جهانشمول نیستند به معنای آن است که بگوییم آنها انسانی
نیستندو یعنی دیگر حقوق «بشر» نخواهند بود .تمام تازگیِ اعالمیه در این ادعا نهفته
است که همهی انسانها تنها به دلیل انسان بودن از حقوقی الینفک برخوردارند که هر
فرد دیگری باید به آنها احترام بگذارد .پس در آن صورت ما با امری انقالبی و
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منحصربهفرد در اعالمیهی جهانی حقوق بشر مواجهیم .اینجا ما با جنبهی مابت فرد در
برابر شخص روبهرو هستیم .هر انسانی در فردیت خویش و بر اساس زاده شدن ،از شأن
و حقوق برابر با دیگران برخوردار است .دیگر جایگاه فرد در جامعه یا درجهی متمدن
بودن یا میزان رشد فکری ،اخالقی یا داشتههای مذهبی نیست که معیار قرار میگیرد.
اما بالفاصله محدودیتهایی بر این اصل ظاهر میشوند .ممکن است شما نهتنها از نظر
جسمانی ،بلکه از نظر اخالقی (یا شاید حتی بهزعم برخی دیگر از نظر مذهبی و فکری)
غیرطبیعی و ناهنجار باشید ،اما صرفِ واقعیتِ زاده شدن ،نمادی است که جهانشمولی
حقوق بشرِ شما بر آن استوار است .تناقض اینجاست که سرچشمهی مسیحیِ این باور
از زمانیکه به یک ایدئولوژی تبدیل شد ،به تنزل آن منتهی گردیدو چراکه آن را مبدل
به آموزهای در خدمت تأمین منافع یک گروه خاص کرد .همهی افراد آزاد و برابر زاده
شدهاندو همهی انسانها در پیشگاه خداوند برابر انگاشته میشوندو هر شخص از حقوقی
برابر نسبت به دیگران برخوردار است .با این اوصاف ،همانطور که تاریخ ظالمانه
شهادت میدهد ،برای توجیه اینکه فرد غیرمسیحی ،سیاهپوست ،برده ،زن یا هر کس
دیگر از حقوق مساوی برخوردار نشود ،باید ادعا میشد که آنها به تمامی انسان نیستند.
ب) پاسخ به سؤال باال همزمان منفی استو زیرا هر فرهنگ تجربیاتش از هستی و
نوع انسان ) (humanumرا در مفاهیم و نمادهایی بیان میکند که به همان فرهنگ
تعلق دارند .به این ترتی  ،این نمادها و مفاهیم نمیتوانند ،و به احتمال زیاد ،قابلیت این
را هم ندارند که جهانشمول شناخته شوند .رابطهی میان حقیقت و بیان حقیقت در قال
مفاهیم و نمادها یکی از پرسشهای بنیادین فلسفه است .حقیقت در کنه خود مدعی
است که اینجا و آنجا ،دیروز و فردا و برای تو و من ،از اعتبار جهانشمول برخوردار
است .اما درک و صورتبندی من از حقیقت نمیتواند جهانشمول انگاشته شود ،مگر
آنکه هر درک و صورتبندی متفاوت از آن را به حماقت و سستی متهم کنم .با این

486

آیا حقوق بشر یک مفهوم غربی است؟

ط نسبیتگرایی اگنوستیک و مطلقانگاری جزمی ،آن چیزی است که
همه ،حد وس ِ
«نسبیت» نامیده شود.
بحث ما اینجا مصداقی از «منطق جزء بهجای کل» ) (pars pro totoاست :اگر
از درون یک پدیده به آن بنگریم ،گویی کلیت آن را میبینیمو اما اگر از بیرون به آن
نگاه کنیم ،تنها جزئی از آن پدیده را خواهیم دید .دقیقا بر اساس همین منطق ،حقوق
بشر از دیدگاه فرهنگ مدرن غرب پدیدهای جهانشمول به نظر میآید ،اما از منظر
بیرونی هرگز چنین نیست .حال ،اگر رویکرد ما بر اساس همان منطق جزء بهجای کل
باشد ،آیا میتوانیم همزمان کل را بهجای جزء ( )totum in parteو جزء را بهجای
کل ( )pars pro totoببینیم آیا فرهنگهای دیگر هم در حقوق بشر گفتاری
جهانشمول میبینند یا آنکه باید بگوییم که این تنها یکی از راههای نگاه به مسائل
انسان است
پاسخی که مدعی کشف کل بهجای جزء است جال

به نظر میرسد ،اما قانعکننده

نیست .این پاسخ البته وسوسهای است برای روشنفکرانی که هر تأییدی بر نظراتشان
را حمل بر قابلیت جهانشمولی آن میدانند .این پاسخ همچنین وسوسهای برای
سیاستمدارانی است که وقت و حوصلهای برای تأملهای عمیق نداشته و در عوض
شعارهای جزئی حزبشان را به جای ارزشهای کلی جا میزنند.
با ارائهی چنین پاسخی ،ما قاضیان خودخواندهی بشریت خواهیم بود .این درحالیست
که فلسفه (که در موقعیتی زمان-مکانی میاندیشد) به ما میگوید که هیچکس دسترسی
مستقیمی به قلمروِ جهانشمول تجربهی بشری ندارد .ما تنها میتوانیم غیرمستقیم و از
طریق چشماندازی محدود ،کلیت را بشناسیم .حتی اگر تمام آرای بشری موجود را
بدانیم ،جمع این آرا خود یک رأی دیگر خواهد بود .به «کلیت» تنها میتوان از پنجرهی
محدودِ نگاهِ خود نظر افکندو نه صرفاً به دلیل اینکه «کل» همواره بیشتر از جمع
اجزای آن است ،بلکه همچنین به این دلیل که کل مستقل از اجزایی که از طریق آن

48۷

ریمون پانیکار  /ترجمهی لیال فغفوری آذر و شاهین نصیری

دیده میشود نمیتواند وجود داشته باشد .کلیت ،تنها از درون و از طریق جزءِ مرتبط با
آن دیده میشود و هیچ موقعیتی وجود ندارد که بتوان اجزاء را در آن ادغام و حل کرد.
همزیستی تنها بر یک زمین مشترک ممکن است ،یعنی «همبودنی» ) (co-esseکه از
سوی طرفهای مختلف بهرسمیت شناخته شود.
معما هم البته دقیقاً همین است .این تنها «کلیت» است که هدف ما قرار میگیرد،
درحالیکه ما همچنان فراموش میکنیم آن چه میبینیم تنها «جزء» است که ما آن را
در جایگاه «کلیت» تلقی میکنیم .بگذارید به ماال دیگری اشاره کنیم :زمانی که یک
مسیحی بگوید که مسیح نجاتبخش جهان نیست ،بر اساس عرفِ مرسوم دیگر مسیحی
خوانده نخواهد شد .اما یک غیرمسیحی نمیتواند و نباید با چنین باوری موافق باشد .تنها
در یک گفتگوی دو طرفه است که دیدگاهها تغییر و تحول مییابند .مسیح برای
مسیحیان نماد کلیت خواهد بود و برای غیرمسیحیان صرفاً نمادی که به مسیحیان تعلق
دارد .ماالهای بیشماری در تاریخ (بهویژه در غرب) صریحاً نشان میدهند که
ناهشیاری ما به این واقعیت ،تکرار فجایعی را که به نام یک خدا ،یک امپراتوری ،یک
مذه

و آنچه امروز تحت لوای یک علم و یک فناوری صورت میپذیرند ،در پی

خواهد داشت .بهبیانی خالصه ،ما به یک هرمنوتیک نوین نیازمندیم :به هرمنوتیک
میانجایی که تنها در یک دیالوگ میانمنطقی ( )dialogicalامکان ظهور و رشد پیدا
می کند .این دیالوگ به ما نشان خواهد داد که نه جزء را به جای کل باید اصل قرار
دهیم و نه باور داشته باشیم که کل را میتوانیم در جزء بیابیم .ما باید آنچه طرف
گفتگویمان میگوید را بپذیریم :وقتی که آگاه باشیم که همواره جزء را بهجای کل
میبینیم ،آنگاه موفق خواهیم شد که کل را در جزء دیده و به همسُخن از این نظر پاسخ
دهیم .این یک وضعیت انسانی است که من آن را کاستی نمیدانم .خودِ این امر نیز
سرفصل جدیدی در تکارگرایی است.
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حال بگذارید ماالی دیگر را از چشماندازی متفاوت ،بدون آنکه بخواهیم هیچ معادل
همریختی ارائه کنیم ،مورد بررسی قرار دهیم.
* یک تأمل هندی
واژهی «هندی» در اینجا هیچگونه داللت سیاسی ندارد و به «ملتی» که سومین
جمعیت بزرگ مسلمان جهان را دارد اشاره نمیکند .این واژه در اینجا ناظر به نگرش
آیین سنتی هندو ،بودایی و جین ) )Jainاز هستی است.
شاید دارما ) (dharmaبنیادیترین واژه در سنت هندی باشد که بتواند ما را به
کشف یک نماد همریخت که احتماالً با مفهوم غربی «حقوق بشر» همسو است هدایت
کند .من تأکیدی ندارم که دارما همان معادل همریخت حقوق بشر است .اما باور دارم
اندیشیدن به دارما به ما کمک کند که بتوانیم بر زمینهای مشترک پا بگذاریم تا بدانیم
وقتی در سیاق سنتیِ هندی در جستجوی «حقوق بشر» هستیم ،به دنبال چه باید باشیم.
همانطور که گفته میشود ،معنای واژهی دارما چندآوا است :افزون بر عنصر ،داده،
کیفیت و سرچشمه ،دارما به معنای قانون ،هنجارِ رفتاری ،ویژگی اشیا ،حق ،حقیقت،
رسم ،اخالق ،عدالت ،راستی ،مذه  ،تقدیر و چیزهای دیگر است 1.اگر بخواهیم معادل
مشترکی برای تمام این نامها در زبان انگلیسی پیدا کنیم ،به جایی نخواهیم رسید .اما
شاید ریشهشناسی واژگان بتواند یک استعارهی ریشهای را که پایهی تمام معناهای این
واژه است به ما نشان دهد .دارما همان امر «نگاهدارنده» است که به همه چیز و در
نهایت به «سهجهان» ( )trilokaانسجام و استواری میبخشد .عدالت ،روابط انسانی را
به هم پیوند میزندو اخالق ،انسان را در هارمونی نگاه میداردو قانون ،اصل الزامآور
روابط انسانی استو مذه  ،آن چیزی است که موجودیت جهان را پابرجا نگاه میداردو
1از ریشهی  dhrبه معنای نگاه داشتن ،حفظ کردن ،در کنار یکدیگر نگهداشتن .مقایسه کنید با
 tenereدر التین و  tenetدر انگلیسی.
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سرنوشت ،آن چیزی است که ما را به آینده ربط میدهدو حقیقت ،یکپارچگی درونی
چیزهاستو عنصر ،کوچکترین جزء مادی و معنوی است که میتواند از سازگاری
درونی برخوردار باشدو و در موارد مشابه نیز میتوان اینگونه ریشهیابی کرد.
با این اوصاف ،جهانی که در آن دارما مرکزیت داشته و تقریباً فراگیر است،
معطوف به یافتن «حق» یک فرد در برابر فرد دیگر یا در برابر جامعه نیستو بلکه
چنین جهانی با سنجش «دارمیک» (حق ،راستی و سازگاری و  )...یا «نا-دارمیک»
بودن یک چیز یا کنش در بسترِ درهم تنیدهی خدا-انسان-کیهانی (theo-anthropo-
) cosmicدر سراسر هستی سروکار دارد.
دارما یک اصل آغازین است .نباید امید داشته باشیم که بتوانیم آن را با اصول
اخالقی یا حتی شناختشناسی بفهمیم (مقایسه کنید با مورد گیتا  .)Gitaدارما هم بحران
و هم راهحل ،هم باید و نباید را دربرمیگیرد .هیچ دارمای جهانشمولی ورای و مستقل
از «سوادارما» ( )svadharmaوجود ندارد .سوادارما همان دارمایی است که ذاتاً در
هر چیز وجود دارد .سوادارما همزمان برآیند و واکنش به دارمای هر کس دیگری
است.
در اینجا نقطهعزیمت فرد نیست ،بلکه تمام زنجیرهی پیچیدهی هستی است« .مانو»
( )manuمیگوید که «سوایامبو» ( Svayambhuخود-هستنده) برای محافظت از
جهان به طبقهها و وظایفشان سامان داد 1.دارما نظم تمام هستی است ،آن چیزی است
که جهان را هماهنگ میکند ۲.وظیفهی فرد این است که از «حقوق» خود محفاظت

«1مانو»  1,31و .1,87
2مقایس اه کنیااد بااا :لوکاسااامگراهای مشااهور گیتااا و تعریااف مشااهور از مهابهاراتااا «کااه مااردم را
حفظ میکند و از ایشان پشتیبانی میکند)Karnaparvam, LXIX, 59( ».
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کندو وظیفه دارد که جایگاه خود را نسبت به جامعه و کیهان و هچنین نسبت به جهان
استعال بخشد.
ی
در این بندهای کوتاه روشن شد که گفتمان «حقوق بشر» در بستر فرهنگ سنت ِ
هندو ویژگی متفاوتی به خود میگیرد .پیدا کردن معادل همریخت حقوق بشر در
فرهنگی که به تمامی در درکی از دارما غوطهور است ،مسیر اصلی مقالهی ما را منحرف
میکند .ما این ماال هندی را تنها برای پردازشِ همهجانبهترِ سؤالی که در عنوان این
مقاله طرح شد ارائه میکنیم.
اما برای اینکه این بحث ناقص نماند ،بگذارید مشاهدهای را مطرح کنم .از نظر من،
سوادارما معادل همریخت حقوق بشر استو همریختی به معنای هممعنی بودن نیست که
مطابق با آن بتوان هر آنچه را که در مفهوم حقوق بشر وجود دارد در سوادارما هم پیدا
کرد (یا برعکس) .فرهنگها کلیتهایی هستند که نمیتوانند در دو سوی موازنهی
تقارن قرار گیرند .غرب مدرن برای برخورداری از یک جامعهی عادالنه بر مفهوم حقوق
بشر تأکید دارد .هند سنتی هم برای برخورداری از یک نظم دارمیک بر سوادارما تأکید
دارد.
ما تالش کردیم تا از این چشمانداز هندی به گفتمان غربی حقوق بشر نور بیفکنیم.
اما الزم است که همزمان تأکید کنیم که این نقد هندی بهطور ضمنی به این معنا نیست
که مدل هندی بهتر است ،یا این که فرهنگ هندی به شهود بنیادین خود متعهد بوده
است (همانطور که مسکلهی طرد اجتماعی و انحطا نظام طبقاتی-کاستی بهخوبی اثبات
عدمتعهد است).
در رویارویی و گفتوگو با مدل غربی ،نقد هندی بهطور بنیادین بر این تأکید دارد
که حقوق بشر نباید مطلق انگاشته شوند .این امر صحبت از حقوق بشر بهماابهی عناصری
«عینی» که منفک از جهان هستند را به چالش میکشد .بهنظر میرسد این همان چیزی
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است که بهطور ضمنی در نخستین مادهی اعالمیه جهانی بیان میشود« :تمام افراد بشر
آزاد زاده شده و در شأن و حقوق با یکدیگر برابر هستند .آنها بهرهمند از عقل و آگاهی
هستند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند ».نسبی کردن حقوق ،به این معنا
که حقوق و امتیازات خاص به دلیل بهرهمندی از موقعیتی ویژه در جامعه به انسان تعلق
گیرند ،با این ماده سازگار نمینماید .رهیافت هندی در بسط این موضوع بر نکات زیر
تأکید دارد:
 .1حقوق بشر تنها حقوق بشر افراد نیستند« .انسان» ) ،(humanumتنها در فرد
تجلی نمییابد .فرد یک انتزاع است و یک انتزاع نمیتواند موضوع غاییِ حقوق باشد.
همانطور که اشاره کردیم ،فرد تنها گرهای در یک بافتار ارتباطاتی است که ساختار
هستی را شکل میدهد .گرهها میتوانند بهانفراد همسان باشند ( jivaیا atmanیا
 ،)anatmaاما این جایگاه آنها در بافتار است که مجموعهی «حقوق» متعلق به یک
فرد را تعیین میکند .فردیت نه یک مقولهی ذاتی بلکه یک مقولهی کارکردی است.
ساختار گیتی سلسلهمراتبی است ،اما این بدین معنا نیست که ردههای باالتر حق این را
داشته باشند که حقوق ردههای پایین را پایمال کنند (اگر چنین چیزی رخ دهد ،هارمونی
هستی بههم خواهد ریخت) .من وارد بحث از مزایا یا معای

این جهانبینی نمیشوم .با

این حال باید در نظر داشته باشیم که این درک تنگاتنگ با فهم ما از «کارما» )(karma
مرتبط است و به همین دلیل نباید بیرون از میدان معنایی خود ارزیابی شود.
 .۲حقوق بشر تنها مربو به انسان نیستند .آنها متقابال مربو به نمایش تامِ کیهانیِ
گیتی هستند که حتی در آن خدایان نیز غای

نیستند .حیوانات ،تمام موجودات حساس

و موجوداتی که فاقد روح فرض میشوند نیز در برهمکنش مربو به حقوق «بشر»
درگیر هستند .انسان با اینکه حقیقتاً موجود منحصربهفردی است ،به شکلی ماهوی از
هستی متمایز نیست .حتی میتوان پرسید که آیا حقوق بشر منحصر ًا به انسان تعلق
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دارد چنین فرضی شاید به دالیل عملگرایانه مفید باشد .اما زمانیکه فراموش کنیم
دلیل «انحصاری» شناختن حقوق بشر اهدافی عملگرایانه بودهاند ،اصل موضوع زیر
سؤال خواهد رفت .اینجا کیهانشناسی و الهیات برای دستیافتن به درکی جدید ،دوباره
به کار خواهند آمد .اینکه هندِ مدرن ،با پذیرفتن و تطبیق خود با علم مدرن به شکل
امروزیِ آن ،تا کی قادر به پاسداشت این درک خواهد بود موضوع دیگری است .ولی
ما همچنان شاهد ماندگاری الگوهای اساطیری هستیم.
 .3حقوق بشر تنها «حقوق» نیستند .آنها پیوسته وظایف را هم دربرمیگیرند .انسان
تنها تا جایی از «حقِ» بقا برخوردار است که به وظیفهی خود در نگاهداری از جهان
عمل کند ) .(lokasamgrahaما تنها تا جایی از «حقِ» غذا خوردن برخورداریم که
اجازه دهیم از سوی نظمی باالتر خورده شویم [چرخهی تجزیهی بدن م .].حقِ ما تنها
مشارکت در کارکردِ کلیِ متابولیک جهان است.
ما باید «اعالمیهای جهانی از حقوق و وظایف» داشته باشیم که هستی را در کلیت
آن دربرگیرد .بدیهی است که این نهتنها نیازمند انسانشناسی دیگری است ،بلکه نیاز
به کیهانشناسی و الهیات دیگری هم دارد (که به نام آن آغاز گردد) .گفتن اینکه
تنها انسانها ،و نه حیوانات ،میتوانند چنین اعالمیهای را درست کنند ،به همان اندازه
بیاعتبار است که اعالمیهی جهانی حقوق بشر را به دلیل غیبت ناگاس [قبیلهی هندی
م ].و ماسای [قبیلهی آفریقایی م ].در روند صورتبندی این اعالمیه به چالش بکشیم.
 .۴حقوق بشر متقابالً از هم تفکیکپذیر نیستند .آنها نهتنها با کلیت کیهان و وظایفی
که در پیوند با آن است پیوند خورده ،بلکه در درون خود نیز یک کلیتِ هماهنگ را
شکل میدهند .به همین دلیل ارائهی یک فهرست نهایی از حقوق بشر از چشمانداز
نظری ممکن نیست .این هماهنگیِ جهانی است که در نهایت اهمیت دارد .با اذعان به
این واقعیت که هند هم مانند بسیاری از کشورهای دیگر به تدوین قوانین آگاه و نیازمند
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است ،این موضوع بیاعتبار نمی شود .شاید هند دقیقاً به این دلیل که قانونگذاری
همواره امری نابسنده است ،بیشتر از هر کشور دیگری از وسواس و ریزهکاریهای
حقوقی رنج میبرد1.
 .۵حقوق بشر مطلق نیستند .آنها در درون خود نسبی هستند .آنها روابطی در بین
موجودات را نمایندگی میکنند .افزون بر این ،این موجودات خود نیز در درون روابطی
قرار گرفتهاند .ادعای اینکه ارزش انسانی من به جایگاهم در جهان وابسته است ،یک
کاریکاتور از تصویری است که در آن شأن فرد بر اساس فقیر و غنی بودن یا تعلق او
به جایگاه طبقاتیِ خاص و مواردی از این قبیل تعیین شود .نگاه سنتی هندی (با وجود
ناکارآمدی سیستمی در عمل و حتی افول آن در طول زمان) را نمیتوان به چنین
برداشتی تقلیل داد .اما باید دانست که این نگاه مسیر خود را از رهیافتی کلنگر آغاز
میکند و بعد از آن جزئیات هستی را بر اساس جایگاه و کارکردشان در کلیت شناسایی
و تعریف میکند .در اصل ،گره هیچ نیست (به دلیل اینکه همه چیز بافتار است).

1یااک مثااا جدیااد میتوانااد بااه روشاان شاادن ایاان موضااوع کمااک کنااد :در ماااه جااوالی سااا
 1981جنجاا بزرگاای بارای مااردم هناد ایجاااد شااد 352 ،نفار از اعضااای کاسات روسااتای کوچاکِ
 Minakshipuramدر  Tamilnaduبااه دیاان اسااالم درآمدنااد ،کااه ایاان را میتااوان احتماااالً
اقاادامی اعتراضاای و واکنشاای بااه طردشدنشااان از کاساات هناادویی دانساات .جالااب اساات بااه ایاان
نکتااه توجااه کناایم کااه  Vishveshva Tritha swamijiکااه ماننااد بساایاری از رهبااران
مااذهبی هناادوی دیگاار کااه در براباار ایاان اماار سااکوت کردنااد ،اکنااون ،حتاای اگرچااه بااه دالیاام
سیاسی و فرصت طلبانه ،بایاد علیاه نجاز دانساتن یاک عاده و تبعایض صادای خاود را بلناد کنناد
و بااارای ایااان کاااار باااه قاااوانین بازدارنااادهای مانناااد «مانااااوا-دارماستاساااترا» (Mānava-
) Dharmaśāstraو دیگر قوانین مقدس در سیستم توجه نداشته باشند .مقایسه کنید با:
The Indian press from May to August, 1981; e.g. The Hindu from Madras,
May 26; July 15, 16,18, 28, 29, 30; August 2; etc.
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ی غربی و هندی تنها بهواسطهی اسطورههای خودشان قابل درک
 .6هر دو نظامِ فکر ِ
هستند .هر دوی نظامها بر نوعی اجماع استوارند .زمانی که آن اجماع به چالش کشیده
شود ،باید اسطورهی جدیدی پیدا کرد .اسطورهی درهم شکسته شده ،وضعیت کنونی
هند استو در مقیاس بزرگتر و در جهان نیز شاهد این امر هستیم .تفکر امروزی دیگر
نمی تواند بپذیرد که حقوق افراد باید تنها با درنظر گرفتنِ جایگاه آنها در بافتار هستی
تعین یابد .همچنین بهنظر میرسد پذیرش اینکه حقوق افراد آنقدر مطلق هستند که
هیچ وابستگی به موقعیت خاص فرد ندارند قابل قبول نیست.
به بیان خالصه ،در حال حاضر هیچ تکوریِ درونزایی قادر به وحدتبخشیِ جوامع
امروزی نیست و هیچ ایدئولوژی وارداتی یا تحمیلی را هم نمیتوان جایگزین آن کرد.
باروری متقابل فرهنگها وظیفهی انسانی عصر ماست .اعالمیه از فرد در برابر سوء-
استفادهی دولت یا جامعه دفاع میکند .نگرش هندی خواهد گفت که ما بخشی از یک
کلیت هماهنگ در سفری به سوی هدفی غیرتاریخی هستیم .برهمکنشها ،تاروپود
جهان هستند .سنتهای فرهنگی و مذهبی را باید بهماابهی یک کلیت فهمید و درک
صرفاً جزئی از آنها بینشهایشان را مخدوش میکند .کارمای هندی خارج از بستر خود
به تقدیرگرایی مبدل خواهد شد ،در حالیکه خیرخواهی مسیحی خارج از نظام خود به
نوعی ستم تبدیل میشود .آری ،جهانیسازی حقوق بشر بیشک پرسشی ظریف و
حساس است.

بهعنوان نتیجه
آیا مفهوم حقوق بشر در یک درک غربی ریشه دارد
بله.
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آیا جهان باید از اعالم و الزماالجرا کردن حقوق بشر خودداری کند
خیر.
با وجود این ،سه معیار کیفی باید درنظر گرفته شود:
 .1برای اینکه یک زندگی معتبر انسانی در گسترهی «ابرماشین» دنیای
تکنولوژیک مدرن ممکن باشد ،حقوق بشر یک حکم الزامآور است .دلیل اینجاست
که توسعه و معنای مفهوم حقوق بشر به توسعهی آرام آن ابرماشین متصل است .اینکه
تا کجا افراد ،گروهها و ملتها با این سیستم امروزی باید همکاری کنند سؤالی دیگر
است ،اما دفاع از حقوق بشر ،در صحنهی مدرن سیاسی آنطور که با گرایشهای
اجتماعی-اقتصادی و ایدئولوژیک امروزی تعریف شده است ،وظیفهای مقدس است .با
این حال ،باید توجه داشت که معرفی حقوق بشر (مسلماً به معنای غربی آن) به
فرهنگهای دیگر ،پیش از معرفی «فرهنگِ فنبنیاد» ) ،(technicultureنهتنها به
قرار دادن ارابه در برابر اس
فراهم میسازد (شبیه یک اس

منجر خواهد شد ،بلکه زمینهای برای تجاوز تکنولوژیک
تروا که پیشتر به آن اشاره کردیم) .و اما تمدن

تکنولوژیک بدون حقوق بشر به غیرانسانیترین موقعیتهای قابلتصور منجر خواهد
شد .معما آزاردهنده است .این امر توجه به دو نکتهی زیر را مهمتر و ضروریتر
میسازد.
 .۲باید فضایی برای سنتهای دیگر بهوجود آورد تا بتوانند نگرشهای همریخت
خود را در تطابق یا رویارویی با «حقوق» غربی ساخته و صورتبندی کنند .یا به جای
آن ،این سنتهای جهانی باید برای خود فضایی بگشایند ،چراکه بهنظر نمیآید کسی
بخواهد چنین کاری برای آنها انجام دهد .از ارائهی جایگزینهای مناس

یا حتی یک
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مکمل معقول که بگذریم ،پیدایش این فضا ضروی است ،چراکه در غیر این صورت
بقای فرهنگهای غیرغربی غیرممکن خواهد بود .اینجا نقش رویکرد میان-فرهنگیِ
فلسفی بسیار مهم است .تا جایی که به اصول برمیگردد ،نیاز به تکارگرایی انسانی
اغل

بهرسمیت شناخته میشود ،اما در عمل به اجرا گذاشته نمیشود .این صرفاً به این

دلیل نیست که موتوری که ایدئولوژیِ «همهاقتصادنگری» (که متصل به ابرماشین
است) را به حرکت درآورده در حال گسترش به سراسر دنیا استو بلکه به این دلیل
است که جایگزینهای مناس

تاکنون در سطح نظری ساخته و پرداخته نشدهاند.

 .3یک فضای میانی برای انتقاد متقابل باید ایجاد شود که به باروری و توانمندسازی
متقابل منجر شود .شاید چنین مبادلهای به زایش اسطورهای جدید و نهایتاً تمدنی انسانیتر
کمک رساند .دیالوگِ میانمنطقی بهنظر روشی اجتنابناپذیر است.
شاید یک پیشنهاد در اینجا به ما کمک کند .اگر با استعارهی گره (فردیت) و
بافتار (شخصیت) بازی کنیم ،میتوانیم احتماالً دریابیم که فرهنگهای سنتی صرفاً بر
بافتار تأکید داشتهاند (دوستی ،ساختار سلسلهمراتبیِ جامعه ،وظیفهای که باید ایفا شود،
نقش هر بخش نسبت به کل) ،به شکلی که گره خاموش شده و به آن به اندازهی کافی
اجازه داده نشده تا از فضای آزاد برای کس

هویت خویش بهرهمند شوند .از سوی

دیگر ،مدرنیته صرفاً بر گرهها تأکید دارد (خواست آزاد هر فرد در انتخاب گزینهها،
یکتایی هر فرد و اتمیزه شدن جامعه) به شکلی که اغل

گره در انزوا گم شده ،در

تحرک اجتماعیاش از خودبیگانه شده و در رقابت با گرههای قدرتمندترِ دیگر ،زخمی
یا کشته شده است .شاید انگارهی «شخصیت» بهعنوان رفت و برگشت میان گره و
بافتار ،همچنین به واقعیت درآوردن این امر که آزادی تنها توانایی انتخاب بین
گزینههای داده شده نیست ،بلکه قدرت در خلق گزینهها را نیز دربرمیگیرد ،میتواند
سرآغازی باشد برای باروریِ متقابلی که پیشنهاد دادیم.
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چنانکه بسیاری از فرهنگها بر خدا تمرکز دارند و برخی فرهنگهای دیگر در
بنیاد خود کیهانمحور هستند ،فرهنگی که مفهوم حقوق بشر را ارائه میکند اکیداً یک
فرهنگ انسانمحور است .شاید ما اکنون برای نگرشی کیهان-خدا-انسانی از هستی که
در آن امر الهی ،انسان و امر کیهانی با هم درآمیخته هستند آماده شده باشیم که کمابیش
با تحقق حقوق واقعی انسانی ما هماهنگ باشد.

نقد اقتصاد

سیاسی

نظریهی مدرن پولی:
دستاوردها و مخاطرات احتمالی
احمد سیف

۵00

احمد سیف

این روزها یکی از نظریههایی که درمیان طیف گستردهای از چپاندیشان مقبولیت
زیادی یافته نظریهی مدرن پولی استتت که درواقع برای برنامههای اقتصتتادی دولت
زمینهی نظری فراهم میکند تا با پولی که بانک مرکزی یک کشور منتشر میکند در
پروژه های زیرستتاختی ،ایجاد اشتتتغال و حتی صتتنایع بدون واهمه از ایجاد بحران،
سرمایهگذاری کند .این نگاه البته در تقابل م ستقیم با دیدگاه غال

نولیبرالی ا ست که

نهفقط مخالف مداخالت دولت دراقت صاد ا ست بلکه بهخ صوص در پیوند با تأمین مالی
پروژههای دولتی از راه وامستتتانی مواضتتع بهشتتدت مخالف دارد و مدعی استتت که
وام ستانی زیاد دولت با افزودن بر نرخ بهره در اقتصاد موج

خفگی سرمایهگذاری از

سوی بخش خصوصی خواهد شد.
بنیان نظری نظریهی مدرن پولی چارتالیستتم استتت که برای اولین بار در 19۰۵
جورج فریدریش نپ ،اقت صاددان را ستگرای آلمانی ،در کتاب «تکوری دولتی پول»
مطرح کرد .چارتالی سم در واقع نگاهی به من شآ تاریخی پول ا ست که دربرابر دیدگاه
م تالیستتم – فلزبن یان  -قرار میگیرد .این دو د ید گاه در بارهی پ یدایش پول نظرات
متفاوتی دارند.
متالی سم ،براین باور ا ست که پول به این دلیل بهوجود آمد تا محدودیتهای نظام
م بادلهی ت هاتری را برطرف ک ند .به همین دل یل فلز های گرانب ها ،برای نمونه طال و
نقره که دارای ارزش ذاتی و طبیعی هستند به صورت واحد پول درآمدند .ارزش واحد
پول ملی درنتیجه به مقدار خلوص فلزهای گرانبها ،و حتی زمانی که پولهای کاغذی
هم رایج شد و جای سکههای طال و نقره را در این مبادالت گرفت ،برای چندین دهه،
ارزش پول کاغذی به میزان طال و نقرهای که ذخیره شتتتده بود بستتتگی داشتتتت
(بهاصطالح استاندارد طال).
چارتالیستتتها بهعکس براین باورند که دولت درواقع تصتتمیم میگیرد که چه
چیزی میتواند به صورت پول دربیاید ،و این کار هم نه به خاطر م شکالت نا شی از
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مبادالت تهاتری ،بلکه از آن روستتت که دولت تصتتمیم میگیرد که برای پرداخت
مالیاتها و یا دیگر بدهیها چه واحدی را میپذیرد .برا ساس دیدگاه نپ پول در واقع
مخلوق نظام حقوقی استتت و پول نه به صتتورت طبیعی بلکه به خاطر قوانین دولتی به
وجود آمده است.
به این ترتی  ،دو دیدگاه متفاوت دربارهی منشتتاء پول داریم ،برای ستتادگی کار
خودم اولی را تکوری کاالیی پول مینامم که پول به عنوان مقوله ای درونی ناشتتی از
عملکرد مبادالت کاالیی در بازار استتت و دوم تکوری دولتی پول ،که نپ و پیروانش
مدافع آن هستتتند که درآن استتتفاده از پول برای بازپرداخت بدهی و حتی وامستتتانی
پیش تر از مبادالت کاالیی در بازار پیش آمده استتت .به عبارت دیگر علت اصتتلی
پیدایش پول نه نیاز برای رفع مشتتکالت ناشتتی از مبادلهی تهاتری بلکه درواقع یافتن
یک واحد محاسبه بود.
در ابتدا اشتتاره کردم که نظریهی مدرن پولی مورد استتتقبال شتتماری از فعاالن
چپاندیش جهانی قرار گرفته استتت بهویژه در انتخابات ریاستتت جمهوری امریکا،
نامزدهای چپگرای حزب دموکرات به شدت مدافع این نگرش هستند و حتی با ارایه
«طرح جدید (نیودیل) ستتبز» کوشتتیدند چگونگیاجرای آن را درعمل درمعرض نگاه
رأی دهندگان امریکایی قرار بدهند .برای ارزیابی این مقبولیت بهاخت صار سعی خواهم
کرد که تکوری پول نزد مارکس را با آن چه که این نظر یهی مدرن مطرح میک ند
مقایسه نمایم.
آنچه بین تکوری پول نزد مارکس و این نظریهی مدرن م شترک ا ست این ا ست
که منشتتاء پول به قبل از نظام تولیدی ستترمایهداری برمیگردد ولی اختالف این دو
دیدگاه در این ا ست که برای مارکس من شاء ظهور پول دولت نی ست .بعالوه هم در
نطریهی مدرن پولی و هم در نظریهی پول نزد مارکس این امر واقعیت دارد که دولت
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میتواند پول چاپ کند ،ولی اختالف این دو دیدگاه در این ا ست که برخالف ادعای
مدافعان نظریهی مدرن پولی دولت نمیتواند درعین حال ارزش پول را هم کنترل کند.
هم نظریهی مدرن پولی و هم مارکس استتاس تکوری مقداری پول را که ستتپس
میلتون فریدمن صورتبندی کرده است نادرست میدانند ،یعنی نمیپذیرند که تورم و
یا رکود به تصتتمیمات بانک مرکزی در تزریق یا عدم تزریق پول بهوستتیلهی بانک
مرکزی بستتگی دارد .درواقع این تقاضتا برای پول استت که عرضتهی پول را معین
میکند ،نه برعکس .به سخن دیگر وقتی بانکها وامدهی میکنند در آن صورت است
که ودیعه و اعتبار برای تأمین مالی وام ایجاد می شود و این رابطه برعکس نی ست .به
سخن دیگر در هر دو مورد ،پول درواقع پوششی برای اقتصاد واقعی نیست بلکه اقتصاد
سرمایهداری مدرن اقت صادی ا ست که با منا سبات پولی خ صلتبندی می شود .دولت و
بانک مرکزی نمیتوانند با کو شش برای کنترل عر ضهی پول رونق اقت صادی ایجاد
کرده یا از رکود جلوگیری کنند .برای نشتتان دادن نادرستتتی نظریهی مقداری پول بد
نیست اشاره کنم که در سالهای اخیر که در اغل

کشورهای سرمایهدارسرمایهداری

شاهد سیاست تزریق پول به اقتصاد بودهایم و شاهدیم که تزریق مقادیر بسیار هنگفت
پول به اقت صاد موج

ایجاد رونق و افزایش نرخ ر شد اقت صادی ن شده ا ست .تراز مالی

بانکهای مرکزی به خاطر تزریق بیحستتاب پول متورم شتتده استتت ولی نه شتتاهد
افزایش اعتبارات بانکی هستیم و از آن مهمتر نه شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی بوده
ایم.
عمدهترین اختالف بین نظریهی مدرن پولی و پول در دیدگاه مارکس این استتت
که برای مارکس ،سرمایهداری یک نظام اقت صادی ا ست که در آن همهی منا سبات
پولی شده ا ست .سرمایهداران با سرمایه به شکل پول آغاز میکنند که در تولید و در
کاالها سرمایهگذاری می شود و پس آنگاه از فرایند تولید  -با بهرهک شی از نیروی
کار  -به آنجا میرسد که ارزشهای تازهای تولید میکند که به شکل سرمایهی پولی
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بیشتر درمیآید .به این ترتی  ،تقاضتتا برای ستترمایهی پولی در واقع تعیینکنندهی
تقا ضا برای اعتبار ا ست .بانکها هم بهعنوان بخ شی از این فرایند انبا شت سرمایه به
تولید پول و یا اعتبار د ست میزنند ،نه این که سرمایهی مالی چیزی متفاوت از تولید
ستترمایهدارانه باشتتد .نظریهی مدرن پولی مدعی استتت که تقاضتتا برای پول ناشتتی از
«روحیهی حیوانی» عوامل منفرد ا ست (آنگونه که کینزگراها میگویند) و یا به این
خاطر است که دولت به تولید اعتبار نیازمند است (نظریهی مدرن پولی) .برعکسِ این
دو نگاه ،مارکس ولی براین باور استتت که ارزش پول در نهایت با ستترعت انباشتتت
سرمایه و مصرف سرمایهداران تعیین میشود.
به این ترتی  ،اختالف ا سا سی بین تکوری پول نزد مارکس و نظریهی مدرن پولی
به این صورت برج سته می شود که تکوری پولی مارکس درواقع پول وجه م شخ صهی
شیوه تولید سرمایهداری ا ست – از نظر مرحلهبندی تاریخی م شخص ا ست  -درحالی
که در نظریهی مدرن پولی ،مقولهی پول غیرتاریخی استتت .برای مارکس ،در نظام
سرمایهداری ،پول در واقع شیوهی بیان ارزش و بیان ارزش ا ضافی ا ست .به رابطهی
زیر که دورپیماییهای سرمایه نزد مارکس را نشان میدهد توجه کنید:
’M-C-P-C’-M
در این رابطه ،پول اول  Mبه این دلیل میتواند با کاال  Cمبادله شود چون در واقع
شکل بیان ارزش آن است و به همین نحو  ’Mهم در واقع شکل بیان ارزش  ’Cاست.
به عبارت دیگر اگر نفس مبادله جزیی از تولید کاالیی نباشتتد ،پول نمیتواند مبادلهای
را سامان دهد چون آنچه که مبادله می شود درواقع بیان کار مجردِ اجتماعاً الزم و در
نتیجه ارزش آن استتت .درواقع به این نکته اشتتاره میکنم که برای مارکس پول در
فرایند مبادله ایجاد نمیشتتود بلکه درواقع بیان پولی ارزش مبادله ،و به عبارتی دیگر،
زمان کار اجتماعاً الزم برای تولید آن کاالست.
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تکوری مارکس عملکرد پول را دریک اقتصاد کاالیی سرمایهداری نشان میدهد و
از نظر مرحلهبندی تاریخی هم مشخص است .برای مارکس ما یک تکوری عمومی پول
که برای همهی دورانها در ست با شد و حتی منا سبات در دورههای پی شا سرمایهداری
را تو ضیح دهد نداریم .بالفا صله ا ضافه کنم که البته واقعیت دارد که پول همان طور
که چارتالی ستها و کینزگراها میگویند -به عنوان یک واحد محا سبه برای مالیات و
پرداخت بدهی پیدا شد ولی این نکته با نظریهی پولی مارکس برای دوران سرمایهداری
تناقضی ندارد که ظهور پول را ناشی از عمومیشدن تولید کاالیی میداند.
از نگاه مارکس ،پول در شیوهی تولید سرمایهداری سه عملکرد دارد:


واحد محاسبهی ارزش است.



وسیلهی مبادله است.



واحد ذخیرهی ارزش است.

عملکرد واحد محاسبهی ارزش بودن پول درواقع از تکوری ارزش تتت کار مارکس
نتیجه میشتتود و این البته عمدهترین اختالف بین دیدگاه مارکس و مدافعان نظریهی
مدرن پولی ا ست که ا سا ساً فاقد تکوری ارزش ه ستند و به همین دلیل ،برای ارزش
اضافی هم فاقد تکوری هستند.
درواقع در نگاه مدافعان نظریهی مدرن پولی پول از مقولهی ارزش جدا میشتتود و
پول عامل اصلی تغییر در نظام سرمایهداری برآورد میشود که به گمان من از وارسیدن
واقعیت مناسبات اجتماعی در نظام سرمایهداری و تولید برای سود که عنصر اساسی آن
استتت غفلت میکند .مدافعان نظریهی مدرن پولی بدون این که نظریهی ارزش خود را
تدوین کرده با شند وارد یک دنیای خیالی می شوند که درآن دولت میتواند هر میزان
بدهی که میخواهد ایجاد کرده آن را به اعتبارات تبدیل کند و با هیچ محدودیت و یا
پیآمدی هم دردنیای واقعی سرمایهی مولد و غیرمولد هم روبرو نمیشود.

۵0۵

نظریهی مدرن پولی :دستاوردها و مخاطرات احتمالی

از د ید گاه مارکس پول از طریق بهرهکشتتی از نیروی کار در فرای ند تول ید
سرمایهداری ا ست که پول بیشتر می سازد .ارزشهای تولید شدهی تازه در کاالهایی
که برای فروش آماده می شود متجلی می شود که وقتی به فروش رسید این ارزشها به
زبان پول بیان میشود.
برر سی مارکس دربارهی پول از برر سی کاالهایی چون طال و نقره آغاز می شود
که ارزششتتان میتواند با کاالهای دیگر مبادله شتتود .به این ترتی  ،قیمت یا ارزش
طال در واقع تعیینکنندهی بیان پولی ارزش دیگر کاالها میشتتود .ولی اگر ارزش یا
قی مت طال تغییرک ند  -به خاطر تغییر در میزان کار اجت ما عاً الزم برای تول ید طال -
ارزش پول هم که برای بیان پولی ارزش دیگر کاالها مورد استفاده قرار میگیرد تغییر
میکند .اگر کار اجتماعاً الزم برای تولید طال بهشتتدت کاهش یابد ،ارزش آن هم
ستتقو میکند و این باعث میشتتود تا بیان پولی ارزش دیگر کاالها افزایش یابد.
مرحلهی بعد دربارهی ماهیت پول ظهور پول های کاغذی استتت که در ابتدا و در
دورهی حاکمیت ا ستاندارد طال میزان پول کاغذی به ازای مقدار م شخ صی طال ثابت
بود .و بعد وارد مرحلهای شدهایم که این نسبتهای ثابت هم رعایت نمی شود و شاهد
ظهور پولهای نشتتانهای (بدون پشتتتوانه  )fiat moneyهستتتیم .برخالف دیدگاه
مدافعان نظریهی مدرن پولی این تغییرات ماهیت نقش پول در نظام ستترمایهداری را
تغییر نمید هد .ارزش پول های نشتتتانهای هم همچنان با زمان کار اجتما عاً الزم در
انبا شت سرمایهداری تعیین می شود .وقتی که طال و نقره واحد پولی بودند ارزش شان
مبنای بیان ارزش پولی دیگر کاالها در نظام سرمایهداری بود و حاال که پول ن شانه ی
داریم ،این پول هم در واقع بیان پولی ارزش دیگر کاالها ست که به شکل قیمت آن
کاالها بیان میشود.
به گمان من نقطه قوت نظریهی مدرن پولی در بیان اهداف آن خالصتته میشتتود.
هدف اصتتلی مدافعان این دیدگاه رستتیدن به اشتتتغال کامل بدون تورم استتت که البته
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هدف ب سیار واالیی ا ست ولی برای ر سیدن به آن ادعای شان بر این ا ست که بخش
دولتی نیازی به پس اندازکردن و یا مالیات ستانی ندارد تا بتواند پروژهها را تأمین مالی
کند بلکه تنها با چاپ پول خود میتواند بدون این که با موانعی روبرو شتتود به این
اهداف برسد .و اینجاست که به گمان من مخاطرههای این دیدگاه عیان میشود.
حتی بدون توسل به نظریهی مدرن پولی دولتهای مدرن در چهار دههی گذشته با
سیا ستهای که به اجرا درآوردند و یا آن چه که باید میکردند ولی به دالیل متعدد
انجام ندادند باعث شدند تا نظام مالیاتی نظام سرمایهداری به شدت غیر کارآمد ب شود –
کستتانی که بیشترین بهرهها را از امکانات عمومی میبرند ،ثروتمندان ،درصتتدهای
بهطور روزافزون کمتری مالیات بپردازند  -و شتتاهد بروز مشتتکالت بیشتتماری در
شماری از این ک شورها برای تأمین مالی پروژههای عمومی ه ستیم .بیم آن دارم که
ادعاهای نظریهی مدرن پولی از ستتوی مدافعان بهشتتتهای مالیاتی و متخصتتصتتان
فرار مال یاتی و اجت ناب از پردا خت مال یات مورد بهرهبرداری قرار گرف ته با عث غیر
کارآمدترشدن نظام مالیاتی کنونی ما بشود.
باری ،این نکته درستتت استتت که دولتهای مدرن درتولید و بازتولید پول نقش
استتاستتی دارند ولی واقعیت این استتت که در تعیین ارزش پول قدرت چندانی ندارند.
مستتکوالن نشتتر پول میتوانند هر مقدار پولی که میخواهند منتشتتر کنند ولی این که
ارزش این واحدها در بازارها چگونه تعیین میشتتود دیگر در کنترل دولتها نیستتت.
درواقع ارزش واحدهای پولی با تعداد بیشتتمار تصتتمیماتی که عمدتاً بنگاههای
خصتتوصتتی برای تعیین قیمت اتخاذ میکنند تعیین میشتتود .به همین دلیل استتت که
ارزش پولی که دولت منتشتتر میکند بیثبات میشتتود .پاستتخ مدافعان نظریهی مدرن
پولی به این نکته این استتتت که دولت درواقع با تعیین این که چه چیزی را برای
پرداخت مالیات ها می پذیرد میتواند نقش تعیینکنندهای در تعیین بهای پول داشتتته
باشد .ولی واقعیت این است که اگر نظام مالیاتی مؤثر نباشد – کما این که در این ۴۰
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سال گذ شته نکرده ا ست  -رو شن نی ست بر سر قیمت پول چه خواهد آمد به سخن
دیگر اگر اعتبار دولت به مخاطره بیفتد ،ارزش پولی که منتشر میکند طبیعتاً به سمت
و سوی صفر تغییر میکند .یعنی عوامل اقتصادی با کنار زدن پول نشانهای برای دخیره
کردن ارزش خود به ذخیره کردن طال رو خواه ند کرد ک ما این که پس از بحران
جهانی  ۲۰۰۷-۰۸شتتاهد افزایش چشتتمگیر قیمت طال در بازارهای جهانی بودیم .برای
یافتن نمو نه هایی از ز مانی که اعت بار دو لت به م خاطره میاف تد میتوان به نمو نهی
زیمبابوه در سالهای اخیر و حتی ونزوئالی کنونی نگریست.
خالصه کنم:
بیگمان در ست ا ست که دولتهای مدرن میتوانند هر میزان پولی که نیاز دارند
منتشتتر کنند ولی در عین حال ارزش آن را هم همین دولتها نمیتوانند تعیین کنند.
ارزش پول با حرکت ستترمایه که درواقع با زمان کار اجتماعاً الزم تعیین میشتتود،
مشتتخص میشتتود .مدافعان نظریهی مدرن پولی مدعیاند که ستترمایهگذاری بخش
خصتتوصتتی را میتوان با ستترمایهگذاری دولت که با چاپ پول تأمین مالی میشتتود
جایگزین کرد ولی نکته این استتت که اگر ستترمایهگذاری دولتی با ارزشتتی که در
فرایند تولید در یک اقت صاد سرمایهداری تولید می شود رابطهی تنگاتنگی ندا شته با شد،
ارزش خود را به سرعت از د ست خواهد داد .درواقع افزایش قیمتها و سقو بیشتر
سودآوری موج

کاهش بیشتر سرمایهگذاری و تولید دربخش خ صو صی اقت صاد

سرمایهداری خواهد شد .البته که راه برونرفت از این مخم صه این ا ست که دولت
مدرن بخشهای ا سا سی اقت صاد را در کنترل خود بگیرد ولی این سیا ستی ا ست که
مدافعان نظریهی مدرن پولی مدافع آن نیستند.
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https://www.jacobinmag.com/2019/02/modern-monetary-theory-isnthelping
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چکیده
فروپاشی دولتهای سوسیالی ستی و بحران جاری سرمایهداری غربی -که هر دو ناشی
از مخالفت مردمی فراگیر ه ستند -م ستلزم بازنگری آنار شی ستها و مارک سی ستها از
تمام صفوف در مسکلهی فراروی از جامعهی معاصر است .اینگونه بازنگری باید شامل
بررسی مجدد اندیشهی انقالبیون پیشین و همچنین تجربیات آنها در تحوالت اجتماعی
گذشته باشد.
در زمینهی مسکلهی فراروی ،سنتهای آنارکو-کمونیسم و مارکسیسم وجود دارند
که رویکردهای مشتتابه آنها به پرستتش بازآفرینی جامعه ،احیای توجه و مالحظهی
تطبیقی را ضتتروری میستتازدو از جمله تحلیل های پتر کروپتکین از اینکه چهگونه
جامعهی نوین از درون شرایط مادی سرمایهداری به من صهی ظهور خواهد ر سید ،و
مارکسیستهای «اتونومیست» 31۲که ادعا کردهاند آینده را میتوان درون فرآیندهای
فعلی «خود-ارزشزایی» 313طبقهی کارگر یافت :تنوع تالشهای مستتتقل برای ایجاد
ستتبک زندگی های جدید ،و اشتتکال جد یدی از روابط اجتماعی .این مقاله ،این دو
رویکرد را مورد برر سی قرار میدهد ،و نحوهی پرداختن آنها را به م سکلهی ساخت
بدیل برای سرمایهداری ،مقای سه و مقابله میکند .در نهایت با فراخوان برای کارب ست
این رویکردها در بحران کنونی به پایان میرسد.

کروپتکین ،خود-ارزشزایی و بحران گزینههای مارکسیسم
سقو رژیم شوروی ،مردمان روسیه و ملل دیگر را که زمانی تحت سلطهی آن بودند
در میانهی بحران رها کرده است .در همان حال که ساختارهای اجتماعی قدیمی از هم
گ س سته می شوند ،مجموعهی جدیدی از تهدیدها و در عین حال همچنین آزادی نوینی
312 Autonomist
313 Self-valorization

۵11

کروپتکین :خود-ارزشزایی و بحران مارکسیسم

به ظهور ر سیده ا ست .بحران یعنی همین :خطرات جدید و فر صتهای جدید .از یک
سو ،هجوم دیوانهوار آ شکاری (که تنها تا حدی در تلویزیون به نمایش درمیآید) به
خالء قدرت ناشتتی از انحالل اقتدار حزب کمونیستتت در جریان استتت .جرگههای
گوناگون متقاضیان منص ها  ،برای پر کردن خالء و تمرکز قدرت در دست خودشان
با هم رقابت میکنند .برخی از این جرگه ها جدید هستتتندو انواع ائتالف ها و احزاب
ستتیاستتی جدید با هم بُر خوردهاند ،و اکنون به دنبال تکهای از کیک قدرت هستتتند.
دیگران قدیمیاندو از تالشهای اع ضای سابق حزب کمونی ست برای گروهبندی مجدد
(یا تغییر صتتفوف خود) تا نیروهای خارجی ،بهویژه ستترمایهداری غربی ،که در پی
بازسازی جامعه شبیه تصویر خودشان هستند .از سوی دیگر ،چیزی کمتر آشکار وجود
دارد که کمتر مورد بحث قرار میگیردو ستتقو رژیم کمونیستتتی با ستتستتت شتتدن
مکانی سمهای قدیمی سلطه و کنترل ،م سلماً احتمالهای و سیعتری برای مردم آفریده
است تا ابتکار عمل را به دست خود بگیرند ،طبق منافع خودشان عمل کنند ،و کنترل
بیشتری بر زندگی خودشان به دست آورند.
به نظر میرسد که وضعیت امروز ،هم بیثباتتر و هم گشودهتر از آنچیزی با شد
که در هر زمان از سال  191۷تاکنون بوده ا ست .برای انقالبیون در سرا سر جهان،
پرسشهای بزرگ عبارتند از اینکه مردمان اتحاد جماهیر شوروی سابق چهگونه و تا
چه حد میتوانند از این و ضعیت به منظور ک س

آزادی بی شتر برای خودتعینبخ شی

زندگی خودشان بهرهبرداری کنند
در چنین زمانهای ،برر سی مجدد اندی شه و تجربهی انقالبی گذ شته مبرم میگردد.
اگرچه اینگونه لحظات بحرانی هرگز یک سان نی ستند ،و همی شه باید در یگانگی خود
درک شوندو با این حال ،بدیهی ا ست که از نگاه به گذ شته و مقای سهی زمان حال با
آن ،میتوان درس هایی را آمو خت .ب نابرین ،امروزه در روستت یه در م یا نهی بحران
بیانتهای اجتماعی و سیا سی  ،برای آنار شی ستها –به را ستی برای تمام ک سانی که
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خواهان فراروی از نظم اجتماعی قدیمی هستند -مناس تر از همیشه به نظر میرسد که
حیات و اندیشتتهی پتر کروپتکین بازبینی شتتود ،مستتلماً وی عمیقترین و خالقترین
متفکر از میان تمام آنار شی ستهای انقالبی رو سیه ،ا ست .به را ستی ،در ست چنین
با ستان شنا سی سیا سی بود که در دوران انقالبهای رو سیه از سال  19۰۵تا  191۷به
کروپتکین اجازه داد تا از انقالب فرانستته و کمون پاریس به عنوان وستتیلهای برای
کمک به رفقای خود و مردم رو سیه ا ستفاده کند تا راجع به احتماالت و خطراتی که
در م سیرهای گوناگون تغییر سیا سی کمین کردهاند بیندی شند .امروزه ما نه فقط 1۷۸9
و  1۸۷1را بهعنوان نقا مرجع تاریخی بلکه تجربهی انقالب روستتیه و چندین انقالب
دیگر را نیز در قرن بیستم داریم.
در ادا مه ،من یک جن بهی خاص را از تفکر کروپتکین در مورد تغییر انقالبی و
تطور اجتماعی پررنگ میکنم :رویکرد او به پر سش ظهور جامعهی پ سا سرمایه داری.
ادعا خواهم کرد که رویکرد او نهتنها امروز حائز اهمیت عظیمی ا ست ،بلکه همچنین
نزدیک به همانچیزی است که شمار اندکی از مارکسیستهای انقالبی در غرب مورد
ا ستفاده قرار دادهاند .با توجه به این م شابهت ،به نظر من کار آنها باید برای ک سانی
که از کروپتکین الهام گرفتهاند مهم باشتتد ،درستتت همانطور که خودشتتان باید از
تالشهای کروپتکین الهام بگیرند.

کروپتکین و فراروی از سرمایهداری
مستتتا ئل مختلف فراوانی در زمی نهی ان گارهی کلی «فراروی» ،یا فراتر رفتن از نظم
اجتماعی کنونی ،وجود دارد .کروپتکین در مقام یک انقالبی پیکارجو ،بهشتتدت از
ب سیاری از این م سائل آگاه بودو هم م سائل عملی نبرد سیا سی و هم م سائل انتزاعیتر
سرشت تطور اجتماعی ان سان .از زمانی که وی شروع به م شارکت فعاالنه در سیاست
آنارش تیستتتی کرد ،درگیر ارزیابی و پذیرش یا رد انواع تاکتیکها و استتتراتژیهای
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سیا سی بود :برای ماال ،سیا ست اعمال تروری ستی (مانند سوءق صد به جان تزار)،
تاکتیکهای سل

مالکیت (سرقت مسلحانه) ،پروپاگاندای انقالبی (نوشتن در مجالت

بورژوایی ،انتشار روزنامههای پیکارجو ،تهیهی رسالههای طوالنی علمی) ،موضعگیری
در برابر اتحادیهگرایی صنفی و سندیکالی سم یا فعالیتهای گروههای سیا سی دیگر
(پارلمانتاری سم سو سیال دمکراتیک ،شکلگیری سوویتها ،سانترالی سم بل شویکی) و
ایفای نقش در وقایع تاریخی جهانی همچون جنگ جهانی اول و انقالبهای روسیه.
با این حال کروپتکین همزمان در پی بنیانگذاری چنین قضتتاوتهایی بر پایهی
درک کلیتر از ماهیت جامعهی انستتانی و ستترشتتت تاریخی تطور آن بود .به منظور
ارا ئهی چنین درک کلی بود که او تحقی قات خود را در باب « یاری مت قا بل» دن بال
کرد ،مقاالت گوناگونی در باب آن مو ضوع به انت شار ر ساند و عاقبت کتاب بااهمیتی
حاوی انبوهی از دادههای گردآوری شده به چاپ ر سید .آن اثر صرفاً انتقادی علمی از
داروینی سم تنگنظرانهی هاک سلی 31۴نبود ،بلکه همچنین ق صد دا شت با اثبات اینکه
گرایشتتی ذاتی در جامعهی انستتانی عالوه بر انواع جوامع حیوانی دیگر وجود دارد که
افراد با اع ضای دیگر گونهی خود همکاری کنند و به یکدیگر کمک کنند ،به جای
اینکه در جنگ همه علیه همه م شغول رقابت با شند ،بنیانی را برای سیا ست آنارکو-
کمونیستی کروپتکین فراهم کند.
او در تحقی قات خود ،مظاهر « قانون یاری متقابل» را در خالل تاریخ پی گرفت.
آن را گاهیاوقات پیروزمند و گاهیاوقات مغلوب نیروهای متضتتاد رقابت و تضتتاد
یافتو اما آن گرایش همواره حاضتتر بود و بنیانی را برای تالشهای مکرر در جهت
خودرهاییبخشی تعاونی از اشکال گوناگون سلطه (دولت ،مذه

نهادی ،سرمایهداری)

فراهم میکرد.

314 Huxley
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کروپتکین با بنیانگذاری سیا ست خود بر پایهی تحلیل جنبهی م ستمر و در حال
تکامل جامعهی انستتانی ،خودش را از تمام رویکردهای اتوپیایی به آفرینش جامعهی
نوین متمایز ساخت .از یک سو ،او به وضوح با تالشهای برخی از پی شینیان خود که
« سو سیالی ستهای مدرن» مینامید همدل بود .از سوی دیگر ،با «اتوپیاهای ژاکوبنی»
تمرکزگرایان انقالبی خ صومت دا شت 31۵.او در مورد اختالفات خود با ک سانی که
طرحهایی را برای آینده تر سیم میکردند ،کامالً صریح بود .در سال  1۸۸۷نو شت،
«رو شی که متفکر آنار شی ست دنبال میکند ،بهتمامی با رو شی که اتوپیاییها از آن
پیروی میکنند ،متفاوت ا ست ...او جامعهی ان سانی را همانطور که در گذ شته بوده و
اکنون ه ست ،مطالعه میکند  ...تالش دارد گرایشهای آن را در گذ شته و حال و نیز
نیازهای اقت صادی و فکری رو به ر شد آن را ک شف کندو و در آرمان خود تنها ا شاره
میکند که تطور به کدام جهت میرود» 316.بدینترتی  ،توصتتیف وودکاک 31۷از
ت سخیر نان کروپتکین ( )1۸9۲به عنوان یک «پی شنهاد» ،و نه یک اتوپیا ،باید نار سا
قضاوت شود .کروپتکین در آن کتاب ،نتایج تحقیق را در مورد آن تحوالت ان ضمامی
در زمان حال ارائه میدهد که عناصری را از جامعهی پساسرمایهداری قوام میبخشیدند.

 315برای مثالی از نظرات همدالنهی کروپتکین در مورد اتوپیایی ها ،نک .پیشاااگفتار او بر کروپتکین
( .)1906در باب تأثیر فوریه بر کروپتکین و سایر آنارشیستهای روسی ،نک.
Avrich 1967, p.36; Woodcock and Avakumovic 19, p. 317; and Cahm 1989,
pp. 7, 8, 11.
برای حملهی او به «اتوپیاهای اکوبن» ،نک .کروپتکین ( ،)1882منت شر شده در کروپتکین ( )1885و
بعدا گنجانده شده در کروپتکین (.)1906 ،1892
 316پتر کروپتکین ،آنار شی سم :فل سفه و آرمان ،ترجمهی هومن کا سبی ،ن شر افکار ،1398 ،ص.74 .
کروپتکین همین استدال را با تقریبا همین کلمات در حدود  23سا بعد در کروپتکین ( )1910تکرار
کرد.
317 Woodcock
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او فقط طرحی از این نمیک شید که «چهگونه نوع متفاوتی از جامعه میتواند شروع به
ظهور کند» .او نشان میداد که چهگونه آینده از پیش در زمان حال ظاهر میشد!31۸
این تمرکز بر گرایشها یا الگوهای در حال توستتعهی رفتار انضتتمامی ،با ترک
«بایست» کانتی به نفع مطالعهی علمی آنچه از پیش در راه است ،رویکرد او را از هر
دو اتوپیاییهای اولیه و مارک سی ست-لنینی ستهای متأخر متمایز می ساخت 319.نه
فوریه 3۲۰و نه اوئن 3۲1،در شتترح شتتیوهای که احستتاس میکردند جامعه بایستتتی
آنگونه سازمان یابد -از تعاونیها تا فاالنژها -تردید نداشتند .لنین و متحدان بل شویک
او نیز بیمیل نبودند که با جزئیات بستتیار مشتتخص کنند که کار به چه طریق باید
ستتازمان یابد (تیلوریستتم 3۲۲و رقابت) ،و تصتتمیمگیری اجتماعی چهگونه بایستتتی
صورت پذیرد (از باال به پایین از طریق مدیریت حزبی و برنامهریزی مرکزی)3۲3.

 318این عبارت متعلق به وودکاک در مقدمهی او بر فتح نان است.
 319حتی با وجود اینکه نخسااتین حرکت کروپتکین به سااوی س ایاساات انقالبی ،تا حدی به محرک
مشاهدات او درمورد رفتار اجتماعی کمونیستی اولیه (در سیبری و در ورای سوئیسی) بود ،تمرکز او بر
گرایشهای بالفعم به جای «بایستها» و «بایدهای» ایدئا  ،از کار سیاسی او در طو دورهای چندساله
به وجود آمد .برای مثا  ،جسااتار اولیهی او در سااا  1873برای محفم چایکوفسااکی به نام «آیا باید
خودمان را مشغو بررسی آرمانی از جامعهی آتی کنیم؟» لبریز از «بایدها» است و فاقد تمرکز بر آینده
در حا ا ست که بعدا به وجه م شخ صهی آثار مؤخر او تبدیم می شود .نک ،کروپتکین ،1873 ،صص.
.116-46
320 Fourier
321 Owen
322 Taylorism
 323برای مثا  ،نک .لنین ( .)1918حداقم در مورد اوتوپیاهای اولیه ،آنها به دنبا تصور آلترناتیوهای
بهتری برای نظم موجود بودند؛ در حالی که لنین ،همانطور که جستار ذکر شده نشان می دهد ،غالب
اوقات بیش از حد شتابزده صرفا پیچیدهترین روشهای سرمایهداری را اتخاذ میکرد.
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کروپتکین تحقیقات الزم را برای بنیانگذاری ستتیاستتت خود بر پایهی روندهای
انضتتمامی زمان حال ،در اواخر دهه های  1۸۸۰و  1۸9۰تعمیق کرد .پس از آزادی از
زندان فرانسوی در کلروو 3۲۴،با سکنی گزیدن در لندن قادر بود تا بیشتر وقت خود
را به پژوهش اختصاص دهد .کار چند سال آینده – سالهایی که به انقالب روسیه در
ستال  19۰۵منتهی شتدند  -مطالبی را برای مقاالت در باب یاری متقابل ،تمرکززدایی
صنعتی ،تق سیم کار ،تو سعهی ک شاورزی و جزآن فراهم کرد ،که گردآوری شدند تا
سه کتابی را تشکیل دهند که او تصویری از آینده را در آنها بر اساس گذشته و حال

ارائه داد :تستتخیر نان ( ،)19۰6 ،1۸9۲مزارع ،کارخانهها و کارگاهها ( )1۸99و یاری
متقابل (.)19۰۲
تحقیقات کروپتکین در مورد عملکرد واقعی جامعه ،هم اصلی کلی را بر او آشکار
ستتاخت و هم بعداً تحت هدایت همان اصتتل قرار گرفتو اصتتلی که او به شتتکلی
نظاممندتر از همیشته در نوشتتههای خود راجع به یاری متقابل به آن پرداخت .او ادعا
کرد که پیشروی تطور انسانی (از جمله انقالب دورهای) از طریق حل و فصل تضادها
میان «قانون نبرد متقابل» و «قانون یاری متقابل» رخ میدهد .معنای این گفته به لحاظ
تجربی این بود که فرد همی شه میتواند در هر نقطه در تاریخ ،یا درون ب ستر اجتماعی
نبردهای خودش ،مظاهر مختلفی را از این نیروها بیابد .از یک سو ،نهادها و رفتارهای
نبرد متقابل همچون فردگرایی تنگنظرانه ،رقابت ،تمرکز مالکیت ارضتتی و صتنعتی،
ا ستامار سرمایهداری ،دولت و جنگ وجود دا شتند .از سوی دیگر ،نهادها و رفتارهای
یاری متقابل بودند ،نظیر تعاون در تولید ،انجمنهای روستتتایی ،جشتتنهای کمونی،
اتحادیهگرایی صنفی و سندیکالیسم ،اعتصابها ،انجمنهای سیاسی و اجتماعی .با این
حال ،از نظر کروپتکین ،این «قوانین» چندان در تعادل با هم نبودند که مستتیر تاریخ
ب شر را بهکل نامعین بگذارند .بالعکس ،فکر میکرد که میتوان در طول تاریخ شاهد
324 Clairvaux
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بود که قانون یاری متقابل دست باال را دارد .او ادعا میکرد که در بستر قرن نوزدهم،
نه تنها بقای رو ستای دهقانی بلکه همچنین ر شد سریع پی شرفت صنعتی عمدتاً به دلیل
مقیاس و کارایی رو به رشد تعاون بود ،نه ،چنانکه ایدئولوگهای سرمایهداری همیشه
ادعا کردهاند« ،رقابت» .او نو شت« ،برای پی شرفت صنعتی [ ]...یاری متقابل و تعامل
نزدیک مسلماً بسیار مفیدتر از نبرد بودهاند» 3۲۵.و اگر توسعه و گسترش یاری متقابل
در قل

پی شرفت ان سان قرار دا شته با شد ،پس بنیانگذاری هر دو اخالق و سیا ست بر

پایهی این درک ،ب سیار منطقی ا ست .کار آنار شی ست ،حمله به موانع این تو سعه و
کمک به سازماندهی رشد آن بود3۲6.
پس کروپتکین در تحقیقات خود به دنبال ک شف و جدا سازی تج سمات متناقض
این دو گرایش تا جای ممکن ،بهمنظور وضوح هرچه بیشتر بود .گاهی اوقات این کار
نستتبتا آستتان بودو همانند مورد بقا یا نوزایی کمونهای روستتتایی دهقانی .اینها در
انزوای جغرافیایی و فرهنگی نسبی زندگی میکردند یا دوباره زاده شده بودند ،و نهادها
و رفتارهای کمونی آنها میتوان ستند م ستقیماً (تو سط پوپولی ستها) مطالعه شوند و
بهرا ستی شده بودند .ن شان دادن اینکه چهگونه دهقانان در ساخت جادهها و نهرهای
آبیاری ،مراقبت از جنگلها ،بردا شت مح صول ،تولید شیر و مح صوالت لبنی ،بنای
خانه ها ،تدارک جهیزیه و بستت یاری زمی نه های دیگر از کار و زندگی با هم همکاری
میکردند ،دشوار نیست3۲۷.
« 325خاتمه» ،کروپتکین :1902 ،ص233 .
 326در سطح اخالق« ،بای ست» کروپتکین هرگز ناپدید ن شد .آنچه تغییر کرد این بود که او تجویزات
خود را بر پایهی تحلیم مفصلی از آنچه که از پیش در جریان بود نهاد .بدینترتیب نداهای آنارشیستی
او برای فراروی از سرمایهداری صرفا اعتراضات اخالقی دلواپز نبودند بلکه قصد داشتند نیروهای تغییر
را که از پیش دستاندرکار هستند مفصمبندی کنند.
 327کروپتکین :1902 ،صص205-184 .
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اما پدیدارهای اجتماعی که او مطالعه میکرد ،هر چه بیشتر با ظهور سرمایهداری،
مالکیت خصتتوصتتی و بازار جهانی تغییرشتتکل یافته بودند ،تحلیل او باید دشتتوارتر و
ظریفتر میبود .باید در هر سطح ،از کارگاه محلی و صنعت تا سازماندهی جهانی
اقت صاد ،ن شانههای نیروهای تعاون و یاری متقابل را ج ستجو و شنا سایی میکرد ،که
با اهدافی متباین با گرایش های ستترمایهداری در جهت تقستتیم همه علیه همه کار
میکردند .بهویژه این که او قادر به انجام چنین کاری بود ،تأثیرگذار باقی می ماند .او
میتوانستتت برای ادراک و اثبات حضتتور تعاون اجتماعی در همهجا در تمام ستتطوح
جامعه ،لفاظی و واقعیت رقابت را از هم بشتتکافد .وقی اقتصتتاددانان بر مزیت نستتبی
ایستایی تأکید میکردند ،کروپتکین گرایش متقابل پویا را در جهت افزایش پیچیدگی
و وابستگی متقابل (تعاون) در میان صنایع نشان دادو توسعهای که در ارتبا نزدیک با
گردش بینالمللی توقفناپذیر دانش و تجربه ا ست .در حالی که اقت صاددانان (و بعدها
جامعهشتتناستتان کار) از کارآیی و بهرهوری تخصتتص در تول ید تجلیل میکردند،
کروپتکین نشتتان داد که همین بهرهوری نه مبتنی بر رقابت ،بلکه مبتنی بر تالشهای
به هم پیوستهی کارگرانی است که فقط به شکل صوری از همه جدا شدهاند.
برای ماال وقتی که او توجه خود را به رابطه میان شهری سازی صنعتی و غفلت
نستبی از تولید کشتاورزی معطوف کرد ،صترفا به اولی حمله و بر دومی ستوگواری
نکرد ،یا تصتتاویر روستتتایی نوستتتالژیکی را از گذشتتته یادآور نشتتد .بهراستتتی او
موقع یت هایی را جستتتتجو و کاوش کرد که این تخصتتصِ فلجکن نده به ل حاظ
اکولوژیک و اجتماعی ،از پیش مغلوب میگشتتتو همانند باغبانی تجاری در اطراف
پاریس ،که زبالههای شتتهر دوباره به نفع همگان با خاک درمیآمیختند .او ادعا کرد
که چنین نمونههای زندهای ،مظهر گرایش مخالف در جهت وابستتتگی متقابل تعاونی
بودند ،و حداقل یک راه رو به جلو را در این حوزه تشکیل میدادند.
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به همین ترتی  ،وی نمونه های متعددی را از گرایش به وحدت مجدد صتتنعت و
ک شاورزی به وا سطهی حرکت اولی به سمت دومی ،پایداری یا جابجایی صنعت در
دهکدهها و شهرکهای روستایی ،یافت و مورد تحلیل قرار داد .او رشد صنعت بزرگ
ت ت مقیاس را انکار یا صرفاً نقد نکرد بلکه خاطرنشان کرد که نهتنها اندازهی آن اغل
بیشتر تابع سودآوری سرمایهداری ا ست تا تکنولوژی ،بلکه همچنین میتوان دید که
پیو سته موج

ر شد موازی صنایع کوچک مکمل در حوا شی شهرها یا در رو ستاها

میشتتود .بدینترت ی

وقتی از «گرایش محرز کار خا نه ها در ج هت م هاجرت به

رو ستاها» سخن میگفت ،در تفکر آرزومندانه یا صرفا پی شگویی افرا نمیکرد3۲۸.
این نوع کار کروپتکین« ،علمی» به معنای معمول بر استتاس مشتتاهدهی تجربی ،و
پروراندن تحلیلی است که با دادهها سازگار باشد و به آنها معنا دهد.
عال قهی فعلی من به این جن به از تالش های کروپتکین ،بیشتر به روش کار او
استتت تا دقت مشتتاهدات و تعمیمهای او .مطالعهی اینکه کجا حق با او بود و کجا
ا شتباه میکرد ،حائز اهمیت ا ستو کاری که ب سیاری انجام دادهاند .یعنی کدام یک از
گرایش هایی که او شتتناستتایی کرد غلبه یافتند ،و کدام به محاق رفتند یا منکوب
شدند 3۲9.اما اهمیت کشف این چیزها نه در قضاوتهایی که درمورد دقت ادراک او
به عمل میآوریم ،بلکه در احیای روش او نهفته استتت .کار او نه چون فرمول هایی
برای آینده به ما ارزانی میکند ،بلکه بدینخاطر جذاب استتت که به ما نشتتان میدهد
چگونه میتوانیم گرایشهای موجود در زمان حال را ک شف کنیم که م سیرهای بدیل
را برای خروج از بحران کنونی و نظام سرمایهداری ارائه میکنند .از آنجا که این نظام
در سالهای پس از نوشتار او توسعه یافته است ،برخی بدیلهایی که او شاهدشان بود
 328کروپتکین :1899 ،ص151 .
 329همانند تفسیر کالین وارد بر هر فصم از مزارع ،کارخانهها و کارگاهها در ویراست فریدم پرس.
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در نظام جذب شدهاند ،و دیگر راهی رو به جلو فراهم نمیکنند .سایرین باقی ماندهاند.
بدیلهای دیگری بهناگزیر ظاهر شدهاند .مشکل ما ،یافتن آنها است.

بحران مارکسیسم و مسئلهی فراروی
به معنایی مهم ،مارک سی سم بهماابه فعالیتهایی ک سانی که خود شان را مارک سی ست
مینامند ،در سراسر قرن بیستم در وضعیت بحرانی بوده است .همانطور که کروپتکین
به وضوح میدید ،نخستین ظهور مارکسی سم سوسیال-دموکرا سی و سپس مارکسی سم-
لنینی سم ،مارکسی سم را به ایدئولوژی سلطهی سوسیالیسم و سرمایهداری تبدیل کرد .چه
در میان هماوردان سوسیالدموکرات برای کس

قدرت در اروپای غربی ،چه در میان

قدرتمداران لنینی ست-ا ستالینی ست در اتحاد جماهیر شوروی ،مارک سی سم از تحلیل
نظری ت ضاد تخا صمآمیز میان ا ستامار سرمایهداری و نبردهای کارگری برای ک س
آزادی به توجیهی نظری برای قدرت مرکزی و انبا شت سو سیالی ستی ا ستحاله یافت.
قل

و روح «مارک سی سم ارتدوکس» در تمام جامههای مبدل آن در سرا سر جهان،

همین بود.
مسکلهی اصلی که در باقی جهان تنها دارای اهمیت نظری تلقی می شود ،اما اهمیت
بالوا سطه در اتحاد جماهیر شوروی دا شت ،این بود که با چه فرایندهایی میتوان از
سرمایهداری پا فراتر گذا شت .صورتبندی م سکله عبارت بود از «گذار» ،و راهحل
عبارت بود از «سوسیالیسم» .در توسعهای خطی و غایتشناختی که تمام جوامع باید از
آن گذر کنند ،سرمایهداری باید از طریق فرآیند دگرگونی (به نام سو سیالی سم) که
بهتدریج کمونیسم را برقرار خواهد کرد ،جایگزین شود .سوسیالدموکراتها در غرب
به دنبال چنین تغییری از طریق اصتتالحات حاشتتیهای در نقش دولت بودند .در اتحاد
جماهیر شوروی ،مارک سی ست-لنینی ستها ت صمیم دا شتند به سرعت از طریق کنترل
خود بر دولت و برنامهریزی مرکزی ،به این دگرگونی نائل شتتوند .البته در هر دو
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مورد ،میزان موفقیت هر چه که با شد ،انبا شت « سو سیالی ستی» اندکی بیش از انبا شت
ستترمایهداری بود ،و انقیاد زندگی اکار مردم زیر چرخدنده های کار بی پایان تحت
نظارت شتترکت یا دولت ادامه یافت .مردم باید برای بهبودهایی که قادر به کستت
آنها بودند میجنگیدندو در اتحاد جماهیر شتتوروی ستتوستتیالیستتتی همانند غرب.
مارک سی سم بهناگزیر حتی تو سط ک سانی که در ابتدا فری

خورده بودند ،فقط توجیه

دیگری برای قدرت و استامار تصور می شد .بنابرین کلیترین بحران مارکسی سم ،طرد
آن توسط میلیونها کارگر به عنوان مانع و نه کمکی برای نبردهای آنها بوده است.
با این حال در خارج و علیه این فرایند تبدیل مارکستتیستتم به ایدئولوژی ستتلطه،
گرایشهای انقالبی مختلفی وجود داشتتتند که هنوز از کار مارکس برای تأثیرگذاری
بر نبردهای خود بهره میبردند ،و هر دو ن سخهی سو سیالدموکرات و مارک سی ست-
لنینیست را از نظریهی او رد میکردند .جال تر از همه ،آنهایی که به هدف فعلی من
مربو می شوند ،ک سانی بودهاند که بر تقدم فعالیت م ستقل و خالقیت مردم در نبرد
علیه سرمایهداری ا صرار میورزیدند 33۰.درون ف ضای این گرایشهای ،نقد من سجمی
از «مارکستتیستتم ارتدکس» رشتتد یافته استتت که نه تنها رد مفهوم «گذار» بلکه
مفهومپردازی مجدد فرایند فراروی از سرمایهداری را شامل می شود ،که م شابهتهای
بسیار با اندیشهی کروپتکین درمورد این موضوع دارد.
این ا صرار بر خودگردانی فعالیت م ستقل طبقهی کارگر ،نه تنها در برابر سرمایه
بلکه همچنین در برابر سازمانهای «ر سمی» طبقه -ماالً اتحادیههای صنفی و حزب-
من را به ا ستفاده از نام مارک سی سم اتونومی ست برای تو صیف این خط ا ستدالل کلی و
سیا ست همراه با آن سوق میدهد .در زمینهی م سکلهی فراروی ،تأکید بر خودگردانی
کارگران به انکار این استدالل مارکسیست ارتدکس منجر شده است که تنها مسیر به
 330برای طرحی (ناقص) از این گرایشها ،نک .مقدمه بر کلیور.1979 ،
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جامعهی پساسرمایهداری ،از طریق نظم سوسیالیستی انتقالی تحت مدیریت حزبی که به
نام مردم بر دولت فرمان میراند میگذرد .بالعکس ،فرایند ساخت جامعهی جدید ،مانند
خود فرآیند انقالب ،یا باید کار خود مردم با شد یا از همان آغاز محکوم به شک ست
است .بدینترتی

یکی از نخستین گرایشهای سیاسی که این رویکرد پس از انقالب

 191۷رو سیه درون آن ظاهر شد« ،کمونی سم شورایی» بود که « شوراهای کارگری»
را در آلمان یا سوویتها را در رو سیه ،ا شکال سازمانی جدیدی میدان ست که تو سط
مردم ساخته شدهاند .آنها نیز همانند آنار شی ستها ،کنترل بل شویکها بر سوویتها
(مانند اتحادیههای کارگری) را سرنگونی انقالب و آغاز تجدیدحیات سلطه و استامار
میدانستند.
در طول ستتال ها این تاک ید بر خودگردانی طبقهی کارگر به بازتفستتیر نظریهی
مارک سی ستی منجر شده ،که سر شت دو-وجهی نبرد طبقاتی را به ارمغان آورده و
کانون توجه را از سرمایه (دلم شغولی مارک سی سم ارتدکس) به کارگران منتقل کرده
استتت .آن تغییر به ادراکات جدید بستتیاری منتهی شتتده ،از جمله تشتتخیص اینکه
«طبقهی کارگر» خودش مقولهای از سرمایه استو نشانگر موقعیتی که انواع و اقسام
افراد برای اجتناب یا فرار از آن تقال کردهاند 331.در نتیجه ،نه تنها به رسمیت شناخته
شتتده استتت که ستترمایهداری به دنبال انقیاد زندگی همگان استتت (از پرولتاریای
کارخانهی ستتنتی تا دهقانان ،زنان خانهدار و دانشجویان) ،بلکه نبرد تمام آن مردمان،
هم مقاومت در برابر این انقیاد و هم تالش برای بر ساخت سبک زندگیهای جدید را
در بر میگیرد .مشاهده و مطالعهی این پدیدار اخیر توسط مارکسیستهای اتونومیست،
به همان نوع تحقیقاتی منجر شده ا ست که کروپتکین در تالشهای خود برای ک شف
روندهای نوظهور یاری متقابل دنبال میکردو روندهایی که به اهداف مغایر با ستتلطهی

 331برای مثاا  ،نک .ترونتی.1964 ،
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سرمایهداری دستاندرکار هستند .چارچوب نظری تا حدودی متفاوت ،اما سرشت کار
یکسان بوده است.
الب ته ت فاوت ها در چارچوب نظری را میتوان در اجت ناب کروپتکین از تحل یل
طبقاتی مارک سی ستی یافت .در حالی که همپو شانی قابلتوجهی در ب سیاری از جوان
تحلیل سرمایهداری (به عنوان ماال ،خا ستگاه تاریخی آن در جدایی تولیدکنندگان از
ابزار تول ید آن ها) وجود داشتتت ،نخ آریادنهی کروپتکین نظر یهای درمورد ماهیت و
جامعهی انسانی بود که کامالً با نظریهی مارکس تفاوت داشت« .قوانین» متنازع یاری
متقابل و نبرد متقابل نزد او ،همتای ناچیزی در نظریات مارکس راجع به نبرد طبقاتی
و تعاون غیرازخودبیگانه داشتتتند .همانطور که کروپتکین روشتتن ستتاخت ،این
گرایشها برای او در ذات تمام حیات از جمله حیات انستتانی بودند ،در حالی که نبرد
طبقاتی برای مارکس پدیداری تلقی می شد که فقط با ظهور طبقات در تاریخ به وجود
آمده استتت و فقط با جامعهی بیطبقه میتوان از آن گذر کرد .این دو در تحلیلهای
مربوطهی خود درمورد ازخودبیگانگی و تعاون به هم نزدیکتر میشتتدند .هر دوی
آنها فلج شتتدن فرد را میدیدند و تقبیح میکردند ،که از شتتیوهای ناشتتی میشتتد که
سرمایهداران کار را تق سیم میکردند و کارگران را علیه یکدیگر برمیانگیختند .هر
دوی آنها نیروی بنیادین تعاون را که در قل

هر دو سطح گذشته و کنونی بهرهوری

بود تیز تشتتخیص میدادند و تحلیل میکردند .به عالوه ،میان اصتترار کروپتکین بر
نحوهی ابراز گرایش یاری متقابل ،و ا صرار مارکس بر اینکه کارگران ،سازماندهی
خودشان را در واکنش به استامار سرمایه گسترش میدادند ،تشابه وجود داشت.

با این حال ،تحلیل تاریخی در نوشتتتههای خود مارکس به ویژه در گروندریستته
( )1۸۵۷و کاپیتال ( ،)+1۸6۷جزئیات بسیار بیشتری را در مورد سلطهی سرمایهداری
ارائه میکرد تا در باب سوبژکتیویتهی طبقهی کارگر .کار ب سیار در طی دهها سال
الزم بود تا خود مارک سی ستهای اتونومی ست به تنهایی ،تحلیل مارک سی ستی نظاممندی
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را از خودگردانی طبقهی کارگر ،که مشتتابه با کار کروپتکین در باب یاری متقابل
ا ست ،از آن متون ا ستخراج کنند و ب سط و گ سترش دهند .آن کار از مطالعهای در
مورد اینکه چگونه الگوی توسعهی سرمایهداری توسط سلبیت طبقهی کارگر (مسدود
کردن و تحمیل تغییرات) تعیین می شد ،به مطالعهای درمورد محتوای ایجابی آن نبردها
(که سرمایه به دنبال محدودیت یا همکاری با آنهاست) تطور یافت.
گام مهمی در توستتعهی این نوع تحلیل عبارت بود از صتتورتبندی مفهوم «خود-
ارزشزایی» طبقهی کارگر علیه ارزشزایی ستترمایه .خود-ارزشزایی به ماابه مفهومی
که در نبردهای شتتد ید طبقاتی و انقالب فرهنگی به وجود آمد که در اواخر دههی
 196۰و اوا یل دههی  19۷۰در ای تال یا و ا یاالت متحده رخ داد ند ،نه صتترفاً به فعالیت
م ستقل کارگران بلکه همچنین به آن جنبههایی از نبرد ا شاره دا شت که در فرا سوی
مقاومت صرف یا نفی به سوی آفرینش سبک زندگیهای جدید میرفتند .از آنجا که
این ا صطالح به گونهای گ سترش یافته ا ست که خود-ارزشزایی طبقهی کارگر را نه
یکپارچه بلکه بهماابه پدیدهای متنوع مفهومپردازی میکند ،صورتبندی نظریای را از
سنت درون مارک سی سم اتونومی ست ارائه میدهد که خودگردانی را نه صرفاً برای
طبقهی کارگر بلکه برای بخشهای گوناگون آن به رسمیت می شناسد .هم تشخیص و
هم پذیرش تنوع خود-ارزشزایی ،که مانند تمام فعالیت های دیگر در تنوع مردمانی
ری شه دارد که سرمایه در پی ت سلط بر آنها ست ،بر سیا ست کاملی داللت داردو که
انگارههای سو سیالی ستی سنتی را از وحدت پ سا سرمایهداری رد میکند ،و «گذار» از
سرمایهداری به کمونی سم را از منظر گ سترش ا شکال موجود خود-ارزشزایی از زمان
حال به آی نده بازتعریف میکند 33۲.به عبارت دیگر ،کمونیستتم به طریقی بستتیار
هماهنگ با دیدگاههای خود کروپتکین بازمفهومپردازی می شودو نه بهعنوان اتوپیایی
 332در باب صورتبندی مجدد گذار از سرمایهداری به کمونیسم و در باب حدود مفهوم سوسیالیسم،
نک :درس  8در نگری1991 ،b1979 ،؛ و هری کلیور« ،سوسیالیسم» در ساچز.1992 ،

۵24

۵2۵

کروپتکین :خود-ارزشزایی و بحران مارکسیسم

که روزی به آن خواهیم ر سید ،بلکه به عنوان واقعیت زندهای که ر شد آن فقط باید از
قید و بند آزاد شود333.
مانند مطالعات کروپوتکین ،چنین تالشهایی برای کشتتف آینده در زمان حال نه
تنها مبتنی بر نظریهی ستتوبژکتیویتهی جمعی بلکه همچنین مبتنی بر مطالعات تجربی
کارگران واقعی در حین عمل بودند .درست همانطور که کروپتکین گذشته را مطالعه
کرد تا بر زمان حال تأثیر بگذارد ،مارکسیستهای اتونومیست نیز همین کار را انجام
دادهاند .درستتت همانطور که او گرایشها را در هر دو کشتتاورزی و صتتنعت ،و نیز
ارتبا متقابل آنها را برر سی کرد ،این مارک سی ستها نیز چنین کردند .در حالی که
کروپتکین به انقالب فران سه و کمون بازگ شت ،این محققان لحظات ت ضاد طبقاتی و
ف عال یت مستتت قل طب قهی کارگر را کاوش کردها ند ،همچون آزادستتتازی ز ندان
نیوگیت 33۴لندن در سال  ،1۷۸۰شورش بردگان در سن دومینگو 33۵در سال ،1۷91
نبردهای «کارگران صنعتی جهان» ( 336)IWWدر دههی  ،191۰شوراهای کارگری
آلمان در سال  191۸و  ،1919تح صنهای جمعی کارگران صنعتی در دههی ،193۰
شتتورش کارگران کارخانهی ای تال یایی عل یه اتحاد یه ها در د ههی  ،19۵۰شتتوراهای
کارگری مجارستان در سال 19۵6و جنبش دانشجویان و زنان در دههی  ،196۰نبردهای

 333این بازمفهومپردازی در مطابقت با یکی از مفاهیم مارکز ا ست که مدتهای طوالنی تو سط اکثر
مارک سی ستهای ارتدکز رها شده بود ،مبنی بر اینکه »کمونی سم برای ما و ضعیتی از امور نی ست که
باید برقرار شااود ،آرمانی نیساات که واقعیت باید خودش را با آن تطبیق دهد .ماا کمونیساام را جنبش
واقعی مینامیم که وضعیت کنونی چیزها را ملغا میسازد» (مارکز.)46-1845 ،
334 Newgate Prison
335 San Domingo
336 Industrial Workers of the World
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ده قا نان و فقرای شتتهری در مکز یک در د ههی  19۷۰و  19۸۰و غیره 33۷.چنین
مطالعاتی با تأکید بر فعالیت مستتتقل و در شتتمار روزافزونی از موارد انجام گرفتهاند.
پژوهش بر اشکال جدید تعاون اجتماعی تمرکز کرده است.
همانند کروپتکین ،برخی از روشتتنترین نتایج از مطالعهی مناطق روستتتایی و
فعالیت مستقل دهقانان در روستاهای آنها حاصل شده است .بهرغم شهریسازی مداوم
قرن بیستم ،شمار وسیعی از کشتهای دهقانی به حیات خود ادامه دادهاند و رشد و نمو
یافتهاند .به نظر میر سد که انزوای آنها همانند گذ شته ،آنها را بهراحتی تحلیلپذیر
می سازد .با این حال تحقیقات ن شان داده ا ست که چنین انزوایی صرفاً ن سبی ا ست ،و
فعالیت مستتقل آنها شتبکههایی را از ارتباطات میان گروههای مختلف هم در مناطق
روستایی و هم در مناطق شهری ایجاد کرده است .نهتنها بسیاری از آن نوع فعالیتهای
تعاونی که کروپتکین م شاهده کرد ،ادامه مییابند ،بلکه چنین شبکههایی و سیلهای را
برای گردش اطال عات و همچنین نبرد فراهم کردها ند ،به شتتیوه هایی که ان گارهی
اجتماع بهمرات

به فرا سوی منطقهی منزوی و حتی به فرا سوی مرزهای ملی گ سترش

یافته استتت .در مکزیک ،چنین شتتبکههایی «ننو» نامیده شتتدهاند زیرا به جای در دام
انداختن شرکتکنندگان ،قابل انطباق با نیازها و پروژههای خاص محلی هستند33۸.
به موازات چنین کاری در باب مناطق روستایی ،به ویژه در جهان سوم ،الگوی در
حال تطور سلطه و نبرد در مناطق صنعتی شهری مورد مطالعه قرار گرفته ا ست .اما در
 337مطالعاتی که مورد ارجاع قرار گرفتهاند عبارتند از:
Linebaugh, 1992; James, 1963; Cartosio, 1973; Buonfino, 1973; Bock,
1976; Bologna, 1972; Mario Tronti, “Capital and Labor” postface to the 1972
edition of Tronti, 1964; Panzieri, 1973; Alquati, 1975; James, Lee and
Chaulieu, 1958; Carpignano, 1975; Dalla Costa and James, 1972; Roufignac,
1985; Cleaver, 1988; Esteva, 1983.
338 See Rouffignac, 1985.
در باب «ننوها» ،نک.
Esteva, 1987.
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حالی که مارکس و مارکسیسم ارتدوکس تقریباً به طور انحصاری بر کارخانه متمرکز
بودند ،نظریهی مارکس تیستتت اتونومیستتتی در مستتیر رشتتد خود ،گستتترش ستتلطهی
سرمایهداری را در سراسر حیات اجتماعی پی گرفته و ظهور کارخانهی «اجتماعی» را
تر سیم کرده ا ستو یعنی ادغام زندگی خ صو صی (خانه ،مدر سه ،و غیره) در بازتولید
سرمایهداری.
با این حال برخالف نظریهی انتقادی غرب ،شاهد بودهایم که این گ سترش شامل
گسترش یکسان تضاد و نبرد میشود ،که هم معنای کار و هم محتوای تعاون اجتماعی
و یاری متقابل را تغییر داده است .هدف تحقیقات به کشف الگوهای گذشته و نوظهور
تعاون تبدیل شتتده استتت ،به ویژه آنهایی که مکررا از محدودیتهای ابزاریستتازی
سرمایهداری میگریزند.
در رابطه با دورهی فعلی بحران و بازستتتازی ،برخی از نظر یهپردازان ای تال یایی و
فرانستتوی درمورد خودگردانی طب قهی کارگر نشتتتان دادها ند که نوع جد یدی از
ستتوبژکتیویتهی طبقهی کارگر در قل

بحران کنونی ستترما یهداری قرار دارد ،که

جایگزین کارگر تودهای می شود .آنها ن شان میدهند که فقط با درک خ صو صیات
مابت آن سوبژکتیویته ،که کنترل سرمایهداری را از هم میگ سیخت و به ضدیت با
تالش های کنونی آن برای انق یاد ادا مه مید هد ،میتوانیم آن تالش ها یا احت ماالت
نوظهور آزادی را درک کنیم .یکی از توصتتیفات اولیه از این ستتوبژکتیویتهی جدید
( که در واقع بهم اا به تنوعی از ستتوبژکتیوی ته ها د یده میشتتود) «قبی لهی
موشکورها»ی 339جدیدی بودو اجتماع س ستی از کارگران شدیداً متحرک ،اخراجی
و پارهوقت ،دانشتتجویان پاره وقت ،شتترکتکنندگان در اقتصتتاد زیرزمینی ،خالقان
حوزه های خودمختار موقت و همواره متغیر حیات اجتماعی که چندپارگی و بحران را
 339کنایه از عدم تمرکز نبردها و پراکنده بودن سو ههای مبارز .م
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بر ستتازمان کارگران تودهای «کارخانهی اجتماعی» تحمیل میکردند 3۴۰.توصتتیف
دیگر « ،کارگر اجتماعیشتتده» استتت که بر این تمرکز میکند که چگونه بحران
کارخانهی اجتماعی دقیقاً ناشی از سوژهای است که فعالیت مستقل آن در تمام لحظات
زندگی ،ستتاختار کنترل ستترمایهداری را به چالش میکشتتد 3۴1.این نظریهپردازان
معت قد ند که تصتتتا ح

(یعنی کنترل) جمعی فزای ندهی «ارت با » را درون ت عامالت

بینا شخ صی یا تبادل اطالعات ،که با «کامپیوتر و جامعهی اطالعاتی» همراه میدانند،
شنا سایی کردهاند .این تحلیل به شرح ذیل ا ست :دورهی تولید انبوه با تق سیم رادیکال
میان و درون کار ذهنی و یدی (در داخل و خارج از کارخانه) مشتتخص میشتتد که
مشارکت روزانه در هر نوع نظام جمعی ارتبا تعاملی را به اقلیت کوچکی از کارگران
ماهر (برای ماال ،مهند سان و دان شمندان) محدود میکردو این امر به معنای ا ستمرار
همان تقستتیماتی بود که مارکس و کروپتکین هر دو محکوم میکردند .با این حال،
پویاییهای نبرد طبقاتی به شتتکل روزافزونی تغییر در ترکی

مکانی و زمانی کار را

مجبور ساختهاند ،که آن تق سیم را ت ضعیف میکند .از یک سو ،اتوما سیون به طور
چشتتمگیری نقش کار یدی ستتاده را کاهش میدهدو به شتتکل روزافزونی در بخش
«خدمات» عالوه بر تولید .همزمان ،نیازهای هماهنگی جهانی و نوآوری م ستمر نهتنها

340 Bologna, 1977. In English as “The Tribe of Moles” in (Red Notes & the
CSE, 1979).
اصطالح «حوزهی خودمختار موقت» نه از بولونیا بلکه از بی ( )1991گرفته شده است.
 341اصطالح «کارگر اجتماعی شده» ( )operaio socialeتوسط رومانو آلکواتی در آلکواتی ،نگری و
سااورمانو (حدود  )1976ابداع شااده بود و از اواخر دههی  1970توسااط آنتونیو نگری اقتباس شااده و
گسترش یافته است .در باب این تطور ،نک
Wright, 1988; Negri, 1979; and his “Archeologia e proggetto. L’operaio
massa e l’operaio sociale” in Negri, 1982.
آخری به زبان انگلی سی نیز تحت عنوان «باستان شناسی و پرو ه :کارگر تودهای و کارگر اجتماعی» در
نگری ( )1988موجود است.
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نقش کار ذهنی بلکه سر شت جمعی آن را گ سترش داده ،و شغلهای هر چه بی شتری
را آفریده است که م ستلزم دستکاری جریانهای اطالعات ،تصمیمگیری هوشمندانه
و آگاهانه درون تولید ،ابتکار عمل م ستقل ،خالقیت و هماهنگی شبکههای پیچیدهی
تعاون اجتماعی هستند3۴۲.
نکتهی استتاستتی این استتت که آن تحوالت در ستتطح اجتماعی ،تجستتم انطباق
فرمانروایی ستترمایهداری با ظهور ستتوژهی جمعی بیش از پیش مستتتقلی هستتتند که
خودستتازماندهی آن به بازی و کار ذاتاً فکری ،بهکرات از توانایی ستترمایه برای
محدودیت و کنترل آن پی شی میجوید .الگوی ک شف شده در مورد صنعت پو شاک
در منطقهی ونتو در ای تال یا ،تصتتویر مدرن چشتتمگیری را از آن حرکت در جهت
روستتتاهایی که کروپتکین در قرن نوزدهم تصتتور میکرد ارائه میدهد .آنچه این
مارکستیستتتها نشتتان دادهاند این استتت که چهگونه آفرینش fabbrica diffusa
توسط خود کارگران به شکلی ب سیار قدرتمند و بسیار مستقل آغاز شد و انجام گرفتو
به طوری که ستترمایه را مجبور به انطباق با خود کرد .آنچه مطالعهی تطور موازی در
صنعت پو شاک پاریس آ شکار ساخته ا ست ،سطح جدیدی از خودمدیریتی تعاونی
توسط کارگران شدیداً مستقل است3۴3.
در سطحی بسیار گستردهتر ،بهراستی تا حدودی در سطح جهانی ،همچنین میتوانیم
ببینیم که چهگونه مردم به شتتکل روزافزونی شتتبکه های ارتباطی کامپیوتری برای
342 See: Coriat, 1990; and Lazzarato, 1990.
این گرایش به غلبه بر تقسیم میان کار یدی و ذهنی ،آشکارا همان چیزی است که کروپتکین را شدیدا
عالقهمند میساخت ،که خواهان تقویت هر چنین توسعهای میشد.
به عنوان کارخانهی غیرمتمرکز یا پراکنده ترجمه میشود .نک343 Fabbrica diffusa.
Quaderni di Territorio , 1978; and Mattera, 1980.
این تحلیم تا حدی مبتنی بر مطالعهی فعالیت مسااتقم طبقهی کارگر در صاانایع پوشاااک ایتالیایی و
فرانسوی است ( ،Negriالزاراتو و سانتیلی.)1990 ،
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استفادهی خودشان تصاح

میکنند .شبکههای معاصر (برای ماال ،اینترنت و بیتنت)

که در اصل برای تسهیل توسعهی فناوری در خدمت سرمایه ( )ARPANETساخته
شتتده و به کار افتاده بودند ،نهتنها وستتیعا توستتط جماعتهایی که از آنها استتتفاده
میکنند برستاخته شتدهاند –و مُهر مادی آن خودمختاری را در ستازمان فنی ستیال و
غیرمتمرکز خود حفظ میکن ند -بل که زمی نهای را از تضتتتاد مداوم م یان تالش های
سرمایهداری برای ت صاح

مجدد آن ،و وفاداری سر سختانهی اکار کاربران به آزادی

ا ستفاده و «حرکت» در سرا سر ف ضای « سایبری» که آفریدهاند و پیو سته بازآفرینی
میکنند ،تشتتکیل میدهد .محستتوسترین گواه این استتتقالل ،و ستترشتتت طبقاتی
رویاروییای که در کار ا ست ،ت ضاد میان دولت و «هکرها» ا ست که مکرراً موانع را
در برابر حرکت آزاد -که توسط سرمایه در تالش آن برای مهار و کنترل این شبکهها
ایجاد شتتدهاند -درهم میشتتکنند 3۴۴.آنها عمدتا در ایاالت متحده به دلیل موج اخیر
اقدامات ناموجه دولت با هدف اختالل و سرکوب فعالیتهای آنها سر بر آوردند3۴۵.
آنچه کمتر م شهود اما مهمتر است ،شرکتکنندگان بی شمار شبکهها ه ستند که
با عملکرد خود از نقا ورود شتتخصتتی یا نهادی (علمی ،شتترکتی یا دولتی) ،از
تکنولوژی نه تنها برای کار «رستتمی» بلکه همچنین برای تعقی

عالئق خودشتتان (و

دوستانشان) استفاده میکنند .آنچه در چند سال گذشته قابلتوجه بوده است ،ت شکیل
شتتبکهی گستتتردهای از شتتبکهها استتت که تقریباً به طور کامل هم به واژگونی نظم

344 See Levy, 1984.
345 See Sterling, 1992.
سااایر مداخالت دولتی از طریق اقدامات قضااایی و پلیس ای در دفاع از «حقوق مالکیت معنوی» (یعنی
کنتر بازتولید نرمافزار) علیه «دزدی دریایی» فراگیر و اشتراکگذاری برنامهها رخ داده است .سر شت
کمونی ستی بازتوزیع آزادانهی نوآوریها آشکار است و در ازدیاد «اشتراکافزارها» و «رایگانافزارها» که
به طور گستردهای برای دانلود از شبکههای کامپیوتری در دسترس هستند ،شکم قانونی به خود گرفته
است.
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کنونی و هم به گ سترش اجتماعات خودمختار افراد همفکری اخت صای مییابند که به
شیوهی غیر سل سلهمراتبی و ریزوماتیک ،و صرفاً با ا شتراک امیال خود به هم مت صل
شدهاند .ماالها عبارتند از نه تنها شبکههای م ستقل مانند  EcoNet ،PeaceNetیا
ضد -شبکهی اروپا ،3۴6بلکه همچنین شبکههای رادیکال درون شبکههای ر سمی
همچون ( Pen-Lشتتبکهی اقتصتتاددان مترقی )3۴۷و ( Activ-Lفهرستتت پستتتی
اکتیویست )3۴۸درون  Listservدر .BITNET
آنچه در اینجا باید مورد تأکید قرار گیرد ،این ا ست که این شبکهها صرفاً نه
تو سط «خورههای کامپیوتر» -بچههای طبقهی متو سط درونگرا که دو ست دارند با
کامپیوترها بازی کنند ، -بلکه بهد ست تعداد بهمرات

بی شتری از شرکتکنندگان در

این جماعتها تشکیل می شود که در مجموعهی متنوعی از مؤ سسات کار میکنند .در
حالی که برخی از شبکهها همچون شبکهی اقتصاددان مترقی ممکن است عمدتاً توسط
دان شگاهیان شکل بگیرند ،سایرین همچون  PeaceNetیا ضد -شبکهی اروپا شامل
افرادی در تمام انواع فعال یت ها و نبردها هستتتند .آن چه در مورد ازدیاد « کامپیوتر
شخ صی» در ایاالت متحده (که گ ستردهتر از هر جای دیگر ا ست) قابلتوجه بوده ،
نحوهی تطور سریع آن به دروازهای از ب سیج و ارتباطات ا ست که افراد و جنبشهای
در غیر این صورت منزوی را به هم پیوند میدهند .در تقابل شدید با نخ ستین ن سل
بازیهای کامپیوتری به سبک آرکید ،3۴9که (مانند تلویزیون) در تف سیر ب سیاری از
افراد ،به فروپا شی ه ستی اجتماعی به یاختهای صرفاً منفعل و چ سبیده به صفحهی

346 European Counter-Network
347 Progressive Economist Network
348 Activist Mailing List
 349ماشینهای بازی کامپیوتری قدیمی .م
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نمایش کمک میکنند ،مودم و گ سترش شبکههای ارتباطی ،رگ و پی ر شد تعاون
اجتماعی جمعی را در مقیاس کالن به شیوههای چشمگیری فراهم میآورند.

پیامدها
عن صر م شترک در این دو رویکرد به م سکلهی فراروی از سرمایهداری عبارت ست از
جستتتجو برای آینده در زمان حال ،شتتناستتایی فعالیتهای از پیش موجود که تجستتم
اشتتکال جدید و بدیلی از تعاون اجتماعی و شتتیوهی زندگی هستتتند .به نظر من ،این
جستجو و نتایج آن همان چیزی است که پژوهش و نوشتههای کروپتکین را در زمانی
که زنده بود چنین جذاب و هیجان انگیز میساخت ،و هنوز به آنها طراوت الهامبخشی
میبخ شد .فقط نه اینکه او فرد عمیقاً خو شبینی بود که امیدهای رو شن (اما محتوم به
شکست) داشتو بلکه میدانست که چهگونه سرآغاز مسیرهای بهتر را به آینده ببیند
و به دیگران ن شان دهد .این همان سر شتی ا ست که کار معا صر مارک سی ستهای
«اتونومی ست» را چنین جال توجه ساخته است .آنها مارک سی سم جوانتر و قویتری
را جایگزین راستکی شی خ سته و شک ستخورده کردند ،که در نبردهای مردم واقعی
از نو به وجود آمده و بدینترت ی

قادر بوده استتت تا الاقل برخی عناصتتر امیال و

پروژههای خود-ارزشزایی آنها را صورتبندی کند.
در هر دو مورد ،پ یامد هایی وجود دارد که میتوان از روش های مورد استتت فاده
استتتخراج کرد .در میانهی بحرانی که بخش اعظم دنیا -از جمله روستتیه و ملل دیگر
شوروی سابق -امروزه درگیر آن ا ست ،باید راههایی را رو به جلو در فعالیت م ستقل
خود مردم جستجو کرد .فقط در آنجا میتوان «راهحلها» را یافت ،و فقط در آنجا
میتوان قدرت اجرای چنین راه حل هایی را پرورش داد .در ستتال  ،191۷کروپتکین
خطرات را در بحران د ید :هم خطرات ارت جاع و هم خطراتی که در جا مهی م بدل
انقالب پوشتتانده شتتدهاند ،چه پارلمانی چه بلشتتویکی .در ستتال  199۲ما دوباره باید
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خطرات را شتتناستتایی کنیم و نام ببریم :چه در کنگرهی نمایندگان خلق 3۵۰چه در
دفاتر صندوق بینالمللی پول .کروپتکین در سال  191۷همچنین میدان ست که کجا
باید به دنبال قدرت برای مخالفت با آن خطرات و ایجاد ف ضا برای مردم رو سیه برای
آفرینش راهحلهای شان بگردد :در فعالیت م ستقل کارگران و دهقانان .در سال ،199۲
مجدداً باید به اطراف خود نگاه کنیم تا ببینیم که چنین قدرتی ممکن ا ست کجا نهفته
با شد ،و برای ب سیج آن تالش کنیم ،هم در داخل رو سیه و هم در خارج از آن ،زیرا
این کشور دیگر به اندازهی آن زمان منزوی نیست ،و نجربهی دو دههی اخیر یاد داده
است که برای تمام مردمان در همهجا ،منبع مهم پشتیبانی از خود-ارزشزایی در بسیج
افراد دیگری قرار دارد که اغل

بستتیار دوردستتتاند 3۵1.همانطور که میدانیم ،در

ستتال  191۷قدرت کارگران برای مقاومت هم در برابر ارتجاع و هم در برابر تمرکز،
ناکافی از آب درآمد ،زیرا سخنگویان تمرکزگرایی ،نیات خود را در پس لفاظیهای
درخشتتان انقالبی پنهان کردند .امروزه در ستتال  ،199۲چنین لفاظی دیگر امکانپذیر
نی ست ،و به جای آن فقط زبان بیگانه و یکنواخت مقامات ملی و فراملی دولتی وجود
دارد.
کاری که کروپتکین در آن زمان انجام داد ،و کاری که امروزه انجامش هنوز بر
ما واج

است ،جستجو و درک امیال و فعالیت مستقل مردم بود ،و بعد صورتبندی

آنها به طرقی که هم به گردش آنها و هم به توانمندسازی آنها کمک میکند .تنها
راه افتخار به کار کروپتکین به شکلی معنادار ،ادامه و گسترش آن درون بستر کنونی

350 Congress of People’s Deputies
 351مثا ها کرور کرور هسااتند ،اما واضااحترین آنها عبارتند از :ویتنام ،آفریقای جنوبی ،نیکاراگوئه و
فلساااطین .در هر مورد تنها از طریق بسااایج حمایت بینالمللی بوده اسااات که فضاااا و منابع کافی
میتوانست برای زنده نگاه داشتن نبردها برای استقال به دست آید.
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استتت .اکنون در میانهی بحران ،بگذارید مانند او منابع نوآوری و قدرت مردمی را در
حین شناسایی و مبارزه با تمام موانع بر سر راه رشد آنها ،جستجو و حمایت کنیم.
به عنوان غریبهای در این ستترزمین عجی  ،تمایل دارم از شتترکتکنندگان روس
در این کنفرانس بپر سم که چه چیزی از کروپتکین یاد گرفتند که در مقابله با بحران
کنونی برای آن ها مامر ثمر استتت میخواهم از آن ها یاد بگیرم که کجا هنوز آن
روحیهی یاری متقابل در میان خرابههای اتحاد جماهیر شوروی پویایی دارد میخواهم
ب شنوم که امکانات آن چی ستند ،و کدام خطرات محلی ر شد آن را تهدید میکنند به
نوبهی خود مطمکن هستتتم که برخی از ما چیزی در مورد پویایی این چیزها در طرف
دیگر دن یا میدانیم .ب نابراین ب گذار ید با هم توافق کنیم .ب گذار ید داستت تان نبرد ها و
جنبشها و امکانها را بگوییم ،آن نوع داستتانهایی که پتر کروپتکین عادت داشتت
تعریف کند ،و ببینیم چه کاری میتوانیم با هم انجام دهیم.

پیوند با منبع انگلیسی:
Harry Cleaver, Kropotkin, Self-valorization and the Crisis
of Marxism

منابع
Alquati, Romano 1975. Sulla Fiat e Altri Scritti. Milano:
Feltrinelli
Alquati, Romano, N. Negri and A. Sormano circa 1976. Universita
de ceto Medio e Proletariato Intellectuale. Turin, Stampatori
Avrich, Paul 1967. The Russian Anarchists. Princeton, Princeton
University Press

ارزشزایی و بحران مارکسیسم- خود:کروپتکین
Baldwin, Roger N. (ed) 1970. Kropotkin's Revolutionary
Pamphlets. New York, Dover
Bey, Hakim 1991. T.A.Z.: the Temporary Autonomous Zone,
Ontological Anarchy, Poetic Terrorism. Brooklyn, Autonomedia
Bock, Gisela 1976. L'"altro" movimento operaio negli Stati Uniti:
l'operiao massa e gli Industrial Workers of the World, 1905-1922.
In G. Bock, P. Carpignano and B. Ramirez, La formazione
dell'operaio massa negli USA 1898/1922. Milano, Feltrinelli
Bologna, Sergio 1972. Class Composition and the Theory of the
Party at the Origins of the Workers' Council Movement. Telos,
#13, Fall
Bologna, Sergio 1977. La tribu delle talpe. Primo Maggio #8,
Spring
Buonfino, Giancarlo 1973. Il muschio non cresce sui sassi che
rotolano: grafica e propaganda IWW. Primo Maggio #1, giugnosettembre
Cahm, Caroline 1989. Kropotkin and the Rise of Revolutionary
Anarchism, 1872-1886, New York, Cambridge University Press
Carpignano, Paolo 1975. US Class Composition in the
Sixties. Zerowork #1, December
Cartosio, Burno 1973. Note e documenti sugli Industrial Workers
of the World. Primo Maggio #1, giugno-sttembre
Cleaver, Harry 1979. Reading Capital Politically, Austin,
University of Texas Press
Cleaver, Harry 1988. The Uses of an Earthquake. MIDNIGHT
NOTES #9, May

۵3۵

۵36

 ترجمهی هومن کاسبی/ هری کلیور
Coriat, Benjamin 1990. L'atelier et le robot, Paris, Christian
Bourgois
Dalla Costa, Mariarosa and Selma James 1972. The Power of
Women and the Subversion of the Community, Bristol, Falling
Wall Press
Esteva, Gustavo 1983. Los 'Tradifas' O el Fin de la
Marginalidad. El Trimestre Economico, #198, L(2): 733-769.
Esteva, Gustavo 1987. Regenerating People's Space. Alternatives,
Vol. 12
James, C.L.R. 1963. The Black Jacobins. New York, Random
House,
James, C.L.R., Grace C.Lee and Pierre Chaulieu 1958. Facing
Reality. Detroit, Facing Reality
Kropotkin, Peter 1873. Selected Writings on Anarchism and
Revolution. Martin Miller (ed). Cambridge, MIT Press
Kropotkin, Peter 1882. Expropriation. Le Revolte, November 25
Kropotkin, Peter 1885. Paroles d'un Revolte. Paris,
Kropotkin, Peter 1887. Anarchist Communism: Its Basis and
Principles. Nineteenth Century, ; reprinted in (Baldwin 1970, pp.
46-78)
Kropotkin, Peter 1892. La Conquete du Pain
Kropotkin, Peter 1899. Fields, Factories and Workshops
Tomorrow, London, Freedom Press, 1985
Kropotkin, Peter 1902. Mutual Aid: A Factor of Evolution,
London, Freedom Press, 1987

ارزشزایی و بحران مارکسیسم- خود:کروپتکین
Kropotkin, Peter 1906.The Conquest of Bread. Montreal, Black
Rose Books, 1990
Kropotkin, Peter 1910. Anarchism. Encyclopedia Britannia
Lazzarato, Maurizio 1990. Les caprices du flux, les mutations
technologiques du point de vue de ceux qui les vivent. Futur
Anterieur, No 4, hiver
Lenin, V. I. 1918. The Immediate Tasks of the Soviet Government,
Moscow, Progress Publishers
Levy, Steven 1984. Hackers: Heroes of the Computer Revolution.
New York, Dell
Linebaugh, Peter 1992. The London Hanged, London, Allen Lane
Marx, Karl 1845-46. The German Ideology. In Karl Marx
Frederick Engels Collected Works, Vol. 5. p. 49. New York,
International Publishers
Negri, Antonio 1979a. Dall'operaio massa all'operaio sociale.
Milano, Multhipla
Negri, Antonio 1979b. Marx oltre Marx: quaderni di lavoro
sui Grundrisse. Milano, Feltrinelli
Negri, Antonio 1982. Macchina Tempo: Rompicapi, Liberazione,
Constituzione. Feltrinelli, Milano
Negri, Antonio 1988. Revolution Retrieved: Writings on Marx,
Keynes, Capitalist Crisis and New Social Subjects, London, Red
Notes
Negri, Antonio 1991. Marx Beyond Marx. Brooklyn, Autonomedia

۵3۷

۵38

 ترجمهی هومن کاسبی/ هری کلیور
Negri, Antonio, Maurizio Lazzarato and Giancarlo Santilli
1990. Beneton et sentier: l'entreprise politique et la nouvelle
cooperation productive sur l'espace europeen. Paris.
Quaderni del territorio 4/5, 1978. Occupazione Giovanile e
Fabbrica Diffusa. (whole issue)
Panzieri, Raniero 1973. La ripresa del marxismo leninismo in
italia. Milano, Sapere Edizioni
Red Notes & the CSE 1979. Working Class Autonomy and the
Crisis. London, Red Notes
Roufignac, Ann Lucas de 1985. The Contemporary Peasantry in
Mexico. New York, Praeger
Sachs, Wolfgang (ed) 1992. The Development Dictionary: A
Guide to Knowledge as Power. London, Zed Books
Sterling, Bruce 1992. The Hacker Crackdown: Law and Disorder
on the Electronic Frontier. New York, Bantam
Tronti, Mario 1964. Operai e capitale. Torino, Enaudi
Woodcock, George and I. Avakumovic 1950. The Anarchist
Prince. London, Boardman
Wright, Steven John 1988. Forcing the Lock? The Problem of
Class Composition in Italian Workerism. Ph.D. Dissertation.
Monash University (Australia), July

نقد اقتصاد سیاسی
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شانتا موف

شانتا موف  /ترجمهی حسین رحمتی

یادداشت مترجم
«در دفاع از پوپولیسم چپ» عنوان جدیدترین کتاب شانتال موف استاد علوم سیاسی
دانشگاه وستمینستر است که انتشارات ورسو در سال  ۲۰1۸آن را منتشر کرد 1.تز
اصلی موف در این کتاب این است که بهطور خاص اروپای غربی در لحظهی پوپولیستی
به سر میبرد که بر اثر بحران در صورتبندی هژمونیک نولیبرال پدید آمده است.
ازاینرو ،او محور تعارض را در سالهای آتی میان پوپولیسم راست و پوپولیسم چپ
پیشبینی میکند .بهباور او بسته به اینکه کدام یک از این نیروها دست باال را پیدا
کند ،صورتبندی هژمونیک جدید میتواند اقتدارگراتر یا دموکراتیکتر باشد.
او با نقد اصالحطلبی عقیم احزاب سوسیالتدموکرات که بهزعماش به نولیبرالیسم استحاله
یافتهاند و نیز راهبرد انقالبی چپ افراطی که بر گسست کامل از نظم موجود داللت
دارد ،بهپیروی از ژان ژورس بر «اصالحطلبی انقالبی» پافشاری میکند که اصول
مشروعیت لیبرالدموکراسی را میپذیرد اما میکوشد صورتبندی هژمونیک جدیدی
را پیریزی کند که دموکراسی را احیا میکند و بدان عمق میبخشد.
بهباور او بیسواد خواندن رأیدهندگانِ به احزاب پوپولیستی دست راستی راهی سهل
برای احزاب چپ میانه است تا ضمن نپذیرفتن مسکولیت خود در پدیدآمدن چنین
وضعیتی ،به تغییرات تن ندهند .درواقع ،میتوان گفت دلیل اصلی شکست چپ این
است که بهقول ژیژک «پوپولیستهای راستگرا خودشان را صدای طبقهی کارگر
سرکوبشده معرفی میکنند درحالیکه لیبرالهای چپگرا صدای نخبگان جدید
هستند» .بنابراین بهجای سرزنش رأیدهندگانِ به چنین احزابی باید هستهی دموکراتیک

1متن حاضر برگرفته از مقدمهی کتاب است که به قلم همین مترجم و توسط
انتشارات اختران به زودی منتشر خواهد شد.
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مطالباتشان را بهرسمیت شناخت و بیانی ترقیخواهانه به آن داد ،امری که مستلزم
پوستاندازی احزاب چپ و اتخاذ راهبردی پوپولیستی است.
نقطهی مبهم در استداللورزی موف مدل اقتصادی مناس

برای این دوران جدید است.

او که معتقد است راهحلهای کینزی برای این دورهی جدید مناس

نیستند ،زیرا

بهواسطهی باال بردن تقاضای مصرفی تبعات زیستمحیطی سنگین بهدنبال دارند ،روشن
نمیکند چه نوع سیاست اقتصادی برای این شرایط جدید میتواند مناس

باشد.

کتاب فوق هرچند در بافتار اروپای غربی نوشته شده است ،اما میتواند به فهم صحیح
دینامیک سیاست در سایر بافتارها نیز کمک کند .در سالهای نهچندان دور ،شکلی از
پوپولیسم راست در کشور ما نیز تجربه شد .این درحالی بود که اصالحطل ها که
همواره قبای اعتراض بر تن دارند هرگز حاضر نشدند نقش خودشان را که غرق در
اجرای سیاستهای نولبیرالی و نخبهگرایانه بودند در ظهور پوپولیسم بپذیرند و با
فرافکنی آن را به عواملی چون بیسوادی رأیدهندگان و  ...ربط میدادند تا به چرخش
در اصول اساسیشان تن ندهند .آنها بیتردید راه را برای ظهور شکل جدیدی از
پوپولیسم هموار کردهاند.
کتاب در چهار فصل تألیف شده است که عناوین فصول آن عبارتند از:
یکم لحظهی پوپولیستی
دوم آموختن از تاچریسم
سوم رادیکالیزهکردن دموکراسی
چهارم برساختن مردم
در ادامه ،مقدمهی کتاب را میخوانید.

شانتا موف  /ترجمهی حسین رحمتی

در دفاع از پوپولیسم چپ
سنگبنای کتاب پیش رو این باور راسخ من است که درک سرشت بزنگاه کنونی و
چالشی که «لحظهی پوپولیستی» نمایانگرش است برای چپ امری عاجل است .ما شاهد
بحران در صورتبندی هژمونیک نولیبرال هستیم و این بحران امکان برپایی یک نظم
دموکراتیکتر را مهیا میکند .برای شکار این فرصت الزم است با سرشت
دگرگونیهای پدیدآمده در  3۰سال گذشته و پیامدهایشان برای سیاست کنار آییم.
تردیدی ندارم که بسیاری از احزاب سوسیالیستی و سوسیال دموکرات گرفتار
آشفتگیاند ،زیرا به برداشت نابسندهای از سیاست چسبیدهاند ،برداشتی که نقدش

سالهاست در کانون بازاندیشیهایم بوده است .این نقد با کتاب هژمونی و راهبرد
سوسیالیستی :بهسوی سیاست دموکراتیک رادیکال 1،که مشترکاًًً با ارنستو الکالئو
نوشتم و در سال  19۸۵چاپ شد آغاز شد.
چیزی که در ما انگیزه ایجاد میکرد این بود که سیاست چپ ،هم در نسخهی
مارکسیستیاش و هم سوسیال دموکراتیکاش قادر نبود مجموعهای از جنبشها را
بهحساب بیاورد که بهدنبال شورشهای  196۸پدیده آمده بودند و درحکم ایستادگی در
برابر طیفی از شکلهای سلطه بودند که در قال های طبقاتی قابل صورتبندی نبودند.
موج دوم فمینیسم ،جنبش همجنسگرایان ،پیکارهای ضد نژادپرستی و مسائل
زیستمحیطی پانورامای سیاسی را عمیقاًًً دگرگون کرده بود اما احزاب چپ سنتی
مطالباتی را که مایل به تصدیق خصلت سیاسیشان نبودند نمیپذیرفتند .به قصد اصالح
این کاستیها بود که تصمیم گرفتیم دربارهی دالیل چنین وضعیتی تحقیق کنیم.
ما خیلی زود پی بردیم که موانعی که باید از میان برداشته شوند از دیدگاه ذاتگرایی
که در تفکر چپ حاکم بود سرچشمه میگیرند .بر اساس این دیدگاه ،که «ذاتگرایی

1 Hegemony and Socialist Strategy:Towards a Radical Democratic Politics
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طبقاتی» نامیدیم ،هویتهای سیاسی تجلی جایگاه عامالن اجتماعی در روابط تولید بود
و منافع آنها را این جایگاه تعریف میکرد .جای هیچ تعجبی نبود که چنین دیدگاهی
از فهم مطالباتی که مبتنی بر «طبقه» نبودند عاجز بود.
بخش مهمی از کتاب فوق به رد این رویکرد ذاتگرا بهمدد یافتههای
پساساختارگرایی اختصاص یافته بود .ما با آمیختن آنها با یافتههای آنتونیو گرامشی،1
رویکرد «ضد ذاتگرا»ی بدیلی را شرحوبسط دادیم که میتوانست تنوع پیکارها علیه
شکلهای متفاوت سلطه را فهم و درک کند .برای آنکه به مفصلبندی آن پیکارها
بیان سیاسی دهیم ،پیشنهاد کردیم که پروژهی سوسیالیستی بر اساس «رادیکالیزهکردن
دموکراسی» بازتعریف شود.
چنین پروژهای مبتنی بود بر تشکیل زنجیرهای از همارزیها که مطالبات طبقهی
کارگر را با مطالبات جریانهای جدید مفصلبندی میکرد تا «ارادهای جمعی» شکل
گیرد که هدفش آفریدن چیزی بود که گرامشی «هژمونی گسترنده» ۲نامید .ما با
بازصورتبندی پروژهی چپ بر اساس «دموکراسی کارتگرا و رادیکال» توانستیم
حوزهی وسیعتر انقالب دموکراتیک را در آن پروژه بگنجانیم .بهاین ترتی  ،دایرهی
تعارض اجتماعی را بسط دادیم و آن را به «عامل ممتازی» چون طبقهی کارگر محدود
نکردیم .به بیان روشنتر ،برخالف برخی خوانشهای ریاکارانه از استدالل ما ،ادعای ما
بهمعنای اولویتدادن به مطالبات جنبشهای جدید بهزیان مطالبات طبقهی کارگر نیست.
ما تأکید کردیم که سیاست چپگرا بدون نسبتدادن هیچ گونه محوریت پیشینی به
هیچ کدام از این پیکارها باید آنها را پیرامون شکلهای متفاوت مطیعسازی مفصلبندی
کند.

1 Antonio Gramsci

2 expansive hegemony
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ش و رادیکالیزهکردن/شدن پیکارهای دموکراتیک
ما همچنین نشان دادیم که گستر ِ
هرگز نمیتوانست به جامعهای کامالً آزاد دست یابد و پروژهی رهایی را دیگر نمیشد
درحکم برچیدن دولت تلقی کرد .آنتاگونیسمها ،پیکارها و عدمشفافیتِ جزئیِ امر
اجتماعی همیشه وجود خواهند داشت .به همین دلیل ،افسانهی کمونیسم بهسان یک
جامعهی شفاف و بهآشتیرسیده تت که بهروشنی دال بر پایان سیاست بود تت باید کنار
گذاشته میشد.
کتاب در بزنگاهی نوشته شد که مشخصهاش بحران در فرماسیون هژمونیک
سوسیالتدموکراتیک بود که در سالهای پساجنگ مستقر شده بود .یورشی نولیبرالی
در حال بهچالش کشیدن ارزشهای سوسیالتدموکراتیک بود اما این ارزشها همچنان
در شکلدهی به عقل سلیم در اروپای غربی مؤثر بودند و هدف ما تجسم این بود که
چهطور باید از آنها دفاع و آنها را رادیکالیزه کرد .افسوس ،وقتی ویراست دوم
هژمونی و راهبرد سوسیالیستی در سال  ۲۰۰۰بیرون آمد در مقدمهی جدید متذکر شدیم
که در طول  1۵پس از چاپ اول ،پسرفتی جدی رخ داده بود .در پوشش «مدرنسازی»،
شمار فزایندهای از احزاب سوسیالتدموکراتیک هویت «چپ»شان را کنار گذاشته و
خودشان را با حسن تعبیر درمقام «چپ میانه» بازتعریف کرده بودند.
در کتاب دربارهی امر سیاسی 1،که در سال  ۲۰۰۵چاپ شد ،این بزنگاه جدید را
تحلیل کردم .در آنجا ،پیامد «راه سوم» را که در بریتانیا از سوی آنتونی

گیدنز۲

نظریهپردازی میشد و تونی بلر 3و حزب چپِ نو آن را پیاده میکرد بررسی کردم.
نشان دادم که چهطور حکومت چپ میانهی جدید که خطقرمز هژمونیک کشیدهشده از
سوی مارگارت تاچر ۴پیرامون این دگم که هیچ بدیلی برای جهانیسازی نولیبرالی وجود
1 On the Political
2 Anthony Giddens
3 Tony Blair
4 Margaret Thatcher
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ندارد را پذیرفته بود ،همان «تی.آی.ان.اِی »1مشهور او ،به اجرای چیزی رسید که
استوارت هال« ۲نسخهی سوسیالتدموکراتیک نولیبرالسیم» نامیده است« .میانهی»
بهاصطالح «رادیکال» با این طرح ادعا که مدل سیاست رقی بنیاد و تقابل چپ/راست
منسوخ شده است و با ستودن «اجماعِ در میانه» بین راست میانه و چپ میانه شکلی
فنساالر از سیاست را ترویج داد که بر اساس آن ،سیاست نه یک رویارویی جانبدارانه
بلکه مدیریت بیطرفانهی امور عمومی بود.
همانگونه که تونی بلر گفته بود« :امروز ،انتخاب نه میان سیاست اقتصادی چپ و
راست بلکه میان سیاست اقتصادی خوب و بد است ».جهانیسازی نولیبرالی چونان
تقدیری دیده میشد که همگی مجبور بودیم به آن سر نهیم و مسائل سیاسی به
موضوعات فنی صرفی فروکاسته شده بود که در حیطهی اختیار مختصصان بود .هیچ
فضایی برای شهروندان باقی نماند تا میان پروژههای سیاسی متفاوت ،بهمعنای واقعی
کلمه انتخاب کنند و نقششان به این محدود شده بود که بر سیاستهای «عقالنی»ای
که آن متخصصان شرحوبسط میدادند مهر تأیید بزنند.
من برخالف آنانی که چنین وضعیتی را نشانهی پیشرفت یک دموکراسیِ در حال
بلوغ معرفی میکردند استدالل کردم که این وضعیتِ «پساسیاسی» سرآغاز فرایند
نارضایی از نهادهای دموکراتیک است ،امری که خود را در سطح فزایندهی امتناع از
رأیدادن نشان میداد .همچنین نسبت به موفقیت روزافزون احزاب پوپولیستی راست
هشدار دادمو آنها مدعی بودند که بدیلی را ارائه میدهند که صدای مردم را که از سوی
نخبگان تشکیالت موجود مصادره شده بود به آنها بازمیگرداند .بر نیاز به جدایی از
اجماع پساسیاسی و تأکید مجدد بر سرشت جانبدارانهی سیاست بهمنظور خلق شرایط
الزم برای بحث «آگونیستیک» بر سر بدیلهای ممکن اصرار ورزیدم.
1 TINA
2 Stuart Hall

شانتا موف  /ترجمهی حسین رحمتی

اکنون درمییابم که در آن زمان همچنان فکر میکردم که احزاب سوسیالیستی و
سوسیالتدموکراتیک میتوانستند دگرگون شوند تا پروژهی رادیکالیزهکردن
دموکراسی را که ما در هژمونی و راهبرد سوسیالیستی از آن دفاع میکردیم اجرا کنند.
پرپیداست که چنین نشد و در اکار دموکراسیهای اروپای غربی احزاب
سوسیالتدموکراتیک وارد فرایند زوال شدهاند ،درحالیکه پوپولیسم راست پیشرویهای
مهمی کرده است .بااینهمه ،بحران اقتصادی سال  ۲۰۰۸باعث شد تضادهای مدل
نولیبرال برجسته شوند و امروزه صورتبندی هژمونیک نولیبرال از سوی انواعواقسام
جنبشهای ضد دولت مسلط موجود (هم از سوی راستها و هم چپها) زیر سؤال برده
میشود .این همان بزنگاه جدیدی است که «لحظهی پوپولیستی» خواهم نامید و قصد
دارم آن را در اینجا واکاوی کنم.
کتاب پیش رو دو استدالل اساسی دارد :یکم ،برای مداخله در این بحران هژمونیک
باید مرزی سیاسی ترسیم کنیم دوم ،پوپولیسم چپ ،درحکم راهبردی گفتمانی برای
کشیدن مرز سیاسی میان «مردم» و «الیگارشی» ،در بزنگاه کنونی همان نوع سیاستی
را شکل میدهد که برای احیا و تعمیق دموکراسی مورد نیاز است.
وقتی کتاب دربارهی امر سیاسی را نوشتم پیشنهاد کردم که مرز چپ/راست از نو
احیا شود اما اکنون اطمینان یافتهام که چنین مرزی (بدانسان که بهطور سنتی ترسیم
میشد) دیگر برای مفصلبندی ارادهی جمعیای بسنده نیست که محتوای انواعواقسام
مطالبات دموکراتیکی است که امروزه وجود دارند .لحظهی پوپولیستی تجلیگاه مجموعه
مطالبات ناهمگونی است ،که صرفا نمیتوانند بر اساس منافع دستههای اجتماعی معین
صورتبندی شوند .افزون بر آن ،در سرمایهداری نولیبرالی˚ شکلهای جدیدی از
مطیعسازی ظهور کردهاند که خارج از فرایند تولیدند .آنها منجر به پدیدآمدن مطالباتی
شدهاند که دیگر متناظر با بخشهای اجتماعیِ تعریفشده بر اساس ترمهای
جامعهشناختی و موقعیت آنها در ساختار اجتماعی نیستند .چنین مطالباتی تت دفاع از
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محیطزیست ،پیکارها علیه تبعیض جنسی ،نژادپرستی و سایر اشکال سلطه تت بهطور
روزافزون نقشی محوری یافتهاند .بههمیندلیل ،مرز سیاسی امروزه باید به شیوهی
«پوپولیستیِ» متقاطع ترسیم شود .با وجود این ،من همچنین نشان خواهم داد که بُعد
«پوپولیستی» برای تعیین آن نوعی از سیاست که برای بزنگاه کنونی مورد نیاز است
کافی نیست بلکه باید پوپولیسم «چپ» باشد تا نمایانگر ارزشهایی باشد که این
پوپولیسم تعقی

میکند.

راهبرد پوپولیستی چپ با تأیید نقش حیاتی گفتمان دموکراتیک در تخیل سیاسی
جوامع ما و از راه ایجادِ زنجیرهی همارزی تت بر محور دموکراسی بهعنوان دال هژمونیک
تت در میان پیکارهای گوناگون علیه مطیعسازی˚ طنینانداز آرزوهای بسیاری از مردم
میشود .بهنظرم در چند سال آینده محور تعارض سیاسی˚ میان پوپولیسم راست و
پوپولیسم چپ خواهد بود .درنتیجه میتوان بهمدد برساختن «مردم» (یعنی ارادهی
جمعیای که از بسیج عواطف مشترک در دفاع از برابری و عدالت اجتماعی سرچشمه
میگیرد) با سیاستهای بیگانههراسی که پوپولیسم راست ترویج میکند مبارزه کرد.
در هنگامهی بازآفرینی مرزهای سیاسی« ،لحظهی پوپولیستی» حاکی از «بازگشت
امر سیاسی» پس از سالهایِ پساسیاست است .این بازگشت میتواند راه را برای
راهحلهای اقتدارگرایانه باز کند تت از راه رژیمهایی که نهادهای لیبرالتدموکراتیک
را تضعیف میکنند تت اما همچنین میتواند به بازتأکید بر و بسط ارزشهای
دموکراتیک منجر شود .همهچیز بستگی به این دارد که کدام یک از نیروهای سیاسی
میتواند در هژمونیککردن مطالبات دموکراتیک کنونی موفق شود و چه نوع
پوپولیسمی از میدان نبرد علیه پساسیاست پیروز به در خواهد آمد.

نقد اقتصاد سیاسی

چرا پوپولیسم چپ
کافی نیست؟
وینسنت ناوارو
ترجمهی احمد سیف
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پیشرویهای چشمگیر جنبش کارگری در فاصلهی  19۴۵تا ( 19۷۸دورانی که اغل
بهعنوان دوران طالیی سرمایهداری از آن یاد میشود) و گسترش چشمگیر حقوق
اجتماعی ،سیاسی و کارگری که این جنبشها در دو سوی آتالنتیک شمالی (امریکای
شمالی و اروپای غربی) به دست آوردند ،به واکنش دستگاه اقتصادی و مالی و همین
طور سیاسی و رسانهای انجامید – که تأثیرات بسیار داشت .این دستگاهها سیاستهایی
کالً موسوم به سیاستهای نولیبرالی علیه جنبش کارگری تدوین کردند که بهطور جدی
از قدرت جنبشهای کارگری کاست و حقوقی را که در طول چند دهه به دست آورده
بودند کاهش داد.
آمارهای موجود بهروشنی از این تغییرات سخن میگویند .در اغل

این کشورها از

دههی  19۸۰درآمد نیروی کار از تولید ناخالص داخلی به نفع درآمدهای سرمایه کاهش
یافته است)1(.
درنتیجه ،نولیبرالیسم  -یعنی پروژهی سیاسی طبقات حاکم  -الگوی مسلط در جهان
غرب ،هم دراروپا و هم در امریکای شمالی ،شد .درنتیجه ،روایت و گفتمان تازهای هم
حاکم شده است که در آن مفاهیمی چون طبقهی سرمایهدار و یا طبقهی کارگر (که
درواقع مشخصهی بررسیها و گفتمان سوسیالیستی بودند) در عمل از ادبیات سیاسی و
رسانههای عمومی حذف شدهاند .این زمینهی فکری توضیح میدهد که چرا حتی رهبران
احزاب چپ هم دیگر از ادبیات طبقاتی استفاده نمیکنند .مفهوم و روایت «مبارزهی
طبقاتی» کنار گذاشته شد و طبقهی کارگر هم از این روایتها و گفتمانها حذف شده
به «طبقهی متوسط» تبدیل شد .این گفتمان جدید قشربندی اجتماعی را به ثروتمندان و
باالییها و فقرا و پایینیها تقلیل داد و بقیه هم که درمیان این دو قرار میگیرند طبقهی
متوسط هستند .شماری از نویسندگان حتی در میان چپاندیشان هم فکر میکنند که
این طبقهبندی مفید است .در میان این نویسندگان میتوانم به شانتل موف اشاره کنم که
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بهطور گستردهای در مورد اعتراضات شهروندان و آنچه بهعنوان جنبشهای پوپولیسی
تعریف کرده ،نظریهپردازی کرده است.
موف ،در تازهترین کتابش که در دنیای انگلیسیزبان منتشر شده است – در دفاع
از پوپولیسم چپ – معتقد است که علت سقو

احزاب چپ این بود که در

بررسیهایشان روی طبقات اجتماعی تأکید داشتهاند .او ادعا میکند که تأکید چپ بر
مبارزه ی طبقاتی اشتباه بزرگی بود چون باعث شد تا به دیگر وجوه منازعات موجود
کمتوجهی شود .موف معتقد است که امروزه انبوهی از علل متناقض که درواقع ربطی
هم به تناقضهای طبقاتی ندارند ،به صورت جنبشهای متعدد «پایینیها» علیه
«باالییها» است (البته بدون این که توضیح بدهد که چه کسانی در باال و چه کسانی
در پایین هستند و بدون این که مناسبات بین این دو گروه را توضیح بدهد) .نکتهی
اصلی از نگاه این نویسنده ،بررسی عواملی است که در میان پایینیها مشترک است و
میتواند آنها را متحد کند .در این چارچوب فکری موف همهی آنهایی را که با
باالییها مخالفاند ،که طیف گستردهای را دربر میگیرد پوپولیست میخواند ،از جنبشی
که به رهبری لوپن در فرانسه وجود دارد تا حزب کارگر جدید انگلیس و یا حزب
پودموس در اسپانیا .موف تفکیک بین پوپولیسم چپ و راست را قبول دارد و منظورش
از پوپولیسم چپ هم همهی آنهایی است که خواهان دموکراسی و کاهش نابرابری
هستند (اهداف دموکراتیک و برابریطلبانه دارند) بدون این که هیچکدام از این مفاهیم
را تعریف کند .او معتقد است که جداکردن سوسیالیسم از سرمایهداری ارزش زیادی
ندارد و بهجای سوسیالیسم ترجیح میدهد از دموکراسی رادیکال نام ببرد که به گمان
او هدفی است که باید از راه دموکراسی لیبرال به دست آورد.
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پاسخ به شانتل موف :پوپولیسم چپ کافی نیست
الزم به تکرار نیست که بسیاری از نکاتی که شانتل موف مطرح میکند نکات مهمی
هستند و نباید کماهمیت تلقی شود .ولی روشن است که نگاه تحقیرآمیزش به
سوسیالیسم و تحلیل طبقاتی باعث شد که بهدرستی درک نکند که چه رخ داده است و
یا درحال حاضر در کشورهای توسعهیافتهی سرمایهداری – که او فکر میکند آنها را
به خوبی میشناسد -چه چیزی رخ میدهد .با توجه به آن چه که از دههی  19۸۰به بعد
میدانیم به دشواری میتوان پذیرفت که عدم توفیق انتخاباتی احزاب مترقی و یا
چپگرا ،آنگونه که موف فرض میکند به خاطر استفاده از گفتمان طبقاتی بوده باشد
(البته حزب دموکرات امریکا و نیز احزاب سوسیالیست و سوسیالدموکرات اروپا ،را
اگرچه بعضی از اعضایش دیدگاههای مترقی و حتی چپگرایانه دارند نمیتوان حزب
چپ نامید) .نمیدانم شانتل موف در کدام سیاره زندگی میکند چون در جهانی که من
در آن زندگی میکنم (اروپای غربی و امریکای شمالی) درعمل هیچیک از رهبران
احزاب چپ از عبارت «مبارزهی طبقاتی» و یا «طبقهی کارگر» در گفتمانهای خود
استفاده نکردهاند .درواقع آنها به جای طبقهی کارگر از عبارت «طبقهی متوسط» و یا
«طبقهی مردمی» استفاده میکنند .درواقع مدتهاست که این روایت استفاده از طبقات
اجتماعی و مبارزهی طبقاتی از گفتمان رسمی احزاب چپ حذف شده است« .تأکید
چپ بر طبقات اجتماعی» که به ادعای موف موج

سقو محبوبیت انتخاباتی شده در

هیچ جا وجود نداشته است .آنانی که مسکول افول محبوبیت انتخاباتی چپ هستند (از
آنجمله کلینتون ،بلر و شرودر) هرگز از چنین عبارتها یا تحلیلهایی استفاده نکردهاند.
سیاستزدایی گسترده از گفتمان سوسیالیستی و سوسیالدموکراتیک دربرگیرندهی کنار
گذاشتن یا کتمان ادبیات طبقاتی بوده است .درواقع بهسادگی میتوان با شواهد و اسناد
نشان داد که علت اصلی سقو این احزاب این است که طبقهی کارگر را فراموش
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کردهاند و طبقهی کارگر هم بهنوبهیخود این احزاب را کنار گذاشته و از جنبشهای
نوظهور پوپولیسی حمایت کرده است)۲(.
بهعالوه به گمان من پذیرش این نکته که مقولههای طبقاتی دیگر نامربوطند و (
و یا این که اصالً این مقولهها نادیده بگیریم) باعث میشود تا نتوانیم دیگر اشکال مبارزه
را درست بفهمیم .چراکه طبقهی اجتماعی با دیگر مقولههای هویتی همپوشی دارد و
بهعالوه بر رفتار اعضای هر جنبش اجتماعی اثر میگذارد .برای ماال ،خصلت و
سمتگیری جنبشهای گوناگون فمینیستی را بهطور عمده سمتگیری طبقاتی اجتماعی
رهبران آن تعریف و تعیین میکند .تفاوتهای مهمی که بین تکامل جنبشهای
فمینیستی در امریکا و اسپانیا وجود دارد از همین روست .جنبش فمینیستی اسپانیا با
تعریف خود بهعنوان جنبشی ضدسرمایهداری و سوسیالیستی ،بهمرات

از این جنبش در

امریکا مترقیتر است ،چراکه ویژگیهای مشابهی برای سازمان ملی زنان (جنبش اصلی
فمینیستی امریکا) اصالً قابلتصور نیست)3(.

اهمیت مقولههای فراموششدهای چون طبقهی کارگر
در طول قرن بیستم همهی جنبشهای مردمی که در کشورهای دموکراتیک اروپایی
موج

بیشترین بهبود در کیفیت زندگی و رفاه طبقهی کارگر و دیگر طبقات مردم

 که بخش عمدهی جمعیت را تشکیل میدهند  -شدهاند ،در ایدئولوژی سوسیالیستی باهمهی تنوعی که دراین ایدئولوژی هست ،ریشه داشته است .بنیان انتخاباتی همه این
جنبشها طبقهی کارگر این کشورها بود که در ائتالف با دیگر طبقات – بهویژه
بخشهایی از طبقات میانی  -بنیان فعالیتهای اجتماعیشان را تشکیل میداد .این نوع
فعالیت اجتماعی با رفتار اجتماعی و سیاسی الیههای فوقانی طبقهی متوسط ،بورژوازی
و خردهبورژوازی تفاوت دارد.

۵۵4

وینسنت ناوارو  /ترجمهی احمد سیف

هدف پروژهای که براساس ایدئولوژی سوسیالیستی بود دگرسانکردن جامعه و
جایگزین کردن سرمایهداری با سوسیالیسم بود که در پی آن در کنار دیگر انواع
بهرهکشیها به بهرهکشی از طبقهی کارگر پایان داده شود .به این روال جوامعی که در
اجرای این پروژهی سوسیالیستی موفقتر عمل کردهاند جوامعی هستند که در آنها بهره
کشی طبقاتی و بهخصوص جنسیتی کمتر است .نهتنها کارگران که بخش بزرگی از
آنان زن هستند ،بلکه زنان بهطور کلی از این پروژهها بهرهمند شدهاند .شواهد موجود
نشان میدهد که کشورهایی که پروژهی سوسیالیستی را با موفقیت بیشتری به اجرا
درآوردند (برای نمونه سوئد که احزاب متمایل به سوسیالیسم در بخش عمدهای از
سالهای بعد از جنگ دوم جهانی درقدرت بودند) در زمینهی مسائل زنان هم
پیشرفتهای بیشتری داشتهاند (برای نمونه ،کس

حق سقط جنین ،مرخصی زایمان،

خدمات حمایتی بیشتر برای خانوادهها ،و حضور شمار بیشتری از زنان در مقامات
صاح قدرت در جامعه).

ضرورت همگامی در مبارزات گروههای مختلف
مهم است تأکید کنم که هیچ یک از احزاب متمایل به چپ در کشورهای اسکاندیناوی
حزب قدرتمند فمینیستی نداشتند که در رسیدن به این پیشرفتهایی که در مورد زنان
پیش آمده است نقش تعیینکننده داشته باشد .آن چه که وجود داشت یک جنبش
سوسیالیستی بود که به مسائل فمینیستی حساسیت قابلتوجهی داشت و هدف نهاییاش
هم حذف بهره کشی بود و درنتیجه اهداف فمینیستی را اهداف خود دانست و به دیگر
اشکال بهرهکشی ربطش داد .حضور فمینیسم در جنبشهای سوسیالیستی اسکاندیناوی
به آن ها امکان زیادی بخشید تا این نوع اهداف را جزئی از کل اهدافی بدانند که
دربرگیرندهی حساسیتهای گسترده و متعددی بود و به صورت یک پروژهی عمومی
در آمد .بدون شک این واقعیت که بخش بزرگی از طبقات مردمی زنان بودند درواقع
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تضمینی بود که خواستههای جنبش سوسیالیستی همیشه یک بُعد فمینیستی هم داشته
باشد.

امریکا بهعنوان نمونهای از محدودیتهای برنامهی پیشنهادی شانتل موف
آنچه را در بخش شمالی اروپا پیش آمد با آن چه که درامریکا میگذرد مقایسه کنید.
امریکا یک کشور پیشرفتهی سرمایهداری است که در آن بخش شرکتها و مدافعان
شرکتها در مقایسه با طبقهی کارگر قدرت بیشتری دارند .در بسیاری از کشورهای
شمال اروپا مال سوئد وضعیت متفاوتی وجود دارد .تفاوتهایی که در توسعهی سیاسی
در صد سال گذشته اتفاق افتاد در واقع توضیح میدهد که چرا نابرابری در توزیع ثروت،
درآمد و قدرت سیاسی درمیان طبقات اجتماعی ،براساس جنسیت و براساس نژاد در
امریکا بهمرات

بیشتر است .تفاوتها بهواقع خیرهکنندهاند.

تصادفی نیست که امریکا یکی از معدود کشورهای دموکراتیک است که جنبشی
سوسیالیستی نداشته که هدفاش حذف بهرهکشی طبقاتی ،نژادی و جنسی باشد .واقعیت
دارد که ما در اینجا جنبشهای آزادی زنان داریم ،مال سازمان ملی زنان ،همان طور
که در حمایت از حقوق سالمندان ،حقوق مدنی و یا در حمایت از اقلیتها و برای
منظورهای خاص هم جنبشهایی هست .ولی وضعیت در امریکا بسیار گیجکننده است
و بهعنوان ماال یکی از شواهدش هم این است که سالهاست ما سازمان ملی زنان را
داریم که جنبشی است با عضویت میلیونها زن ولی زنان در امریکا همچنان در مقایسه
با کشورهای عضو اتحادیهی اروپا ،حق و حقوق بهمرات

کمتری دارند .با توجه به

تغییراتی که در اعضای دیوانعالی پیش آمده بعید نیست بخشی از همین حقوق اندک
– برای ماال حق سقط جنین  -را هم از دست بدهند.
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مناسبات ضروری بین انواع مختلف بهرهکشی :طبقه ،جنسیت و نژاد
در مورد سالمندان هم وضع مشابهی میتوان دید .درمقایسه با کشورهای اتحادیهی اروپا
برنامههای کمک به بازنشستگان در امریکا کمتر است و دسترسی به خدمات بهداشتی
هم با وجود برنامههای مراقبت سالمتی و مراقبت از نیازمندان ،بهنسبت محدود است و
دسترسی به خدمات بهداشتی به صورت بار سنگینی بر دوش خانوارها درمیآید .این
کمبود حقوق اساسی در میان کارگران در امریکا هم وجود دارد که برای آنها
عدمامنیت شغلی به صورت یک پدیدهی مشترک درآمده است (امریکا کشوری است
که در آن راحتتر از دیگر کشورها میتوان کارگرها را اخراج کرد) و بهخصوص در
میان کارگران سیاهپوست این عدم امنیت به خاطر تبعیضات نژادی بیشتر است.
شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدهد بهرهکشی براساس طبقه ،جنسیت و
سن و نژاد در امریکا در مقایسه با کشورهای اتحادیهی اروپا بسیار بیشتر است ،اگرچه
جنبشهایی که برای دفاع از گروههای آسی پذیر در برابر بهرهکشی وجود دارند نسبت
به اتحادیهی اروپا بزرگتر است .چهگونه میشود که در کشوری با جنبشهای بزرگ
در دفاع از منافع زنان ،سالمندان و اقلیتها و یا کمتوانان ،اعضای این گروهها حقوقی
این قدر ناچیز دارند
علت را بهسادگی میتوان در این واقعیت مشاهده کرد که در امریکا جنبشی
وجود ندارد که همهی این جنبشها را به یکدیگر بپیوندد و در کلیت خود خواهان
حذف و یا کاهش بهرهکشی باشد .به عبارت دیگر ،مشکل فقدان یک جنبش
سوسیالیستی است که دربرگیرندهی خواستههای همهی این گروههای اجتماعی تحت
بهره کشی باشد .این کارت مبارزات اعتراضی که هر کدام راه خودشان را میروند و
تقاضاهای مجزای خود را دارند در واقع باعث تضعیف آنها شده است .شواهد موجود
دیگر جایی برای شک و تردید نمیگذارد .قربانیان بهرهکشی در امریکا حتی برای
جل توجه خدمات جامعه و دولت با یکدیگر رقابت میکنند.
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از سوی دیگر صاحبان تجارت و طبقهی محافظهکار درامریکا میدانند که
چندپارهگی قربانیان به نفع آنهایی است که دست باال را دارند به همین دلیل به این
گسستگی دامن میزنند و از نزدیکشدن آنها به یکدیگر جلوگیری میکنند .بهعالوه
و بهطور خاص ضدیت ویژهای با پروژهی سوسیالیستی دارند که با استفاده از مفهوم
طبقهی اجتماعی میکوشد این گروههای متفاوت را به یکدیگر نزدیک کند .از این
پروژه  -یعنی وحدت طبقات گوناگون اجتماعی علیه طبقهی حاکم – واهمهی زیادی
وجود دارد چون نزدیکشدن آنها به یکدیگر وحدتی را امکانپذیر میکند که باعث
تضعیف طبقات حاکم میشود و تواناییشان برای بهرهکشی از طبقات گوناگون را
کاهش میدهد .وقتی در  19۸۴جسی جکسون – که من افتخار آن را داشتم که از
مشاورانش باشم  -خود را بهعنوان نمایندهی اقلیت سیاهپوست ،نامزد انتخابات ریاست
جمهوری کرد ،نیویورک تایمز (که در واقع صدای سخنگوی نظام حاکم است)
سرمقالهی ستایشآمیزی نوشت .ولی چهار سال بعد در  19۸۸وقتی او خود را بهعنوان
نمایندهی طبقهی کارگر در ائتالفی رنگینکمانی  -که همهی نژادها و جنسیتهای
طبقهی کارگر را متحد کرده بود  -نامزد انتخابات کرد همان روزنامه در سرمقالهای
این بار جکسون را متهم کرد که «میخواهد امریکا را نابود کند» .وقتی در آخرین
انتخابات درونحزبی سال  19۸۸از جکسون پرسیدند که او چهگونه میخواهد آرای
کارگران سف ید پوست بالتیمور (یک شهر صنعتی) را به دست بیاورد او پاسخ داد «به
این طریق که آنان را متقاعد می کنم که چون کارگرند با کارگران سیاهپوست منافع
مشترک بیشتری دارد تا با صاحبان سفیدپوست شرکتی که در آن کار میکنند».
جسی جکسون انتخابات درونی حزب دموکرات را در بالتیمور برد و چیزی نمانده بود
که با وجود ضدیت گستردهی مطبوعات و رسانههای گروهی ازجمله ابزارهای رسمی
حزب دموکرات ،انتخابات سراسری را هم برنده شود .حتی در تازهترین انتخابات سال
 ،۲۰16برنی سندرز نامزد سوسیالیست براهمیت وحدت «خانوارهای کارگر امریکایی»
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در ائتالفی که تفاوتهای هویتی را نادیده میگیرد ،تأکید کرد .چیزی نمانده بود که
او در انتخابات درونحزبی پیروز شود ،هرچند مسکوالن و ارگانهای حزب دموکرات
(از جمله جنبش فمیتیستی و سازمان ملی زنان که نامزد مورد حمایتشان هیالری
کلینتون بود) با او مخالفت کرده بودند.
حال با توجه به گسترش محبوبیت پوپولیسم با تکیه بر مقولههای مربو به هویت،
تأکید بر این نکته اهمیت بیشتری دارد .تشویق پوپولیسم با تکار گستردهای از
جنبشهای مخالف وضع موجود ،و گرامیداشتن این تکار بدون بهکارگیری هیج
معیاری برای نزدیکتر کردن آنها که درواقع میتواند موج

وحدت این جنبشها

بشود تنها قادر است همان سرانجامی را بازتولید کند که در امریکا اتفاق افتاده است.
کشوری که اگرچه جنبشهای اجتماعی متعددی دارد ولی فاقد یک جنبش سوسیالیستی
است و جنبش چپ (و زنان و اقلیتها) درآن بسیار ضعیف است.

چرا همگامی جنبشها ضروری است؟
یکی از عواملی که میتواند باعث همگامی جنبشها و حتی وحدت این گروههای
گوناگون بشود ملیگرایی است .با این همه ملیگرایی بهخودیخود امکان نمیدهد تا
بتوانیم علیه کسی که ظلم میکند ،ولی از همان ملیت است ،نیروها را بسیج کنیم .این
موضوع را بهوضوح میتوان در کاتالونیا (اسپانیا) مشاهده کرد .بخشی از دالیل سقو
سطح زندگی و رفاه در میان اقشار مختلف اجرای سیاستهای نولیبرالی است که احزاب
ملیگرای کاتالوینا بر مردم آنجا تحمیل کرده و به اجرا گذاشتهاند .طبقات حاکم از
ملیگرایی (همانند وطنپرستی) برای بسیج اقشار گوناگون مردم علیه منافع خودشان
استفاده میکنند .کاتالوینا و حتی در مقیاسی وسیعتر اسپانیا در کلیتاش نمونهی
واضحی از این وضعیت هستند.
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دیگر عنصر همگامساختن جنبشهایی که میتواند دربرگیرندهی اغل

طبقات

اجتماعی باشد کدام است اینجاست که اهمیت مقولهی طبقهی اجتماعی مشخص
میشود .اغل

زنان ،سیاهپوستان و سالمندان ،برای نمونه در کشورهای پیشرفتهی

سرمایهداری عضو طبقهی کارگر و دیگر اقشار طبقات مردمیاند (جال

است توجه

کنیم که نهفقط درامریکا بهطور عینی طبقهی کارگر بزرگترین طبقهی اجتماعی است
بلکه اغل

مردم درامریکا خود را بهعنوان عضوی از این طبقه تعریف میکنند) .در

واقع در پی روند «پرولتریزهکردن» بخش مهمی از اقشار میانی که اتفاق افتاده است،
بخش بزرگی از این طبقه با عدمامنیت و بیثباتی روبهرو هستند و این وضعیت نهتنها
شامل طبقهی کارگر که حتی شامل اعضای حرفهای طبقات میانی هم میشود .درنتیجه،
برای ایجاد بنیان و هدف مشترکی که همهی اشکال گوناگون بهرهکشی در آن ریشه
دارند یک پروژهی سوسیالیستی (که تأکیدش بربهبود وضع زندگی طبقات مردمی
است) موردنیاز است .در جوامعی که دشمن مشترک – طبقهی حاکم  -به نژاد و جنس
برتر تعلق دارد این نیاز بیشتر است .باید تأکید کنیم که تغییر در جنسیت و یا نژاد
نخبگان (از آنچه که معمول است یعنی مردان سفیدپوست) ضرورتاً به نفع اکاریت
زنان و سیاهپوستان نیست (که یا بهکل و یا اکاراً از طبقهی کارگر هستند) .در طول
ریاستجمهوری اولین رییسجمهور سیاهپوست ،باراک اوباما ،که بخش عمدهای از
تشکیالت اقتصادی و مالی از او حمایت میکرد ،سطح زندگی طبقات مردمی سیاهپوست
در امریکا تغییر نکرد.
برای بسیاری از مبلغان پوپولیسم استراتژی آنها هیچ توضیحی برای تغییر ندارد
که طبقات فرادست چه کسانی هستند و چهگونه به اینجا رسیدهاند .و اینجاست که
همان مقولههای فراموششده اهمیت مییابد و باید به رسمیت شناخته شوند .در اغل
کشورهای اروپایی و امریکای شمالی ،صاحبان سرمایه و مدیران آنها کسانی هستند
که معیارهای اقتصادی ،سیاسی و رفتار رسانههای گروهی درسطح کشوری را تعیین
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میکنند .و هرچه قدرت این دستگاه بیشتر باشد ،کیفیت دموکراتیک کشور هم
پایین تر است .یک بار دیگر هم باید تأکید کنم که درمیان کشورهای پیشرفتهی
سرمایهداری کمترین کیفیت دموکراتیک بدون تردید به ایاالت متحده تعلق دارد .نفوذ
طبقات بازرگانی (که شامل مالکان و مدیران بنگاههای بزرگ است) در زندگی سیاسی،
رسانههای گروهی و فرهنگی فوقالعاده و حتی میتوان گفت که مطلق است .این که
این همه قدرت دارند هم دقیقاً به خاطر ضعف قابلتوجه طبقهی کارگر در اینجاست.
این قدرت و ضعف طبقهی کارگر (زن و مرد ،و سیاهپوست و سفیدپوست باهم) است
که در تعیین سطح نابرابری در امریکا نقش اساسی ایفا میکندو نه فقط نابرابری طبقاتی
که همچنین نابرابری بر اساس جنسیت و نژاد.

ساختن و ویران کردن سوسیالیسم
درکشورهای پیشرفتهی سرمایهداری ،موفقترین استراتژی سوسیالیستی استراتژی لنینی
تسخیر کاخ زمستانی – یعنی تسخیر دولت (در سال فالن ،ماه فالن و روز فالن) نبود
بلکه آن استراتژی بود که میکوشید سوسیالیسم را هر روزه بسازد .هروقت که نهادهای
بهاصطالح منتخ  ،با منابعی که براساس توانایی شهروندان در تهیهی آنها فراهم آمده
است ،به شهروندان براساس نیازهایشان (که بهطور دموکراتیکی تعریف شده باشد)
پاسخ میدهند ،سوسیالیسم درحال ساختهشدن است و مهم هم نیست که چه نامی برایش
میگذاریم و حتی مهم نیست که خودشان هم میدانند این سوسیالیسم است یا خیر.
جال

است اشاره کنم که بررسیهای متعددی دربارهی اصول سوسیالیسم ( یعنی به

هرکس به قدر نیازش و از هرکس بهقدر تواناییاش) نشان داده که این اصول از سوی
اکاریت مطلق طبقات مردمی درکشورهای مختلف در هر دو سوی اتالنتیک شمالی و
ازجمله در ایاالت متحدهی امریکا پذیرفته شده است .البته پیششر اساسی برای این
که این اتفاق بیفتد این است که طبقهی کارگر نهفقط در محل کار که عالوه بر آن در

۵60

۵61

چرا پوپولیسم چپ کافی نیست؟

دیگر ساحتهای جامعهی مدنی و سیاسی صاح اختیار باشد .در میان کشورهای
سرمایهداری پیشرفته ،سوئد کشوری بود که این قدرت به حداکار رسید .رفرمهای میدنر
باالترین بیان این قدرت بود چون آنها بهعنوان شر ضروری دموکراتیزه کردن کامل
جامعه حتی خواهان مالکیت اشتراکی سرمایه (نه فقط در دست دولت بلکه از راه
گسترش تعاونیها) شدند .نیازی به تکرار نیست که درموضعی که موف میگیرد
هیچکدام از این موارد وجود ندارد و دلیلاش هم این است که برای او سوسیالیسم مفهوم
بیربطی است.

درسوئد چه اتفار افتاد؟ (ویرانی سوسیالیسم)
سوئد کشوری است که در آن طبقات مردمی از همه جا قدرتمندتر بودند و همگانی
شدن حقوق اجتماعی ،کار ،جنسیتی و نژادی گستردهتر بود .ولی احزاب محافظهکار و
لیبرال که برای سالها در سوئد حکومت کردهاند همهی این حقوق را به چالش گرفتند
و دربسیاری از عرصهها این همگانیشدن متوقف شد .خصوصیکردن خدمات بهداشتی
و آموزشی نابرابریهای طبقاتی را در سوئد تشدید کرد .بهعالوه تعجبی ندارد که توقف
همگانیبودن ،فرهنگ مسکولیت مشترک را بهطور جدی تغییر داد و این وجه با افزایش
چشمگیر در مهاجرت تسهیل شد ( از  ۲۰1۴به این سو  3۰۰هزار نفر مهاجر تازه وارد
سوئد شدهاند که به نسبت جمعیت این کشور ،پی آمدش شبیه به این است که  9میلیون
مهاجر جدید وارد امریکا بشوند) .احزاب مسکول این تغییرات ،از جمله حزب
سوسیالدموکرات (که درواقع آغازگر این تغییرات بود) حمایت انتخاباتی خود را از
دست داد و حزب راست افراطی که شکل گرفت در انتخابات  1۷درصد از کل آرا را
به دست آورد که بخش عمدهاش هم رأی اعضای طبقهی کارگر بود.

وینسنت ناوارو  /ترجمهی احمد سیف

ائتالف ضروری نیروهای مخالف وضع موجود
بسیار مهم است که نیروهای مختلف مخالف وضع موجود با حفظ استقالل خود وارد
ائتالفی برای رسیدن به اهداف مشترک بشوند ،یعنی مناسبات اجتماعی بهرهکشانه که
مشخصهی نظام سرمایهداری است با مناسبات اجتماعی براساس رهایی طبقه ،نژاد،
جنسیت و بهطور کلی ملت براساس عدالت و مسکولیت مشترک ،جایگزین شود .این
پروژه هرروزه در جریان است و برمبنای مناسبات قدرت طبقات اجتماعی ،جنسیت،
نژاد و ملت درهرلحظه در دل پروژهای مشترک ت سوسیالیسم ت یا ساخته و یا ویران
میشود .این که این پروژه را بهعنوان مقولهای «منسوخ» و «غیرمسکوالنه» تعریف کنیم
نشانهی پیروزی قابلتوجه نیروهای محافظهکار و نولیبرال است که مسکول بخش
عمدهای از این مصیبتها هستند.

یادداشت پایانی و کامالً شخصی
کامالً آگاه هستم که سلطهی خفقانآوری که تفکر سرمایهداری نولیبرالی در حوزههای
تولید و بازتولید فرهنگ غال

کشور دارد (که گفتمان و روایت بازتولید آن را نیز

تعریف میکند) باعث شده تا واژهها و مفاهیم علمی به حاشیه رانده شده و به شکلی
تصویر شوند که جذابیت عمومی خود را از دست بدهند .این وضعیت تعیین میکند که
چرا احتماالً مطلوب است که به دالیل تاکتیکی برای دستیابی به کسانی که بهوسیلهی
ایدئولوژی مسلط شستوشوی مغزی شدهاند ،از بعضی واژهها یا نمادها استفاده نکنیم.
من از درستی منطقی این تاکتیک مطمکن هستم .ولی پذیرش تاکتیکی این مقوله متفاوت
از کاری است که شانتال موف میکند ،یعنی تحقیر و رد مفاهیم تحلیلی که به درک
واقعیتها کمک میکند.
بدون تردید بسیاری از نکاتی که شانتل موف مطرح میکند ارزشمندند و من به
تأکید او بر این که باید گوناگونی منازعات را به رسمیت بشناسیم و بعالوه به شیوههای
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مختلفی باید به آنها عکسالعمل نشان بدهیم ارزش میگزارم .ولی این پذیرش ،تکرار
میکنم که مورد حمایت من هم هست ،به بهای کماعتنایی به مقولههای علمی ،از جمله
طبقات اجتماعی ،که از نظر من برای درک جوامع سرمایهداری اساسی است ،به دست
آمده است.
در اسپانیا ،جنبش ضدریاضتی در مخالفت با دستگاه سیاسی موجود شکل گرفت.
شعار «آنها نمایندگان ما نیستند» بهسرعت مورد حمایت چشمگیر عمومی قرار گرفت
که درواقع خالف مباحث ارایهشده از سوی طبقات حاکم این کشور (و مستخدمانشان
در نهادهای دموکراتیک) بود که مدعی بودند در مقابل سیاستهای نولیبرالی که آنها
(و نیز حزب سوسیالیست) میخواستند بر مردم تحمیل کنند ،بدیلی وجود ندارد .خوان

تورس ،البرتو گارزون و من در کتاب« :بدیلها وجود دارند ،پیشنهادهایی برای ایجاد
اشتغال ،و رفاه اجتماعی در اسپانیا» نشان دادیم که برای هر سیاست نولیبرالی که به
اجرا درآمد و به زیان طبقات مردمی بود سیاست بدیلی وجود داشت که به نفع این
طبقات مردمی بود و طبقات حاکم نادیده گرفتهاند .جنبش ضدریاضتی بهطور گستردهای
از این کتاب استفاده کرد تا بهطور مستند نشان دهد که چرا ادعای نبود سیاستِ بدیل
پایه و اساسی ندارد .بلکه این بدیلها وجود داشتند و وجود دارند .شعار «بله تو میتوانی»
به صورت اصلیترین شعار پودموس درآمد که از جنبش ضدریاضتی ریشه گرفته است.
پیشنهادهای اقتصادی و اجتماعی این جنبش اجتماعی دقیقاً قدمی در راستای
تخصیص منابع براساس نیازهای هر شهروند بود که بهطور دموکراتیکی تعریف شده و
با منابعی تأمین میشود که براساس از هرکس به قدر تواناییاش گرفته شده است .این
تشکیالت سیاسی (در کنار ان کومو پودم  En Comu-Podemو ان ماریا En
 )Mareaهمراه با دیگر تشکیالت چپ  IUیک بلوک سیاسی قدرتمند ایجاد کردهاند
که درحال دگرگون کردن جامعهی اسپانیایی است و جامعه را در راه رسیدن به آن
هدایت کرده و موتور تغییر در آن است .برعکسِ آن چه که به نظر میرسد این بیانیه
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تعص آمیز نیست بلکه بر واقعیت استوار است ،یعنی جنبشهای از این قبیل ،در
همکاری با دیگر جنبشها و احزاب سیاسی ،میتوانند منبع تغییرات عظیمی باشند که
جامعهی اسپانیا به آن نیازمند است.
پیوند با متن انگلیسی:
Why Left Wing Populism Is Not Enough

پینوشتها
()1

ن.ک .به کتاب من:

Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento
económico dominante. Anagrama, 2015
( )۲ن.ک .به مقالهی من،
Las causas del crecimiento del mal llamado
populismo,” Público, 04.10.18
( )3ن.ک .به مقالهی من،
La importancia de las distintas tonalidades del
feminismo,” Público, 06.07.18
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یکی از تأثیرگذارترین اسناد قرن نوزدهم  -مانیفست حزب کمونیست  -با این عبارت
معروف آغاز میشود:
«شبحی در اروپا در گشتوگذار است :شبح کمونیسم .همهی نیروهای اروپای
کهنه ،در تهاجمی مقدس برای تارومار کردن این شبح ،متحد شدهاند :پاپ و تزار،
مترنیخ و گیزو ،رادیکالهای فرانسه وخبرچینهای پلیسهای آلمان.
کو آن حزب اپوزیسیونی که از طرف حکومتیانِ مخالفاش ،دشنام کمونیست
بودن نخورده باشد» (مارکس و انگلس)1۸۴۸ ،
در آغاز قرن بیستویکم میتوان سند مشابهی با همین بند مقدماتی تهیه کرد ولی
بهجای «کمونیسم» باید «پوپولیسم» بگذاریم و همینطور نام مؤسسات اقتصادی ،سیاسی
و مذهبی را که از رشد این جنبش که قدرتشان را به پرسش گرفته واهمه دارند و این
جنبش را پوپولیستی میخوانند تغییر بدهیم .این سند جدید با این پاراگراف مقدماتی
میتواند آغاز شود:
«درهر دو سوی اقیانوس اطلس شمالی شبحی سرمایهداری پیشرفته را محاصره کرده
است :شبح پوپولیسم .اتحادی مقدس بین مؤسسات سیاسی و رسانهای در این
کشورها بههمراه احزاب حاکمشان و همین طور نهادهای فراملیتیشان علیه این
جنبش شکل گرفته است .کو آن حزب سیاسی که مؤسسات سیاسی و رسانهای
موجود را به چالش گرفته باشند ولی دشنام پوپولیست بودن نخورده باشد »
همان طور که در قرن بیستم با واژهی کمونیسم اتفاق افتاد عبارت «پوپولیسم» درقرن
بیستویکم بهوسیلهی تشکیالت سیاسی و رسانهای برای تعریف هر جنبشی بهکار برده
میشود که قدرتشان ،مشروعیتشان و سیاستهای عمومی نولیبرالی را که برجمعیت
خود تحمیل میکنند ،به پرسش گرفته باشد .در بسیاری از کشورها در دو سوی اقیانوس
اطلس شمالی ،در اروپا و همینطور در امریکای شمالی ،شاهد این پدیده هستیم .هدف
من دراین مقاله این است که بررسی کنم آیا بین این جنبشها نکتهی مشترکی وجود
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دارد یا خیر و سپس علل اساسی رشدشان را بررسی میکنم .در ثانی هدف دیگر من
بررسی استراتژی و محدودیتهای پوپولیسم در مقایسه با دیگر جنبشهای مخالف وضع
موجود (سوسیالیسم) در قرن گذشته است.

چه عواملی بین این جنبشها مشترک است؟
اگرچه اغل

احزابی که بهعنوان پوپولیست تعریف میشوند متفاوتاند ،ولی

خصلتهای مشترکی دارند .یکی از این خصلتهای مشترک مخالفت جدیشان با
جهانیکردن و ادغام اقتصادی و همگنسازی فرهنگی و سیاسی است که پیآمد این
فرایند است .اعضای جنبشهای پوپولیسی این همگنسازی را تهدیدی برای هویت
فرهنگی خود بهحساب میآورند .درنتیجه ایدئولوژی این جنبشها همیشه شکل
ناسیونالیسم (ملیگرایی) به خود میگیرد.
این ناسیونالیسم که شامل عالقه به بازیابی هویت ملی ،کنترل ،و منابع خود است
در وجه عمده (اگرچه نه همهجا) بر این باور است که علت سقو سطح زندگی ،و رفاه
طبقات اصلی جامعه ،فرایند جهانیکردن است .این امر به نظر منطقی میآید و همین
طور واکنشی قابل پیشبینی است که از نظر این طبقات ،جهانیکردن مسکول سقو
سطح زندگی و از دست رفتن هویتشان باشد .در نتیجه جنبشهای پوپولیستی (که
عمدتاً از سوی طبقات خلق حمایت میشوند) جهانیکردن و احزاب و نهادهای مدافع
آن را رد میکنند .هزاران نمونه برای نشان دادن این وجه وجود دارد .یکی از نمونهها
چیزی است که در  ۲۰16در بالتیمور ،مریلند ،امریکا اتفاق افتاد .در منطقهی دانداک
که عمدهی ساکنانش کارگران سفیدپوست هستند (کارگرانی که در صنایع فوالد این
شهر کار میکردند) بهطور عمده به نامزد ریاستجمهوری که مخالف جهانیکردن
است – دونالدترامپ  -رأی دادند .ترامپ علیه انتقال کارخانهی فوالد – که یکی از
بزرگترین مراکز اشتغال در شهر بود  -به کشورهایی که مزد و شرایط کاری در آنها
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ناهنجارتر است سخن گفته بود و رأیدهندگان هم در واقع علیه هیالری کلینتون که
یکی از مدافعان جهانیکردن است رأی دادند .درواقع در همهی مناطقی که طبقهی
کارگر اکاریت رأیدهندگان را تشکیل میدهند همین اتفاق افتاده است .شبیه به همین
وضعیت در بسیاری از کشورهای اتحادیهی اروپا هم در حال وقوع است.
این واکنش قابلدرک تجربیات طبقات خلق در این جوامع است :شواهد عملی
زیادی وجود دارد که نشان میدهد انتقال صنایع به کشورهای با مزد پایین بهطور جدی
برسطح زندگی طبقهی کارگر در کشورهای پیشرفتهی سرمایهداری – عمدتاً در
امریکای شمالی و اروپا  -اثر منفی گذاشته است .همچنین شواهد زیادی وجود دارد که
نشان میدهد اگرچه مهاجرت نیروی کار برای کشورهای سرمایهداری پیشرفته اثرات
مابت دارد ولی بدون هزینه نیست و برای بخشهای آسی پذیر جمعیت در این کشورها
سطح مزدها را کاهش میدهد که درواقع توضیح میدهد که چرا آنها با مهاجرت
مخالفاند .رسانههای گروهی و دستگاه سیاسی که در واقع مسب

این جهانیکردن

هستند این ملیگرایی را سرزش میکند و بهعنوان «واپسرفتن»« ،منطقهای»،
«حمایتگرایی» «ضدمدرن»« ،عهد عتیقی»« ،غیرعقالیی»« ،غیرقابلدفاع»،
«شووینیستی» و غیره نامیده میشود .درواقع دستگاه حاکم درصدد است روایتی ایجاد
کند که در آن ناسیونالیسم نقطهی مقابل انترناسیونالیسم مدرن و پیشرو جلوه گر شود.
رد جهانیکردن و ادغام اقتصادی از سوی احزاب پوپولیست در کنار دومین خصلت
این جنبشها قرار میگیرد :ردّ احزابی که مدافع جهانیکردن و ادغام اقتصادی هستند
و همچنین ردّ سیاستهای نولیبرالی (یعنی رفرم بازار کار که موج

بیکاری و

ناپایداری و تزلزل میشود ،کاستن از هزینههای عمومی ،کاهش حمایتها و حقوق
اجتماعی ،و تمرکز قدرت در دست حکومت مرکزی ،که از دید این جماعت درواقع
ابزاری در دست البیگران مالی و اقتصادی است) .برنامههای سیاسی پوپولیسم به
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صورت دفاع از آنها که «بخش مغلوب»اند ،یعنی مردم در مقابل «آنهایی [است] که
در صدر نشستهاند»  -یعنی نخبگان سیاسی که کارشان تبلیغ جهانیکردن است.
این مجموعه درواقع سومین ویژگی این جنبشها را توضیح میدهد :چرا بخش غال
طبقهی کارگری که فرض میشد ناپدید شده است در پایههای این جنبشها حضور
دارد .در امریکا ،همچون بریتانیا و یا سوئد (کشورهایی که من به خاطر زندگی چندین
سالهام در آنها خوب میشناسمشان) و نیز در فرانسه و آلمان ،و بسیاری کشورهای
دیگر ،بخش عمده ای از طبقهی کارگر که در گذشته به چپها رأی میدادند اکنون
به احزاب پوپولیستی رأی میدهند .بالفاصله اضافه کنم که اینها تنها کسانی نیستند که
به این احزاب رأی میدهند (گاهی حتی اکاریت رأیدهندگان هم نیستند) ولی در این
جنبشهای علیه وضع موجود و پوپولیستی نقش کلیدی ایفا میکنند .در امریکا طبقهی
کارگر سفیدپوست (که درواقع بخش عمدهی طبقهی کارگر امریکا را تشکیل میدهد)
در انتخاب دونالد ترامپ به ریاستجمهوری نقش اساسی بازی کرده است .درواقع
بخشهایی از طبقهی کارگر سفیدپوست که در گذشته به نامزد سیاهپوست اوباما رأی
داده بودند در انتخابات آخر به ترامپ رأی دادند .شبیه به همین وضعیت در انگلستان
پیش آمد .طبقهی کارگر در بریتانیا در جنبش برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیهی
اروپا) که درواقع جنبشی اعتراضی علیه پروژهی سیاسی اتحادیهی اروپا و از دست دادن
کنترل ملی درنتیجهی این عضویت است نقش عمده ای ایفا کرد .در سوئد در سپتامبر
 ۲۰1۸بخش عمدهای از طبقهی کارگر به حزبی رأی دادند که درواقع پوپولیستِ
راستگرا است (دموکراتهای سوئد) .درفرانسه ،بخش عمدهای از رأیدهندگان پاریس
و حومه به لوپن رأی دادند و در آلمان نزول چشمگیر در محبوبیت انتخاباتی
سوسیالدموکراتها – همانند دیگر کشورهای اتحادیهی اروپا  -با رشد محبوبیت
احزاب پوپولیستی که از حمایت بخش عمدهای از طبقهی کارگر برخوردارند همراه
شده است.
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چرا این جنبشها در حال رشدند؟
علت اصلی اجرای سیاستهای نولیبرالی است که از سوی سیاسیون حاکم و رسانههای
گروهی تبلیغ میشود .این که این جنبشهای پوپولیستی را شووینیست و یا مهاجرستیز
تعریف کنیم و علت اصلی رشدشان را نژادپرستی آشکار و یا ضد خارجی بودنشان
بدانیم نمیتواند توضیح بدهد که در پس این نگاهها چه عواملی وجود دارد چون این
نگاهها و این پیشداوریها (که در شماری از این جنبشها وجود دارد) درواقع نشانه و
نه علت ظهور و گسترش این جنبشهاست .دلیل واقعی رشد آنها بدترشدن وضعیت
زندگی طبقات احتماعی بهطور عام و طبقهی کارگر بهطور خاص در این کشورهاست،
درواقع علت اصلی وضعیت اسفباری است که از دههی  19۸۰در اروپا و امریکای شمالی
آغاز شد .عیانترین تبلور این بدترشدن وضعیت زندگی را در رکود بزرگ ۲۰۰۷
میتوان یافت که عمدتاً نتیجهی استفادهی گسترده از برنامههای اقتصادی نولیبرالی بود.
این برنامههای نولیبرالی عمدتاً و با برنامههایی برای تضعیف طبقهی کارگر تدوین
شدهاند که واقعاً موفق هم بودهاند.

1

آمارهای موجود بهوضوح این وضعیت ناهنجار را نشان میدهند .درآمد نیروی کار
(درآمد ناشی از کار ،برای نمونه مزد) دراغل

این کشورها در امریکای شمالی و اروپا

روند نزولی داشته درحالیکه سهم سرمایه برعکس روند افزایشی به خود گرفته است.
اجرای این سیاستها از اواخر دههی  19۷۰و اوایل دههی  19۸۰آغاز شده است .بهطور
مشخص در دههی  19۷۰سهم مزد – بهعنوان آن چه که به کارگر پرداخت میشود -
درامریکا حدود  ۷۰درصد تولید ناخالص داخلی بود و در  1۵کشوری که بعداً عضو
اتحادیهی اروپا شدند بهطور متوسط  %۷۲.9تولید ناخالص داخلی بود .در آلمان این نسبت

1ن.ک .به کتاب من:
Attack on Democracy and the Welfare State. Critique of the Dominant Economic
)Thought (Anagrama, 2015
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 ،%۷۰.۴در فرانسه  ،%۷۴.3در ایتالیا  ،%۷۲.۲در بریتانیا  %۷۴.3و در اسپانیا هم %۷۲.۴
تولید ناخالص داخلی بود .ولی پس از اجرای این سیاستها این نسبتها بهشدت کاهش
یافت .در  ۲۰1۲سهم کار از تولید ناخالص داخلی درامریکا  ،%63.6در  1۵کشور عضو
اتحادیهی اروپا هم  ،%66.۵در آلمان  ،6۵.۲درفرانسه  ،%6۸.۲در ایتالیا  ،%6۴.۴در بریتانیا
 ،%۷۲.۷و در اسپانیا هم  %۵۸.۴تولید ناخالص داخلی بود.
کاهش سهم کار از درآمد ملی درطول  19۸1تا  ۲۰1۲در امریکا  %۵.۵و در 1۵
کشور عضو اتحادیهی اروپا  ،%6.9درآلمان  ،%۵.۴درفرانسه  ،%۸.۵در ایتالیا  ،%۷.1در
بریتانیا  ،%1.9و در اسپانیا هم  %1۴.6تولید ناخالص داخلی بود .در پس این آمارها البته
شاهد گسترش نابرابری اجتماعی چشمگیر و روزافزون هستیم .یکی از عواملی که به
گسترش این نابرابری دامن زد ،رشد نابرابری در توزیع درآمدهای ناشی از کار است
که به خصوص درامریکا بسیار جدی است ،یعنی در امریکا درآمد مدیران و اعضای
برجستهی بنگاههای مالی رشد حیرتآوری داشته است در حالی که سطح واقعی مزد
کارگران میانی و پایینی درواقع کاهش یافته است.

1

این رشد نابرابری حتی در رسانههای گروهی هم به صورت یک معضل جدی
درآمده است .به دلیل رشد آگاهی مردم از آن و همچنین به سب

افزایش چشمگیر

ثروت و درآمد اقلیت ثروتمند که از کیسهی لطمه به رفاه و سطح زندگی اکاریت
طبقات خلق (که درهمه جا اکاریت مطلق جمعیت را تشکیل میدهند) به دست آمده
است .این وضعیت به سب

بیثباتیای که موج

آن شده ،موجد نگرانی بسیار و زنگ

خطری در مراکز قدرت سیاسی بوده است.

زوال شرایط زندگی علت رشد جنبشهای پوپولیستی
1 See Bivens, J., The decline in labor’s share of corporate income since 2000 means
$535 billion less for workers, Economic Policy Institute, 10/09/2015
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تصادفی نیست که از زمان رکود بزرگ به این سو شاهد رشد جنبشهای پوپولیستی با
پشتیبانی طبقهی کارگر هستیم .توضیح این رشد و گسترش تنها بهعنوان نتیجهی رشد
مهاجرستیزی و یا احساسات شووینیستی درواقع زوال وضع زندگی طبقات خلق را نادیده
میگیرد (البته انکار نمیکنم که در شماری از این جنبشها این احساسات وجود دارند).
درواقع رشد احساسات مهاجرستیزی همیشه با رشد گستردهی مهاجران همراه نیست .در
آلمان و سوئد شاهد افزایش مهاجرت هستیم ولی درامریکا یا بریتانیا و فرانسه چنین
چیزی اتفاق نیفتاده است .با این وصف ،رشد این جنبشها در همهی این کشورها تقریباً
مشابه یکدیگر است .زوال وضع زندگی طبقات خلق عمدهترین دلیل رشد این
جنبشهاست .بررسی تفصیلی برمبنای دادههای هر کشور نشان میدهد که میزان حقوق،
شرایط کاری ،شغل ،و رفاه در همهی این کشورها نزول کرده است .شاهد بدون ابهام
این خرابتر شدن وضع رشد بیماریهایی است که به آن «بیماری ناشی از استیصال»
میگویند (معتادان به مواد مخدر و الکل و بیماریهای مرتبط با استرس) که در همهی
این کشورها حاضر است و با رشد جنبشهای پوپولیستی هم ارتبا دارد.

1

1 See Navarro, V., Why the White Working-Class Mortality and Morbidity Is
Increasing in the United States: The Importance of the Political Context, International
Journal of Health Services, February 2019.
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تفاوتهای بین پوپولیسم و سوسیالیسم
در بررسی طبیعت جنبشهای مردمی در قرن بیستم مشاهده میکنیم که هدف بسیاری
از جنبشهای براساس نیروی کار و احزاب سیاسی آنها (دستکم در تکوری) ایجاد
سوسیالیسم بهعنوان بدیل سرمایهداری بوده و مخالفتشان با سرمایهداری با طرحهایی
برای برپاکردن سوسیالیسم همراه بود .بهعکس اغل

جنبشهای پوپولیستی کنونی تنها

یک بُعد ضددولت موجود دارند ولی فاقد یک بعُد مؤثر و مفید برای ایجاد یک نظام
بدیل هستند .سوسیالیسم ،ولی حداقل در تکوری ،یک کلیت ایدئولوژیک داشت و بهطور
کلی یک هدف عمومی هم مد نظر بود .بهعالوه ،دورنمای سوسیالیستی بر همهی ابعاد
فعالیتهای سیاسی اثر داشت ازجمله برمسائلی چون هویت ملی .برای ماال ،مضمون
چپگرایانهی مقولهی ملت از مضمون راستگرایانهی ملت (که عمدتاً متأثر از دستگاه
مسلط اقتصادی و مالی است) متفاوت است .ملت در یک مفهومپردازی سوسیالیستی
اجتماعی است که از مردم عادی تشکیل میشود که رفاهشان هدف اصلی عملیات
عمومی است .برای نمونه ،تخصیص منابع براساس نیازها و مطالبهی منابع بر اساس
تواناییِ پرداخت شهروندان تعیین میشود .گسترش حقوق کار ،حقوق اجتماعی و
سیاسی بخش اساسی و ضروری برای صاح

اختیارکردن طبقهی کارگر در راستای

رسیدن به سوسیالیسم است .دقیقاً از همین روست که در کشورهایی که این حقوق
بهطور گستردهتری سراسری شد و همهی جمعیت را دربرگرفت ،تداوم سرمایهداری به
پرسش گرفته شد .این وضعیت را بهوضوح در سوئد مشاهده کردیم که اگر رفرمهای
میدنر در دههی  19۷۰اجرا میشد میتوانستیم به یکی از اهداف اساسی پروژهی
سوسیالیستی یعنی مالکیت اشتراکی بر ابزار تولید برسیم .افزایش متراکم این حقوق
سراسری باعث به پرسش گرفتن نظام سرمایهداری و مطرح شدن سوسیالیسم میشود.
سیاستهای نولیبرالی ،برای ماال خصوصیکردن گستردهی دولت رفاه و بهکارگیری
رفرمهایی که باعث تضعیف امنیت و حمایت اجتماعی شد( ،که در  3۰سال گذشته
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دولتهای دستراستی اجرا و اگرچه درمواردی دولتهای سوسیالدموکرات هم همین
کار را کردند) به صورت تضعیف این سراسریشدن حقوق ،همبستگی ،و امنیتی پدیدار
شد که در میان نیروی کارگر وجود داشت .این وضعیت موج

عدمامنیت کارگران

شد که در عین حال به صورت بنیان ظهور جنبشهای راست افراطی درآمد که ازجمله
مخالف کارگران مهاجرند (البته این مسکله با رشد فوقالعادهی مهاجرت که در
کشورهایی هم چون سوئد به میزان بیسابقهای رشد کرد تشدید شد) .عدمامنیت شغلی،
و دیگر پیآمدهای مشابه که نتیجهی اجرای سیاستهای نولیبرالی بود شرایط ضروری
برای رشد جنبشهای ضدمهاجران را فراهم کرد.

روایت دستراستی ناسیونالیسم
بااینحال ،ناسیونالیسم (یعنی دفاع از هویت ملی) از سوی راستگراها سمتگیری
متفاوتی دارد .خصلتهای اساسیاش اسطورهای ،تمامیتخواه ،حذفگرایانه ،نژادپرستانه
(یا قومگرایانه) ،دارای دورنمای طبقاتی است ولی منافع ملی را با منافع طبقات حاکم
یکی میداند .درواقع نازیسم ،خود را بهعنوان ناسیونالسوسیالیسم تعریف میکرد و
ازجمله سیاستهایش ،در کنار دیگر سیاستها ،رسیدن به اشتغال کامل بود که باعث
حذف بیکاری شد .ولی در پیش گرفتن این طرحها ،درواقع بخشی از استراتژی نازیسم
برای توقف و انهدام کمونیسم و سوسیالیسم بود .درواقع در جوامعی که این جنبشها
در آنها پا گرفته بودند ،حمایت عمومی از نازیسم (و نیز از فاشیسم) از سوی قدرتمندان
مالی واقتصادی صورت میگرفت .نازیسم و فاشیسم باعث نجات سرمایهداری و
سرمایهداران از خطر سوسیالیسم و کمونیسم شد .این هدف اساسی آنها بود .مورد اسپانیا
یک نمونهی بسیار آشکار این مقوله است .فاالنژها (حزب فاشیستی) به همراه کلیسا از
سرکوبگرترین نهادهایی بودند که در طول رژیم فرانکو علیه کمونیسم و سوسیالیسم
فعال بودند .با موقعیت مشابهی اکنون روبرو هستیم که البیگران عمدهی اقتصادی و
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مالی از جنبشهای پوپولیستی کنونی در بعضی از کشورها حمایت میکنند (بهعنوان
ماال در امریکا و دراسپانیا).

شکست بزرگ چپ :نقشی که در تدوین و گسترش نولیبرالیسم بهعنوان
علت اصلی رشد پوپولیسم ایفا کرد
درمقابل این واقعیت ،پرسشی که باید به آن پاسخ داد این است که که چه شد که
بخشهایی از طبقهی کارگر درانتخابات به جریانهای راست افراطی رأی میدهند و نه
به احزابی – اغل

احزاب چپ گرا -که بهطور سنتی در طبقهی کارگر ریشه دارند

پاسخ به این سؤال بسیار ساده است .چون بخش عمدهای از این احزاب چپ در قدرت
درعین حال مسکول اجرای سیاستهای نولیبرالی بودند ،از جمله رفرم بازار کار ،سیاست
ریاضت اقتصادی ،کاستن از پرداختهای رفاهی ،و سیاستهایی که موج

رشد

جهانیکردن شد .این طبقاتِ خلق بهدرستی این احزاب را مسکول تغییراتی دانستهاند که
بر زندگی آنها تأثیرات منفی زیادی گذاشته است (مشابه واکنشی که به دیگر احزابی
که در حکومت بودند نشان داده شد) و درنتیجه احزاب چپگرا حمایت مردمی را
بهشدت از دست دادند .پذیرش و اجرای نولیبرالیسم از سوی سوسیالیستها و
سوسیالدموکراتها در امریکای شمالی و اروپا عمدهترین دلیل رشد جنبشهای
پوپولیستی در این جوامع است.
افول حمایت کلی و انتخاباتی از احزاب سنتی چپ و جایگزینیشان با احزاب
پوپولیستی توضیح میدهد که چرا جنبشهای سیاسی جدید که از درون جریانات چپ
در حال ظهور است میکوشد این سرخوردگی منطقی و قابل پیشبینی مردم و خشم
طبقهی کارگر را که به کانالهای راست افراطی متمایل شدهاند به سوی خود هدایت
کن د .برنی سندرز درامریکا و جرمی کوربین دربریتانیا و جنبش چپ جدید در آلمان
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با عنوان برپاخیز  Aufstehenو حزب «فرانسهی تسلیمناپذیر» در فرانسه ،و پودموس
در اسپانیا نمونههایی از این جنبشها هستند .درواقع بعضی جنبههای این جنبشهای
نوپای ضد دولتی که میکوشد از خشم مردم بهرهبرداری کند به نظر میرسد مرزهای
سنتی چپ و راست را کنار گذاشته است .برای ماال دولت ترامپ پیشنهادهایی داده
که بهروشنی از برنامهی چپ ساندرز نسخهبرداری شده است ،برای نمونه رد توافق
مشارکت ترانسپاسیفیک و یا مذاکرهی مجدد دربارهی نفتا.
حاال تعریف این جنبشهای جدید چپ بهعنوان پوپولیست  -یعنی کاری که شانتل
موف میکند  -اشتباه بزرگی است .گفتن ندارد که این دیدگاه پوپولیستی «مقابلهی
مردم علیه نخبگان» تاحدودی البته پذیرفتنی است چون مردم در طبقات اجتماعی
گوناگون ،جنسیت و نژاد متفاوت و ملیتهای گوناگون منافع متفاوتی دارند .یافتن آن
عامل مشترک در این مبارزه بزرگترین چالشی است که در مقابل این جنبشها قرار
دارد ،یعنی یافتن آن هدفی که بتوان همهی انواع سرکوب را در چارچوب آن جا داد.
تنها مخالف ساختار سیاسی موجود بودن کافی نیست .موضوع اصلی در واقع هدف
مبارزه است که ماهیت جنبش را تعریف میکند .در غیر این صورت یک چیز
سرهمبندی شده و بیخود است ،مال پوپولیسم راستگراها .این وحدت برای دگرسان
کردن جدی جوامع سرمایهداری کنونی و کوشش برای رسیدن به یک جامعهی جدید
(که قرار نیست در سال فالن ،و ماه فالن و یا روز فالن ایجاد شود ولی هرروزه با
مناسبات قدرت در جوامع مختلف یا ساخته میشود و یا نابود میگردد) ضروری است.
همهی این جنبشهای چپ جدید یا مستقیماً از چپ بیرون آمده یا در آن ریشه دارند
(بهطور مشخص در جنبشهای کارگری) و بههیچوجه شبیه احزاب و یا جنبشهای
پوپولیسی راستگرا نیستند و آنگونه به نظر نمیآیند .وقتی آنها را پوپولیست
میخوانیم درواقع با اشکال مشخص راستگرا آنها را همسان برآورد کردهایم .مفهوم
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و درک فعاالن از «مردم» بر اساس اجتماعی ،اهداف ،گفتمانها و فرهنگشان در میان
چپگراها با آنچه در میان راستگراها است تفاوت دارد.

محدودیت عظیم پوپولیسم :ضرورت ترکیب قدیمی و نو
استراتژی دفاع از فرودستان در برابر فرادستان (یا مردم در مقابل نخبگان) اگرچه
ضروری است ولی چه از منظر انتخاباتی و یا تاکتیکی ،بهشدت ناکافی است .چون همان
طور که در باال اشاره کردهام نمیپذیرد که اعضای جمعیت یک جامعه منافع یکجور
ندارند .تردیدی نیست که بخشهای مختلف جمعیت البته که عوامل مشترکی دارند و
ضروری است تا این نکات مشترک به مؤثرترین شکل مورد استفاده قرار بگیرد .در
عین حال ،چپ باید تجربیات متفاوت زندگی مردم را به رسمیت بشناسند که در واقع
پیآمد تفاوتهای موجود در بینشان است .کاستن از حقوق اجتماعی و حقوق کارگران
یکی از این موارد است .این کاستنها بر بخش بزرگی از جمعیت اثرات جدی ولی
متفاوت دارد .زنان ،برای نمونه بیشتر از مردان از بحران لطمه میخورند .در نتیجه در
استراتژی سیاسی این مهم است که وجود دستهبندیهای مختلف تحلیلی ،برای نمونه،
جنسیت ،نژاد ،و طبقهی اجتماعی را در نظر بگیریم .طبقهی اجتماعی که اهمیت بسیار
زیادی دارد در اغل

کشورها در هر دو سوی اقیانوس اطلس شمالی نادیده گرفته شدهاند

چون مردم را به سه طبقهی کلی تقسیم کردهاند ،اغنیا ،طبقهی متوسط و فقرا  -بدون
این که در هیچکدام نامی از طبقهی کارگر برده شود ،احتماالً با این پیشگزاره که یا
کاملًا محو شده و یا این که به صورت طبقهی متوسط درآمده است .جنبشهای کارگری
ضددولتی در واقع نشان دادهاند که این طبقه وجود دارد و درعین حال خیلی هم
سرخورده است.
این جاست که بدون تکرار اشتباهات چپ سنتی (که کم هم نیست) ما باید این
دستهبندیهای تحلیلی – یعنی طبقهی اجتماعی را که یا فراموش شده و یا کتمان میشود

وینسنت ناوارو  /ترجمهی احمد سیف

 بهرسمیت بشناسیم چون واقعیت نشان میدهد که وجود دارد و ارزشمند است .درواقع ،این فضای عظیمی که «طبقات متوسط ترسیمشده» (یعنی افراد با آموزش عالی)
در نهادهای انتخابی و همچنین احزاب سیاسی چپگرا اشغال کردهاند ،رویآوری این
احزاب به نولیبرالیسم را تسهیل کرده است .به این ترتی  ،وحدت جدید و قدیم ،از
جمله ائتالف با احزاب پیشین ،در این احزاب جدید حتمی و ضروری است .قدیمی
ضرورتاً بهمعنای منسوخ نیست .برای نمونه ،علم ،اصول اساسی متعددی دارد که خیلی
هم قدیمی هستند ولی همچنان درست است .قانون جاذبه خیلی قدیمی است ولی با این
وصف غیرمفید و زائد نیست .اگر هم شما این قانون را قبول ندارید ،حرفی نیست ،از
پنجره ای در طبقهی چهارم یک ساختمان به بیرون بپرید تا صحت این قانون برای شما
ثابت شود .آن چه که بر سوسیالدموکراسی آمده است این است که با این باور که
گفتمان دربارهی طبقات اجتماعی دیگر مؤثر نیست ،از پنجره ای در طبقهی چهارم یک
ساختمان به بیرون پرید و به همین دلیل هم نابود شد .گذشته به ما دربارهی آنچه اتفاق
افتاده است آگاهی میبخشد که درواقع از کجا آمدهایم .نادیده گرفتن این گذشته اشتباه
است .دستهبندیهای فراموششدهی قدرت مال طبقهی اجتماعی ،و یا مربو بودن
سوسیالیسم ،شبیه به انکار قانون جاذبه است .امیدوارم این مقاله در تصحیح این اشتباه
مفید بوده باشد.
پیوند با متن اصلی:
The Causes of the Growth of Populism on Both Sides of the
North Atlantic
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پوپولیسم ،نولیبرالیسم
و عدالت توزیعی
الرنس الشولر
ترجمهی احمد سیف

طرح از گاردین

الرنز الشولر  /ترجمهی احمد سیف

حمایتهای انتخاباتی متفاوت طبقات اجتماعی ،نژادها ،و گروههای قومی از نامزدهای
انتخاباتی پوپولیستها و سیاستهای پوپولیستی پرسشهای متعددی را پیش میکشد.
چرا برخی بیش از دیگران به پوپولیسم پاسخ مابت نشان میدهند آیا محاسبات
منطقیِ هزینه و فایده در تمایلشان به پوپولیسم وجود دارد
در یک محدودهی محلی (برای نمونه در محل کار) آیا وضعیتی وجود دارد که
حمایت احساسی از پوپولیسم بشود پرسش اخیر نکتهای است که در این مقاله

موج

بر آن تأکید خواهم داشت .بسیاری از نویسندگان به احساسات بسیار قوی که در
کارزارهای سیاسی پوپولیستها ابراز میشود اشاره کردهاند ،ترس ،خشم ،سرخوردگی،
و رنجش (جودیس ص  .)۵9به سؤالی که دربارهی حمایت احساسی از پوپولیسم داریم
براساس سه مقوله میتوان پاسخ داد.
-1

مناسبات پوپولیسم با دموکراسی.

-۲

ظهور «انفجار پوپولیستی» کنونی و ضدیت پوپولیستها با کارتگرایی

-3

رابطهی کارتگرایی با احساس بیعدالتی در محل کار.

 .1آیا پوپولیسم دموکراتیک است؟
پروفسور مود و روویرا کالتواسر که هردو پژوهشگر علوم سیاسیاند به این پرسش
که آیا پوپولیسم دموکراتیک است یا خیر ،پاسخ گفتهاند .بخش عمدهای از مباحث
آنها به تفاوت بین «دموکراسی انتخاباتی» و «دموکراسی لیبرالی» مربو میشود.
پوپولیسم مدافع دموکراسی انتخاباتی است و تعریفشان از آن هم این است که اکاریت
حاکم است و حق حاکمیت مردم هم محفوظ است (هیچ قدرتی فراتر از ارادهی مردم
وجود ندارد) .پوپولیسم با دموکراسی لیبرالی مخالف است که سه اصل اضافی دارد:

۵80

۵81

پوپولیسم ،نولیبرالیسم و عدالت توزیعی

حمایت از حقوق اساسی اقلیتها ،محدودیتهایی که باید از سوی نهادهای مستقل،
برای ماال دادگاههای قانون اساسی ،بر «استبداد اکاریت» اعمال شود و ابزارهای نظارتی
که باید وجود داشته باشد( .مود و کالتواسر ،صص )۸۰-۸۲
مولر که او هم پژوهشگر علوم سیاسی است با این دو نویسنده موافق است ولی
برای بیان خود واژههای متفاوتی بهکار میگیرد .از نظر مولر دموکراسی انتخاباتی
درواقع «دموکراسی غیرلیبرالی» است (صص .)۵۵ ،۵۴ ،۵۰،۵1بسیاری ازمباحاهها بدون
درنظر گرفتن چارچوب نظام سیاسی در همین جا به پایان میرسد .نویسندگان اشاره
می کنند که پوپولیسم از گذار از حاکمیت اقتدارگرا به دموکراسی انتخاباتی حمایت
میکند.
مود و کالتواسر پوپولیسم را اینگونه تعریف میکنند که یک ایدئولوژی است که
«منطق پوپولیستی» دارد و جامعه را شامل دو زیرفرهنگ همگن میداند« ،مردم ناب»
و « نخبگان فاسد» و بر این باور است که سیاست باید ارادهی عمومی «مردم» را بیان
کند .اگر این تعریف از پوپولیسم را در نظر بگیریم روشن است که پوپولیسم با
دموکراسی لیبرالی و کارتگرایی مخالف است .مولر میگوید که پوپولیستها همیشه
با کارتگرایی مخالف هستند (مولر صص 3و  .)۲۲پوپولیستها گاه پوپولیسم را در
بستر یک ایدئولوژی دیگر بهعنوان ایدئولوژی میزبان قرار میدهند .پوپولیسم چپگرا
معموالً از سوسیالیسم بهعنوان ایدئولوژی میزبان بهره میگیرد در حالی که پوپولیسم
راستگرا از ناسیونالیسم ،اقتدارگرایی و حتی بومیگرایی استفاده میکند.
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 -۲چرا «مردم» با نولیبرالیسم مخالفاند؟
تاریخ پوپولیسم نشان میدهد که در چند دورهی مشخص شاهد تغییر «اجماع بنیادی
دربارهی نقش دولت در اقتصاد و در خارج بودهایم» (جودیس ،ص  .)19این تحوالت
از دورهی اقتصاد لسهفر (تا  )19۲9آغاز میشود ،بعد به دورهی لیبرالیسم نیودیل
روزولت ( )193۲-196۸میرسیم و سپس از اوایل دههی  19۷۰نولیبرالیسم شروع
میشود .مرحلهی پایانی دورهی مخالفت با نولیبرالیسم را هم دربر میگیرد که از بحران
 1991شروع شد و بعد با بحران مالی جهانی سال  ۲۰۰۸تشدید شد (جودیس صص ۴6
و .)۵9
تازهترین سالهای انفجار پوپولیسم تا انتخابات ریاستجمهوری امریکا در سال
 ،۲۰16را میتوان در واکنش فزاینده به شکستهای جهانیکردن و سیاستهای
نولیبرالی درک کرد .پرسش این است که چه کسانی در نتیجهی وعدههای محققنشده
بیشترین زیان را دیدند آیا آنها «مردم» هستند که شکوههایشان را «دستگاه حاکم»
نشنیده است شکوههای آنها چیست رابطهی بین این شکوهها و هویت اجتماعیشان
در مقام «مردم» کدام است پاسخهای من به این سؤاالت کمک میکند دریابیم که
چهگونه مردم بیعدالتی توزیعی را تجربه کرده و چرا با تکارگرایی مخالفاند.
به گفتهی جودیس ،دورهای که از سالهای پایانی دههی 19۸۰شروع میشود شاهد
ناامیدی روزافزون از عدمتحقق وعدههای جهانیکردن ،نابرابری روزافزون در توزیع
ثروت ،بیکاری ،کسری تجاری ،صنعتزدایی و مهاجرتهای غیرقانونی هستیم
(جودیس ص  .)۴۵ایدئولوژی نولیبرالی که اساس جهانیکردن است مدافع تجارت آزاد،
تحرک آزاد سرمایه ،تحرک آزاد کارگران مهاجر ،نظارتزدایی از بازارها و غیره
است.
پوپولیستها بارها در مخالفت با سیاستهای نولیبرالی و دردفاع از کسانی که
بیشترین صدمات را دیدهاند سخن گفتهاند .این روند با بحران مالی بزرگ جهانی سال

۵82

۵83

پوپولیسم ،نولیبرالیسم و عدالت توزیعی

 ۲۰۰۸تشدید و موج

شد تا خیلیها بر کمبودهای سیاست و برنامهی نولیبرالی واقف

شوند .یکی از شکوههای درازمدت «طبقهی میانی رادیکال امریکا» (جودیس صص 3۵
و  - )3۸واژه ای که اغل

بهجای «مردم» از آن استفاده میشود  -این است که نخبگان

آگاهانه از مهاجرت استفاده میکنند تا از میزان مزد بکاهند و اتحادیههای کارگری را
با هجوم سیلوار کار ارزان تضعیف کنند (جودیس ،ض  .)۴۲طبقهی میانی رادیکال بر
این گمان است که مهاجرت سالهای اخیر فرصتهای شغلی برای شهروندان امریکایی
را کاهش داده است (جودیس ،ض  .)۵۷آنها با با پرداخت مالیات بیشتر برای
پرداخت یارانه به طبقات پایین و یا حتی مهاجران قانونی برای تأمین هزینههای بهداشتی
آنها مخالفاند (جودیس صص ۴3و  .)۵۷آنها با سیاستهای دولت اوباما برای مقابله
با رکود بزرگ که بهنظر میرسید به نفع طبقات پایینی است درحالی که طبقات میانی
را نادیده میگیرد موافق نبودند (جودیس ص .)۵۵
فرید زکریا در توضیح علت حمایت از پوپولیسم کنونی امریکا معتقد است که
عوامل فرهنگی از عوامل اقتصادی مهمترند .او به شواهد ارائهشده در پژوهشها اشاره
میکند که نشان میدهند نگرانی اقتصادی از نگرانی دربارهی مسائل فرهنگی ،برای
نمونه مهاجرت گسترده که به صورت یورشی به تمدنشان درمیآید ،بهمرات

کمتر

است (زکریا ،فارین افرز ۲۰16 ،ص  .)13واهمهی فرهنگی پوپولیستهاست که به
صورت نژادپرستی ،بیگانههراسی و ناسیونالیسم نژادی در میآید (زکریا ،صص -1۴
.)1۵
تازهترین کوشش پوپولیستها برای بسیج «امریکاییهای سفیدپوست که از
جهانیکردن و جهان پساصنعتی زیان دیدهاند» در فعالیت انتخاباتی ترامپ در ۲۰16
خود را نمایان میسازد (جودیس ص  .)۷۵اساس حمایت از ترامپ را میتوان عمدتاً
جمهوریخواهان ،رأیدهندگان طبقهی میانی و طبقهی کارگر سفیدپوست توصیف
کرد .براساس چند نظرخواهی که در سال  ۲۰16انجام گرفت میتوان ماهیت «مردم»
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حامی دونالد ترامپ را مشخص کرد .آنهاً عمدتاً از طبقهی کارگر هستند که در بخش
خدمات یا کارهای غیریدی کار میکنند ،آموزش و ثروت کمتری دارند .از کسانی
که به ترامپ رأی دادهاند ،خبر داریم که %۷۰.1شان فارغالتحصیل کالج نبودند و %۵۰
آنها درآمد ساالنهشان از  ۵۰هزار دالر کمتر بود .آنان عمدتاً فرزندان طبقهی کارگر
سفیدپوستی هستند که فرایند دوریشان از واشنگتن از  19۷۲آغاز شد (جودیس ص
 .)۷۵دوری آن ها از زمان بحران بزرگ جهانی به بعد تشدید شد چون هم وضعیت
اقتصادیشان ناهنجارتر شد و هم این که سیاستهای اجراشده عمدتاً به نفع طبقات
باالیی و الیههای باالیی طبقهی میانی بود .آنها با برنامههای رفاهی دولت اوباما مخالف
بودند چون عمدتاً به نفع اقلیتها و فقرا بود و تأمینمالیشان بار مالیاتی اضافی بر دوش
طبقات میانی بود (جودیس ص .)۷۷
درنتیجه تعجبی ندارد که حامیان ترامپ ،یعنی این تازهترین جنبش پوپولیستی در
امریکا با «اجماع واشنگتنی» که نولیبرالیسم (یعنی تازهترین مرحله در رابطهی اقتصاد
با دولت) را تأیید میکند مخالفاند« .مردم» فرصتهای شغلی را از دست میدهند،
مزدشان ثابت مانده است ،و باید منتظر مالیات بیشتر برای تأمین مالی برنامههای
حمایت از اقلیتها و مهاجران باشند و دربارهی آیندهی اقتصادی خود نگرانی دارند و
همهی اینها از آنروست که «نخبگان فاسد» سیاستهای نولیبرالی را پیاده میکنند و
به شکوههای «مردم» بیاعتنا هستند.

 .3چهگونه محل کار حامی پوپولیسم میشود؟
مولر و دیگر ناظران پدیدهی پوپولیسم دایماً به احساساتی بودن حامیان پوپولیسم اشاره
میکنند .در اغل

موارد آنها میگویند که نیروی محرک پوپولیستها رنجش ،خشم

و سرخوردگی است (مولر صص 1و 9و 1۲و 1۵و  .)16بخشی از این احساسها احتماالً
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میتواند به مباحث ارایهشده در باال علیه سیاستهای نولیبرالی (جهانیکردن) که
بهوضوح برای بخشی از جمعیت پیآمدهای منفی داشته است (نابرابری ،مزدهای ثابت،
بار مالیاتی بیشتر ،بیکاری) مربو باشد .عالوه بر آن« ،نخبگان فاسد» در صنعت و در
دولت هم با غفلت از «مردم» بهحاشیه راندهشده به اجرای سیاستهای نولیبرالی خود
ادامه میدهند.
بخش دیگری از «منطق پوپولیستی» این احساساتی بودن حامیان را توضیح میدهد.
این منطق بار دیگر این است که «مردمِ از نظر اخالقی خالص» «نخبگان فاسد» را به
چالش میگیرند (مولر صص 3و ۲۰-19و  .)63حتی با زبان اندکی خشنتر« ،مردمی
که سخت کار میکنند» با «آنها که در الیههای پایینی جامعه هستند (و کار نمیکنند
و مال انگل از نتیجهی کار دیگران بهره میبرند)» مخالفاند (مولر ص  .)۲3به نظر
مولر پوپولیستهایی که در قدرت هستند مدعیاند که «نمایندهی انحصاری اخالقی
مردم» هستند (مولر ص  )۴۸و به همین دلیل برای سیاستهای پوپولیستی «توجیه
اخالقی» میتراشند (مولر ص  .)۴۴به این ترتی

مولر پوپولیسم را «اخالقگرایی

سیاسی» میخواند ( مولر صص  .)۲۴-۲3هرگاه اخالق وارد گفتمان سیاسی میشود
میتوان انتظار داشت که احساسات هم تحریک بشود.
با توجه به این شرایط (یعنی واکنش منفی «مردم» به سیاستهای نولیبرالی و
اخالقگرایانه بودن «منطق پوپولیستی») چهگونه تجربیات احساسی یک فرد در پیوند
با عدالت توزیعی در محل کار میتواند فرد را پوپولیست کند میتوان با استفاده از
دیدگاه ارسطو دربارهی عدالت توزیعی به این پرسش پاسخ داد .ولی پیش از بررسی
دیدگاه ارسطو باید دربارهی مبانی کلی عدالت توزیعی به چند نکته اشاره کنم.

الرنز الشولر  /ترجمهی احمد سیف

نگاه کلی به عدالت توزیعی
عدالت توزیعی را میتوان بهعنوان منطق توزیع (برابر یا نابرابر) پاداشها در جامعه
درک کرد .بر اساس اصل برابری ،پاداشهایی مانند ثروت ،فرصت و امتیاز ،اگرچه
بهطور نابرابر ،اما در تناس

با معیار یا معیارهای موردتوافق ،توزیع میشود.

آنگاه گفته میشود این توزیع عادالنه است .خواه چیزهای ارزشمند مادی باشد،
مال ثروت ،یا غیر مادی مال فرصتها (شغل ،امنیت ،ارتقا) ،یک فرد میتواند سهم
«عادالنه»ی خود را براساس این معیارها به دست بیاورد ،یا برعکس میتواند در
مقایسهی فردی با دیگران احساس محرومیت نسبی داشته باشد .از منظر روانشناسی
اجتماعی ،معیارهای توزیع نابرابر «جایگاه سرمایهگذاری» و پیآمدها «جایگاه پاداش»
(ثروت و غیره) نامیده میشود .بهعالوه ،جایگاه سرمایهگذاری میتواند اکتسابی باشد
(یعنی با آموزش و کس

مهارت بهدست آمده باشد) و یا این که انتسابی باشد و با آن

به دنیا آمده باشید (برای نمونه ،نژاد ،مذه  ،ملیت ،قومیت) .در شایستهساالری ،پاداشها
براساس جایگاه سرمایهگذاری اکتسابی بهطور نابرابر توزیع میشود .ولی در
آریستوکراسی ،توزیع نابرابر ناشی از جایگاه انتسابی است (الشولر ،صص .)139-13۵

دیدگاه ارسطو دربارهی عدالت توزیعی
بهگفتهی ارسطو وقتی مقایسهی اجتماعی به اینجا میرسد که به نظر میآید توزیع
«پاداشها» غیرعادالنه است ،در آن صورت «منازعه و شکایت» پیش میآید .او چند
موقعیت را که به این سرانجام میرسد توضیح میدهد.
اگر آنان برابر نباشند ،آنچه را که برابر باشد نخواهند داشت ،در نتیجه منازعات
و شکایتها زمانی پیش میآید که یا برابرها پاداشی گرفتهاند که نابرابر است
و یا آنان که نابرابرند سهم برابر دارند (بارنز و کندی ،ص  .)96بهعالوه ،این
نکته از این واقعیت هم بهوضوح روشن میشود که پاداشها باید براساس
قابلیتها باشد ...اگرچه در همهی موارد بهروشنی معلوم نمیشود که چه نوع
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قابلیتی مد نظر است .دموکراتها آن را با موقعیت آزادمرد بودن همتراز میدانند
و مدافعان اولیگارشی هم آن را ناشی از ثروت میدانند (یا این که در خانوادهای
برجسته به دنیا آمده باشند) .عدالت ،در آن صورت ،چیزی متناس
عدالت «برابری نسبتها» است (یعنی قابلیت افراد متناس

میشود...

با پاداشهایی است

که میگیرند) (بارنز و کندی ص .)9۷
صورتبندی انتزاعی ارسطو را میتوان در دو موقعیت یک کارگر نمونهوار در
امریکای امروز معنا کرد .تصور کنید دو نجار که قابلیتهای کاریشان مال هم است
و باهم کار مشترک و مشابه انجام میدهند ولی یکی ،سفیدپوست و مسیحی است و در
امریکا به دنیا آمده در حالی که دیگری عضوی از اقلیتهای قومی است (غیر
سفیدپوست ،غیرمسیحی و مهاجر) .آنها در دو موقعیت درگیر مقایسهی اجتماعی
میشوند.

موقعیت الف :در یک دموکراسی لیبرالی
«اگر برابر نباشند ،آنچه را که برابر است نخواهند داشت» ( بارنز و کندی ،ص )96
نجار خودبرتربین سفید پوست براین باور است که « ارزش» باید براساس
موقعیتهای میراثی باشد .نژاد سفید ،مذه

مسیحی ،و بومیبودن .نجار خودبرتربین

سفیدپوست میگوید که در مقایسه با نجار اقلیت ،باید ارزش او بیشتر باشد .به نظر او
کامالً «عادالنه» است که به او مزد بیشتری پرداخت شود ولی هردو مزد برابر دریافت
می کنند .نسبت پاداش به ارزش (موقعیت میراثیِ برتر داشتن ولی دریافت همان سطح
مزد) برای نجار خودبرتربین با نسبت پاداش به ارزش نجار اقلیت مهاجر (یعنی موقعیت
فرودستتر میراثی ولی مزد برابر) یکسان نیست .آن گونه که ارسطو میگوید
اینجاست که به خاطر تصور بیعدالتی و نامنصفانه بودن «منازعات و شکایت شروع

الرنز الشولر  /ترجمهی احمد سیف

میشود» .باید اشاره کنم که در یک دموکراسی لیبرالی ما کارتگرایی هم داریم (یعنی
احترام به حقوق اقلیتها) که اجازه میدهد تا یک کارگر اقلیت درمقایسه با یک
کارگر خودبرتربین که شغل و مشخصات مهارتی مشابه دارند مزد مشابه دریافت کنند.
از همهی اینها گذشته ،کارتگرایی یعنی حمایت از حقوق اقلیتها (حقوق برابری
که پشتوانهی قانونی دارد) .ناگفته روشن است که نجار اقلیت این موقعیت را عادالنه
میداند (دریافت مزد برابر برای کار برابر).

موقعیت ب :در یک دموکراسی انتخاباتی
«برابرها سهمی نابرابر دارند و یا این که پاداشی نابرابر خواهند گرفت( ».بارنز و
کندی ،ص )96
نجار اقلیت «ارزش» خود را براساس موقعیت اکتسابی میداند ،آموزش ،مهارت
و تجربهاندوزی .او ارزش خود را با ارزش نجار خودبرتربین برابر میداند .درنتیجه نجار
اقلیت انتظار دارد که مزد عادالنهی او با مزد نجار خودبرتربین برابر باشد .ولی نجار
خودبرتربین درآمد بیشتری دارد .نجار اقلیت این موقعیت را ناعادالنه میداند .و باز
اینجاست که «منازعات و شکایت شروع میشود» .در دموکراسی انتخاباتی ،به حقوق
اقلیتها احترام گذاشته نمیشود .در اینجا با تبعیض شغلی روبهرو هستیم .از منظر نجار
خودبرتربین ،ارزش او به خاطر قابلیتهای میراثی او  -یا جایگاه سرمایهگذاری -
بیشتر است درنتیجه مزد بیشتری که دریافت میکند از نظر او عادالنه است.
درموقعیت ب با وضعتی روبرو هستیم که در آن تبعیض شغلی براساس قومیت «عادالنه»
برآورد میشود.
چارچوب سیاسی (دموکراسی انتخاباتی درمقابل دموکراسی لیبرالی) به مقدار
زیادی به درک واکنش احساسی این دو نجار در تصورشان از بیعدالتی (یعنی
محرومیت نسبی) کمک میکند .نجار خودبرتربین درموقعیت الف (یعنی در شرایط
دموکراسی لیبرالی) احساس خشم روحی میکند (شکایت) ولی در موقعیت ب
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(دموکراسی انتخاباتی) احساس رضایت خواهد داشت .به عکس نجار عضو اقلیت و
مهاجر درشرایط الف احساس رضایت دارد ولی درشرایط ب ،احساس خشم روحی دارد
(شکایت) .واضح است که شرایط متفاوت سیاسی بر تعاریف متفاوت آنها از موقعیت
موجود اثر می گذارد ،شرایط الف و یا ب و درنتیجه ،شاهد واکنش متمایز احساسی
آنها هستیم.

نتیجهگیری
به موضوع اصلی این مقاله برگردیم .چه موقعیتی باعث حمایت احساسی از پوپولیسم
میشود در یک دموکراسی لیبرالی زنجیرهای از مناسبات علت و معلولی در محل کار
با نژادپرستی کارگر خودبرتربین سفید پوست آغاز میشود .با توجه به احساس برتری
نژادی ،موقعیت برتر سرمایهگذاری میراثی ،مزد و دیگر پاداشها که کارگر
خودبرتربین دریافت میکند ،اگربا آنچه که یک کارگر اقلیت دریافت میکند ،برابر
باشد ،او را به سمتوسوی باور به بیعدالتی توزیعی رهنمون میشود .تجربهی خشم
احساسی باعث میشود به سوی پوپولیسم جذب شود« -1 .منطق پوپولیستی» با
کارتگرایی ،حمایت از حقوق اقلیتها مخالف است و معتقد است که دولت تنها باید
بازتاب ارادهی عمومی «مردم» باشد -۲ .پوپولیسم همچنین با نولیبرالیسم به این دلیل
مخالف است که به زیان «مردم» به نفع اقلیتهاست.
پیوند با متن انگلیسی:
Populism, Neoliberalism, and Distributive Justice
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میلیاردرها و کارگران در یک امر اشتراک دارند .هردو از این دولت متنفرند ولی دلیل
تنفرشان فرق میکند .کارگران از دولت متنفرند چون معتقدند که دولتها در پارهای
مسایل بیش از حد راستگرا هستند ،به سرمایهی بینالمللی اجازه میدهند تا بر اشتغال
و سطح مزدها تأثیرات منفی بگذارند .در شماری دیگر از مسایل ،بخش بزرگی از
کارگران بر این گماناند که دولتها اندکی زیادی چپگرا هستند و نتیجه میگیرند
که (بهغلط) اجازه میدهند تا مهاجرت زیادی به کشور اتفاق بیفتد .میلیاردرها ولی به
این دلیل از دولت متنفرند که دولتها گاه در زیر فشار مردم ممکن است به اعمال
نظارت بر بازارهای مالی دست بزنند یا اتحادیههای کارگری را بپذیرند و یا دیگر
سیاستهایی را که باعث کاهش سودآوری میشود به اجرا دربیاورند.
درنبود یک کودتای فاشیستی علنی ،بخشهایی از طبقهی حاکم میکوشند
جنبشهای اجتماعی را بهگونهای مهندسی کنند تا دولتها را مجبور به اتخاذ
سیاستهایی کنند که درواقع خالف منافع کارگران است.

تأمین مالی میلیاردرها و رییسجمهور میلیاردر
امروزه شماری از میلیاردرها شخصیتهای سیاسی راست افراطی ،ضد اسالمی ،ضد
مهاجرت ،و/یا رهبران افراطی ناسیونالیست ،جنبشها و یا شخصیتهای رسانههای بدیل
را تأمین مالی میکنند .هدف عمدهشان این است که سیاستهای رسمی را هرچه بیشتر
به سمتوسوی راست افراطی هل بدهند چون سیاستمداران جریان رسمی میترسند بازی
را به احزاب افراطی ببازند .ولی پرسش این است که نخبگان چهگونه میتوانند مردم را
به حمایت از سیاستهایی که به ضررشان است وادارند پاسخ این سؤال این است با
منحرفکردنشان از علل اصلی بدبختیهایشان ت برای نمونه ،سیاست ریاضت اقتصادی،
خصوصیسازی ،نظارتزدایی و کمبود سرمایهگذاری ت و اینها هم درواقع همه
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سیاستهایی است که مورد حمایت میلیاردرهاست ولی به عوض روی خشم اقشار
مختلف مردم به خاطر مهاجرت و اسالم کار میکنند.
در امریکا نگرانی جدی وجود دارد که رییسجمهور ترامپ نه فقط با گروههای
مبلّ غ نفرت و راست افراطی نزدیک است بلکه از سوی این گروهها حمایت سیاسی
میشود .رابرت مرسر یک میلیاردر و مدیر یک صندوق بزرگ سرمایهگذاری است او
رییس شرکت «فناوری رنسانس» هم هست .او که یکی از حامیان مالی ترامپ است با
استراتژیست ترامپ  -استیو بانون  -همکاری کرد تا برنامهی خبری «بریتبارت» را به
صورت سکویی برای تبلیغ و ترویج یک بهاصطالح راستِ بدیل یا راست افراطی
دربیاورد .واژهی راست بدیل را ریچارد اسپنسر  -سفیدپوست معتقد به برتری
سفیدپوستان و حامی ترامپ ت ابداع کرده است که به او هم ویلیام ریجنری دوم  -که
میلیاردر است  -از طریق «مؤسسهی سیاستپردازی ملی» کمک مالی میکند .ریجنری
چند کتاب ضد اسالمی و ضد چپ دیوید هوروویتز رییس «مؤسسهی مرکز آزادی»
را منتشر کرده است .پس از این که ترامپ انتخاب شد ،مرسر همکاریاش را با بانون،
بریتبارت و راست افراطی قطع کرد .درواقع کارش دیگر تمام شده بود.
یکی دیگر از برنامههای بانون و مرسر هم «کمبریج انالیتیکا» بود که شرکتی است
که در انگلستان به ثبت رسید ولی شعبهی شرکت امریکایی «آزمایشگاههای ارتباطی
استراتژیک» بود که کار عمدهاش بررسی فرایند انتخابات برای تأثیرگذاری بر
رأیدهندگان است .بهعنوان ماال در زمانی که عراق هنوز در اشغال غیرقانونی بریتانیا
و امریکا بود ،این شرکت یکی از مشاوران اصلی اولین انتخابات «دموکراتیک»ی بود
که در عراق پس از سقو صدام برگزار شد« .کمبریج انالیتیکا» همچنین در همهپرسی
در انگلیس دربارهی عضویت در اتحادیهی اروپا که در  ۲۰16برگزار شد یکی از حامیان
اصلی رأی منفی به عضویت انگلیس در این اتحادیه بود .درواقع شاخهی حامی برگزیت
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در حزب محافظهکار شامل مدیران صندوقهای بزرگ سرمایهگذاری و شرکتهای
مالی مشابه است که حامی خروج بریتانیا هستند تا از مقررات و نظارتهای اتحادیهی
اروپا بر بازارهای مالی خالص شوند .ازجملهی این کسان میتوان به کریسپین اودی،
مایکل هینتز و پیتر هارگریو اشاره کرد .یکی از مدیران صندوقهای بزرگ
سرمایهگذاری که مدافع برگزیت است ارن بانکز نام دارد .شایعه است که بهعنوان وزیر
کشور – نخستوزیر کنونی خانم ترزا می  -مستقیماً مداخله کرد تا جلوی بررسی
پلیس از حمایتهای مالی ارن بانکز از جنبش خروج از اتحادیهی اروپا را بگیرد .ارن
بانکز با کمک «کمبریج انالیتیکا» به تبلیغات گسترده علیه اتحادیهی اروپا و علیه
مهاجران در فضای مجازی دست زد.

برگزیت و میلیاردرها
با استفاده از «فیسبوک»« ،کمبریج انالیتیکا» با کارمندان «پاالنتیر»  -یک شرکت
پردازش آماری که با پول سازمان سیا ایجاد شده ولی فعالً در مالکیت پیتر ثیل ،یکی
از مؤسسان میلیاردر «کمپانی پی پال» ،است همکاری کرد .ثیل با صراحت تمام اعالم
کرده است که به گمان او دموکراسی با سرمایهداری جمعشدنی نیست .ثیل یکی از
سرمایهگذاران عمدهی «فیسبوک» و «ردیت» است « -ردیت» هم درواقع ایستگاهی
برای انتشار پیام در فضای مجازی است که «مم مجیک» را برای ایجاد جذابیت برای
ترامپ در این فضا اداره میکرد .پالمر الکی مؤسس میلیاردر «اکولوس وی آر »به
الفزنی پرداخت که جزو یکدههزارم درصد باالییهاست و با استفاده از مهارتهایش
در اینترنت هم به فعالیت به نفع ترامپ در فضای مجازی از طریق ردیت اقدام کرد.
اگر به موضوع «ارن بانکز» برگردیم عالوه برحمایت مالی از پروژهی برگزیت،
یکی از عمدهترین حامیان مالی حزب استقالل بریتانیا « -یو کیپ» – هم است که یک
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حزب راست افراطی ،ضد مهاجران ،و مخالف سرسخت اتحادیهی اروپاست و پیشتر
هم رهبریاش دست نیجل فاراژ بود که خودش قبالً بانکدار بوده است .فاراژ با استفاده
از اطالعاتی که دربارهی پیآمدهای همهپرسی داشت با خریدوفروش سهام پول زیادی
به جی

زد .اخیراً چند نمایندهی مجلس عضو حزب محافظهکار که از حزب استعفا داده

و یک گروه مستقل در پارلمان ایجاد کردهاند (تازگیها نامشان به حزب تغییر در
بریتانیا ،تغییر کرده است) ادعا میکنند که نفوذیهای «یوکیپ» با حمایت بانکز در
حزب وارد شدهاند و حتی برخی مدعیاند تا حزب را بیشتر به راستروی بکشانند.
نکته این است که حزب «یوکی » حتی برای فاراژ هم بیش از حد راستگراست.
برای ماال استفن یکسلی لنن  -که به نام تامی رابینسون شناخته میشود  -اخیراً بهعنوان
مشاور رهبر تازهی حزب منصوب شده است .رابینسون مؤسس «لیگ دفاع انگلیسی»
است که یک گروه ضد اسالمی است که عمدهی اعضایش هم جوانان و میانساالن
خشمگین سفیدپوست هستند .مدت کوتاهی به نظر میرسید که رابینسون مواضعاش را
تعدیل کرده است وقتی به «کوالیام» پیوست  -که مؤسسهای است برای کمک به
مسلمانان ،سکوالرها ،و حتی مخالف مسلمانان ولی به نظر میرسد که پیشنهادهای جذاب
تری به او شده است .بهطور غیر مستقیم رابینسون از رابرت شیلمن میلیاردر  -که بهطور
مرت

به سازمانهای ضد اسالمی از جمله «مرکز آزادی» دیوید هوروویتز که پیشتر

به آن اشاره شد  -کمک مالی میکند -مقداری پول دریافت کرد .رابینسون با مؤسسهی
«ربل مدیا» همکاری داشت  -که بهوسیلهی شیلمن تأمین مالی میشود -و یک مؤسسهی
راست افراطی کان ادایی است که از دختران جوان و زیبا در تبلیغ نفرت از چپ،
مسلمانان ،و مهاجران استفاده میکند و بییندگانش هم اغل

مردند .کاتی هاپکینز هم

که یک راستگرای افراطی است ،پس از این که از ایستگاه رادیویی راستگرای
انگلیسی «ال بی سی» اخراج شد ،به «ربل مدیا» پیوست .هزینهی تحصیالت دانشگاهی
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هاپکینز را شاخهی امنیتی ارتش بریتانیا پرداخت کرد و او نیز دانشآموختهی آکادمی
نظامی «سن هرست» است.

نتیجهگیری
به جای این که روی افراد راست گرایی که تبلیغ نفرت میکنند ،اماال تامی رابینسون،
تمرکز کنیم بهتر است به پشت پردهها و به حامیان میلیاردر آنها نگاه کنیم ،چون اگر
این میلیاردرها نباشند بعید است که اینها بتوانند کار زیادی انجام بدهند.
فاشیسم و سرمایهداری تاریخ درازدامنی دارند .سرمایهداران از سیاستمداران
«قدرتمند» که از اعمال خشونت برای درهم شکستن اتحادیههای کارگری واهمه نداشته
باشد تا اقتصاد برای سرمایهگذاران بین المللی جذابتر شود ،خوششان میآید .ژنرال
بازنشسته ،اسمدلی باتلر ،گزارش کرده است که در  1933پس از بحران بزرگ سال
 19۲9رهبران بانکها و صنایع توطکه کرده بودند تا به جای اجرای برنامهی «نیودیل»
یک رژیم فاشیستی سرکار بیاورند .معروف است که هنری فورد ،صاح

ضدیهود

کمپانی فورد ،به ستایش از هیتلر برآمد که نازیهای آلمان الگوی تجاری فورد را
تحسین میکردند« .ام آی فایو» – مؤسسهی امنیتی انگلیسی  -موسولینی را زمانی که
روزنامهنگار میان سالی بود بهعنوان یک تبلیغاتچی ضد کمونیست استخدام کرده بود.
البته ما هنوز فاشیسم ندارم ولی کسی چه میداند با این مشارکت گستردهی
میلیاردرها در تأمین مالی راست افراطی بینالمللی سرانجام به کجا خواهیم رسید
اصل مقاله را در این پیوند بخوانید:
The Billionaires Behind the Far-Right

نقد اقتصاد سیاسی

کاالییسازی در آینهی گفتمان نقد:
پاالیش یا آالیش؟
محمد مالجو

محمد مالجو

«دستکم در چندین سال گذشته برای توصیف سیاست اقتصادی دولتها در واگذاری
برخی از خدمات عمومی به سازوکار بازار آزاد اصطالحاتی مانند ʼکاالییسازی]...[ ʻ
رواج یافتهاند» .این گزاره دربارهی فضای فکری در ایران بهتمامی صحت دارد .اصطالح
کاالیی سازی در ایران هم رواج یافته است هم تابیت شده است ،حتا در فراسوی
عزیمتگاه چپگرایانهی نخستین مروجان چنین اصطالحی در ایران .از قبلترها
کاربست مبحث کاالییسازی برای نیروی کار میان نیروهای چپ البته کمابیش شایع
بود .اما اصطالح کاالییسازی در ایران طی حدوداً یک دههی گذشته بهشدت کاربرد
یافته است و برای طیف وسیعی از فعالیتها و حوزهها به کار میرود ،از عق نشینی
دولت در ارائه ی رایگان برخی خدمات اجتماعی نظیر آموزش عمومی و آموزش عالی
و بهداشت و درمان و سالمت تا حوزههایی نظیر هنر و دانش و فضای شهری و
محیطزیست ،نه فقط در حلقههای فکریِ نیروهای مترقی بلکه از آن نیز مهمتر در سطح
جنبشهای اجتماعی .اصطالح کاالییسازی به جزئی از زبان بخشهایی از مردمان در
منازعه با طبقهی مسلط و قدرت سیاسی مستقر بدل شده است و ازاینرو یک بار دیگر
چنین ادعایی را به اثبات رسانده است که اگر نیروهای فکریِ چپ جای درستی را نشانه
بگیرند از جامعه نیز جوابِ مساعد خواهند گرفت.
در متن همین رواجیافتگی و تابیتشدگی اما انبوهی از کاربستهای نادرست و
نارسا و نادقیق و شعارزدهی این اصطالح نیز در گفتمان امروزی تداول یافته است.
پاالیش چنین گفتمانی از پیششر های تعمیق اندیشهی اقتصاد سیاسی در ایران است.
بر بستر چنین تشخیصِ صحیحی است که آقای کمال خسروی ،نویسنده و مترجم،
بهتازگی در یادداشتی کوشیده است برای چنین پاالیشی آستین باال بزند .از چنین
اهتمامی علیالقاعده باید استقبال کرد .بااینهمه آقای خسروی ،بهرغم تشخیصِ صحیحِ
درد ،در شناسایی درمان درد بهغایت ناکام مانده است ،حتا ناکامتر از اهتمامهای
نیکاندیشانه اما کژروانهای که پیشتر برای پاالیش مفاهیمی چون «اقتصاد سیاسی» و
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«انباشت اولیه» به خرج داده است و از این مجرا تراز لکنت مفهومی در آینهی اندیشه
را به سطح باالتری ارتقا داده است« .پاالیش گفتمان نقد» بهشدت نیازمند پاالیش است
برای پالودنِ آلودگیهای مفهومیِ مضاعفی که پدید آورده است.
یادداشت آقای خسروی با عنوان «کاال شدن یا کاالیی شدن :پاالیش گفتمان نقد»
مملو از نکتههای بدیع و ارزنده است اما ،بر سبیل حکایتی معروف ،آن نکتههایی که
بدیعاند ارزنده نیستند و آن نکتههایی که ارزندهاند بدیع نیستند ،بدون استانا .در آینهی
نکتههای بدیع اما ناارزندهاش میتوان چهار محور کلیدی از کژترین کژبینیها را ردیابی
کرد.
اولین محور از کژبینیها عبارت است از بیتوجهی نویسنده به تاریخ اندیشه .مفاهیم
نیز تاریخ دارند .خواه به سب

ناآشنایی با پیشینهی بحث باشد و خواه به هوای مشارکت

نیکاندیشانه اما ناسنجیده در تکاپوهایی فکری که بهخطا جدید پنداشته میشوند،
چیرگی احساس استغنا از مساعی گذشتگان در صورتبندی مفاهیمی که برای ما تازگی
دارند چهبسا به صورتبندیهای پرلکنت بینجامد .حاصل چهبسا عبارت باشد از
استحالهی ناخواستهی نیتِ نیکاندیشانهی پالودنِ مفاهیم به عملِ کژروانهی آلودن
مضاعفِ مفاهیم .آقای خسروی با تیزبینی دریافته است در مبحث کاال باید بین دو چیز
تمایز گذاشت اما ،بنا بر عللی زادهیِ درکی بسیط از پدیدهی کاال که به بررسیشان
خواهم گذاشت ،تمایز را بهغلط در زمینهای نابهجا قائل میشود .تمایزی که آقای
خسروی بهزحمت میکوشد بدون ظرافتهای الزمهاش در زمینهای نابهجا قائل شود
پیشترها در تاریخ اندیشه با صالبت و صراحت و ظرافت در زمینهای بهجا تقریر شده
است .توضیح میدهم.
آقای خسروی بین دو مفهومِ «کاال شدن» و «کاالیی شدن» تمایز میگذارد ،اولی
یکسره ناالزم و دومی بهتمامی متعارف .مینویسد« :کاال محصول صرفِ نیروی کار
انسانِ بهلحاظ حقوقی آزادی است که این نیروی کار را در اِزای دریافتِ مزد ،بنا بر

600

محمد مالجو

توافقی معین و برای مدت زمانی معین به فرد دیگری که سرمایهدار نام دارد ،واگذار
کرده باشد» .به گفته میافزاید« :ما نام این فرآیند را ʼکاال شدن ʻمیگذاریم» .ایضاً
مینویسد« :چیزهایی که ساختهی انسان نیستند ،هرچند تیمار و حفظ و دوامشان به رفتار
تت و حتی کار تت انسان مربو است ،همانا همهی چیزهای طبیعی مانند زمین ،جنگل،
آب و هوا ،موجودات بیجان و جاندارِ طبیعی [کذا] ،بنا بر تعریف نمیتوانند کاال باشند
یا کاال بشوندو هرچند [ ]...بهواسطهی منطق شیوهی تولید سرمایهداری به نحوی ʼکاالییʻ
یا ʼکاالگون ʻیا ʼشِبه کاال ʻو از این قبیل میشوند» .باز به گفته میافزاید« :ما اصطالح
ʼکاالیی شدن ʻرا برای این فرآیند [ ]...استفاده میکنیم».
بیظرافتیها و نادقیقگوییهای چنین تقریری به کنار ،اصلِ تالش برای نوعی
تمایزگذاری در مبحث کاال ،البته نه از زاویهای که آقای خسروی بهخطا ضروری
میپندارد ،کامالً موجه است .هم موجه است هم واجد پیشینههای پرشمار .یکی نیز کارل
پوالنی که از سرچشمههای اصلی مفهوم کاالییسازی بوده است و از برخی جهتها
متکی بر دستنوشتههای پاریسِ مارکس .پوالنی ،سهربعِ قرن پیش ،کوشید در نظام
سرمایهداری میان «کاالهای حقیقی» و «کاالهای موهومی» تمایز بگذارد .تکیهاش در
این نوع مفهومپردازی بر تعریف تجربی کاال بود .کاالهای حقیقی را چیزهایی
میدانست که برای فروش در بازار به قصد کس

سود به تولید میرسند ،طبیعتاً بهدست

صاحبان نیروی کارِ کاالییشده .اما کاالهای موهومی چه کاالهای موهومی نزد پوالنی
اشاره به کار و طبیعت و پول بود .پوالنی ،با تکیه بر همان تعریف تجربی ،کاالهای
موهومی را متمایز از کاالهای حقیقی میدانست .چرا میگویم .کار فقط نام دیگری
است برای فعالیت انسان که گرچه در گذر زمان ابتدا با تولیدمال و سپس با جامعهپذیری
و آموزش و پرورش به عرصه میآید اما نه ضرورتاً و الزاماً برای فروش در بازار به
قصد کس

سود .طبیعت اصالً بهدست انسانها تولید نمیشود بلکه پیش از ما انسانها

پدید آمده است .پول نیز تولید نمیشود بلکه از مجرای سازوکارهای بانکی یا
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سیاستهای مالی و پولی دولتها ایجاد میشود .پوالنی بر این مبنا نتیجه میگرفت که
نه کار (و درواقع نیروی کار) و نه طبیعت و نه پول هیچکدام کاالی حقیقی نیستند اما
در اثر غلبهی وهم کاالانگارانه در نظام سرمایهداری چنان سازماندهی میشوند که گویی
کاالی حقیقیاند ،یعنی انگار که به تولید رسیدهاند برای فروش در بازار به قصد کس
سود .این ناکاالها در اثر چیرگی توهم کاالانگاری در نظام سرمایهداری به کاال تبدیل
شدهاند .ازاینرو نیز پوالنی کاالهای موهومی نامگذاریشان میکرد .مارکسیستهایی
نظیر جووانی آریگی و مایکل بوراوُی نیز دانش را چهارمین کاالی موهومی دانستهاند.
کاالییسازی ،در این میان ،عبارت است از هم فرآیند استحالهی این ناکاالها به
کاالهای موهومی هم فرآیند تبدیلکردن آن دسته از اجناس و خدمات به کاال که در
نظام سرمایهداری گرچه بالقوه کاال هستند اما هنوز بالفعل به کاال تبدیل نشدهاند .هم
نامگذاریِ درستی است هم معادلیابیِ عجالتاً کاربردپذیری در زبان فارسی .البته اصطالح
کاالییسازی در زبان فارسی چندان چنگی به دل نمیزند .کسانی «کاالییدگی» را
پیشنهاد دادهاند .خوشآهنگ نیست .مادامی که معادل فارسی بهتری عرضه نشده باشد
بهناگزیر باید با اصطالحهای «کاالییسازی» یا «کاالییشدن» سر کرد .بابِ به قول
آقای خسروی «اصطالحشناسی» و «معناشناسی» در این میدان بهتمامی باز است و باید
نیز باز باشد.
اینجا در مبحث کاال نوعی تمایزگذاری بهغایت الزم است .تمایز را آقای خسروی
بهخطا بین دو فرآیند کاالییسازی در سرمایهداری میگذارد اما پوالنی بهدرستی بین دو
نوعِ ماهیتاً متفاوت از کاالها و کاالنماها در سرمایهداری ،یعنی بین کاالهای حقیقی و
کالهای موهومی .تمایز مبدعانهی آقای خسروی میان «کاال شدن» و «کاالیی شدن»
میخواهد بین دو نوع فرآیند کاالییسازی فرق بگذارد ،یکی فرآیند کاالییسازی در
قلمرو کاالهای حقیقی ،دیگری فرآیند کاالییسازی در قلمرو کاالهای موهومی .آقای
خسروی بهزحمت میکوشد بگوید فرآیند کاالییسازیِ آنچه کاالی حقیقی است فرق
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دارد با فرآیند کاالییسازی آنچه کاالی موهومی است و کاالگون و شبهکاال و کاالنما.
البته که باید تمایز گذاشت ،اما نه بین این فرآیند کاالییسازی و آن فرآیند
کاالییسازی .اگر در سطح باالیی از تجرید لنگر اندازیم و ویژگیهای انضمامیِ مرتبط
با زمان و مکانِ فرآیندهای کاالییسازی در تواریخ گوناگون را نادیده بگیریم ،به قراری
که در چهارمین محور از کژبینیهای یادداشت آقای خسروی شرح خواهم داد ،هم
فرآیند کاالییسازی در قلمرو کاالهای حقیقی هم فرآیند کاالییسازی در قلمرو
کاالهای موهومی در پیِ تحقق اهدافی متشابهاند ولو در قلمروهایی متفاوت .اما اگر از
درجهی تجرید بکاهیم و با احتساب ویژگیهای انضمامیِ مرتبط با زمان و مکانِ
فرآیندهای کاالییسازی به سطح تحلیل تاریخی عروج کنیم ،به قراری که در سومین
محور از کژبینیهای یادداشت آقای خسروی شرح خواهم داد ،بخشی از فرآیند
کاالییسازی کاالهای حقیقی اصالً زیرمجموعهای از کلیت فرآیند کاالییسازی
کاالهای موهومی است و بخشی از فرآیند کاالییسازی کاالهای موهومی نیز
زیرمجموعهای از کلیت فرآیند کاالییسازی کاالهای حقیقی .این گزارهی عجی نما
در خالل بررسی سومین محور از کژبینیهای یادداشت آقای خسروی است که معنا پیدا
خواهد کرد .تمایزگذاری مبدعانهی آقای خسروی اگر در سطح تحلیل تجریدی بمانیم
و تنوع ها را نادیده بگیریم اصالً ناالزم است و اگر به سطح تحلیل تاریخی عروج کنیم
و تنوعها را به دیده بگیریم اصالً ناصحیح.
تمایز را بای د در جای دیگری اِعمال کرد ،در میان چیزهایی که مشمول فرآیند
کاالییسازی قرار میگیرند :کاالهای حقیقی و کاالهای موهومی .صرفنظر از این که
تمایزگذاری تمامعیار آقای خسروی در سطح تحلیل تاریخی بهتمامی خطاست،
ازآنجاکه هم فرآیند کاالییسازی در قلمرو کاالهای حقیقی هم فرآیند کاالییسازی
در قلمرو کاالهای موهومی در پی تحقق اهدافی متشابه در قلمروهایی متفاوتاند نه
تمایزگذاریِ تمامعیار میانشان در سطح تحلیل تجریدی هیچ ضرورت دارد و نه ازاینرو
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جعلکردن دو اصطالح متفاوت برای دو فرآیند متشابه .اصطالحی واحد برای دو فرآیند
متشابه کفایت خواهد کرد :اصطالح کاالییسازی برای هم فرآیند کاالییسازی در
قلمرو کاالهای حقیقی هم فرآیند کاالییسازی در قلمرو کاالهای موهومی .تفصیل این
معنا میماند برای هنگامی که محورهای سوم و چهارمِ کژبینیهای یادداشت آقای
خسروی را شرح میدهم.
وانگهی ،تمایز میان دو اصطالح «کاال شدن» و «کاالیی شدن» در زبان فارسی بر
مبنایی که آقای خسروی مدعی میشود بهخودیخود هیچ معنای محصلی ندارد و برای
معنایابیاش باید دمادم به دو زیرنویسی تمسک جست که تمایزی از نوع دیگر را
برجسته میکنند ،همان تمایزی که پوالنی تشخیص داد .زیرنویس اول :مراد از «کاال
شدن» عبارت است از کاالییسازی در قلمرو کاالهای حقیقی .زیرنویس دوم :مراد از
«کاالیی شدن» عبارت است از کاالییسازی در قلمرو کاالهای موهومی .هر دو
زیرنویس فقط با ارجاع به تمایز میان کاالهای حقیقی و کاالهای موهومی است که معنا
مییابند نه با ارجاع به تمایزگذاری تمامعیار میان فرآیندها که شالودهی معادلسازی
آقای خسروی بوده است .معادلها باید روی پای خودشان بایستند .جعلکردن
معادلهایی که همواره زیرنویس بطلبند نشان از کجسلیقگی زبانی دارد .اما کجسلیقگی
زبانیِ آقای خسروی در این زمینه نه در زباننادانی بلکه در بنیادگرایی ریشه دارد.
اینجاست که میرسم به دومین محور از کژبینیهای یادداشت ایشان.
دومین محور از کژبینیها عبارت است از بیتوجهی نویسنده به رابطهی پیچیده و
غیرخطی میان کاالییزدایی در قلمرو کاالهای حقیقی و کاالییزدایی در قلمرو کاالهای
موهومی .این بیتوجهی مشخصاً از تجلیهای نوعی بنیادگرایی است که ناخواسته به
نوعی فرقهگرایی نیز میانجامد .خواه به سب
اصول پنداشته میشود و خواه به سب

تمنای هویتجویانه باشد برای آنچه

اجتناب فرقهگرایانه از ادغام با جمعِ بزرگترِ

ت
کمابیش شبیهاندیشان ،غفلت از نوعِ نامیمو ِن توازن نابرابرِ قوای طبقاتی در زمینِ سخ ِ
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ایران به تکرار مکرراتی میانجامد که لنین ،بس داهیانه ،بهطعنه «عبارتپردازیهای
انقالبی» مینامید .حاصل چهبسا عبارت باشد از استحالهی ناخواستهی نیتِ اغتشاشزدایی
از مفاهیم به عملِ اغتشاشزاییِ مضاعف در مفاهیم ،نوعی نقض ناخواستهی غرض در
فرآیند «پاالیش گفتمان نقد» .توضیح میدهم.
آقای خسروی با «تمایزنهادن بین مفاهیمی مانند کاال شدن و کاالیی شدن» ،چنان
که خود مینویسد ،درصدد این است که «مرزها را تا حد امکان روشن و دقیق» کند،
تصریحاً در عالمِ مفاهیم و تلویحاً در عالمِ نیروهای فکری ،همان سودای مرزکشی از
طریق تعیین معیارِ معین و انحرافمعیارِ معین تا بتوان بهاصطالح اصیل را از بهاصطالح
نااصیل تمیز داد ،سودایی که اگر فقط با نظر به اصول تجریدی و بیتوجه به امور
انضمامی صورت بگیرد بنیادگرایانه از آب درخواهد آمد .اینجا بنیادگرایی از قضا به
فرقهگرایی نیز انجامیده است .اصلیترین نیروی محرکهی «پاالیش گفتمان نقد» عبارت
است از همین نوع سودای مرزکشیهای فرقهگرایانه ،اینبار نیز باز میان خودِ نیروهای
از بدِ روزگار پیشاپیش پراکندهی مترقی .آقای خسروی دربارهی فرآیندهای
کاالییسازیِ برخی کاالهای حقیقی (همان که بهخطا «کاال شدن» مینامد) و
فرآیندهای کاالییزدایی از برخی کاالهای حقیقی (نمیدانم در فرهنگ معادلهای
ایشان باید چه نامیده شود« .کاال نشدن» !) مینویسد« :هر دو در چارچوب مرزهای
شیوهی تولید سرمایهداری قرار دارند [ ]...و تحققشان ،مستلزم براندازی این شیوهی
تولید نیست» .ایضاً دربارهی فرآیندهای کاالییسازی کاالهای موهومی (همان اصطالح
صحیحِ کاالییشدن از جمله نزد آقای خسروی) به گفته میافزاید[« :کاالییشدنْ] روند
و گرایشی در سرمایه است که الغای آن با حفظ شیوهی تولید سرمایهداری ممکن
نیست» .این عبارتها پیشترها به زبانهای گوناگون بارها و بارها گفته شدهاند ،چنان
مکرر که بهدرستی در وجدان همهی نیروهای مترقی به تابیت رسیدهاند .هم بهتصریح
حامل حقیقتیاند هم بهتلویح حاکی از غفلتی.
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حامل حقیقتیاند زیرا هر قدر هم که نیروهای مترقی و جنبشهای اجتماعی در
کاالیی زداییِ نسبی از بسیاری از انواع کاالهای حقیقی به موفقیت دست یازند ،مادامی
که چهار مجموعه از کاالهای موهومی (نیروی کار ،عناصر گوناگون تشکیلدهندهی
طبیعت ،پول ،دانش) کماکان متوهمانه به شکل کاال سازماندهی شوند نظام سرمایهداری
برقرار است ،ولو با درجهی کمتری از تحققیافتگی منطق سرمایه .سرمایهداری در تحلیل
نهایی فقط هنگامی به اسقا میرسد که وهم کاالانگارانه در زمینهی کاالهای موهومیِ
چهارگانهی پیشگفته در عمل زدوده شود و کاالهای موهومی که هم بنیان
نقشآفرینیهای منطق سرمایه هم شرایط امکا ِن تولید ارزشاند مشمول فرآیندهای
کاالییزداییِ تمامعیار قرار گیرند.
نیز حاکیاند از غفلتی ،ولو بهتلویح .ردپای چنین غفلتی را میتوان در آینهی ارزیابی
دوگانهی آقای خسروی دربارهی کاالییزدایی از کاالهای حقیقی یافت ،یعنی ارزیابی
دوگانهاش از همان روند وارونهی به قول خودش «کاال شدن» که گویا نتوانسته است
معادل فارسی مناسبی را برایش برگزیند («کاال نشدن» !) .از یک سو ارزیابی مابتی
دربارهی این نوع کاالییزدایی به دست میدهد« :مسکله ابد ًا انکار تمایز این دو روند
[کاالییسازی و کاالییزدایی در زمینهی برخی کاالهای حقیقی] و اهمیت این تمایز
از منظر رفاه اجتماعی نیست .بدیهی استکه تحصیل و بهداشتِ رایگان ،یا دستکم
دسترسیِ سهلتر همگان به آن ،به مرات

بهتر از تبدیل این محصوالت به کاال و تبعیت

تام و تمامشان از منطق سرمایه و بازار است» .ارزیابی تلویحاً منفیاش اما هنگامی از
پرده برون میافتد که دیدگاههای مدافعِ کاالییزدایی از برخی کاالهای حقیقی را در
آخرین کالم بهتلویح چنین وصف میکند« :ایدئولوژیهای سازگار با منطق سرمایه و
سازوکار سرمایهداری در لباس رویکردهای ʼرادیکال ʻو ʼضدِ سرمایهداری .»ʻگفتم
غفلت .میبایست میگفتم غفلتها .فقط سه رگهی اصلی از غفلتهای آقای خسروی
را باز میکنم.
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یکم .کاالییزداییِ نسبی از ماالً آموزش عمومی و آموزش عالی و درمان و سالمت
و اماالهم بهخودیخود البته به اسقا سرمایهداری نمیانجامند ،اما اسقا سرمایهداری در
گروِ چنین کاالییزداییهایی نیز هست .به عبارت دیگر ،این نوع کاالییزدایی گرچه
شر ِ کافیِ فراتررفتن از سرمایهداری نیست اما شر الزمِ اسقا سرمایهداری است.
انحالل تولید ارزش و منطق سرمایه فقط به کاالییزدایی از کاالهای موهومی منحصر
نیست بلکه انواع نوپدپدی از سازماندهی ارائهی خدماتی اجتماعی نظیر آموزش و
بهداشت و درمان و سالمت و مسکن و غیره و ازاینرو کاالییزدایی در این قلمروها
را نیز میطلبد .هیچ دیدگاه مترقیِ ضدسرمایهدارانهای نمیتوان متصور بود که
کاالییزدایی از کاالهای حقیقی را به این یا آن شکل در دستورکار قرار ندهد.
بااینحساب ،چهگونه میتوان همهنوع دیدگاههای مدافعِ چنین کاالییزداییهایی را
بدون استانا ،به بیان تلویحی و البته نسنجیدهی آقای خسروی ،در زمرهی «ایدئولوژیهای
سازگار با منطق سرمایه و سازوکار سرمایهداری در لباس رویکردهای ʼرادیکال ʻو
ʼضدِ سرمایهداری »ʻدانست
دوم .پیروزیهای احتمالی در مبارزهی نیروهای اجتماعی برای کاالییزدایی از ماالً
آموزش عمومی و آموزش عالی و درمان و سالمت و اماالهم ،ولو کماکان زیر سایهی
فراگستر منطق سرمایه ،در زمرهی لحظههایی تابناک از فرآیند پُردرد تکوین طبقات
مردمی و فاعلیتیابیشان در کوبیدن مُهر منافع طبقاتی خویش بر دگرگونیهای
اجتماعیاند ،در زمرهی لحظههایی که بهنوبهیخودشان مطالبههای همراستا و خواستههای
همسو و عاطفههای همسان میان طبقات مردمی پدید میآورند و بسترساز شکلگیری
هویتهای مشترکِ دستهجمعی میشوند و بیشمار «من»های ناهمگنِ جداافتاده از
یکدیگر را به «ما»ی حتاالمقدور همگن بدل میسازند و طبقه را از موقعیت طبقهی در
خود به سمت موقعیت طبقهی برای خود سوق میدهند و سوژهی تغییر را برمیسازند.
از سوی دیگر ،کاالییزدایی از کاالهای موهومی به قصد فراتررفتن از سرمایهداری در
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گرو وجود و حضور و نقشآفرینیهای فاعلیتهای دستهجمعیِ دگرگونساز است.
کارگزار تغییر برای اسقا سرمایهداری بهناگاه زاده نمیشود .چنین زایشی بس زمانبر
و دشوار است .یکی از گلوگاههای مسیر تکوین کارگزارِ تغییر نیز مبارزات نیروهای
اجتماعی برای کاالییزدایی از کاالهای حقیقی است .رابطهی بین مبارزات معطوف به
کاالییزدایی از کاالهای حقیقی و مبارزات معطوف به کاالییزدایی از کاالهای
موهومی بههیچوجه رابطهای خطی نیست .هیچ تضمینی در بین نیست که آن فاعلیتهای
دستهجمعی که زادهی فرآیندهای کاالییزدایی از کاالهای حقیقیاند به سوی مرحلهی
کاالییزدایی از کاالهای موهومی نیز گام بردارند .هیچ تضمینی نیز در بین نیست که
چنین نکنند .عوامل پرشماری در این بین تأثیرگذاری و تعیینکنندگی دارند .تا جایی
که به موضعگیری مدافعانِ کاالییزدایی از کاالهای حقیقی برمیگردد ،هم مدافعانی
وجود دارند که خواهان فراتررفتن از سرمایهداریاند هم مدافعانی که به هوای اطراق
دائمی در «سرمایهداری با چهرهی انسانی» گامهای بعدی را دفاعپذیر نمیدانند.
بااینحساب ،دوباره بپرسم ،چهگونه میتوان همهنوع دیدگاههای مدافعِ کاالییزدایی از
کاالهای حقیقی را بدون استانا ،به بیان تلویحی و البته نسنجیدهی آقای خسروی ،در
زمرهی «ایدئولوژیهای سازگار با منطق سرمایه و سازوکار سرمایهداری در لباس
رویکردهای ʼرادیکال ʻو ʼضدِ سرمایهداری »ʻدانست
سوم .همین درجهی ناچیز و نابسندهی برخورداری طبقات مردمی از خدمات عمومی
در سرمایهداری ایران عمدتاً محصول مبارزات پرفرازونشی

نسلهای گذشته و کنونی

بوده است نه ضرورتاً مرحمتیهای طبقات مسلط و حاکمیتها و تکنوکراتها به طبقات
مردمی .نه الزام ًا مرحمتی در بین بوده است نه ضرورتاً ترفندی برای حفظ نظام
سرمایهداری به ابتکار حاکمیتها و طبقات فرادست که منفک و مستقل از فرآیندهای
پرپیچوخم منازعهی طبقاتی به کار بسته شده باشد .ازآنجاکه تاریخ ایران معاصر ،از
جمله تاریخ استقرار و استمرار خدمات اجتماعی دولتها ،عمدتاً از منظر صاحبان قدرت
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سیاسی و ثروت اقتصادی نوشته شده است ،ارائهی خدمات عمومیِ دولتها به طبقات
مردمی نیز عمدتاً فقط محصول مساعی و نوآوری و نوعدوستی و توسعهخواهیِ
نیکاندیشانهی دولتها و تکنوکراتهاشان به حساب آمده است در مسیر بهاصطالح
«مدرنشدن» ایران .بخشهایی از نیروهای مترقی نیز نادانسته و ناآگاهانه بر همین طبل
میکوبند .قلتِ پژوهشهای تاریخنگارانه با رویکردِ تاریخ از پایین عمالً باعث شده
است که صداها و کوششها و نقشآفرینیهای طبقات مردمی برای واداشتن قدرتِ
سیاسی مسلط به این نوع امتیازدهیها با مبارزات پررنجودردشان عمدتاً در دهلیزهای
تاریک و متروکِ تاریخ بس ناشنیده و نادیده و ناشناخته مانده باشند .فقط در آرشیو
ملی ایران و مراکز اسناد اصفهان و فارس و گیالن و تبریز و همدان و یزد و کرمان با
انبوهی از اسناد دربارهی نحوهی حلوفصل مسائل بسیار متنوعِ روزمره بهدست نهادهای
گوناگون حکومتی نظیر شهرداریها و فرمانداریها و استانداریها و نیروهای نظامی
و انتظامی و امنیتی و وزارتخانههای مختلف مواجه میشویم که بر جوان

گوناگون

انواع تجلیهای مبارزات طبقاتی نسلهای گذشتهمان بهقوت گواهی میدهند .همین
میزان ناچیز و نابسندهی خدمات عمومیِ کنونی به هزینهی اعدامها و حبسها و شکنجهها
و تبعیدها و آوارگیها و بیکارسازیها و اخراجهای شغلی و تنزلهای کاری و
پیگردهای قضایی و جاکنشدگیهای جغرافیایی و محرومیتهای اجتماعی و
جریمههای اقتصادیِ فعالترینها و آگاهترین اعضای طبقات مردمیِ نسلهای گذشته و
کنونی استقرار و استمرار یافته است .اگرچه چنین مبارزاتی برای کس

حقوق اجتماعی

و اقتصادی شهروندی ضرورتاً بهتمامی در پی اسقا نظام سرمایهداری نبودهاند اما
تجربههای کس شده و هویتهای دستهجمعیِ پدیدآمده و همبستگیهای تکوینیافته
در خالل چنین مبارزاتی را نمیتوان بهطرزی تجریدی از مجموعهی وسیع اما پراکندهی
مبارزات ضدسرمایهدارانهی الیهها و گروههای آگاهتر و کوشاترِ جمعیتِ طبقات مردمی
در گذشته و حال و آیندهای که هنوز نیامده است منفک کرد ،هر قدر هم که انواع
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گسستهای نامیمون تاریخی بس پرشمار و عمیق بوده باشند .امتیازگیریهای طبقات
مردمی از حاکمیتها و طبقات فرادست و صیانتورزی از چنین امتیازاتی در زندگی
روزمره درون مرزهای نظام سرمایهداری عمالً فرصتهایی برای رشد ظرفیتهای
آموزشی و پرورشی و شخصیتیِ اعضای طبقات مردمی مهیا میکنند ،از الزمههای تکوین
طبقهای آگاه و توانا برای فراتررفتن از سرمایهداری .اگر مقاومت اعضای طبقات مردمی
در برابر کاالییسازی خدمات عمومی و مبارزهشان برای کاالییزدایی از برخی کاالهای
حقیقی بر این مبنا قابلدفاع باشد ،سهباره بپرسم که چهگونه میتوان همهنوع دیدگاههای
مدافعِ چنین کاالییزداییهایی را بدون استانا ،به بیان تلویحی و البته نسنجیدهی آقای
خسروی ،در زمرهی «ایدئولوژیهای سازگار با منطق سرمایه و سازوکار سرمایهداری
در لباس رویکردهای ʼرادیکال ʻو ʼضدِ سرمایهداری »ʻدانست
ازاینرو وقتی آقای خسروی مینویسد «مسکله ابداً انکار تمایز این دو روند
[کاالییسازی و کاالییزدایی در زمینهی برخی کاالهای حقیقی] و اهمیت این تمایز
از منظر رفاه اجتماعی نیست» غلط نمیگوید اما بس ناقص میگوید ،چنان ناقص که
آنچه را که غلط نگفته است به خطای راهبردیِ فاحشی بدل میکند .تمایز میان دو
روند کاالییسازی و کاالییزدایی در زمینهی برخی کاالهای حقیقی ،چنان که آقای
خسروی بهخطا میپندارد ،فقط از منظر رفاه اجتماعیِ طبقاتِ مردمی نیست که واجد
اهمیت است .مقاومت در برابر کاالییسازی برخی کاالهای حقیقی و مبارزه برای
کاالییزدایی از برخی کاالهای حقیقی همچنین از سه منظر دیگری نیز که برشمردم
اهمیت دارند :اوالً شر الزمْ هرچند ناکافیاند برای فراتررفتن از نظام سرمایهداریو ثانیاً
لمحهایاند از مسیر ساختنِ احتمالیِ سوژهی تغییر برای اسقا نظام سرمایهداریو ثالااً
جزئیاند از مبارزاتی طبقاتی که گرچه ضرورتاً رویکرد ضدسرمایهدارانه نداشتهاند اما
در آینهی تاریخ میتوانند بسته به شرایط در خدمت جنبشهای ضد سرمایهداری نیز
قرار گیرند.

محمد مالجو

تمایزگذاریهای موجهِ تمامعیار در دنیای مفهومها برای نیل به ادراکی منسجم از
تمامیت سرمایهداری را ضرورتاً نمیتوان سادهاندیشانه طابقالنعلبالنعل به دنیای واقعی
نیز یکسره تعمیم داد ،بلکه در پیِ احتساب مشخصههای انضمامیِ دنیای واقعی در
بسیاری از نمونهها باید سخت جرحوتعدیلشان کرد .وفاداری مؤمنانه به اصول تجریدی
و بیتوجهی کژبینانه به امور انضمامی ،چنان که در نمونهی آماج نقد میبینیم ،تمایزِ
مفهومیِ موجهی میان از یک سو مبارزه برای کاالییزدایی از کاالهای حقیقی و از
دیگر سو مبارزه برای کاالییزدایی از کاالهای موهومی را در سطح تحلیل تجریدی به
بار میدهد اما چون تعاملهای پیچیده و درهمتنیدگیهای پرشمار میان این دو نوع
مبارزه در سطح تاریخی را از قلم میاندازد به شالودهای برای شالودهفکنیِ جریان مبارزه
در دنیای واقعی تبدیل میشود ،نوعی نقض غرض که نیت نیکاندیشانهی ارتقادهیِ
مبارزه با سرمایهداری در عالم نظر را به عملِ کژروانهی تنزلدهیِ مبارزه با سرمایهداری
در عالم عمل تبدیل میکند .بنیادگراییِ مستتر در یادداشت آقای خسروی هنگام
پافشاری بر اصول تجریدی از قضا در هنگامی و میدانی تجلی مییابد که گاه و آوردگاهِ
پندار و کردار مجموعهی بزرگتری از کمابیش هماندیشانِ اوست در مبارزه با
فرمانفرماییهای منطق سرمایه در امور انضمامی ،خواه برای مختلسازی منطق سرمایه
و خواه برای منحلسازیاش .بااینحال ،نه سوءِنیتها نیروی محرکهی گرایش
بنیادگرایانهاند برای بازگشت به اصول تجریدی به زیان احتساب امور انضمامی و نه
بدخواهیها برانگیزانندهی گرایش فرقهگرایانه در خطومرزکشیها برای اجتناب از
ادغام در مجموعهی بزرگتری که خاستگاه اولیهی خودِ صاحبان چنین گرایشی نیز
بوده است .هم خصیصهی بنیادگرایی هم روحیهی فرقهگرایی در موضوع آماج بحث
مشخصاً معلول درکی بسیط از مبحث کاالییسازیاند .وجهی از درک بسیط آقای
خسروی از مفاهیم کاال و کاالییسازی و کاالییزدایی را در آینهی سومین محور از
کژبینیهای یادداشت ایشان شرح خواهم داد.
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ی
سومین محور از کژبینیها عبارت است از استفادهی موجه نویسنده از مفهوم دوگان ِ
(باینریِ) کاال در سطح تحلیل تجریدی اما بهکارگیری تقلیلگرایانهی ناموجهاش در
سطح تحلیل تاریخی و متقابالً وانهادنِ مفهوم انضمامیترِ طیفِ چندمحوریِ کاال در
ارزیابی انواع مبارزه بر سر کاالییزداییها در سطح تاریخی .تفاوت میان مفهومِ تجریدیِ
دوگانیِ کاال و مفهوم انضمامیترِ طیف چندمحوریِ کاال پیآمدهای خطیری برای
ارزیابی مبارزه بر سر کاالییزدایی در قلمروهای کاالهای حقیقی و موهومی دارد.
ارزیابی تقلیلگرایانهی یادداشت آقای خسروی از درجهی اهمیت مبارزات طبقات
مردمی برای کاالییزدایی از برخی کاالهای حقیقی که در گرایشهای بنیادگرایانه و
فرقهگرایانهاش تجلی مییابد بر مبنای غفلتی است که از مفهوم طیفِ چندمحوریِ کاال
در سطح تحلیل تاریخی به خرج میدهد .بیشتر شرح میدهم ،ابتدا با زبانی صوری و
سپس با زبانی اقتصادی برای ایضاح پیآمدهایی که درک بسیط از مفهوم کاال برای
ارزیابی مبارزه با انواع کاالییسازی به بار میآورد.
وقتی از کاال در سطح تحلیل تجریدی غالباً همچون نوعی مفهو ِم دوگانی سخن
میگوییم به این معناست که یک چیز ،چه در قلمرو کاالهای حقیقی باشد چه در قلمرو
کاالهای موهومی ،در سطح تحلیل تجریدی فقط یا کاالست یا ناکاالو شق سومی مطرح
نیست .مفهومِ دوگانیِ کاال یعنی همین .برای این که از مفهو ِم دوگانی به مفهومِ طیفِ
چندمحوریِ کاال برسیم باید گامهای دیگری برای کاستنِ بیشازپیشِ درجهی تجرید
برداریم ،ابتدا به سوی مفهوم طیفِ تکمحوری و سپس به سوی مفهوم طیفِ چندمحوریِ
کاال که جامعترین درک از فرآیند کاالییسازی را به دست میدهد.
ف
نخستین گام عبارت است از حرکت از مفهو ِم دوگانی به سوی مفهوم طی ِ
تکمحوریِ کاال .وقتی از کاال در پایینترین سطح از تحلیل تاریخی همچون نوعی
مفهومِ طیفِ تکمحوری سخن میگوییم به این معناست که آن چیز ،باز خواه در قلمرو
کاالهای حقیقی باشد خواه در قلمرو کاالهای موهومی ،واجد درجاتی از خصلت
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کاالبودگی است .چنین نیست که فقط یا کاال باشد یا ناکاال .بین کاال و ناکاال درجات
گوناگونی از کاالبودگی را میتوان متصور شد .کاال مفهومی است مُدرج و طیفی .با
نخستین گامی که در سطح تحلیل تاریخی برای کاهش درجهی تجرید برداشتهایم ابتدا
با طیف تکمحوری در پایینترین سطح از تحلیل تاریخی مواجه میشویم که یک سر
آن معرفِ اوج خصلت کاالبودگی و سر دیگر آن معرفِ خصلتِ ناکاالبودگی است و
ازاینرو نقا گوناگون در حدفاصلِ دو سرِ طیف نیز معرفِ درجههای گوناگونی از
خصلت کاالبودگیاند .اینجا ،در مفهوم طیفِ تکمحوریِ کاال ،فقط تأثیرگذاری یک
عامل را بر درجهی کاالبودگی به حساب آوردهایم که بر حس

شدّت و حدّت

تأثیرگذاریاش متناسباً درجهی کاالبودگی روی نقطهای از تکمحورِ طیفِ
تکمحوریمان مشخص خواهد شد.
سپس اگر با گامهای بعدی در سطح تحلیل تاریخی دوباره از درجهی تجرید
بیشازپیش بکاهیم نه با طیفِ تکمحوری بلکه با طیف چندمحوری در سطوح باالترِ
تحلیل تاریخی مواجه خواهیم شد .در سطح تحلیل تاریخی هر چه از درجهی تجرید به
میزانِ بیشتر و بیشتری بکاهیم و عوامل مؤث ِر پرشمارتری بر کاالییسازیِ آن چیز را
در نظر بگیریم تعداد محورهای طیف چندمحوریمان نیز متناسباً بیشتر و بیشتر خواهد
شد .اینجا ،در مفهوم طیفِ چندمحوریِ کاال ،برآیند تأثیرگذاری چند عامل بر درجهی
کاالبودگی را همزمان به حساب آوردهایم که بر حس

برآیند شدّت و حدّت

تأثیرگذاریشان متناسباً درجهی کاالبودگی مشخص خواهد شد .مجموعهی پرشماری
از عوامل بر درجهی کاالبودگی تأثیر میگذارند و یک چیز غالباً به درجاتی گوناگون
از خصلت کاالبودگی برخوردار است .مفهومِ طیفِ چندمحوریِ کاال نیز یعنی همین.
مفهوم دوگانیِ کاال به گونهای که چیزی فقط یا کاال یا ناکاال محسوب شود صرف ًا
در سطح تحلیلِ بسیار تجریدی به کار بسته میشود تا بتوانیم نوعی نظام تحلیلیِ فراگستر
در دنیای مفهومها برسازیم ،اما وقتی از درجهی تجرید میکاهیم و با احتساب چندین
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عامل مؤثر بر درجهی کاالبودگی به سوی سطوح هر چه انضمامیتری از تحلیل تاریخی
میشتابیم دیگر به کار نخواهد آمد ،مگر با جرحوتعدیلهای بسیاری که حاصل احتساب
عوامل مؤثر پرشماریتری بر درجهی کاالبودگی است .چرا تصریحاً پاسخ دادم ،ولو
با زبانی صوری :چون مجموعهی پرشماری از عواملاند که همزمان بر درجهی
کاالبودگیِ یک چیز تأثیر میگذارند .چهگونه و از چه مجرایی برای پاسخ به این
پرسش باید از زبان صوری که در این بند به کار بستم بگُسلم و زبانی اقتصادی به کار
بگیرم و تعریفی حتاالمقدور بسنده از کاالی حقیقی به دست دهم.
برای تعریف کاالی حقیقی نباید مال آقای خسروی بهخطا فقط چشم به سپهر تولید
ارزش دوخت و تعریفی از کاالی حقیقی به دست داد که فاقد ویژگیهای مانعیت و
جامعیت است و بر این مبنای نابسنده پنداشت که «کاال[ی حقیقی] نامی است برای
محصول کار انسان هنگامی که این کار با سرمایهی بارآور مبادله شده باشد» .در این
تعریفِ نابسنده از کاالی حقیقی نه همهی عوامل مؤثر بر درجهی کاالبودگی در سپهر
تولید ارزش دیده شده است نه هیچیک از عوامل مؤثر بر درجهی کاالبودگی در سپهر
تحقق ارزش .برای نیل به تعریفی حتاالمقدور بسنده از مفهوم کاالی حقیقی باید هم
سپهر تولید ارزش را بهتمامی دید هم سپهر تحقق ارزش را.
در قلمرو کاالهای حقیقی ،ارزش در محل کار تولید میشود و چهبسا در بازار
کاالی ذی ربط تحقق یابد .بر این مبنا کاالی حقیقی عبارت است از محصولی که در
فرآیند تولید با استفاده از انواع ظرفیتهایِ به درجات گوناگونْ کاالییشدهی
محیطزیست بهدستِ صاحبان نیروی کارِ به درجات گوناگونْ کاالییشده به تولید رسیده
باشد آنهم برای فروش در بازار به قصد کس

سود با نقشآفرینیِ قیمتهای بازاری.

بر مبنای چنین تعریفی از کاالی حقیقی میتوان عوامل پرشماری را شناسایی کرد
که در فرآیند کاالییسازی در قلمرو کاالهای حقیقی نقش دارند .مجموعهی عواملی
که شرایط امکان سودآوریِ کاالی حقیقی را در فرآیندهای تولید ارزش و تحقق ارزش

محمد مالجو

با نقشآفرینی قیمتهای بازاری به درجات گوناگون پدید میآورند عوامل مؤثر بر
کاالییسازی هستند .باید توجه داشت که اشاره نه به خود میزان سودآوری بلکه به
شرایط امکان سودآوری است .شرایط امکان سودآوری با خود میزان سودآوری فرق
می کند .با فرض ثبات شرایط امکانِ سودآوری ،میزان سودآوری میتواند با تغییر در
قیمتهای ذیربط در بازارهای عوامل تولید و بازارهای سایر کاالها بازاری دچار تغییر
شود .اینجا در تالش برای شناسایی عوامل مؤثر بر کاالییسازی فقط عواملی باید لحاظ
شوند که شرایط امکانِ سودآوری کاال را مهیا میکنند.
هر یک از این عوامل مشخصاً یک محور از طیفِ چندمحوریِ کاال را تشکیل
میدهند .وقتی همهی عوامل مؤثر بر فرآیند کاالییسازی کاالی ذیربط را یکجا در
نظر گیریم ،بسته به برآیند شدّت و حدّت درجهی تأثیرگذاری بالفعلشان بر فرآیند
کاالییسازیاش در زمان و مکان معلوم مشخصاً درجهی کاالبودگیاش را تعیین
میکنند.
در تعریف عامی که از کاالی حقیقی به دست دادم ،دستکم پنج مجموعهی عام
از عواملِ تأثیرگذار بر فرآیند کاالییسازی را میتوان از هم منفک کرد ،نخستین دو
مجموعه به سپهر تولید ارزش مربو است و سه مجموعهی بعدی به سپهر تحقق ارزش.
یکم ،مجموعهی عواملی که کاالییسازی نیروی کار بهمنزلهی نوعی عامل تولید را در
تولید کاالی ذیربط رقم میزنندو دوم ،مجموعهی عواملی که کاالییسازی انواع
ظرفیتهای محیطزیست همچون نوع دیگری از عامل تولید را در تولید کاالی ذیربط
سب

میشوندو سوم ،مجموعهی عواملی که شرایط امکانِ خرید و فروش کاالی ذیربط

در بازار را فراهم میآورندو چهارم ،مجموعهی عواملی که انگیزهی سودآوری نزد
عرضهکنندگان را در فرآیند فروش کاالی ذیربط هر چه نهادینهتر میکنندو و پنجم،
مجموعهی عواملی که بر درجهی مصونیت قیمتهای ذیربطِ بازاری از مداخلهی دولت
و جامعهی مدنی میافزایند.
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هر یک از این مجموعههای پنجگانه مشتملاند بر تعداد زیادی از عوامل مؤثر بر
کاالییسازیِ محصولی که بالقوه کاال نبوده است اما تحت تأثیر چنین عواملی در نظام
سرمایهداری به درجات گوناگون شده است کاالی حقیقیِ بالفعل .بااینحال ،برای
سادهسازی انتقال معنا ،میزان تأثیرگذاری این مجموعههای پنجگانه از عوامل بر درجهی
کاالبودگی کاالی حقیقیِ فرضیمان در نمودار شمارهی  1در قال

محورهای پنجگانهی

سیاهرنگ ذیربطشان نشان داده شده است که هر کدام با مقیاسی از صفر تا صد بهترتی
معرفِ کمترین و بیشترین حدشان است .مساحت بزرگترین پنجضلعی سبزرنگ بر
بیشترین درجه از کاالبودگیِ بالقوه داللت میکند ،یعنی بر وضعیتی که همهی عوامل
تأثیرگذار بر درجهی کاالبودگی کاالی حقیقیِ فرضیمان به بیشترین حدِ منطقاً
امکانپذیر تحقق یافتهاند .این حداعالی درجهی کاالبودگی کاالی حقیقی فرضیمان
است که در دنیای واقع هرگز رخ نمیدهد .نقطهی مرکزی پنجضلعیهای سبزرنگ نیز
که طبیعتاً مساحتی معادل با صفر دارد بر ناکاالبودگی مطلق داللت میکند ،یعنی بر
وضعیتی که هیچیک از عوامل تأثیرگذار بر درجهی کاالبودگیِ کاالی حقیقیِ فرضی
بالقوهمان مطلقاً تحقق نیافتهاند .این وضعیتِ مطلقاً ناکاالبودگی نیز غالباً در دنیای واقع
تحقق نمییابد .درجهی کاالبودگی همواره چیزی بین این دو حدِ نهایی است .در ماال
فرضیمان مشخصاً مساحت پنجضلعی قرمزرنگ را میتوان سنجهای برای درجهی
کاالبودگی کاالی حقیقی موضوع بحثمان در نظر گرفت .گرایش منطق سرمایه
همواره به این است که درجهی کاالبودگی کاالی حقیقی فرضیمان را به اندازهی
مساحت بزرگترین پنجضلعی سبزرنگ افزایش دهد ،اما هم تناقضهای درونی منطق
سرمایه و هم مقاومت طبقات مردمی عمالً ضدگرایشهایی را درون نظام سرمایهداری
پدید میآورند که چنین سودایی را ناممکن میکنند ،هم در زمینهی یک کاال و هم در
زمینهی کلیت شیوهی تولید کاالیی .باید توجه داشت که انبسا و انقباض درجهی
کاالبودگی یک کاالی حقیقی خاص فقط ذیل حاکمیت شیوهی تولید کاالیی است که
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امکان تحقق دارد .در زمان و مکان خاصی که شیوهی تولید کاالیی اصالً تحقق نیافته
باشد ،کاالییسازی یک کاالی حقیقی خاص نیز امکانپذیر نیست.

اکنون بر مبنای صورتبندی فوق میتوان درهمتنیدگی فرآیند کاالییسازی
کاالهای حقیقی و فرآیند کاالییسازی کاالهای موهومی را ،که آقای خسروی بهخطا
با اصطالحات مجعولِ «کاال شدن» و متعارفِ «کاالیی شدن» از هم متمایزشان میکند،
بازشناسایی کرد .فرآیندهای کاالییسازی نیروی کارِ بهکارگرفتهشده و ظرفیتهای
محیطزیست استفادهشده در تولید کاالی حقیقی مفروض میتوانند جزئی از فرآیند
کاالییسازی کاالهای حقیقی باشند .به عبارت دیگر ،فرآیندهای کاالییسازی کاالهای
موهومی اصالً میتوانند زیرمجموعهی کلیت فرآیند کاالییسازی کاالهای حقیقی به
حساب آیند .ازاینرو تمایزگذاریِ تمامعیار میان این دو فرآیند از منظر مفهومی چندان
محلی از اعراب ندارد .رابطهای معکوس میان این دو فرآیند نیز برقرار است ،رابطهای
که وجهی دیگر از درهمتنیدگی میان این دو فرایند را آشکار میکند و خطای تحلیلی
مضاعف آقای خسروی در تمایزگذاریِ تمامعیار میانشان را نشان میدهد .برای ایضاح
چنین رابطهی معکوسی باید به عوامل مؤثر بر کاالییسازی کاالهای موهومی بپردازیم.
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در قلمرو کاالهای موهومی اصوالً ارزش در هیچ نوعی از محل کار به تولید نمیرسد
اما ،در اثر چیرگی چنین وهمی در نظام سرمایهداری که گویی کاالی موهومی به تولید
ش تولیدشده میانگارند همانگونه در بازار
رسیده است ،آنچه را متوهمانه بهسانِ ارز ِ
عامل تولیدِ ذیربط به خرید و فروش میگذارند که ارزشهای حقیقتاً تولیدشده را به
کاالیی برای خرید و فروش در بازار کاالها تبدیل میکنند و چهبسا به تحقق میرسانند.
همانطور که پیشتر با اتکا بر کارل پوالنی و مارکسیستهایی نظیر جووانی آریگی
و مایکل بوراوُی گفتم ،کاالهای موهومی که متوهمانه در نظام سرمایهداری همچون
کاال پنداشته و سازماندهی میشوند بر چهار نوعاند :نیروی کار ،انواع ظرفیتهای
محیطزیست ،پول ،دانش .کاالییسازی کاالهای موهومی درواقع شرایط امکا ِن
نقشآفرینی منطق سرمایه و تولید ارزش را تمهید میکنند .من برای تقریر استداللی که
در نظر دارم فقط بر نیروی کار تمرکز خواهم کرد.
عوامل پرشماری بر کاالییسازی نیروی کار نقش دارند .هر یک از این عوامل
مشخصاً یک محور از طیفِ چندمحوریِ کاالی موهومی نیروی کار را تشکیل میدهند.
وقتی همهی عوامل مؤثر بر فرآیند کاالییسازی نیروی کار را یکجا در نظر گیریم،
بسته به برآیند شدّت و حدّت درجهی تأثیرگذاری بالفعلشان بر فرآیند کاالییسازیاش
در زمان و مکان معلوم مشخصاً درجهی کاالبودگی نیروی کار را تعیین میکنند.
دستکم پنج مجموعهی عام از عواملِ تأثیرگذار بر فرآیند کاالییسازی نیروی کار را
میتوان از هم منفک کرد .یکم ،مجموعهی عواملی که جدایی صاحبان نیروی کار از
ش
ابزار تولید را رقم میزنندو دوم ،مجموعهی عواملی که کاالییسازی لوازم معا ِ
خانوادههای صاحبان نیروی کار را سب

میشوندو سوم ،مجموعهی عواملی که

کاالییسازی خدمات اجتماعی دولتی را شکل میدهندو چهارم ،مجموعهی عواملی که
کاالییسازی حمایتهای نهادهای غیردولتیِ غیربازاری را باعث میشوندو و پنجم،
ممانعت از تشکلیابی مستقالنهی نیروهای کار.
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هر یک از این مجموعههای پنجگانه مشتملاند بر تعداد زیادی از عوامل مؤثر بر
کاالییسازیِ نیروی کار .بااینحال ،برای سادهسازی انتقال معنا ،میزان تأثیرگذاری این
مجموعههای پنجگانه از عوامل بر درجهی کاالبودگی نیروی کار در نمودار شمارهی ۲
در قال

محورهای پنجگانهی قرمزرنگ ذیربطشان نشان داده شده است که هر کدام

با مقیاسی از صفر تا صد بهترتی

معرفِ کمترین و بیشترین حدشان است .مساحت

بزرگترین پنجضلعی آبیرنگ بر بیشترین درجه از کاالبودگیِ نیروی کار داللت
میکند ،یعنی بر وضعیتی که همهی عوامل تأثیرگذار بر درجهی کاالبودگی نیروی کار
به بیشترین حدِ منطقاً امکانپذیر تحقق یافته باشند .این حداعالی درجهی کاالبودگی
نیروی کار در دنیای واقع عمالً رخ نمیدهد .نقطهی مرکزی پنجضلعیهای آبیرنگ
نیز که طبیعتاً مساحتی معادل با صفر دارد بر وضع ناکاالبودگی مطلقِ نیروی کار داللت
میکند ،یعنی بر وضعیتی فرضی که هیچیک از عوامل تأثیرگذار بر درجهی کاالبودگیِ
نیروی کار مطلقاً تحقق نیافتهاند .درجهی کاالبودگی نیروی کار همواره چیزی بین این
دو حدِ نهایی است .در ماال فرضیمان مشخصاً مساحت پنجضلعی سیاهرنگ را میتوان
سنجهای برای درجهی کاالبودگی نیروی کار در نظر گرفت .گرایش منطق سرمایه
همواره به این است که درجهی کاالبودگی نیروی کار را به اندازهی مساحت
بزرگترین پنجضلعی آبیرنگ افزایش دهد ،اما هم تناقضهای درونی منطق سرمایه و
هم مقاومت فردی یا دستهجمعیِ صاحبان نیروی کار عمالً ضدگرایشیهایی را درون
نظام سرمایهداری پدید میآورند که چنین سودایی را ناممکن میکنند.
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اکنون بر مبنای صورتبندی فوق میتوان وجه دیگری از درهمتنیدگی فرآیند
کاالییسازی کاالهای حقیقی و فرآیند کاالییسازی کاالهای موهومی را بازشناسایی
کرد .فرآیند کاالییسازیِ آن دسته از کاالهایی حقیقی که نقش لوازم معاش و خدمات
اجتماعی دولتی را دارند ،چنان که در نمودار شمارهی  ۲نیز مشاهده میشد ،میتوانند
جزئی از فرآیند کاالییسازی کاالیِ موهومیِ نیروی کار باشند .به عبارت دیگر،
فرآیندهای کاالییسازی کاالهای حقیقی اصالً میتوانند زیرمجموعهی کلیت فرآیند
کاالییسازی کاالی موهومیِ نیروی کار به حساب آیند .ازاینرو تمایزگذاریِ تمامعیارِ
آقای خسروی میان این دو فرآیند از منظر مفهومی نه فقط چندان محلی از اعراب ندارد
بلکه یکسره خطاست.
همانطور که آقای خسروی بهدرستی مینویسد« ،شعارها و عباراتی اعتراضی از این
دست که ʼهمهچیز کاال شده است ،ʻمرزهای مفهومی را بیشتر به هم میریزند» .نه
همهچیز هرگز در سرمایهداری به کاال تبدیل خواهد شد نه هر آنچه کاالیی میشود
ضرورتاً اعالدرجهی خصلتِ کاالیی را پیدا خواهد کرد ،در هر دو قلمروِ کاالهای
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حقیقی و موهومی .آنچه از تحقق تمامعیار گرایش تاریخیِ منطق سرمایه به
کاالییسازیِ تمامعیارِ همهچیز ممانعت کرده است و خواهد کرد یکی انواع تناقضهای
ذاتیِ خودِ منطق سرمایه است و دیگری مقاومت طبقات مردمی در برابر الزامات تحقق
تمامعیار منطق سرمایه در نظام سرمایهداری .اگر منطق سرمایه توانسته بود همهچیز را
در حداعال به کاال تبدیل کند یقیناً تاکنون فروپاشیده بود .در این میان ،نوع توازن قوا
میان گرایش منطق سرمایه به کاالییسازیِ تمامعیارِ همهچیز از یک سو و دو
ضدگرایش عمیقاً درهمتنیدهی اوالً تناقضهای ذاتیِ منطق سرمایه و ثانیاً مقاومت
طبقات مردمی عمالً امواجی تاکنون تکرارشونده از انبسا ها و انقباضهای کاالییسازی
کاالهای حقیقی و موهومی را در جغرافیاهای تاریخی سرمایهداری رقم زده است.
تردیدی نیست که اهتمام طبقات مردمی به حتاالمقدور صیانت از خود در برابر هجوم
بیامان تجلیهای منطق سرمایه ضرورتاً خودبهخود به این آگاهی نمیانجامد که مشکل
اصلی در خودِ سرمایهداری نهفته است .در چنین بستری است که تبعیتِ یادداشت آقای
خسروی از پافشاری نیروهای مترقی بر آن نوع جهتگیری مبارزاتی که مستقیماً
فراتررفتن از سرمایهداری را هدفگذاری میکند هم قابلفهم است هم قابلتحسین .در
فقدان چنین روزنهی امیدی همواره با چرخهای پایانناپذیر مواجه خواهیم بود که در پیِ
ظهور بحرانها ابتدا درجاتی از کاالییزداییها از کاالهای حقیقی یا حتا کاالهای
موهومی در دستورکار قرار میگیرد و چنان به تضعیف منطق سرمایه میانجامد که
نیروهایی از طبقات فرادستتر را فعال میکند برای راهاندازی موج تازهای از
کاالییسازیها که دوباره بحرانی از نوع دیگر را رقم میزند و ازاینرو فرآیندهای
بازکاالییزدایی را میطلبد و الیآخرو چرخهای تاکنون همواره تکرارشونده در طول
حیات سرمایهداری در انواع جغرافیاهای تاریخیاش.
آگاهیبخشی برای ضرورتِ شکستن این چرخهی تکراری و فراتررفتن از
ک تمامعیار بر نظام
سرمایهداری بهیُمن حرکت به سوی نظارت اجتماعیِ دموکراتی ِ
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اقتصادی البته بسیار اهمیت دارد اما ضرورتاً باید توأمان باشد با اوالً اجتناب از
سرسپردگی چشموگوشبسته به اصول تجریدیِ جرحوتعدیلناشده و ثانیاً احتسابِ امور
انضمامی در هر جغرافیای تاریخی خاص و ثالااً بذلِ توجهِ مسکوالنه به الزامات نوع خاصِ
توازن قوای طبقاتیِ جاری و ساری در جامعه و رابعاً استفادهی حداکاری از امکانات
محدودی که برای دگرگونسازی توازن قوا در بطن مبارزهی جاری نهفته است در
خدمت ساختن کارگزاران دگرگونسازیهای ریشهای .غفلت از این سرلوحهها در
بسیاری از نمونهها ،به قول لنین« ،شیفتگی بیش از حد به عبارتپردازیها» را رقم زده
و تختهپرش ناخواستهای شده است برای سقو به دامچالهی ،باز به قول لنین« ،بیماری
لفاظی» ،آنهم از مجرای سرسپردهسازی مؤمنانه به اصول تجریدی و غفلتزایی
سادهنگرانه از امور انضمامی و بیاعتنایی نامسکوالنه به توازن قوا و فرصتسوزی
ناهشیارانه در استفاده از امکانات ولو نابسندهی موجود برای ساختن سوژهی تغییر.
صورتبندی مبحث کاال نزد آقای خسروی به درجات گوناگون بازتاب چنین
مشخصههایی است ،هرچند نه فقط در اثر ابتال به درکی بسیط از مفهوم کاال بلکه همچنین
بهواسطهی گرایش غلیظ به عارضهی نصگرایی که از قضا کیفیت همان درک بسیط
از مفهوم کاال را نیز هر چه نازلتر کرده است .اینجاست که میرسم به چهارمین محور
از کژبینیهای یادداشت آقای خسروی.
چهارمین محور از کژبینیها عبارت است از بیتوجهی نویسنده به کارکرد اصلی
کاالییسازیها و کاالییزداییها همچون مؤلفهای مؤثر بر تغییر در مناسبات قدرت
طبقاتی .این بیتوجهی از برخی جنبهها ثمرهی نامیمونِ نصگرایی است :سبْکی از
اندیشهورزی که به ظواهر کلمهها در متنهای مبنا تقیّد بس بیشتری دارد تا به
کاربستشان به مقتضای دانشرشتهها و مسکلهها و مناسبتهای معاصر .گرایش غلیظ
به نصگرایی از اجزای جداییناپذیر یادداشتنویسیهای آقای خسروی در تالش برای
«پاالیش گفتمان نقد» بوده است ،خواه در تکاپوی نافرجام برای پاالیش مفهوم اقتصاد
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سیاسی که ضمن تمرکز بر صرفاً اقتصاد سیاسی کالسیک در عصر مارکس از حدوداً
یکونیم سده اندیشهورزی مارکسیستها پس از مارکس در تبیین اصطالح اقتصاد
سیاسی به تفکیک از علم اقتصاد غافل میماند ،خواه در تقالی ناکام برای پاالیش مفهوم
انباشت اولیه که نه برساختهای مفهومی بلکه بهخطا فقط رویدادهایی تاریخی تلقیاش
میکند ،و خواه اینجا در جهد نارسا برای بهاصطالح پاالیش مفهومی در مبحث کاال.
وجهی از نقصان در ارزیابی خطای یادداشت آقای خسروی از میزان اهمیت مبارزه با
کاالییسازی در قلمرو خدمات اجتماعی دولتی را میتوان در گرایش نصگرایانهاش
ردیابی کرد.
کاالییسازی یک چیز با تغییر نهادیِ شیوهی ادغام اقتصاد در جامعه بهمدد
تبدیلکردن انواعی از معاوضههای غیربازاری به مبادلههای بازاری عمالً رابطهی قدرت
بین طرفینِ ذینفع در تبادلِ آن چیز را دگرگون میکند ،هم در قلمرو کاالهای حقیقی
هم در قلمرو کاالهای موهومی .آماج اصلیِ کاالییسازی مشخصاً دگرگونسازی روابط
قدرت است ،چه در قلمرو کاالهای حقیقی چه در قلمرو کاالهای موهومی .ازاینرو،
همانطور که پیشتر بهاشاره گفتم ،اگر در سطح باالیی از تجرید لنگر اندازیم و
ویژگیهای انضمامیِ مرتبط با زمان و مکانِ فرآیندهای کاالییسازی در تواریخ
گوناگون را نادیده بگیریم ،هم فرآیند کاالییسازی در قلمرو کاالهای حقیقی هم
فرآیند کاالییسازی در قلمرو کاالهای موهومی در پیِ تحقق اهدافی متشابهاند ولو در
قلمروهایی متفاوت .بنابراین ،تمایزگذاری مبدعانهی آقای خسروی بین فرآیند
کاالییسازی در قلمرو کاالهای حقیقی و فرآیند کاالییسازی در قلمرو کاالهای
موهومی اگر در سطح تحلیل تجریدی بمانیم و تنوعها را نادیده بگیریم اصالً ناالزم است.
کاالییسازی نیروی کار ،از باب نمونه ،ارادهی صاحبان نیروی کار در تعیین شرایط
کاریشان را به نفع ارادهی کارفرمایانشان تضعیف میکند .هر چه نیروی کار به میزان
بیشتری کاالیی شده باشد ،صاحبان نیروی کار نیز در تعیین مؤلفههای کاری نظیر
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دستمزد و ایمنی محل کار و امنیت شغلی و شرایط اسکان و شدت کار و ساعات کاری
و غیره نقش کمتری خواهند داشت و متقابالً ارادهی کارفرمایانشان در تعیین این
مؤلفهها نقش بیشتری خواهد یافت .کاالییسازی نیروی کار با دگرگونسازی
مناسبات قدرت بین کارگر و کارفرما درواقع شرایطِ امکانِ استامار کارگر بهدست
کارفرما را مهیا میکند .به همین قیاس است کاالییسازی ظرفیتهای محیطزیست نظیر
خاک و آب و فضای عمودی و زمین و جنگل و رودخانه و شیالت و غیره .کاالییسازی
فالن یا بهمان ظرفیت محیطزیست با میانجیگری انواع حقوق مالکیت بر آن ظرفیت
محیطزیست به وقوع میپیوندد .اگر بحث را فقط به حق مالکیت خصوصی محدود
کنیم ،حق مالکیت خصوصی مشخصاً توانایی بهرهگیری و دگرگونسازی فالن یا بهمان
ظرفیت محیطزیست را متناس

با درجهی پیشرفت تکنولوژی به مالک خصوصی اعطا

میکند .با میانجیگری همین تواناییِ حاصل از حق مالکیت است که رابطهی قدرت در
اثر کاالییسازی فالن یا بهمان ظرفیت محیطزیست دچار دگرگونی میشود :رابطهی
قدرت بین برخورداران از حق مالکیت خصوصی و نابرخورداران از حق مالکیت
خصوصی .البته برخورداری از حق مالکیت خصوصی اصوالً مفهومی است طیفی و نه
دوگانی .به عبارت دیگر ،نمیتوان اشخاص حقیقی و حقوقی را به دو مقولهی برخوردار
و نابرخوردار تقسیم کرد بلکه بین حداعالی برخورداری و نابرخورداری مطلق با درجات
گوناگونی از برخورداری مواجهایم .با عنایت به این مفهوم طیفی ،کاالییسازی
ظرفیتهای محیطزیست بهمدد دگرگونسازی روابط قدرت بین برخورداران و
نابرخورداران از حق مالکیت خصوصی درواقع شرایط امکانِ استصحال ظرفیتهای
محیطزیست بهدست برخورداران را به زیان نابرخورداران مهیا میکند .همین منطق که
در قلمرو کاالهای موهومی به بحث گذاشتم در قلمرو کاالهای حقیقی نیز معتبر است.
نیمی از فرآیند کاالییسازی کاالهای حقیقی در سپهر تولید ارزش به وقوع میپیوندد
و نیمی دیگر در سپهر تحقق ارزش .دگرگونسازی مناسبات قدرت طبقاتی در اثر
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کاالییسازی کاالهای حقیقی را تا جایی که به سپهر تولید ارزش برمیگردد با همان
آرایش پیشگفته در قلمرو کاالهای موهومی میتوان تبیین کرد .اما دگرگونسازی
مناسبات قدرت طبقاتی در اثر کاالییسازی کاالهای حقیقی وقتی به سپهر تحقق ارزش
برمیگردد تبیینی میطلبد از نوعی دیگر یا ماهیت مشابه اما شکل متفاوت .با
کاالییسازی کاالهای حقیقی در سپهر تحقق ارزش اصوالً دو نوع مناسبات قدرت دچار
دگرگونی میشود :یکی رابطهی قدرت بین عرضهکنندگان و تقاضاکنندگانِ کاال به
گونهای که شرایط امکان سودآوری به نفع عرضهکنندگان از جی

تقاضاکنندگان مهیا

میشود و دیگری نیز رابطهی قدرت بین تقاضاکنندگان و خواستارانِ نامتقاضی که
توانایی مالی خریداری کاال را ندارند و ازاینرو در زمرهی تقاضاکنندگان قرار
نمیگیرند.
بنابراین ،بر اساس تقریری که به دست دادم ،دستکم چهار نوع رابطهی قدرت در
فرآیند کاالییسازی دچار دگرگونی میشوند .بخش اعظمِ بازندگانِ تغییر در مناسبات
قدرتی که در اثر کاالییسازیها رخ میدهد در جایگاه طبقاتی طبقات مردمی قرار
دارند :صاحبان نیروی کار ،نابرخورداران از انواع حقوق مالکیت بر ظرفیتهای
محیطزیست ،خواستارانِ نامتقاضیِ کاالها ،و نیز البته بخشهای وسیعی از ردههای
پاییندستتر تقاضاکنندگان .کاالییسازیها توازن قوای طبقاتی را به زیان طبقات
مردمی دگرگون میکند .این دگرگونسازی روابط قدرت طبقاتی به زیان طبقات
مردمی درواقع شرایط امکان سودآوری و سپس انباشت سرمایه بهدست طبقات
فرادستتر را رقم میزند .گرایش منطق سرمایه به کاالییسازیِ همهچیز از نیاز به خلق
شرایط امکانِ سودآوریهای هر چه فزونتر و انباشت سرمایهی هر چه بیشتر سرچشمه
میگیرد .کاالییزدایی در قلمرو خدمات اجتماعی دولتها نه فقط از منظر رفاه اجتماعی
مردمان بلکه همچنین از منظر راهبرد مبارزهی ضدسرمایهدارانه نیز واجد اهمیت است،
زیرا در تمهید شرایط امکانِ سودآوری و انباشت سرمایهی هر چه بیشتر تا اندازهای
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اختالل پدید میآورد ،آنهم بهمدد تغییر ولو نابسندهی توازن قوای طبقاتی به نفع طبقات
مردمی .کاالییزدایی در قلمرو خدمات اجتماعی دولتی البته شرایط امکان تحققیابی
منطق سرمایه و تولید ارزش را منحل نمیکند .اما اگر چنین انحاللی را بتوان در افقهایی
دورتر تصور کرد ،در شرایطی که توازن قوا سخت به زیان طبقات مردمی است مبارزه
برای مختلسازیِ شرایط امکانِ تحققپذیری منطق سرمایه بهمدد کاالییزداییها در
قلمرو خدمات اجتماعی دولتی میتواند به سهم خود از جهات عدیدهای که در نوشتهی
حاضر برشمردم یکی از پایههای اصلی مبارزه برای چنان انحاللی باشد .سه گرایش
عمیقاً درهمتنیدهی بنیادگرایی و فرقهگرایی و نصگرایی ،در پیوند با غفلت از توازن
قوای طبقاتی جاری در جامعه و درکی بسیط از امور انضمامی در زندگی روزمره ،از
عوامل بازدارندهی تعمیق چنین مبارزهای در وضعیت کنونیاند .پاالیشِ «پاالیش
گفتمان نقد» باید بیش از اینها در دستورکار تأمالت نیروهای مترقی ،از جمله خو ِد
نویسندهاش ،قرار بگیرد.

نقد اقتصاد سیاسی

ابله و دیوانه
هریسون فالس و سم میلر

ترجمهی حسین رحمتی
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شنبهی گذشته [بیستم آوریل  31 /فروردین] جردن پیترسون و اسالوی ژیژک در
«سونی سنتر» تورنتو به مناظره نشستند .عنوان بحث این بود« :سعادت :سرمایهداری
دربرابر مارکسیسم» .ساختار مناظره اینگونه بود که هر طرف یک مقدمهی سی
دقیقهای ارائه میداد و سپس پاسخهای ده دقیقهای مختصر به هم میدادند .گفتوگو با
چند سؤال عمومی از سوی حضار بهپایان رسید.
تمام بلیتهای این رویداد که سه ساعت به طول انجامید به فروش رفته بود .چیزی
که «مناظرهی [داغ] قرن» پیشبینی میشد یک گفتوگوی تقریباً دوستانه و
محبت آمیز از آب درآمد .در طول تمام برنامه ،هر دو سخنران چندین بار بیان کردند
که چهقدر با یکدیگر همنظرند و همدیگر را تحسین کردند .پیترسون مشخصاً مجذوب
«استداللهای پیچیده» و اجرای کاریزماتیک ژیژیک شده بود و ژیژک تأکید کرد
که چقدر با نقد پیترسون بر نزاکت سیاسی و سبک تهاجمی استداللورزیاش موافق
است.
بیتردید ژیژک بهاندازهی پیترسون نفرتانگیز نیست .اما این مناظره دقیقاً نشان
داد که روشنفکران چپگرا چقدر سقو کردهاند و چرا به سیاست مارکسیستی واقعیای
نیاز داریم که یکراست از آزادی و عدالت دفاع میکند.

نظر پیترسون دربارهی مارکس
پیترسون تقریباً در تمام مقدمهی سی دقیقهایاش بر حملهای نیشدار بر مانیفست
کمونیست متمرکز بود .او با ده گزاره علیه مانیفست و ایدئولوژی مارکسیستی آمد.
پیترسون با این طرح ادعا شروع کرد که مارکس و انگلس بهاشتباه مسائل اساسیِ وجود
را به پیکار طبقاتی فروکاستند .او مدعی شد مارکس و انگلس نتوانستند سلسلهمرات

را
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بهعنوان یک واقعیت زیستشناختی ذاتی درک کنند .او این را نیز به پرسش کشید که
آیا «دیکاتوری پرولتاریا» بهتر است یا دیکتاتوری بورژوازی.
پیترسون حتا مارکس را درقامت یک متفکر هویتگرا تصویر کرد که طبقهی
کارگرِ ظاهراً نیکخواه و سرکوبشده را بهجان طبقهی سرمایهدار شرور میاندازد .او
شروع به زیرسؤالبردن نحوهی سازمانیابی جامعه زیر لوای کمونیسم کرد و ادعا کرد
که قدرت همیشه در دستان اقلیت متمرکز خواهد بود ،صرفنظر از نظام اجتماعی
مستقر.
پیترسون همچنین کوشید مارکس را بر پایهی دالیل اقتصادی نقد کند .او دراینجا
سخناش را با نقلقولی از مارکس شروع کرد تا نشان دهد که خود مارکس معترف به
این واقعیت بوده است که وفور مادی توسط خود سرمایهداری بهارمغان آمده است.
پیترسون گفت سرمایهداران ،بهمدد رهبری و شم اقتصادیشان ،ارزش اقتصادی به جامعه
میبخشند و نظام سرمایهداری کارهای فراوانی برای برچیدن فقر و کمک به فقرا کرده
است .هرچند او اقرار میکرد که سرمایهداری ثروتمندان را ثروتمندتر میکند،
درعینحال تأکید داشت که سرمایهداری فقرا را نیز ثروتمندتر میکند .او مقدمهاش را
با طرح این ادعا به پایان رساند که تعقی

سود ازنظر اخالقی سرمایهداران را وادار

میکند تا با کارگرانشان بدرفتاری نکنند و هر رئیسی که بهدنبال سود است هرگز
کارگران خود را از راه ترسِ از دستدادن شغلشان استامار نمیکند .همانگونه که
پیترسون بیان کرد« ،شما نمیتوانید عمدتاً از راه استامار دیگران به یک موقعیت
مقتدرانهی قابلاتکا در یک جامعهی انسانی دست یابید».
آنگونهکه پیترسون مبادی مارکسیسم را معرفی کرد بیاغراق باید گفت نوعی
عامهپسندسازی مضحک بود .او همچون کسی بهنظر میرسید که متون اصلی مارکسیسم
را بهزور ورق زده است.
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اظهارنظرهای او دربارهی سرشتِ اساساً سلسلهمراتبی و استامارگر مردم را در نظر
بگیرید :وقتی مارکس و انگلس گفتند که تمام تاریخ همانا تاریخ پیکار طبقاتی است،
درواقع داشتند دربارهی کل تاریخ مکتوب صبحت میکردند .هستیهای انسانی برای
میلیونها سال بدون وجود طبقات زندگی میکردند .پیدایش جامعهی طبقاتی تت که در
آن ،یک اقلیت کار مازاد اکاریت را تصاح

میکند تت یک پدیدهی بالنسبه جدید

است و برای مارکس و انگلس ،این تولید و بازتولید زندگی واقعی است که در کانون
برهمکنشهای هستیهای انسانی با طبیعت قرار دارد.
پیترسون حتا تا آنجا پیش رفت که گفت طبیعت بهعنوان یک مقوله در نوشتههای
مارکس وجود ندارد ،که بهوضوح ادعایی کذب است .در همان فصل اول سرمایه،
مارکس بیان میکند که کار˚ رابطهی ضرور میان هستیهای انسانی و خود طبیعت
است و کار با هر شکلی «ضرورتی ابدی است که طبیعت تحمیل کرده است ،و بدون
آن ،هیچ تبادل مادی میان انسان و طبیعت و بنابراین ،هیچ زندگیای نمیتواند وجود
داشته باشد» .او برای پیدا کردن این جمله حتا مجبور نبود تا پایان جلد اول را ورق
بزند.
دربارهی ادعاهای پیترسون در خصوص سلسلهمرات  ،او مدام سلسلهمرات

را با

جامعهی طبقاتی خلط میکرد .او ابداً توضیح نداد که چرا برای وجود انسانی ضروری
است که یک طبقه حق ویژهای برای استامار طبقهای دیگر داشته باشد .افزون بر آن،
وقتی مارکس بهنفع غلبهی بر جامعهی طبقاتی استدالل میکرد ،باور نداشت که
هستیهای انسانی نیاز به سازمان سیاسی را به پایان خواهند رساند .برای مارکس،
«دولت» سیاسی معنای بسیار خاصی بهعنوان یکی از ارگانهای جامعهی طبقاتی دارد.
در دورهی غلبهی بر جامعهی طبقاتی ،مردم همچنان نیازمند سازمانیابی و ساختار خواهند
بودو آنها همچنان ناچار خواهند بود که مشورت کنند ،استدالل کنند و چیزهایی را از
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طریق پیکار و بحث بهطور مشترک تعقی

کنند .همانطورکه نورمن گراس 1در

دفاعاش از مارکس علیه «هفت نوع افترا» بیان کرد ،در کمونیسم ،شکلهای قدرت
عمومی˚ مبتنی بر اصول دموکراتیک و انتخابی خواهد بود.
چونکه پیترسون سرشت انسان را اساساً سقو کرده و مترادف با گناه اولیه میبیند،
پس تالشهای گروههای سرکوبشده برای فائقآمدن جمعی بر وضعیتشان بهناگزیر
آکنده از مصیبت و خشونت بیشتر خواهد شد .اما این ،متافیزیکی است که گروههای
مردم را از عدالتخواهی یا بهبود وضعیتشان بازمیدارد زیرا آنها میترسند که این
تالشها باعث خشونت بیشتر شود.
بهعالوه ،برخالف ادعای پیترسون ،مارکس پیکار طبقهی کارگر را در قال های
هویتگرایانه نمیدید :کارگران در الغای هویتشان بهعنوان پرولتاریای استامارشده
منافعی دارند .نزد مارکس ،هرچند پیکار سوسیالیستی حاوی رگههایی از آرمانگرایی،
همبستگی و ایاار خواهد بود ،پرولتاریا فرشته نیستو صدها سال سرکوب طبقاتی˚
انسانیت را از عمل «نیکخواهانه» (بهتعبیر پیترسون) بازداشته است .به موضوعات
مربو

به آنتاگونیسم طبقاتی نمیتوان از دریچهی اخالقیسازی سطحی پیترسون

نگریستو آنها را باید در همان قال های ساختاری که مارکس متذکر شد مالحظه
کرد.
پیترسون همچون سرمایهدارانی که در ارزش سهیماند ،نمیفهمد که مارکس چهطور
ارزش را بهماابهی زمان کار الزم میبیند .بورژوازی قادر نیست بدون استامار کارگران
یعنی بدون انتفاع از کار بیمزد کارگران ارزشافزایی کند .بنابراین ،استامار ضعف
اخالقی سرمایهداران نیست بلکه در دل رابطهی ساختاری میان سرمایهداران و کارگران

1 Norman Geras
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جای دارد .تالش پیترسون برایآنکه سرمایهداران را ستونهای ضروری تمدن معرفی
کند بهتر از افسانهی مشهور مننیوس آگریپا 1دربارهی شکم و اعضای بدن نیست.
میتوان پرحرفی کرد اما بهاندازهی کافی روشن است که پیترسون بیشرمانه از
آنچه مارکس واقعاً گفت بیخبر است .مسأله این نیست که او موافق مارکس نبود
(بسیاری از منتقدان زیرک دستراستی بودهاند) ،مسأله این هم نیست که او تالش کرد
برای مخاط

عام سادهسازی کند ،بلکه صرفاً این است که او را برای شرکت در چنین

مناظرهای بهاندازهی کافی آگاهی ندارد.
در زمینهی سرمایهداری جهانی امروز ،پیشرفتهای صورتپذیرفته در مصرف،
میزان مرگومیر و این واقعیت که ما نسبت به پیشینیانمان مرفهتریم هیچ دلیلی برای
این نیست که ازخودبیگانگی و استامار مداوم تودهی انسانیت را محکوم نکنیم .پیترسون
باجزمیت ادعا کرد که این پیشرفتهای نسبی صرفاً بهیمن بازارهای آزادند ،و نه سایر
عوامل مانند مداخالت بهداشت عمومی ،آموزش و پیکارهای طبقهی کارگر علیه
ال یکی از عوامل عمدهی نهفته در
استامار .گفتهی او اشاره نمیکند که رانهی سود عم ً
پس تمام مشکالت اجتماعی ازجمله تشدید تغییرات آبوهوایی است.

1 Menenius Agrippa
براساس این افسانه در پی شورش پلبینها سنای رم مننیوس اگریپا را به تپهی آونتیه فرستاد و اگریپا
خطاب به پلبینها حکایتی دربارهی شکم و دیگر اندامهای بدن را به آنان گفت .در این حکایت اع ضای
مختلف بدن علیه شکم شورش میکنند چراکه همه شان برای شکم غذا فراهم میکنند و شکم کاری
نمیکند مگر لذب بردن از غذا .وقتی همهی آنان از غذا دادن به شااکم امتناع میکنند .نه فقط شااکم
بلکه تمام اعضا آسیب میبینند .در نتیجه شورش پلبینها به آسیب دیدن خود آنها هم منجر میشود.
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متحد علیه سعادت
درحالیکه پیترسون فرض کرده بود که با یک مارکسیست کالسیک در حال مناظره
است و بخش عمدهی آن مناظره بر مارکسیسم متمرکز خواهد بود ،ژیژک با یک
دستورکار متفاوت ظاهر شد .او در مقدمهی سی دقیقهایاش ابداً بر مارکس تمرکز
نکرد بلکه صحبتش را با شِکوه از اینکه او و پیترسون از محیطهای دانشگاهی
«ازحیثسیاسی درست» چقدر به حاشیه رانده شدهاند آغاز کرد:
پیتر سون و من هر دو از جامعهی دان شگاهی ر سمی بهحا شیه رانده شدهایم و
بناستتت دراین جا از خطمشتتی لیبرال چپ دربرابر نومحافظه کاران دفاع کنیم.
واقعاً اکار حمله ها بر من دقیقاً از جان

لیبرال های چپ استتت .کافیستتت

جاروجنجالی که علیه نقد من بر ایدئولوژی دگربا شان جن سی راه انداختند را به
یاد آورید.
ژیژک پس از نشان دادن اینکه او و پیترسون دشمن مشترک دارند ،سراغ
ی
موضوعات متنوع رفت .اینکه چهطور معجزهی اقتصادی چین نه متکی بر دموکراس ِ
مبتنی بر بازار آزاد بلکه متکی بر سرمایهداری اقتدارگرا بودو اینکه از برنی سندرز
درکسوت یک رادیکال˚ اهریمنسازی میشود درحالیکه او واقعاً یک «اخالقگرای
قدیمیمآب» است و اینکه مسکولیت شکست چپ برعهدهی «چندفرهنگگرایی لیبرال
سفید» است.
ژیژک همچنین مدعی شد که دلیل بحران مهاجرت «تضادهای درونماندگارِ»
سرمایهداری است اما در اواخر برنامه عیله مرزهای باز موضع گرفت .ژیژک بهدرستی
مدعی شد که تنفر پوپولیستی از پناهجوها عقالنی نیست .بااینهمه ،به شکل مبهمی
تأکید کرد که «گزارشهای ]درمورد پناهجوها[ درستاند» .میتوان حدس زد که
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اشارهی ژیژک به اظهاراتی است که قبالً دربارهی پناهجویان خشن کرده است ،که
بهعنوان بیگانههراسی مورد انتقاد قرار گرفتهاند.
ژیژک بهدرستی از حمایت از آموزش و خدمات درمانی همگانی گفت ،که به افراد
میتواند اجازه دهد تا بر تحقق توانمندیهای خالقشان تمرکز کنند .او همچنین تأیید
کرد که تغییرات آبوهوایی فری کاری نیست بلکه تهدیدی واقعی برای نوع بشر
است که باید با شکلی از همکاری بینالمللی با آن مقابله کرد.
اما در تمام طول مناظره ،ژیژک گفت که او خیلی اوقات یک انسان بدبین است.
او چپ معاصر را عمدتاً همانطوری میبیند که پیترسون یعنی بهماابهی مردابی از خشم
و قربانیشدگی .او با نگرش خوشبینانهی مارکس ،که طرفدار روابط اجتماعی شفاف
و آزاد است ،موافق نیست .ژیژک و پیترسون در مقابل ،مدعیاند که هستیهای انسانی˚
عقالنی نیستند بلکه ذاتاً خودتخری گرند.
هدف مارکسیستیِ رهاکردن نیروهای مولد از یوغ سرمایهداری مسألهی ژیژک
نیست .او مدرنیته را یک مسألهی وجودی و بهسان نیاز برای «بهدوش کشیدن  ...همان
بار اصلی ،که خودآزادی است» میداند .بدون اقتدار سنتی ،ما مسکول بارهای خودمان
هستیم ،و محکوم به پیکار علیه جهان کاالییشده و لذتگرا بر سر معناییم« .ما ورای
پیکار صرف بر سر بقای لذتبخش باید دلیل معناداری بیابیم» .اما این نوع زهدورزیِ
وجودی علیه لذت و لذتجویی با پروژهی مارکس برای ارضای نیازهای انسانی در
مقیاسی جهانی بیگانه است .همانطورکه ایشه الندا 1متذکر شد ،مارکس بهخودیخود
مخالف مصرفگرایی نبود بلکه مخالف شرایط ریاضتی بود که سرمایهداری بر اکاریت
عظیم تحمیل میکند.
پیترسون و ژیژک بارها و بارها از سنت یهودیتمسیحی (یا سنت «غربی») بهعنوان
نقطهی آغاز بحثشان نقل کردند اما این سنت اگزیستانسیالیتی کیرکگورد ،نیچه و
1 Ishay Landa
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هایدگر است و نه سنت عقلگرای هگل و مارکس .ژیژک به هگل (بهعنوان قهرمان
فلسفی مارکس) دربرابر مارکس متوسل میشود .اما این نوعی هگلگراییِ بدون دقت
دیالکتیکی است ،که تضادهای هگلی را به تناقضهای صل

تبدیل میکند.

برای ژیژک و پیترسون ازخودبیگانگی نتیجهی اجتنابناپذیر خودِ وجود است .هر
دو (از منظر زیستشناسی ،روان کاوی یا متافیزیک) وضعیت بشر را وضعیتی ذات ًا
تراژیک میبینند .دراصل ،فارغ ازاینکه رژیم اقتصادی و سیاسی چه باشد ،ما همگی
محکوم به شکست و سرخوردگی هستیم.
همچنانکه مناظره ادامه مییافت ،پیترسون مدام به ژیژک دربارهی موضوع
مارکسیسم فشار میآورد و از ژیژک درخواست میکرد تا موضعاش را دربارهی
مارکس روشن کند .درپاسخ ،ژیژک روشن کرد که پذیرش واژهی «کمونیسم» از
جان

او یک کار تحریکآمیز (پرووکاسیون) است و درواقع او بهعنوان یک

ی خودمحدودشونده
کمونیست شناخته نمیشود .بهبیان دقیقتر ،ژیژک نیاز به سرمایهدار ِ
و تنظیمشده را تصریح میکند .او خودرهاییبخشی طبقهی کارگر را تصدیق نمیکند
بلکه درعوض ،از نیاز به یک ارباب طرفداری میکند که «مردم را وادار به رهایی»
خواهد کرد .دراینجا ،ژیژک یک لیبرال فنساالر بهنظر میرسید زیرا برای او ،تودهها
قادرِ نیستند رهایی خودشان را بهارمغان آورند تت بهراستی یک «خدایگان» باید آنها
را راهنمایی کند .پیترسون هیچ یک از این نظرات را رد نکردو درعوض ،تأیید کرد که
سرمایهداری مشکالتی دارد و او طرفدار بازارهای کامالً افسارگسیخته نیست .او گفتهی
وینستون چرچیل را بازگو کرد که سرمایهداری بدترین نظام ممکن است  ...اما همچنان
بهتر از تمام نظامهای دیگر است.
در اواخر مناظره ،پیترسون بار دیگر ژیژک را زیر فشار گذاشت .او از ژیژک

پرسید که چرا با مارکسیسم دمخور است .درپاسخ ،ژیژک به هجدهم برومر و سرمایهی
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ابله و دیوانه

مارکس بهترتی

بهعنوان تحلیلهای سیاسی و اقتصادی پیچیده و موشکافانه بهطور مبهم

اشاره کرد .او بیش از این دفاع نکرد.

دوستان دشمننما
هرچند پیترسون مسحور کاریزمای ژیژک شده بود ،امتناع سرسختانهی ژیژک از
همسوشدن با استداللهای اصلی مارکس و انگس او را حتا بیشتر تحت تأثیر قرار داد.
بهرغم تعهدات چپگرایانهی ژیژک ،او و پیترسون هردو وجود جامعهی طبقاتی،
سلسلهمرات

اجتماعی و تقدیر گریزناپذیرِ مصیبت را تأیید کردند .ما فقط میتوانیم

امیدوارم باشیم که با مصیبتی که سرمایهداری ایجاد میکند (بهعنوان افراد یا از راه
مقررات نیمبند) کنار بیاییم تت هرگز نمیتوانیم به غلبه بر این نظام امید داشته باشیم.
پیترسون گفت که ادعاهای ژیژک ظاهراً هیچ شباهتی با مارکسیسم ندارد و بیشتر
شبیه «ژیژکیسم» هستند .در پاسخ باید گفت هیچ چیز اصیلی در اینجا وجود ندارد:
این نه ژیژکیسم یا پیترسونیسم بلکه همان متافیزیک قدیمیِ بدبینی بورژوایی است .نه
ژیژک و نه پیترسون هیچکدام در این مناظره رئوس بدیل مشخصی برای سرمایهداری
را ترسیم نکردند .آنها باور ندارند که یک بدیل نظاممند واقعی˚ مطلوب است.
چنین است که تفاوت میان ژیژک و پیترسون تفاوت میان ابله و دیوانهی جان
الک 1است :ابله نمیتواند از مقدماتی که چیده است نتیجهگیری کند درحالیکه دیوانه
از مقدمات بیاعتبارش نتیجهگیری میکند .ژیژک در اینجا نقش همان ابله را دارد
زیرا تعهدات چپگرایانهاش با مقدمات فلسفیاش که با دیدگاه تراژیک پیترسون
دربارهی وجود انسان مشترکاند مانعةالجمع است .پیترسون ،دیوانه ،این پیشفرضهای
تراژیک را به نتیجهگیری منطقی و ضداجتماعیشان رهنمون میکند.
1 John Locke
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اما چهکسی میداند :آیا این همه اشتراک نظر ،میتواند سرآغاز یک دوستی زیبا
باشد
پیوند با متن اصلی:

THE FOOL AND THE MADMAN

نقد اقتصاد سیاسی

مباحثهای دربارهی مالیگرایی
مایکل رابرتز و سردبیران مانتلی ریویو

ترجمهی احمد سیف
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یکی از مهمترین موضتتوعاتی که در نقد ستترمایهداری متأخر موردتوجه اقتصتتاددانان
دگراندیش بهویژه طیفی از اقتصتتاددانان مارکستتیستتت قرار داشتتته استتت موضتتوع
مالیگرایی  Financializationدر اقت صادهای سرمایهداری پی شرفته طی دهههای
اخیر بوده ا ست .این دیدگاه موردانتقاد برخی دیگر از اقت صاددانان مارک سی ست قرار
گرفته با این استتتدالل که در این گفتمان تمرکز از استتتامار و خلق ارزش به حوزهی
مالی ک شانده شده ا ست .دو یاددا شت زیر خال صهای از هر دو دیدگاه را ارائه میکند.
یادداشتت نخستت نوشتتهی مایکل رابرتز در آخرین شتمارهی مانتلی ریویو (آوریل
 )۲۰19و در ادامه پا سخ سردبیران مانتلی ریویو (جان بالمی فا ستر و مایکل ییتس) به
رابرتز را که در همین شماره منتشر شده است ،میخوانیم .ت نقد اقتصاد سیاسی

تملک مالیگرایی
مایکل رابرتز
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در بخش یاددا شت سردبیر در شمارهی ژانویهی  ۲۰19ن شریه مانتلی ریویو سردبیران
دربارهی یکی از پستهای من دربارهی مالیگرایی و این که آیا توصیف یا فرضیهی
معنیداری دربارهی ستترمایهداری مدرن استتت یا خیر مطلبی نوشتتتند )1(.درحالی که
ستتردبیران با استتتداللهای من در این زمینه برخورد نکردند ولی مرا به دلیل این که
نو شته بودم این واژه اولین بار بهو سیلهی یک جامعه شناس غیرمارک سی ست ،گرتا
کریپنر بهکار گرفته شده ا ست ،به چالش طلبیدند .ای شان معتقدند که این واژه تاریخ
دراز دامنتری دارد و درواقع «بخ شی از سنت طوالنی و متمایز سو سیالی ستی در نقد
سرمایهی مالی است» .این درواقع بخشی از تحلیل مارکسیستی از سرمایهداری است به
ویژه «استتتفادهکنندگان قدیمیتر این واژه نظریهپردازان مارکستتیستتت ازجمله هری
مگداف و پل سوییزی – سردبیران مانتلی ریویو  -بودند که دهها سال کوشیدند ن شان
بدهند مالیگرایی درواقع برخاسته از اقتصاد سرمایهداری انحصاری گرفتار رکود است.
بله ،میپذیرم این ایده که بخش مالی کل اقتصتتاد را در زیر ستتلطه خواهد گرفت
پیش از کریپنر هم وجود داشته استو اما نه فقط در بررسیهای مارکسیستی .این ایده
درواقع در درون جریان ا صلی وجود دا شت ولی این مفهوم م شخص مالیگرایی هنوز

بهدرستی صورتبندی نشده بود .بهعالوه در درون مارکسیسم ،حتی در کتاب سرمایهی
مالی رودولف هیلفردینگ و حتی در یادداشتتتهای آخر ستتوییزی هم ،هیچکس این
نکته را به پرسش نگرفته بود که سود بخش مالی از ارزش اضافی میآید و بحرانهای
مالی هم ری شه شان در عر صهی تولید ا ست .همان طور که کریپنر بهدر ستی یادآوری
میکند روند این تغییر این موضتتع ازجمله با کتاب « وضتتعیت پستتامدرنیته» دیوید
هاروی ( انت شارات بلکول  )19۸9آغاز شد که در آن هاروی مدعی می شود که اگر
نکته قابل توجهی در سرمایهداری پس از  19۷3وجود دا شته با شد آن نکته نه به کار
مربو میشتتود و نه به بازار تولیدات بلکه با بخش مالی مربو میشتتود .اندکی بعد،
جوانی اریگی در« قرن بیستتتم طوالنی» ( انتشتتارات ورستتو )199۴ ،متذکر شتتد که

644

مباحثهای دربارهی مالیگرایی

اقتصتتادهای ستترمایهداری بهطور مرت

بین فازهای مختلف تاب میخورند که ستتود

عمدتا از طریق تولید مادی انبا شت می شود و بعد فاز دیگر این که سود از کانالهای
مالی انباشت می گردد.
کریپنر احتماالً اولین ک سی ا ست که با ا ستفاده از واقعیتهای قابل تعریف ،برای
ماال ر شد بانکداری در سایه ،بازار م شتقات ،ارزش سهامداران و بدهکاری خانوارها
کوشتتید مفهوم مالیگرایی را تعریف کند .این ابزارهای تازه دربررستتی اریگی و
سوییزی وجود نداشتند و درواقع همین واقعیتهاست که امروزه در بررسی اقتصاددانان
جریان اصلی و اقتصاددانان پساکینزی برای مطرح کردن مالیگرایی مورد استفاده قرار
میگیرد .درنتیجه من مطمکن نی ستم که مارک سی سم میتواند ادعای مالکیت این مفهوم
را داشته باشد.
از آن مهمتر احتماالً این پرسش است که آیا باید چنین بکند
مالیگرایی میتواند به معانی گوناگونی به کار گرفته شتتود .اگر مالیگرایی تنها
تو صیفی با شد از این که از اوایل  19۸۰به این سو بخش مالی در شمار ب سیاری از
ک شورهای عمدهی سرمایهداری (نه همه شان البته) ر شد چ شمگیری دا شته و در
نتیجهی آن ،سهم این بخش از میزان سود هم بیشتر شده ا ست ،خ

احتماالً واژهی

مناسبی است .از سوی دیگر اگر مالیگرایی به این معنا باشد که سرمایهی مالی مبتنی
بر بانکها و مؤ س سات بیمه ،اکنون از طریق بانکداری در سایه و عملکرد بخش مالی
شرکتهای بزرگ با سرمایهی غیرمالی ادغام شده است ،این البته موضوع جالبی است
که باید برر سی شود .ولی مالیگرایی در حال حا ضر بهعنوان یک مفهوم عمدتاً برای
توصتتیف مرحلهی تازهای در ستترمایهداری بهکار گرفته میشتتود که در آن ستتود نه
نتیجهی بهرهکشتتی در فرایند تولیدی بلکه از بهره کشتتی مالی در فرایند توزیع (که
چیزی که شبیه رباخواری ا ست) ری شه دارد .درحال حا ضر این بخش مالی ا ست که
سلطه دارد و به همین دلیل ،سرمایهداری به صورت روزافزونی غیرمولد شده ا ست.

64۵

مایکم رابرتز و سردبیران مانتلی ریویو  /ترجمهی احمد سیف

بحرانها در نتیجه پیآمد بیثباتی مالی و بیتوجهی هستتتند نه این که به تضتتادهای
موجود ستترمایه و فرایند تولید مربو باشتتند .بخش مالی ،و نه ستترمایه آن گونه که
مارکس  1۵۰ستتال پیش می گفت  -درحال حاضتتر دشتتمن طبقهی کارگر استتت.
اگرمعنای مالیگرایی این با شد (که من فکرمیکنم در میان خیلیها این چنین ا ست)
در آن صورت فکر نمیکنم که مارک سی سم میتواند یا باید مالک این مفهوم با شد.
نتیجهاش البته کنارگذاشتتتن تکوری ارزش کار ،درک نادرستتت از شتتیوهی عملکرد
سرمایهداری مدرن و سرانجام سیاستهای رفرمیستی است.
پر سش ا سا سی این ا ست که آیا مالیگرایی – به تعبیری که مورد ا ستفاده قرار
میگیرد -به درک بهتر از فرایند انبا شت سرمایه و ت ضادهای سرمایهداری مدرن و
امپریالیستتم کمک میکند یا آن گونه که ستتاوروس ماورودیس میگوید «توصتتیف
کوچهای است که راه دررو ندارد».

در نقد مالیگرایی
پاسخ به مایکل رابرتز
سردبیران مانتلی ریویو
با مایکل رابرتز موافقیم که مارکسیستها «مالک اصطالح» مالیگرایی نیستند .درعین
حال در پیوند با اهمیت پدیده تاریخی و واقعی که بهو سیلهی مالیگرایی بیان می شود
و ضرورت انتقاد از آن در بررسی سرمایهداری کنونی با او موافق نیستیم.
در یادداشتتتمان به عنوان ستتردبیران نشتتریه مانتلی ریویو در شتتمارهی ژانویه،
دربارهی اشتتتباهی که دریکی از پستتت های مایکل رابرتز درتاریخ  ۲۷نوامبر ۲۰1۸
وجود دا شت ا شاراتی دا شتیم .در آن پ ست او ادعا کرده بود که واژهی مالیگرایی را

مباحثهای دربارهی مالیگرایی

یک جامعه شناس لیبرال ،گرتا کریپنر ،در  ۲۰۰۵ابداع کرده ا ست .ا شاره کردیم که
درواقع این واژه بیش از یک دهه قبل از آن در  1993بهوستتیلهی تحلیلگر ستتیاستتی
محافظهکار کوین فیلیپس که بعدها به صورت یک منتقد در آمد ( و م شاور پی شین
ریچارد نیک سون هم بود) ابداع شده و سپس اندی شمندان چپ که برای مدت طوالنی
نقش اساسی در بررسی واقعیت مالیگرایی داشتند ،آن را بهکار بردند.
تا قبل از دههی  199۰روند مالیگرایی عمدتا به عنوان «انفجار مالی» -یعنی
انتقال درازمدت از تولید به بخش مالی درکلیت اقت صاد بکار گرفته می شد .به عنوان
ماال ،در کتاب «رکود و انفجار مالی» (انت شارات مانتلی ریویو )19۸۷ ،نو شتهی هری
مگداف و پل ستتوییزی .بر اهمیت این تغییرات در عملکرد ستترمایهداری تأکید شتد،
ستتوییزی در مانتلی ریویو ،شتتمارهی ستتپتامبر « 199۷از مالیگرایی فرایند انباشتتت
سرمایه» سخن گفت.
وقتی کریپنر در  ۲۰11کتاب «ستترمایهایکردن بحران» ( انتشتتارات دانشتتگاه
هاروارد) را مینو شت به این برر سیهای پی شین مارک سی ستها که بر نگاه او اثر
گذاشتتته بودند استتتناد کرد .با این وصتتف ،رابرتز اصتترار میکند که مبدع این واژه
کریپنر بوده و میگوید برخالف نظریهپردازان مارک سی ست و غیر مارک سی ست که
پیش از کریپنر آمدهاند او «احتماالً اولین کستتی استتت که با استتتفاده از واقعیتهای
صتتریح ،برای ماال رشتتد بانکداری در ستتایه ،بازار مشتتتقات ،ارزش تعلق یافته به
سهامداران و بدهکاری خانوارها کو شید مفهوم مالیگرایی را تعریف کند» .متأ سفانه
ادعای رابرتز در اینجا نادر ست ا ست .همهی این پدیدهها چه از نظر نظری و چه عملی
در پژوهش های پیشتتین در بارهی مالیگرایی از ستتوی نظر یهپردازانی بیشتت مار،
مارکسیست و غیر مارکسیست بیان شدهاند .با این همه پس از بحران بزرگ مالی -۰9
 ۲۰۰۷در میان تحلیل گران لیبرال این تمایل وجود دا شت که همهی تأکید را به جای
«جنگل» ،یعنی رشتتد بخش مالی در پیوند با بخش تولیدی ،برروی «درخت»  -یعنی
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سازو کارهای متعدد سوداگرانه  -بگذارند .دلیل اصلی این تأکید -یعنی تأکید بر روی
درخت و ندیدن جنگل  -هم این ا ست که درایدئولوژی کنونی سرمایهداری نمیتوان
مالیگرایی را به طور جدی به پر سش گرفت چون بخ شی از ساختار ا سا سی انبا شت
کنونی است .در بهترین حالت ،همان طور که نوشتهی کریپنر نشان میدهد مالیگرایی
را میتوان به یک فرایند ادواری تقلیل داد که برا ساس مقررات یا فقدان آنها بنا شده
ا ست و روندهای درونی برا ساس تلهی رکود-مالیگرایی را د ستکم میگیرد .آنچه
که تفاوت تکوری مارک سی ستی را در این زمینه ن شان میدهد در ست برعکس برر سی
مناسبات مالیگرایی با رکود سرمایهگذاری و انباشت است.
اختالف عمدهی ما با دیدگاه رابرتز از این جا آغاز میشود که او گوید:
«مالیگرایی در حال حاضتتر بهعنوان یک مفهوم عمدتاً برای توصتتیف مرحلهی
تازهای در سرمایهداری بهکار گرفته می شود که در آن سود نه نتیجهی بهرهک شی در
فرایند تولیدی بلکه از بهره کشی مالی در فرایند توزیع (که چیزی که شبیه رباخواری
ا ست) ری شه دارد .درحال حا ضر این بخش مالی ا ست که سلطه دارد و به همین دلیل،
ستترمایهداری به صتتورت روزافزونی غیرمولد شتتده استتت .بحرانها در نتیجه پیآمد
بیثباتی مالی و بیتوجهی هستند نه این که به تضادهای موجود سرمایه و فرایند تولید
مربو با شند .بخش مالی ،و نه سرمایه آن گونه که مارکس  1۵۰سال پیش می گفت
 درحال حا ضر د شمن طبقهی کارگر ا ست .اگرمعنای مالیگرایی این با شد (که منفکرمیکنم در م یان خیلی ها این چنین استتتت) در آن صتتورت فکر نمیکنم که
مارک سی سم میتواند یا باید مالک این مفهوم با شد .نتیجهاش البته کنارگذا شتن تکوری
ارزش کار ،درک نادرستتت از شتتیوهی عملکرد ستترمایهداری مدرن و ستترانجام
سیاستهای رفرمیستی است».
ما از درک این مواضتتع عاجزیم .با توجه به ستتلطهی ایدئولوژی لیبرالی ،مفاهیم
لیبرالی از شماری از این پدیدهها ،برای نمونه دموکراسی ،سرمایهداری ،طبقه ،انحصار،
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بحران محیط زیست ،و حتی سوسیالیسم میتواند حاکم باشد که تنها شیوهی مؤثر کنار
زدن آنها هم نقدی ا ست که ناکامل بودن مفهومپردازی و تناقضهای درونی شان را
ن شان میدهد .برر سی انتقادی بهد شواری میتواند این مفاهیم را رد کند چون بههرحال
آنها به پدیدههای واقعی مربو میشوند اگرچه بررسی لیبرالی این مفاهیم را مخدوش
ارایه میدهد .همین نکته دربارهی مفهوم مالیگرایی وجود دارد .تا آن جا که پدیدهی
اساسی در زمان ماست ،باید خیلی جدی گرفته شود و باید موضوع انتقاد باشد .پذیرش
واقعیت مالیگرایی با پذیرش تکوری ارزش ت کار تناقضی ندارد چون تکوری ارزش ت
کار برای درک قوانین حر کت ستتر ما یهداری چه به طور کلی و جه در راب طه با
سرمایهی مالی انح صاری زمان ما ا سا سی ا ست .به گمان ما این دورهی تازهای در
ستترمایهداری به گونهای که در تکوری مارکستتیستتتی میفهمیم نیستتت بلکه تنها فاز
جدیدی در سرمایهداری انحصاری است.
تأکید بر سل

مالکیت ( سود از طریق ازخودبیگانگی) که در سرمایهی مالی

انح صاری حاکم کنونی نقش ا سا سی را ایفا میکند نافی تکوری ا ستامار نزد مارکس
نیست .هم استامار و هم سل

مالکیت از داراییها در یک تقابل دیالکتیکی با یکدیگر

در بررسی مارکس حیّ و حاضرند .هم چنین انتقاد از مالیگرایی با مفاهیم مارکسیستی
هم سر از سیا ست رفرمی ستی در نمی آورد چون همان طور که مگداف و سوییزی
گفته بودند مالیگرایی با «بحرانهای حلنا شدنی» سرمایهداری عجین شده و این آن
چیزی استتت که در زمان خودمان هرروزه شتتاهد آن هستتتیم که انقالب تنها راه
برونرفت از آن استتت .یک دهه پس از بحران بزرگ مالی جهانی هر تحلیلی که از
بررستتی مالیگرایی غفلت کند ،به نظر ما بهقدر کافی با ستترمایهداری کنونی درگیر
نشده و بنیان ضروری پیروزی نهایی خود را برقرار نکرده است :یعنی سل
سل

مالکیتکنندگان.

متن انگلیسی یادداشت مایکل رابرتز را در پیوند زیر بخوانید:

مالکیت از
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https://monthlyreview.org/2019/04/01/owningfinancialization/
متن انگلیسی پاسخ به رابرتز را در پیوند زیر بخوانید
https://monthlyreview.org/2019/04/01/the-critique-offinancialization/
(1) The Editors, Notes from the Editors, Monthly
Review 70, no. 8 (January 2019): 64–63; Michael
Roberts, “Financialisation or Profitability?” Michael
Roberts

blog,

November

http://thenextrecession.wordpress.com.

27,

2018,
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اَبَرماریوت
یا روح آفرینشگر؟

1

شاهین نصیری
جان گرِی و پرسش از آزادی

1عنوان اصلی سخنرانی:
An Über-marionette or a Creative Soul? )a short reflection on Gray’s The
(Soul of the Marionette

ابرماریوت یا روح آفرینشگر

در بهار  ،۲۰1۵به مناسبت رونمایی از کتابِ «روحِ عروسک خیمهش بازی» نوشتهی
جان گرِی ) ،)John Grayهمایشی در شهر الهه برگزار شد 1.در این همایش فرصتی
به من اختصاص یافت تا با ارائهی مقالهای در حضور این فیلسوف نامآشنای انگلیسی،
ایدهی اصلی اثر ،یعنی رویکرد گرِی به آزادی ،را مورد نقد و بررسی قرار دهم ۲.در
متن پیش رو ،چکیدهی این سخنرانی را ارائه میکنم .ت ش.ن.
خواندنِ کتاب روحِ عروسک خیمهش بازی ،من را ناخودآگاه به یاد آخرین نامهی
ووبو اُکِلس ) (Wubbo Ockelsکه کمی پیش از مرگش خطاب به بشریت نگاشته
بود ،انداخت .اُکِلس ،فیزیکدان و فضانورد ،نخستین فرد هلندی بود که با حمایت این
کشور به فضا راه یافت و آنجا به زمین خیره شد .در زمانی که من در دانشکدهی هوا-
فضا در شهر دِلفت درس میخواندم ،او یکی از اساتید محبوب و صاح سبک آن
دانشکده بود .ما برای او که یکی از طراحان برجسته و مدافعان سرسخت فناوریهای
پایدار و انرژیهای تجدیدپذیر بود احترام زیادی قائل بودیم .اُکِلس باور داشت که برای
پاسداری از امکانِ حیات بر روی زمین ،این نوع یا جنس فناوریها نیست که باید
«پایدار» شود ،بلکه این منش و رویکرد ما نسبت به خود و زیستگاه بشر است که
نیازمندِ دگرگونی است .نخستین جمالت نامهی او ،که لحنی بسیار هشداردهنده دارند،
این نگرش را بهخوبی بازتاب میدهد« :دیگر بس است ،ما زیادهروی کردهایم!!! انقالب
1 Gray, J. (2015). The soul of the marionette: A short inquiry into human
freedom. New York: Farrar, Straus, and Giroux.
2 Presented at “John Gray meets Bas Heijne: Can We Change the World?”.
Writers Unlimited, The Hague.
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صنعتی ما را در شرایطی نامطلوب قرار داده است ،ما مانند بولدوزر طبیعت را شخم زدهایم
و زیستگاه بشر را ویران کردهایم .باید این روند پایان یابدو ما باید دگرگون شویم و
راهی دیگر برگزینیم 1».اُکلس باور داشت که انسانها بر خالف نورونها و زنبورها،
موجوداتی خودآگاه و هوشمند هستند که میتوانند جهانِ خود را به سمتوسویی بهتر
هدایت کنند .در این راستا« ،ارادهی آزاد ما کلید حل مشکالت است ،و تنها ایمانمان
به انسانیت است که این اراده را به ما خواهد بخشید».
با این همه اما سؤال مهم اینجاست که آیا انسان میتواند به یاریِ ارادهی آزاد
) (free willخود چنین دگرگونیِ بنیادینی را محقق سازد طرح و ارزیابی این پرسش
موضوع اصلی کتاب جان گرِی است .او با مقایسهی انسان با عروسکهای
خیمهش بازی ،به امکان و معنای آزادی بشری میپردازد .در نگاه اول ،عروسکهای
خیمهش بازی اشیایی بیاراده و بردهسان به نظر میآیند که عروسکگردان ،آنها را
برای نمایش به بازی میگیرد .در مقابل اما تصور بر این است که انسان موجودی است
بااراده که قادر است در میان گزینههای پیش رویش ،آزادانه به گزینشگری بپردازد.
در دوران مدرن ،ارادهی آزاد مفاهیمی چون «خودآگاهی» یا «خودآزمایی» را در ذهن
تداعی میکند .انسانِ مدرن احساس میکند که میتواند بر سازوکار طبیعت تسلط یابد
و فرمانروای زندگی خود باشد .ارادهی آزاد ،ما را از بقیهی موجودات جدا کرده موقعیتی
ممتاز در گسترهی طبیعت به ما میدهد .این درک از آزادی با دلبستگیِ انسان مدرن به
اسطورهی «پیشرفت» در هم آمیخته است .امروزه ،ما در پیِ رشد اقتصادی ،نوآوری
تکنولوژیک ،پیشرفت علمی ،تولید دستگاههای گوناگون الکترونیکی و مصرف
فرآوردههای رنگارنگ و نو هستیم.

1 Ockels, W. (2014). Happy Energy. The movement for a sustainable Earth
and Us; Humanity.
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گرِی این باورِ مقدس به ارادهی آزاد و پیشرفت را به پرسش میگیرد .او
استداللهای گوناگونی ارائه میکند تا نشان دهد انسان چندان هم با عروسکهای
خیمهش بازی تفاوتی ندارد .از دید او« ،ما تنها در پسنگری ) ،(retrospectمؤلف
کنشها و زندگیِ خود هستیم» و تنها بخش بسیار کوچکی از زندگی ما با کنش ارادی
و خودآگاه در ارتبا است .در بیشتر مواقع ما حتی به قصد و انگیزههای خود نیز
بهروشنی دسترسی نداریم .همانند فیزیکدان هلندی ،گرِی به این نتیجه میرسد که
کارهای بشر مدرن امکان زیستن او را به مخاطره انداخته است .همهی ما با ویرانیهای
بشری چون جنگهای جهانی ،تولید و استفاده از سالحهای کشتارجمعی ،آلودگی
گستردهی آب و خاک و دیگر بحرانهای زیستمحیطی آشنا هستیم .اما گرِی باور
دارد که کنترل و هدایت امور بهطور فزایندهای از اختیار و ارادهی انسان خارج میشود،
چراکه این جانداز دیگر قادر نیست به فرایندهای ویرانگری که آنها را آغاز کرده
پایان بخشد.
از نگاه گرِی ،انسان جهان را بهگونهای دگرگون ساخته است که دیگر باید آن را
جهان «پساانسان» ) (posthumanنامید .زیستِ بیولوژیک انسان در نتیجهی تأثیرات
تغییرات اقلیمی دیگر ممکن نخواهد بود .توسعهی گسترده در زمینهی خودکارسازی
فرایند تولید و فناوری اطالعات در آیندهای نزدیک ،نیروی کار انسانی را در چرخه ی
تولید امری زائد خواهد کرد .حسِ زائد بودن و بیمعناشدنِ وجودیِ بشر ،نشانهی مستقیم
و آشکار ورود به دوران پساانسان است .در دوران پساانسان ،انسان با ماشینها و
شبکههای رایانیک و مجازی در هم میآمیزد .در این دوران ،ما در یک نظام سراسربین
رایانیک ) (cybernetic panopticonزندگی میکنیم ،که در آن زیست بشر از
سوی الگوریتمهای رایانهای ،ماشینهای هوشمند و سیستمهای نظارتی خودکار کنترل
و اداره میشود.
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از دیدگاه گرِی ،ارادهی آزاد شاخص منحصربهفرد بودن انسان نیست .بر عکس،
این تضاد درونی انسان و میل او به معنابخشی است که طبیعت ویژهی انسان را نمایندگی
میکند .تضاد درونی انسان ،از یک سو ،او را به ارضای امیال خود تشویق میکند و از
سوی دیگر ،همین امیال را بهماابهی امری زیانآور نکوهش میکند .انسان همنوع خود
را فقط برای بقا و زندهماندن از میان بر نمیداردو این جاندار برای تحقق رؤیاها و
آرمانهای واهی خود (مانند پیشرفت ،خدا ،ملت و  )..به قتل و نسلکشی دست میزند.
در سیاق اندیشهی گرِی ،تنها یک درک بسنده از آزادی میتواند وجود داشته باشد که
البته در تقابل با آزادی «مابت» (ارادهی آزاد و خودآگاهی) تعریف میشود .آزادی،
کنشِ بینافردیِ عدم مداخلهی متقابل ) (mutual non-interferenceاست .آزادی
مهارتی است نادر و کمیاب که بهکندی آن را میآموزیم و بهسادگی فراموشش
میکنیم.
این درک از آزادی همان آزادی «منفی» لیبرالها است که آن را از «لویاتانِ»
هابز ( )16۵1به ارث بردهاند .در جوامع تحت نظارت سیستمهای فوق تکنولوژیک ،این
آزادی بیش از هر زمانی در مخاطره و زیر ضرب قرار میگیرد .در دوران ما ،دفاع از
ت تجاوزهای بشردوستانه ،کشتار جمعی سوژههایی که قرار
حقوق بشر دست در دس ِ
بود از حقوق بشرشان دفاع شود و شکنجهی «تروریستهایی» که دیگر پشت میلههای
گوانتانامو دستکمی از بردههای قرنهای گذشته ندارند ،صورت میپذیرد .اگر از گ ِری
بپرسیم در چنین شرایطی تنها راهی که برایمان باقیمانده چیست حتماً پاسخ میدهد که
باید تا اطالع ثانوی به دنبال آزادی درونمان )(inner freedomباشیم .آزادی درون
که او آن را از عرفای باستان و رواقیون وام میگیرد ،مهارتی منفی است که به ما این
امکان را میدهد تا خود را به پریشانیِ گزینشگری تسلیم کنیم و راه خود را در جهانی
در حال سقو بازیابیم .چنانکه بشریت دیگر امکان پیروزی بر محدودیتهای درونی
خود را ندارد ،ما باید خودمان را به ناشناختهها واگذار کنیم و بگذاریم معنای زیستن
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خود پیدا و پنهان شود .به باور گرِی ،آزادی درون دقیقاً همان چیزی است که در دوران
مدرن مغفول مانده است.
حال بگذارید کمی به روش اندیشیدن گرِی به آزادی بنگریم .درک او از آزادی در
گفتمانی جای میگیرد که در آن میدانِ معنایی آزادی پیشاپیش به دو قط

آزادی

منفی و مابت تقسیمبندی شده است .ساختمان فکر او در گفتمانی مسلط پایهریزی
میشود و تقسیمبندیهای او از مرزهای روششناختیِ خوانش غال

از آزادی پرده

برمیدارد .اما ،غلبهی یک خوانش خاص از آزادی به این معنا نیست که راههای دیگری
برای اندیشیدن به آزادی وجود ندارند .بهعنوان ماال ،آیا این امکان وجود ندارد که ما
آزادی را در بطنِ تواناییهای آفرینشگر انسان که از طریق آنها چیزها و روابطی را
که پیش از این وجود نداشتهاند میفهمد و میآفریند ،جستجو کنیم بهراستی ،آیا انسان
تنها و تنها به دنبال حل تضادِ درونی خود و معنابخشی به زندگی است آیا این تنها
ویژگی صرفاً «انسانی» اوست به گمان من ،انسان از تواناییهای دیگری چون
نمایاندن ،بازنمایاندن ،سنجیدن ،شمردن ،محاسبهکردن ،انگاشتن ،پنداشتن ،آفریدن،
سخنگفتن ،ساختن ،گردآوردن ،همگذاری کردن ) ،(assembleتطبیق و تنظیمکردن،
بناکردن و ویرانکردن و بازساختن نیز برخوردار است .تمامی این کنشها در
تواناییهای زبانی ،فنی و هنری ما تجلی مییابند.
با آنکه گرِی پیدایش علم ،مذه  ،فنون و هنر را به خالقیت انسان نسبت میدهد،
اما به این امر پاسخ نمیدهد که این خالقیت  -یعنی همان نیروی اصیل و آفرینشگر
انسان – چهگونه و به چه شکلی جهان «انسانی» ما را میآفریند و نهادهای گوناگون
آن را (از درک گوناگون ما از زمان و مکان گرفته تا قانون ،اجتماعیشدن انسان و نوع
ابزار تولید) بنیان مینهد .به همین دلیل ،در خوانش او از آزادیِ درون که تسلیم و
پذیرش باستانی را تداعی میکند ،جایی برای آفرینشگری ،تخیل و خیالپردازی اصیل
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شاهین نصیری

نیست .بیگمان ،نیروی آفرینشگر انسان به خِرد ارادهگرا و ابزاری ،خودآگاهی،
خودآزمایی یا مفاهیمی دیگر از این دست فروکاستنی نیستو مگر آنکه بخواهیم
سرچشمه را با آبراهه یکی بینگاریم.
شاید بتوان آزادی را بهماابهی سرچشمهی کنشورزی و آفرینشگری انسانْ در
میانِ ابعاد سامانمند و آشفتهی هستی فهم کرد .با این رویکرد ،میتوان اندیشهورزانه
پذیرفت که ابعاد پیشبینیپذیر و سامانمند هستی با ابعاد آشفته و ناگاهِ آن درهم
تنیدهاند .منشِ آفرینشگر و اندیشهورز بشر به او این امکان را میبخشد تا به بسندگیِ
قوانین حاکم ،قواعد ،اصول ،نهادها و پیشفرضهای مسلط بیاندیشد و آنها را دگرگون
کند .چنین منشی را میتوان در نگاهِ نگران فیزیکدان هلندی و در البالی نوشتهی
خالقانهی گرِی شناسایی کرد .با این همه ،ووبو اُکِلس سناریوی امیدوارکنندهتری را
برای ما ترسیم میکند .جهان را میتوان دگرگون ساختو برای تحقق این دگردیسی
نیاز به آفرینش اسطورهی جدید بشری است .او این اسطوره را «آیین انرژیِ شادمان»
نامگذاری میکند .چنین آیینی شاید بیانگر آرزوی ما باشد تا خود را دگرگون ساخته،
در هستی درنگ کنیم و زیستن را بگشاییم.
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آیا در آستانهی جنگ سردی جدید ،اینبار بین امریکا و چین ،هستیم؟ جدال تجاری
ماههای اخیر چه پیآمدهایی برای اقتصاد این دو کشور و برای اقتصاد جهانی خواهد
داشت؟ ستیز این دو قدرت بزرگِ جهان امروز تا چه میزان جدی است و منطق آن
چیست؟ اینها برخی از مهمترین پرسشهایی است که در تالش هستیم گامی برای
پاسخگویی به آنها برداریم .درک روابط ساختاری بین این دو ابرقدرت به سبب نوع
تعامل این دو ،هم بهعنوان «دوست» -شرکای مالی و اقتصادی  -و هم بهمثابه
«دشمن» و رقبای اقتصادی و ژئوپلتیک ،بسیار پیچیده است .آخرین شمارهی نیولفت
ریویو به تاریخ ژانویه و فوریه  ۲019در همین زمینه پروندهای شامل چهار مقاله از
پیتر نوالن ،کریستوفر کانری ،ویکتور شی و سوزان واتکینز منتشر کرده که در آن
تالش شده با منطقهایی متفاوت آیندهی روابط چین و امریکا بررسی شود .به همین
دلیل ،این مقاالت به همراه دیدگاه برخی دیگر از صاحبنظرات چپ و مترقی در
همین زمینه به تدریج در سایت نقد اقتصاد سیاسی ترجمه و منتشر خواهد شد .در
نخستین بخش این مجموعه ،مقالهی سوزان واتکینز را میخوانیم .ط نقد اقتصاد سیاسی

تشدید تنشها بین واشنگتن و پکن ،هنوز یک جنگ سرد جدید را شکل نداده
است .اما این تنشها ،نشانهی تغییری مهم در سیاست آمریکا است .از دههی ،199۰
یعنی برههی ورود چین به سازمان تجارت جهانی و تضمین داراییهای دالری این کشور
در اوج بحران مالی شرق آسیا ،حتی به پشتوانه قدرت نظامی بین دو کشور همکاری
برقرار بوده است .اما امروز واشنگتن تهدید می کند که یک جنگ تعرفهای را راه
خواهد انداخت و به اعضای ناتو دستورالعمل میدهد تا تکنولوژی پیشرانِ نسل پنجم
) (5Gجمهوری خلق چین را تحریم کنند .وزارت دادگستری آمریکا مجازات
بینالمللی شدیدی بر مدیر اجرایی یک شرکت تکنولوژیکی چینی برای معامله با ایران
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اعمال کرده است .آخرین بیانیهی استراتژی امنیت ملی آمریکا 1نیز چین را در کنار
روسیه تحت عنوان «قدرت تجدیدنظرطل » ۲طبقهبندی کرده است .همانطور که سند
استراتژی امنیت ملی آمریکا توضیح میدهد ،آمریکا امیدوار بود که ادغام در نظم
بینالمللی چین را لیبرالیزه خواهد کرد .در عوض ،تالش جمهوری خلق چین برای
گسترش بردِ «مدل اقتصادی دولت-محور» 3خود بوده است .طبق گزارش ،هدفگذاری
این کشور بر جایگزینی آمریکا در اقیانوس آرام غربی و ایجاد نظم مجدد منطقهای بوده
است .گزارش مبتنی بر نوعی انتقادازخود است ،چرا که از دیدگاه آن واشنگتن به عنوان
یگانه ابرقدرت پساجنگ سرد خودسرانه عمل کرده است« .فرض ما بر این بود سیادت
نظامی آمریکا تضمین شده و صلح دموکراتیک بیجایگزین بود .ما اعتقاد داشتیم توسعه
و فراگیرشدن الگوی لیبرال-دموکراتیک ،ماهیت روابط بینالملل را از اساس تغییر
خواهد داد و رقابت جای خود را به همکاری صلحآمیز خواهد داد ».به جای آن« ،عصر
جدیدی از رقابت قدرتهای بزرگ و برخورد سیستمی بین دو چشماندا ِز
اقتدارگرا/آزادی خواه نسبت به نظم جهانی ،آغاز شده است»۴.
موضع سرسختانهی آمریکا که حمایت گسترده هر دو حزب را دارد ،بر این است
که واکنشهای والاستریت در سالیان اخیر عجوالنه بوده است .رابرت روبین ۵به
خوانندگان نیویورک تایمز گفت که چین بهسادگی قادر نیست تغییر مدل اقتصادی
خود را راهبری کند ،اما باید تصدیق کرد که برخی پیامدهای سیستم چین برای آمریکا
1 US National Security Strategy
’2 ‘revisionist power
’3 ‘state-driven economic model
4 National Security Strategy of the United States of America, Washington,
DC 2017, pp. 25, 27, 45–6.
5وزیر پیشین خزانهداری آمریکا
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ت
غیرقابلقبول است .مارتین ولف در فایننشیال تایمز توضیح داد که روش درس ِ
مدیریت روابط با چین باید مبتنی بر کنش متقابل با کشوری باشد که «هم دوست و
هم دشمن» است .رسانههای لیبرال تا حد زیادی از این خط جدید حمایت کردهاند.
فایننشیال تایمز اظهار کرد« ،دربارهی ماهیت سیستم چین نیز به مانند شرکت هوآوری
سوءظن بینالمللی وجود دارد» .از دیدگاه نیویورک تایمز « ،ترامپ در مطرح کردن
پشت پردهی مسائل حق داشته است» .به باور اکونومیست نیز« ،الزم است آمریکا
قدرتمند باشد و تمایل ترامپ برای اخالل و تهاجم میتواند مؤثر باشد» 1.عنوان اصلی
آخرین شماره نشریهی امور خارجی ۲موارد فوق را آشکار میکند« :چین سلطهی کامل
بر منطقهی اقیانوس آرام-هند را در سر دارد ،جاییکه هدفش تبدیل شدن به یک
هژمون بیرقی ِ سیاسی ،اقتصادی و نظامی است» .پکن توانسته است روابط خود را با
مؤسسات طراحیشدهی آمریکا برای استقرار نظم جهانی -سازمان ملل ،سازمان تجارت
جهانی ،بانک جهانی -تحکیم و در مناطقی مانند آفریقا ،آسیای مرکزی ،ایران ،سودان،
کرهی شمالی که آمریکا در آن غای
ترغی

بوده ،حمایت دستوپا کند .این کشور از طریق

فیلیپین به ایجاد فاصله با واشنگتن ،حمایت از کرهی جنوبی برای اعمال سیاست

تجاری باز در برابر کرهی شمالی و حمایت از ژاپن در برابر تعرفههای آمریکا ،نظامِ
اتحادیههای بینالدولی آمریکا را در آسیا تضعیف کرده است .اگرچه آمریکا امیدوار
است که از طریق ابزارهای «رقابتی اما صلحآمیز» برتری خود را در آسیا خود حفظ
کند ،باید خود را برای استفاده از نیروی نظامی مهیا کند3.

1 Editorial Board, ‘Huawei will struggle to assuage Western concerns’, FT,
28 January 2019; Editorial Board, ‘You don’t understand tariffs, man’,
NYT, 4 December 2018; ‘China vs America’, Economist, 18 October 2018.
2 Foreign Affairs
3 Oriana Skylar Mastro, ‘The Stealth Superpower: How China Hid Its
Global Ambitions’, Foreign Affairs, Jan–Feb 2019.
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1
همستیزیِ قدرت های بزرگِ عصر جدید [چین و آمریکا] تا چه میزان جدی است
و منطق آن چیست درک روابط ساختاری بین این دو ابرقدرت نهتنها بدلیل وابستگی
متقابل آنها بلکه به سب

تمایزات آنها ،هم بهعنوان «دوست» -شرکای مالی و اقتصادی

 و هم بهماابه «دشمن» ،پیچیده است .این ناهمگونیها نهتنها اندازه ،ثروت ،قدرت والگوهای سیاسی ،بلکه اهداف و مقاصد این دو کشور را مشخص میکند .در آخرین
عصرِ رقابت قدرت های بزرگ ،بازیگران اصلی یعنی دولتملت های صنعتی-
سرمایهدارِ پیشرفتهی همسنخ بودندو اگرچه سرعت توسعهی آنها نابرابر و داراییهای
فراسوی دریاهای آنها ناهمسان بود .در عصر رقابتیِ جدید هر دو کشور هستیهای
منحصربه فردی هستند ،طوریکه مشابه آنها در کرهی زمین وجود نداشته است .یکی
از آنها ابرقدرتِ بازار آزاد جهانگستر است و دیگری یک دولت کمونیستی
دهقانبنیاد که در یک دورهی  3۰ساله سریعترین رشد سرمایهدارانه را تجربه کرده
است .شوروی نیز یک هستی منحصربهفرد بود .اما بهگفتهی لنین ،شوروی در نفی سیستم
سرمایهدارانه  -بهماابه همآورد آن  -بنیاد یافت .همین حکایت برای چین نیز مصداق
داشت .اما چین با ایجاد درآمد باال برای سرمایهی آتالنتیک ،سرمایهگذاری تریلیونها
دالر در دارایی های آمریکا ،تضمین «آرامش بزرگ» برای دستمزدها و قیمتهای
آمریکا ،و تکمیل ظرفیت کشتیهای کانتینری در اقیانوس آرام که کاالها را به
قفسههای آمریکا میرساند ،به پویاترین بخش این سیستم تبدیل شده است .وابستگی
متقابل اقتصادی و مالی بین آنها نه تنها نامتقارن  -بستانکار فقیر ،بدهکار ثروتمند -
است ،بلکه بر حس

درجه و سرعت تغییر ارزشِ ارز این کشورها در سطوح مختلف

عمل میکند .قبل از سال  ،۲۰۰۷مفسران عدم توازن تجاری بین دو کشور را بهماابه
بزرگترین ریسک برای ثبات اقتصاد جهانی میدیدند .از آن زمان ،ارزش واردات
آمریکا از چین  ۵۷درصد افزایش یافته است ،در حالی که جمهوری خلق چین یک
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بازار غیر قابلجایگزین برای محصوالت کشاورزی و ماشینآالت آمریکا است .با این
حال شواهدی از همزیستیِ توأم با تضاد و تشدید رقابت ،نهتنها بین شرکتهای
آمریکایی و چینی بلکه میان چین و بازارهای کشورهای ثروتمند جهان دیده میشود.
به لحاظ داخلی ،دو کشور بیانگر مجموعهی مختلفی از تباینها هستند .آمریکا یک
کشور سرمایهداری بالغ و قارهگونه است که رشد بخش صنعت تولید آن در  ۷۰سال
پیش به نقطهی اوج خود رسید .در  ۵۰سال اخیر این کشور با نرخ کاهندهی سود مواجه
بوده که با فشار به پایین بر دستمزدها ،برونسپاری ،مالیگرایی ،سفتهبازی در دارایی و
سرمایهگذاری فراسوی دریاها همراه بوده است .اما اگر سهم این کشور از تولید ناخالص
داخلی جهان از سال  19۴۵از نصف تا یکچهارم کاهش یافته است ،آمریکا رهبری
جهانی خود را در زمینهی امور مالی ،تولیدات فرهنگی و نوآوری تکنولوژیکی تقویت
کرده است :انقالب دیجیتال «ساخت آمریکا» است .در مقام مقایسه ،درآمد سرانهی
چین کمتر از یکهفتم آمریکا است و سهم این کشور در تولید جهانی  1۸درصد است.
اما رشد اقتصادی چین طی سه دههی گذشته ساالنه به طور متوسط  1۰درصد افزایش
یافته است و تنها در چند سال گذشته کاهش داشته است .از دههی هفتاد ،تولید ثروت
در آمریکا به آرامی از شمال شرقی و غرب میانهی آمریکا به جنوب شرقی و جنوب
غربی این کشور منتقل شده است .طی همان دوره ،چین خود را از یک کشور آسیاییِ
روستایی به یک جامعهی فوق مدرن و شهری با بزرگترین طبقهی روشنفکر جهانی
تبدیل کرده است.
تشخیص خاستگاه تغییرات جدید و تبیین توسعهی مرک

متأخر در چین ،آسان

نیست .چین در دههی  9۰خیز صنعتی خود را آغاز کرد و در متنِ تجارت جهانیشدهی
تحت هدایت آمریکا قرار گرفت  -مطمکناً کاهش تعرفههای آمریکا ،چرخش سرمایه
و تدارکات حملونقل در مقیاس بزرگ تاثیرگذار بودند .معهذا ،موارد فوق
پیششر های رشد چین بود .این کشور فرمول درونی برای مدل صادرات محور خود
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را از «دستهی غازهای در حال پرواز» 1شرق آسیا اقتباس کرد ،و بخش زیادی از
سرمایهی آغازین آن از جمعیت دیاسپورای چین در منطقه -ازجمله هنگکنگ ،تایوان
و ژاپن -تأمین شد .چین با وجود عرضهی نیروی کار ارزان و مطیع در فعالیتهای
مونتاژ در مناطق ویژهی اقتصادی ،دانش تکنیکی الزم برای تولید مدرن را که قابل
تبدیل به درآمد صادراتی باشد ،به دست آورد .اما مغناطیسی که شرکتهای آمریکایی،
ژاپنی و اروپایی را جذب کرد تا فعالیت خود را در این کشور گسترش دهند ،درونزا
یا «ساخت چین» بود از جمله )1 :بازار مصرف بزرگ داخلی که ظرفیت های اقتصادی
و فرهنگی آن تحت قواعد کمونیستی توسعه یافته استو  )۲جامعهی دهقانی باسواد،
نیروی کار آزادِ زنان و یک سیستم بوروکراتیک که تا اقصا نقا روستایی توسعه یافته
و قادر به تدارک وامهای بانکی ،سازماندهی زیرساختها و جریان سرمایه استو )3
اندازهی قارهگونهی چین .این عوامل درونزا پیشرانِ توسعه چین هستند که سرنوشتی
متمایز از سایر «کشورهای تازه صنعتیشده» را برای این کشور رقم زدهاند.

۲
آمریکا و چین به عنوان هستیهای سیاسی-اقتصادی ،نهتنها با سرعتهای مختلف
رشد کرده ،بلکه به روشهای متمایزی در سطوح درونی و بیرونی تغییر کردهاند .در
خالل جنگ سرد ،آمریکا بهعنوان هژمون جهانی میزان باالی حمایت گرایی اقتصادی۲
را برای کشورهای اردوگاهِ خودی بهکار برد .اما با افزایش تهدید کمونیستی و تشدید
رقابت بیناسرمایهداری ،واشنگتن این رویهی خودساخته را کنار گذاشت و وزن جهانی

’1 ‘flying geese
2 economic protectionism
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خود را برای دفاع از منافع ملی آمریکا بهکار بست 1.رئیسجمهور نیکسون سیستم
برتون وودز را به نفع سیستم دالر بیپشتوانه ۲لغو کرد .مقامات دولت ریگان ،بر آلمان
و ژاپن اعمال زور کردند که سیاست تقویت پولی را اتخاذ کنند ،تا صادرکنندگان
آمریکایی حاشیهی عمل پیدا کنند .بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول مشوق های
خود را برای اعمال سیاست های تجاری باز به اقتصادهای بحرانزده تحمیل و آنها را
به فروش دارایی های خود ترغی

کردند.

اینها نخستین نشانههای یک نظم جدید امپریالیستی بودند که پس از آنکه آمریکا
به عنوان یگانه ابر قدرت ظهور کرد ،به طور کامل صورتبندی شدند .این کشور یک
ت«رژیم اصالحات ساختاری» ایجاد کرد که بهطور عمیق در حیات اقتصادی و سیاسی
سایرِ دولتها -با گشودن درهای آنها به روی جریانهای بینالمللی مالی و تجاری-
رخنه کرد .این اصالحات بر حقوق مالکیت شرکت های آن سوی اقیانوس اطلس و
سرمایهگذاران فراسوی دریاها تمرکز کرد ،و آنها را قادر ساخت مالکیت بر داراییهای
داخلی سایر کشورها را بهدست آورند و کشورهای همسو را به جریانهای سود جهانی
متصل سازند .همزمان ،آمریکا تغییراتی اساسی در روابط بینادولتی ایجاد کرد ،که به
نوعی عبور از اصل وستفالیاییِ قلمرو حاکمیت مستقلِ دولتی بود .حاال حق حاکمیت
بهعنوان یک مجوز شرطی و جزئی فهم میشد که اگر یک دولت در مطابقت با
هنجارهای اقتصادی و سیاسی لیبرالِ تعیینشده توسط «اجتماع بینالمللیِ» تحت هدایت
1 Perry Anderson, ‘Imperium’, NLR 83, Sept–Oct 2013, p. 16; and American
Foreign Policy and Its Thinkers, London and New York 2015, p. 17. Here
the fit and friction between the universal-capitalist and the nationalsupremacist aspects of US hegemony, varying over time, are examined in
detail.
2 fiat-dollar system

اسکناس بی پشتوانه :پو کاغذی است که دولت منتشر کرده و پشتوانه استاندارد فلزی
ندارد.
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واشنگتن و تحت نظارت مؤسسات جهانی آن شکست میخورد 1،میتوان آن را سل
کرد .در عین حال ،فرسایش حاکمیتِ سایر کشورها با انباشت حاکمیت در مرکز
امپریالیستی همسان شد ،جایی که آمریکا برای خود حق تغییر رژیم را با /بدون رضایت
متحدان خود قائل بود .این رویه بهطور جدی با برنامهی جنگافروزی در سراسر
خاورمیانهی بزرگ ۲تسریع یافت.
تحت نظم جدید ،سیاست آمریکا در قبال چین شفاف بود .دستورالعملهای
مطرحشده در استراتژی امنیت ملی در سال ،1993تا به حال بیوقفه دنبال شدهاند .اولویت
استراتژیک آمریکا پس از جنگ سرد ،ممانعت از ظهور یک ابرقدرت جدید بود .این
رویه برتری هوایی و دریایی چالشناپذیر در منطقهی اقیانوس آرام را که آمریکا از
سال  19۴۵از آن بهرهمند بود ،تابیت کرد کرد .واشنگتن چین را از نزدیک نظاره و
برحس

نیاز از این کشور «حمایت» ،آن را «مهار» یا با آن «موازنهی قدرت» برقرار

میکرد .هدف آمریکا فشار بر چین برای اجرای اصالحات ساختاریِ مدنظر بانک جهانی
 برای گشایش بازارهای چین به روی شرکتها و سرمایهگذاران اقیانوس اطلس شمالیو تضمین حقوق مالکیت آنها  -بود .واشنگتن امیدوار بود که مشارکت اجتماعی
نخبگان چین درونِ سیستم دانشگاهی آمریکا به ایجاد الیهی جدیدی از نخبگان مانند
یلتسین و گورباچف کمک کند ،و فضا را برای ایدهی جایگزینی حزب کمونیست
چین با یک حزب «معقولتر» بگشاید.
پکن هیچ جاهطلبی مشابهی برای رفرم در سیستم داخلی آمریکا از خود نشان نداده
و قصد سرشاخ شدن با نظم جدید بینادولتی را ندارد .هدف دوگانهی حزب کمونیست
1 Peter Gowan, ‘Neoliberal Cosmopolitanism’, NLR 11, Sept–Oct 2001. The
1648 Treaty of Westphalia put an end to Europe’s devastating seventeenthcentury wars of religion through a mutual agreement to respect the
sovereign’s domestic jurisdiction.
2 greater Middle East
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چین حمایت از مدل اقتصادی-سیاسیِ خود و ارتقای جایگاه چین درون سیستم بین
المللیِ تحت ادارهی آمریکا است .در مقایسه با اسناد سیاسی پرآبوتاب آمریکا و
لفاظی عمومی دربارهی خطر «استراتژی بزرگ» چین ،تردید و دودلی بخش
جداییناپذیر سیاست استراتژیک چین است .حکومت دنگ شیائوپینگ مبنی بر اینکه
همواره« ،دورنمای کوچک را حفظ کنید ،روشنایی بزرگ را پنهان کنید ،دنبالهروی
رهبری نباشید ،بلکه امور را خود بدست گیرید»و مبین این است که در عمل ،سیاست
خارجی چین در نوسان قرار دارد .آنها در دهههای گذشته برای خوشایند آمریکاییها،
به حرکات تهاجمی علیه رژیمهای «برادر» متمایل شدند :از جمله در تهاجم فاجعهآمیز
به ویتنام در سال 19۷9و اعزام اویغورها برای حمایت از مجاهدین تحت حمایت آمریکا
در افغانستانو پیوستن به آمریکا در تحریم علیه کرهی شمالی .اگرچه چین برای نشان
دادن تضاد نسبت به هژمونیطلبی آمریکا ،گاه اقدامات دیگری را نیز برگزیده است،
اما با رأی ممتنع در مواردی مانند اشغال عراق و بمباران لیبی به نفع آن گام برداشت.
پکن در آستانهی گشایش درهای خود به روی نظم نوین جهانیشده ،امیدوار بود
خود را از سرنوشتی که در «بازارهای باز» منطقه طی بحران آسیا در سال  199۷به وقوع
پیوست  -بالیی که صندوق بین المللی پول بر سر جاکارتا ،بانکوک و سکول آورد -
محافظت کند .کنترل سرمایه و ذخیرهی عظیم درآمدهای دالری اولین خطو دفاعی
آنها بود – که مازاد تجاری  ۲تریلیون دالری با آمریکا را ،بهدلیل وابستگی
مصرفکنندگان این کشور با مدل صادرات چین ،به روی اژدهای سرخ گشود .همزمان،
رهبری حزب کمونیست چین بر گذار از مدل صادراتی به مدل رشد داخلی ،از طریق
یک برنامهی کالن برای سرمایهگذاری داخلی ،هدفگذاری کرد .از ابتدای دههی
 ،۲۰۰۰بازسازی کالبدی کشور  -ایجاد هزاران شهر جدید ،هزاران مایل بزرگراه،
بیشمار نیروگاه ،پل بتونی ،قطارهای فوق سریع  -چین را به مواد خام و نهادههای
کشورهای نیمکرهی جنوبی مانند برزیل ،آرژانتین ،ونزوئال ،زامبیا ،سودان ،استرالیا،
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اندونزی تجهیز کرد و آنها را به شرکای بزرگ تجاری خود تبدیل کرد .در این
فرآیند ،چین بهعنوان سازندهی جهانی زیرساختها  -ایجاد بزرگراه در کوهستانهای
آند و ساخت پل بین جزایر اقیانوس هند  -مطرح شد .چینِ مدرن نور درخشانی بر
محدودیت قدرت آمریکا تاباند .در مناطقی که تعدیل ساختاری ،توسعهنیافتهشان گذشت
و چرخش ناگهانی سیاستهای واشنگتن آنها را مجازات میکند ،این کشور یک بدیل
قدرتمند است.

3
بحران مالی یک نقطهعطف در روابط چین و آمریکا ایجاد کرد .حجم باالیی از
ذخایر دالری پکن با اطمینان در بنگاههایی چون فانیمه 1و فردی مک ۲ذخیره شده
بود .کشف این که این ذخایر در بحران و سقو نظام اعتباری در حال ناپدید شدن
بودند ،مانند یک شوک بود .به گفتهی یکی از کارشناسان« ،زمانی که ما از قِبل رشد
سریع ذخایر خارجی بهبود یافتیم ،چین ناآگاهانه گرفتار تلهی دالر شد» 3.واشنگتن
سعی کرد بازار رهن مسکن را محافظت کند .اما این کار صرفاً تالش برای خاموش
کردن آتش بود .خطر اصلی در ریسک ایجاد شده برای سیستم بانکی اقیانوس اطلس
بهماابه یک کل یکپارچه بود .فدرال رزرو با روی آوردن به سواپ ارزی وارد عمل با
بانک های مرکزی شد .روسیه و چین استانا شدند.

1 Fanny Mae
2 Freddie Mac
3 Yu Yongding, director of CASS Institute of World Economics and Politics,
speaking in 2011. Cited in Jonathan Kirshner, American Power after the
Financial Crisis, Ithaca 2014, p. 115.
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برای واشنگتن ،بزرگترین شوک ژئوپلیتیک در سال  ۲۰۰9از جان

ژاپن وارد آمد،

وقتی حزب دموکراتیک ژاپن در جایگاه اپوزیسیون ،پیروزی تکاندهنده به دست
آورد .رهبری حزب هاتویاما یوکیو اعالم کرد شکست جنگ عراق و سقو
والاستریت نشانگر پایان عصر جهانیشدنِ تحت رهبری آمریکا و آغاز عصر چندقطبی
است .تشخیص ژاپن این بود که منطقهی شرق آسیا باید حوزه بنیادی کنش این کشور
باشد .ژاپن مشتاق ادغام نظام پولی منطقهای  -با چین  -بهعنوان بخشی از گسترش
طبیعی رشد اقتصادی و ایجاد چارچوب امنیتی جدید در منطقه بود .ژاپن خواستار آن
بود که آمریکا پایگاه نظامی و دریایی خود را از اوکیناوا به فرماندهی اقیانوس غربی
و دریاهای جنوبی و شرقیِ چین تغییر دهد .دولت اوباما نیروهای خود را در برابر این
خواسته بسیج کرد .تا آوریل  ۲۰1۰هاتویاما سقو کرد .طرح اوباما با عنوان «چرخش
به آسیا» 6۰ ،درصد از قدرت آتش آمریکا را در این مکان مستقر ساخت.
واکنش چین به بحران مالی دوسویه بود .در سطح دیپلماتیک ،دولت هوجین تائو
تصمیم گرفت در سیاست خارجی خود «تنوع» ایجاد کند .به گفتهی هوجین تائو ،با
اینکه واشنگتن هنوز «کلید نهایی» است ،اما «کشورهای درحالتوسعه اساس کار
هستند ،و فورومهای چندجانبه واجد اهمیت حیاتی میباشند» .در سطح اقتصادی ،چین
یک بستهی محرک اقتصادی بزرگ را با هدف رفرم در نظام بانکی ارائه کرد تا محرک
تقریباً  ۲۰درصد تولید ناخالص داخلی این کشور باشد .مقامات دولت مرکزی بخشهایی
را  -سالمت ،آموزش ،مسکن گروههای کمدرآمد ،تحقیق و توسعهی دیجیتال ،حفاظت
از محیط زیست و غیره  -مشخص کردند که در آن باید توسط دولت های محلی هزینه
صرف شود و راه بر تخصیص نامناس  ،حبابهای سفتهبازی و وامهای مشکوک بسته
شود.
در کوتاهمدت ،رشد سریع از آنِ بنگاه های تحت مالکیت دولت و بخش مالی تحت
حمایت دولت بود که نکوهش بانک جهانی را از کنترل دولتی بر سرمایه به همراه
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داشت .افزایش بدهیهای داخلی و چرخش آن از یک سازمان دولتی به دیگری ،برای
رهبران حزب دلیلی کافی بود تا بازارهای چین را با سرعت بیشتری به روی سرمایهی
آتالنتیک باز نکنند .اما کندشدن رشد اقتصادی و خیزش نارضایتی مردمی ،منطق این
محدودیت سیاسی را تقویت کرد .دولت شی جینپینگ با علم به اضافهظرفیت در بخش
ساختوساز داخلی ،اهمیت استراتژیک را به قراردادهای خارجی داد .با اعالم این
رویکرد جدید در سال  ،۲۰13شرکت های اصلی ساخت و ساز در چین 1به سمت غرب
یعنی اوراسیا و نیز سنگاپور روی آوردند و در زمینهی فعالیت در بنادر از هامبانتوتا در
سریالنکا تا بندر گوادر و جیبوتی نقل مکان کردند تا نبض فعالیت در
امتداد ِاقیانوسهای جنوبی قارهی آسیا را در اختیار بگیرند .همزمان ،ناظران آمریکایی
زنگ خطر را در مورد پیشرفت های چین در فناوری دیجیتال ،تشخیص چهره و هوش
مصنوعی ،به صدا درآوردند.

4
در یک نگاه ،جمهوری خلق چین ماالی کالسیک از رشد ناموزون سرمایهداری بوده
است ،نیروی پیشرانی که موج

ظهور یک قدرت بزرگ جدید و ایجاد اصطکاک در

تقسیمبندی های متعارف قدرت در سیارهی زمین است .اما در سال  ،191۴قدرت های
بزرگ اروپایی در نیروی نظامی و اقتصادی با هم برابر بودند ،چنانکه قادر بودند چهار
سال با یکدیگر مبارزه کنند بدون آنکه یک طرف بر دیگری غلبه کند .امروزه ،قدرت
مطلق آمریکا بسیار بزرگ و این کشور در مطالبات خود کامالً خودسر است ،طوریکه
هر قدرت نوظهوری باید بالفاصله خود را در قفس این هیوال ببیند .فعالً قدرت نظامی

1از جملهی این شرکتها عبارتند از:
Belt and Road Initiative
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آمریکا ،سرنگونی آن را به گزینهی غیرمحتمل تبدیل کرده و تسلیم یا فرسایش
طوالنیمدت ،سرنوشت دولتهای تجدیدنظرطل

بوده است.

دولت ترامپ ضربآهنگ روابط چین-آمریکا را کاهش داده است .اما تغییر
سیاست واشنگتن از «حمایت» به «موازنه» و «مهار» قبالً رویهی دولت اوباما نیز بود.
تنش رو به افزایش بین این دو کشور ،مبتنی بر الگوی نامتقارن است و باید منتظر بود
و دید که آیا شی ستیزهجوتر از پیشینیانش ظاهر میشود یا خیر .اما چنین وابستگی
متقابلی بین آمریکا-چین عاملی است که شاید اثبات کند سالح های واشنگتن همچون
شمشیر دولبه عمل میکنند .طرفه اینکه ،تجارت فیمابین زمانی که تنشها بیشتر
شده ،افزایش یافته است .جنگ تعرفهای ترامپ در حال حاضر رأیدهندگان حوزههای
انتخاباتی داخلی آمریکا  -کشاورزان ،بانکداران ،شرکتهای داخلی -را تهدید میکندو
در حالی که سیستم سیاسی در چین به قادر است به راحتی نارضایتی داخلی را با بهانهی
تحریمها و تهدیدات خارجی مهار کند .فدرال رزرو میتواند سرمایهگذاری خارجی را
با افزایش نرخ بهره از چین دور کند ،اما با این کار آمریکا و سایر نقا جهان را به دام
رکود میکشاند .تحریمهای مالی که علیه ایران و روسیه اعمال شده و اخیراً مدیریت
اجرایی شرکت هوآوی را هدف گرفته ،اثرات معکوس بر روی متحدان داشته و اخیر ًا
صدای آلمان و اتحادیهی اروپا را درآورده است .مهمتر اینکه ،سیاست خارجی آمریکا
در مسیر فعلی خود ،روسیه ،چین و ایران را به یک ائتالف بالفعل میکشاند.
اما گزینههای چین حتی محدودتر است .از آنجا که تنش رو به افزایش بین این
دو کشور ،مبتنی بر الگوی نامتقارن -بستانکار فقیر ،بدهکار ثروتمند -استو چین به
راحتی قادر نیست از عهده تنزل ارزش داراییها و ذخایر خود توسط آمریکا برآید و
هیچ شریکی در حد و اندازهی دولت ثروتمند آمریکا ندارد .نقا عطف و احتماالت
بسیار تعیینکننده هستند.
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۵
ارائهی تفسیری مناس

از جهت گیری میانمدت دولت چین ،به عنوان بزرگترین

جمعیت جهان ،دشوار است .این موضوع نخست بهدلیل ماهیت خود دولت و دوم بهدلیل
اقتصادی است که تحت هدایت دولت استو چرا که هر دو غیرشفاف هستند .در این
شماره از مجلهی نیولفت ریویو ما سه دیدگاه متقابل درباره روابط بین اقتصاد و دولت
در چین ارائه کردیم .پیتر نوالن در مقالهی «جمهوری خلق چین و رژیم قدیم» 1،با
مفهومسازیِ نقش بازار و مقامات دولتی شروع کرد تا بر رویکرد رژیم شی جینپینگ-
از طریق پیوند مسکله به منابع ایدئولوژیک کنفوسیانیسم  -پرتو افکند .کریستوفر کانِری
در مقالهی «رونالد کوز در پکن» ۲،دورهی اصالحات را در کتابِ این اقتصاددان
معروف مکت

شیکاگو با عنوان چین چهگونه کاپیتالیست شد 3دنبال کرد تا یک

نسخهی چینی را که فرهنگ نولیبرال دولتی ریشه در آن دارد ،کشف کند .نهایتاً،
ویکتور شی ۴در مباحاه با رابرت برنر ،تحلیلی واحد از نقش رژیم کمونیست به عنوان
عامل جهش صادرات محور چین ارائه کردهو البته با نقشآفرینی یک جامعهی دهقانی
برای گذار اقتصادیِ سرمایهدارانهی چین.
از هر کدام از این افراد میتوان پرسش هایی داشت .نوالن :تناس

بین اقتصاد

سیاسی کنفوسیوسی و کنش دولت مستقر ،تا چه میزان برقرار و نزدیک است کانری:
آیا آن سنخ از نولیبرالیسم که رونالد کوز بدان اشاره دارد واقعیتهای چین را بازنمایی
می کند شی :معضالتِ سیاست های اقتصادی که حزب کمونیست چین بر سر آنها

’1 ‘The CPC and the Ancien Régime
’2 ‘Ronald Coase in Beijing
3 How China Became Capitalist
4 Victor Shih

امریکا در برابر چین

تقال میکند ،چیست  -چه نیروهای متضادی ،در درون و بیرون حزب ،در حال بازیگری
هستند
تا آنجا که به تنش های آمریکا -چین مربو است ،دیدگاه هر کدام از این افراد
داللت های متفاوتی دارد .منطق نوالن این است که تغییر اساسی سیستم اقتصادی
جمهوری خلق چین باعث میشود که برخوردهای فیمابین چین-آمریکا گریزناپذیر
باشد .از دیدگاه کانری ،آمریکا هیچ نگرانی در مورد سرمایهداری نخواهد داشت ،چرا
که امتیاز برتری اقتصادی را دارد .اعتقاد شی بر این است که تغییرات زیاد سیستم چین
توضیحدهندهی چرایی نگرانی اندک آمریکا در زمینهی چالش سیستمی یا رقابت
اقتصادی با چین است .این سه منطق متفاوت ،مبنای تفکر دربارهی محورهای روابط
آیندهی چین-امریکا را شکل خواهند داد.
منبع اصلی:
Susan Watkins, “America vs China”, NLR 115, Jan-Feb 2019
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ناممکن است نامهای از یک مباشر رژیم پیشین به باالدستان و
زیردستانش هردو را بخوانیم بدون آن که از شباهت نهادهایی
که مدیران آن دوره را ساختند با نهادهای زمان ما شگفتزده
نشویم .از میان درهی عمیق انقالب که آنها را جدا کرده بود،
آنان به یکدیگر دست یافتند ...بگذارید اندکی در معمای
حیرتآوری که با استقرار مجدد تمرکزگرایی در آغاز این
قرن در فرانسه شکل گرفت ،درنگ کنیم .مردان سالِ  ۸9بنای
کهن را واژگون کردند ،اما شالودهی آن در قل

نابودکنندگان

جای داشت و با آن توانستند بنا را بازسازی کنند و حتی
محکمتر از قبل بسازند.

آلکسی دوتوکویل ،رژیم پیشین و انقالب فرانسه
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تأثیری ژرف بر تفکر چین درباره ایدئولوژی  ،نهادها
و توسعهی سیاسی داشت ۵9.پیامدهای فاجعهبارِ سقو حزب کمونیست شوروی 6۰برای
رفاه اجتماعی روسیه ،عزم پکن را برای مقاومت در برابر فشارهای خارجی و داخلی به
منظور حرکت به سوی دموکراسی پارلمانی بیشتر تقویت کرد .چرا حزب کمونیست
اتحاد جماهیر شوروی از هم گسیخت ،در حالی که حزب کمونیست چین توانست
موقعیت خود را حفظ و تقویت کند واگرایی چشمگیر مسیرهای دو ابرقدرت
کمونیست از اهمیت زیادی برای اقتصاد سیاسی جهانی قرن بیستویکم برخوردار بوده،
واثرات بالقوه پایدار آن در آینده نیز مشهود خواهد بود.
نقطه عزیمت مشترک دو رژیم در نظام سیاسی -اقتصادی بود که در روسیهی
سالهای  191۷-۲1تأسیس شد .ویژگیهای اصلی آن نظام یعنی ،انحصار کنترل سیاسی
در دست حزب ،مالکیت دولت بر ابزارهای تولید ،کنترل دولتی بر مالیه و تجارتو
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همگی در خالل منازعه و خشونت فوقالعاده برای بقای رژیم نوپای بلشویک طی جنگ
داخلی روسیه ابداع شدند .هنگامیکه نظام شوروی در  19۲1مستقر شد ،حزب کمونیست
چین همان ساختار سیاسی و همان رویکردِ سازماندهیاقتصادی را پذیرفت .بهتعبیر شی
جینپینگ در سال « :۲۰1۷شلیکهای انقالب اکتبر موج

ظهور مارکسیسم-لنینیسم

در چین شد .ترقیخواهان چین از درون حقیقت علمی مارکسیسم-لنینیسم ،راهحل
مشکالت چین را

یافتند61».

هم در اتحاد جماهیر شوروی و هم در چین ،جنگ داخلی و منازعه بر سر بقای ملی
در برابر قدرت مهاجم – بهترتی  ،آلمان نازی و ژاپن  -جنبههای تمرکزگرایانه و
سلسلهمراتبیِ حزب کمونیست را تقویت کرد .در هر دو کشور ،با شروع دورهی
«سیاست اقتصادی جدی (نپ)» ،ابتدای دههی  19۲۰در شوروی تحت رهبری لنین و
ابتدای دههی  19۵۰در چین تحت رهبری مائو ،رویکرد استراتژی اقتصادی موقتاً تعدیل
شدو اما فلسفهی « کل اقتصاد همچون یک کارخانهی واحد» ،ازجمله «سازماندهی
جمعیت روستایی در مزارع اشتراکی» ،کلید سازماندهی اقتصادی در هر دو سوی
رودخانه آمور 6۲شد .این نظام اقتصادی «استالینیستی» همراه با کنترل سیاسی یکپارچه
توسط دستگاه حزبی ،در چین تا زمان مرگ مائو و در روسیه تا زمان دبیرکلی
گورباچف بر حزب کمونیست شوروی در سال  19۸۵تداوم یافت.

ساخت سیاسی تزارها
بااینحال ،ویژگیهای مشترک سیستم های اقتصادی-سیاسیِ دو قدرت کمونیستی،
تفاوتهای عمیق در ماهیت رژیمهای پیش از انقالبِ آنها را پنهان کرد .برای حزب
کمونیست شوروی ،رژیم پیشین دولت روسیهی مستقر از قرن شانزدهم بود که توسط
امیرنشین کوچک مسکو و طی رشتهای طوالنی از فتوحات نظامی شکل گرفت .این
سیاست توسعهطلبانه توسط حکومتی تمرکزگرا ،اقتدارگرا و مجهز به ارتش بزرگ ،با
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توجه به ضرورت یکپارچگی یک قلمرو وسیع ،دارای پراکندگی جمعیتی و مبتنی بر
تنوع قومی با گرایش به شکاف داخلی ،اجرا شد و سپس در منازعات شدید با کشورهای
همسایه از جمله ،جنگ های بزرگ شمالی 63با دولت پرتوان سوئد بین سالهای -۲1
 ،1۷۰۰تهاجم ناپلکون در سال  ،1۸1۲جنگ کریمه بر علیه فرانسه ،بریتانیا و عامانی در
دههی  ،1۸۵۰و جنگ روسیه-ژاپن در سال  19۰۴مورد آزمون قرار گرفت .جنگ
جهانی اول بزرگترین و مخربترین مورد از رشتهی طوالنی منازعات بین امپراتوری
روسیه و قدرتهای بزرگ رقی

بود.

برمبنای اجتماعی ،الیههای باالتر نظامی و مدنی حکومت تزارها توسط یک طبقهی
مالک 6۴وابسته به حاکم برای تخصیص و حفاظت از داراییهای آن ،اشغال شد .این الیه
همچون بخش اعظم روحانیون عمدتاً بیسواد بودند .روسیه فاقد سنت نوشتاری محکم
بود ،و تفکر اخالقی یا فلسفی در مورد نقش طبقهی حاکم در این کشور جایگاه حداقلی
داشت .کلیسای ارتدوکس به موقعیت یک بخش تابع دولت تقلیل یافته بود ،که کاهنان
و مقامات بلندپایه را منصوب و به آنها مواج

پرداخت میکرد .تودهی دهقانان ،یعنی

سربازان پیادهنظام برای ارتش ،بردگان واقعی بودند و حتی پس از آزادی در سال 1۸61
در نقش زیردست ماندند .اگرچه کشور در سیستم تجارتِ داخلی توسعهی زیادی یافت،
طبقهی بازرگان تحت کنترل شدید بود .رژیم تزاری انحصارات دولتی را بر بازرگانان
اعمال کرد ،برای حمایت از خزانهی ملی بر سود آنها مالیات سنگین بست ،و از
شکلگیری شهرهای تجاری مهم ممانعت کرد.
در حالی که بخش مهمی از فرهنگ روسیه حاصل تعامل با مدیترانهی شرقی و
آسیای مرکزی بود ،حاکمان کشور از زمان پتر کبیر بیش از هر چیز دغدغهی جذب
تکنولوژی و فرهنگ اروپای غربی را داشتند .این انگیزه در معماری سن پترزبورگ،
پذیرش زبان فرانسوی توسط طبقات باالی زمیندار و جهتگیری روشنفکران که در
قرن نوزدهم ظهور یافت ،منعکس شد .این روشنفکران مشتاقانه ایدههای سیاسی اروپای
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غربی را جذب کرد و بخش اعظم کنش ادبی و سیاسی آن ،انتقاد از اقتدارگرایی تزاری
بود .تنش بین روشنفکران و دولت تا دورهی شوروی ادامه حیات یافت .صنعت
سرمایهدارانه بین  1۸9۰تا  191۴رشد کرد ،اما عمدتاً در سنتپترزبورگ متمرکز ماند
و تا زمان قدرتگیری بلشویکها ،در کلیت اقتصاد سیاسی تزارها نقش حاشیهای ایفا
کرد .دغدغهی طبقهی حاکمِ پیش از انقالب  -مالکان و افسران نظامی -اعمال کنترل
بر امپراتوری و تودههای دهقانی بود .بوروکراسی این کشور نسبتاً کوچک و ناکارآمد
بود .همچنین رژیم تزاری درک اندکی از اقتصاد بازار داشت و از حس حقارت نسبتبه
فرهنگ اروپای غربی در رنج بود.
مفهوم اقتصاد غیربازاری بر اساس مالکیت مشترک ابزارهای تولید نقش مرکزی را
در ایدئولوژی حزب کمونیست شوروی داشت .این مفهوم در طول دورهی کمونیسم
جنگی  191۸-۲1اجرا شد ،و موفق به ایجاد یک حائل صنعتی شد که بیست سال بعد،
پیشرفت نازی ها را به اوراسیا متوقف کرد 6۵.معهذا ،همینکه ایمان رهبری حزب به
کمونیسم دود شد ،رویهی اقتصاد غیربازاری به طور کامل به هوا رفت .در مواجهه با
محیط پیشِرو و شرایط جدید ،هیچ تصوری از آنچه که چینیها «کرانهی دیگر
رودخانه» 66نامیدند -جایگاه و بدیلی محکم که شما در آرزوی رسیدن به آن هستید-
وجود نداشت .تنها امکان و منبعی که تاریخ پیش از انقالب مسکو عرضه کرد ،تحقق
چشماندازهای سیاست غربی و اقتصاد بازار آزاد بود.

منابع الزم برای حرکت
برخالف تجربهی شوروی ،حزب کمونیست چین ،قادر بود امکانها و منابع بدیلِ رژیم
گذشتهی چین را استخراج کند .برخالف امیرنشین مسکو-6۷که قبل از قرن چهاردهم
چیزی بیش از یک دژ چوبی نبود -هستهی دولتی پرجمعیت و توسعهیافتهی چین شرقی
طی چندین هزاره یک شالوده محکم برای دورههای طوالنی حکمرانی سیاسی پایدار
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ایجاد کردو تا جاییکه کنترل بر قلمروهای کوچک بیرونی دستخوش فرازوفرودهای
بسیار بود .حزب کمونیست چین را سنت فلسفی-سیاسی بلندمدتِ دیوانساالری چینی
نیز تقویت کرد ،که در آن وظیفهی «خدمت به مردم» به طور سیستمی به ملکهی ذهن
مقامات-عالمان تبدیل شد و الزامات اخالقی فیلسوف بزرگ منسیوس دربارهی ضرورت
«خردورزی» ارج

یافت6۸.

این فلسفه عمیقاً در تفکر دیوانساالری چینی حک شد و عیناً در ایدئولوژی حزب
کمونیست چین ریشه دواند .یانگ چانگجی معلم مائو تسه تونگ بین سالهای 1913
تا  1919که «قویترین تأثیر» را بر رهبر آینده گذاشت ،بهشدت اعتقاد داشت که
عالمان در اهمیت دادن به سرنوشت کشور فراتر از خواستهای فردی خود ،وظیفهی
خاص بر دوش دارند« 69.خدمت به مردم» ۷۰بهعنوان شعار مرکزی حزب کمونیست
چین ،از سخنرانی مائو در سپتامبر  ،19۴۴پنج سال قبل از اعالم موجودیت جمهوری
خلق چین ،تا گفتار اخیر شی چین پینگ طنین انداخته است ۷1.اندک دیوانساالرانی را
می توان در طول تاریخ چین یافت که قادر به برآوردن استانداردهای باالیی چون
عزتنفس ،شجاعت و مسکولیتپذیری در حد سنخ ایدهآل یک مقام دولتی باشند .بین
سال های  ۲۰1۲تا  ۲۰1۷کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی حزب کمونیست چین به
منظور مهار فساد شایع درون حزب که با رشد «اقتصاد بازار»-بهویژه در بخش
گستردهی مستغالت  -گسترش یافته بود ،بر علیه  1.۴میلیون نفر از اعضا اقدام
سختگیرانه اعمال کرد.
ایدهی اقتصاد غیربازاری ،با مالکیت مشترک داراییها ،خاستگاههای کهن در چین
دارد .بعضاً حتی به کلمات قصار منسوب به کنفوسیوس در کتاب آیینها ۷۲برمیگردد
که خود این کتاب از متون قبلی در قرن دوم پیش از میالد گردآوری شده است .آشکار
است که کنفوسیوس جهانی ایدهآل در ذهن داشت که در آن خیرخواهی اصل راهنما
استو اما ماهیت حقوق مالکیت در چنین جهانی محل مباحاه است ۷3.بهواقع ،مسیرِ ظاهر ًا
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آشکار پر از ابهام است ۷۴.مطابق دیدگاه فیلسوف عصر جمهوری[خلق چین] فنگ
یوالن دیدگاه فوق بدین شکل تفسیر شود« :هنگامیکه تائوی بزرگ محقق شد ،جهان
برای همه مشترک بود .۷۵».فیلسوف معاصر ژاپنی وی توشیدا کیوسون ۷6آن را چنین
تعبیر کرد« :هنگامیکه راه باشکوه محقق شود ،همهی جهان در مالکیت مشترک خواهد
بود».
متفکر یوتوپیایی کانگ یووی -۷۷طرفدار سلطنت مشروطه و رهبر جنبش اصالحات
-1۸9۸تفسیری مشابه از کنفوسیوس را یک نسل قبل از فنگ یوالن مطرح کرده بود.
کانگ در کتاب هارمونی بزرگ ۷۸جامعهای را به تصویر کشید که در آن «همهی
صنایع تحت کنترل عموم خواهند بود» و «کل بازرگانی به کنترل وزارت تجارت
درخواهد آمد» .برنامهریزی اقتصادی در مقیاسی جهانی انجام خواهد شد ،طوری که
«اجتناب از تولید ناکافی ۷9و اضافهتولید ۸۰ممکن خواهد شد ».در روستاها «کل زمینها
در مالکیت و عملکرد عموم مردم خواهند بود» ،در عین حال برنامهریزی در همهی
جزئیات از جمله در الگوهای کاری  -همانند اجرای «دستورات نظامی»  -گسترش
خواهد

یافت۸1.

مائو با کتاب هارمونی بزرگ کامالً آشنا بود .به استدالل وی تنها راه رسیدن به
«جهان هارمونی بزرگ» از طریق یک جمهوری خلقی ،تحت هدایت طبقهی کارگر
بود ۸۲.با توجه به اقدامات اجراشده توسط مائو بین سال های  19۵6و  ،19۷6در میان
مخالفت های شدید اپوزیسیون در میان حزب کمونیست چین ،بسیاری با جنبههای
کتاب هارمونی بزرگ آشنا هستند .بهواقع ایدههای رژیم پیشین در چین که سررشته
آن به جهان پیشا-چینی ۸3میرسد ،بیش از ایدههای مارکس در گفتارها و نوشتههای
مائو نمود دارد .مانیفست کمونیست اثری شگرف بر مائو داشت و همچنین وی از
نوشتههای مارکس دربارهی کمون پاریس و نقد برنامه گوتا بسیار استفاده کرد .به غیر
از این موارد ،به نظر نمیرسد وی مطالعهی سیستماتیکی بر روی نوشتههای مارکس
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داشته باشد .پیادهسازی یک سیستم اقتصادی از طرف مائو که عمالً بازار را حذف کرد،
بیشتر به جریانهای رادیکال در تاریخ اندیشهی چین مربو است تا کتاب سرمایه.

بناهای جدید ،شالودههای قدیم
از میانهی دههی  19۵۰تا انتهای دههی  19۷۰حجم عمدهی داراییهای چین ،به اشکال
مختلف تحت مالکیت مشترک بود .در دسامبر  19۷۸و در آغاز فرایند اصالحات ،حزب
کمونیست چین تصمیم گرفت «کرانهی مائویستی» رودخانه یعنی اقتصاد کنترل شده،
همراه با مالکیت مشترک بر دارایی ها را ترک کند و به سمت مقابل آن عبور کند.
ماهیت کرانهی مقابل رودخانه در آن زمان نامشخص بود .بنابراین هنگامیکه چین این
سفر را آغاز کرد ،توسعهی تدریجی «اقتصاد بازار» با سنت قدیمیِ اندیشهی سیاسی و
ایدئولوژیکی چینی تعامل و ائتالف برقرار کرد.
تاریخ چین بهعنوان یک دولت به دودمان چین ۸۴در قرن سوم پیش از میالد
برمیگرددو اما سنتهای فلسفی آن به دودمان ژو( ۸۵قرن هفدهم قبل از میالد تا سال
 ۲۲1قبل از میالد) میرسد .تاریخ طوالنی دیوانساالری چین ،که بر اساس یک سنت
ی تجربی شکل گرفته،
ادبی و فلسفی پیچیدهی مدونشده با سیستم آزمونگر ِ
«شالودههای» ۸6رژیم پیشین در شکل دادن بناهای ۸۷حزب کمونیست چین هستند.
پاسخگویی به نیازهای انبوه جمعیت به عنوان یک اصل سیاسی-فلسفی فهم شد ،و
وظیفهی کلیدی دیوانساالری ،پرورش بازار به منظور دستیابی به رونق اقتصادی بود.
این رابطهمندی توسطه گوان ژونگ ( ۷۲۰-6۵۴پیش از میالد) صدراعظم مشهور دولت
کی ۸۸در دورهی بهار و پاییز تاریخ چین ۸9تدقیق شد .گوان ژونگ در متنی که به وی
منسوب است استدالل میکند که با رساندن بازار به عملکرد کامل ،همه قادر خواهند
بود از آن بهرهمند شوندو اما بازار بهتنهایی نباید « به تصمیمگیری درباره فراوانی یا
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کمبود کاالها مجاز» باشد .یک راه درست برای این کار وجود دارد ،که این متن قدیمی
آن را «هدایت
مکات

بازار» 9۰مینامد91.

فکری دیگری نیز وجود داشت ،دیدگاههایی نظیر آنچه در مباحث نمک

و آهن در سال  ۸1پیش از میالد مطرح شد که طرفدار بازگشت به عصر طالیی پایاپای
کاالها بود که در آن جمعیت مردم «زندگی سعادتمندانه داشتند و تقاضای اندکی
وجود داشت »،اما بهندرت در جریان اصلی سیاست دولتی ریشه دواندند .بدون اینکه
تاکتیک حذف بازار مطمعنظر دولت چین باشد ،این کشور با سماجت بهدنبال
روشهایی بود تا خود کارکرد مؤثرتر خود را تحکیم کند ،روشهایی نظیر:
مقرراتگذاریِ مصلحتجویانه و هوشمند -سازماندهی گسترهای از فعالیت های عمومی
از جمله حفاظت از آب و زیرساخت حملونقلو تالش برای تابیت قیمت کاالهای
کلیدیو توسعهی طرحهای مبارزه با قحطیو حمایت از گسترش دانش از طریق
دانشنامهها و دیگر متون مکتوب.
چین تحت این سیستم ،پیشگام جهانی در نوآوری های بازار-مبنا برای مدت دو
هزارسال بود .ابداعات این کشور شامل رام کردن اس  ،اختراع کاغذ و چاپ،
ریختهگری پیشرفته از طریق استفاده از کوره انفجار ،ظروف چینی ،اسلحه لوله فلزی،
باروت برای مقاصد نظامی ،قط نمای دریایی ،سکان کشتی ،دریچههای تنظیم آب
کشتی ،و دروازههای باز و بستهکردن کانالهای شهری بود .اجزای اصلی موتور بخار،
پیستون رفت و برگشتی و تبدیل حرکت چرخشی به حرکت مستقیم  -پیشرفت اصلی
انقالب صنعتی بریتانیا -به طور مستقل در چین توسعه یافتند 9۲.طبقهی روشنفکر چین
هستهی سیستم دیوانساالری را شکل دادندو که فعالیت آنها بدون اینکه در جهت
براندازیِ سیستمی باشد اغل

با انتقاد شدید از عملکرد نیروهای اداری همراه بود .در

طول این تاریخ طوالنی ،دولت بر حمایت از اقتصاد از طریق انجام کارکردهای کلیدی
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که بازار قادر به ارائه آن نبود هدف گذاری داشتو و بازار همواره در معرض مقرراتِ
دولت هدایتکننده بود.
رویکردی که رهبری چین از سال  19۷۸دنبال کرد با این سنت رابطهی روشنی
برقرار کرده است .از آغاز فرایند اصالحات و «گشایش اقتصادی» ،دنگ شیائوپینگ
روشن ساخت که از این پس چین باید یک مسیر تجربی و مصلحتگرایانه را در زمینهی
رابطه ی دولت و بازار دنبال کند .بازار نباید بدون هدایت به کار خود ادامه دهد ،اما
دولت باید بهطور مداوم «از خالل واقعیتها» برحس ِ سهم نسبیشان در سیستم اقتصادی
«حقیقت» را دنبال کند .جیانگ زمین بالفاصله پس از فاجعهی  ۴ژوئن 19۸9
[تیانآنمن] تصریح کرد« :میزان ،روش و گسترهی ترکی

بین اقتصاد برنامهای و

مقرراتگذاری در بازار باید بهطور مداوم با راهحل واقعی انطباق یابد و تکمیل

شود93».

این چشمانداز مصلحتگرایانهی برآمده از درون فلسفهی سیاسی رژیم پیشین تأکید دارد
که روش صحیح تنظیم بازار مستلزم یک پویش غیرایدئولوژیک به منظور ایجاد موازنه
و تعامل بین دولت هدایتکننده و بازار رقابتی است .عبارت معروف کتاب آیینهای
چین میتواند به عنوان بنیان فلسفی این رویکرد نگریسته شود و دیدگاه هو گائوژنگ
بر این بنیان تأکید دارد« :هنگامی که اصل بزرگ حکمفرما شود ،تمام جهان به خیر
همگان گرایش مییابد».

9۴

مسیرهای بدیل
در دهههای اخیر بحث جدی در چین درباره ماهیت تاریخ و سنت های فکری کشور،
هم با مفاهیم چینی و هم با اصطالحات غربی در جریان بوده است .ویژگی متمایز این
گفتگو را میتوان در خواستِ روشنفکران چینی ،نه صرفاً کسانی که درون حزب
کمونیست قرار دارند ،برای ترکی

تامالت گذشته خود با اندیشه های مرتبط با تاریخ

و فلسفهی غرب به منظور دیدن «کرانهی دیگر رودخانه» مالحظه کرد .در این مورد
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آنها دنبالهروی مائو بودند که این جمله معروف از او است« :از گذشته برای خدمت
به حال و از خارج برای خدمت به چین استفاده کنید ».یانگ چانگجی معلم مائو
شخصیتی پیشآهنگ در مواجهه عمیق با سنت های فکری غربی بود .در کتاب آدام
اسمیت ،رهبران معاصر چین نیز از اهمیت روابط دولت-بازار درکی مشابه داشتند.
اسمیت در کتاب ثروت ملل سهم دست نامرئی رقابت بازاری در پیشرفت اجتماعی و
اقتصادی غرب را تحلیل کرد .معهذا ،در کتاب نظریهی احساسات اخالقی وی این
استدالل را نیز مطرح کرد که بازار ،اگر به حال خود رها شود ،پیآمدهایی عمیقاً
مسکله ساز به لحاظ نابرابری ،ماهیت کار ،دستیابی به سعادت و بنیادهای اخالقی جامعه
دارند.
از سال  ،19۷۸این فلسفه ،با هدف ادغام «دست مرئی» مقرراتگذاری دولتی و
«دست نامرئی» رقابت بازاری از طریق فرآیند آزمونگری مداوم و ترکی ِ روشی بین
مقرراتگذاری و رقابت بازاری ،در چشمانداز رهبری چین ترکی

شده است در طول

مسیر مشکالت فراوانی وجود دارد و بدون شک وجود خواهد داشت .با این حال ،رکورد
چین در طی این دوره بینظیر بوده است .بین سالهای  19۸۰تا  ،۲۰1۸سهم چین در
تولید ناخالص  GDPجهانی از  ۲.3به  1۸.۵درصد جهش یافت ،در حالیکه طی همین
دوره سهم اتحادیهی اروپا در  GDPجهانی از  3۰.1به  16.۲درصد افت کرد 9۵.چین
گروه بزرگی از بنگاه های تحت مالکیت دولت و همچنین شرکتهای غیردولتی
قدرتمند را شکل داده است .شرکتهای عمدهی چین مجهز به فناوریها ،برندها و
نوآوریهای پیشگام ،در حال تبدیل به بنگاه هایهای رقابتی جهانی هستند .رشد
اقتصادی مبنایی برای پیشرفت عظیم در رفاه مادی و فرهنگی مردم ایجاد کرده است.
گسترش سیستمهای زیرساختاریِ اجتماعی و فیزیکی -حملونقل ،برق ،مخابرات ،آب
و فاضالب شهری – با بهبود گستردهی سطح زندگی برای انبوه جمعیت ترکی
است .یک برنامهی عظیم ساختوساز مسکن کمک کرده تا خانه های مناس

شده

و دارای
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امنیت شخصی برای شمار روبهازدیاد شهروندان فراهم شود .ارائهی خدمات بهداشتی و
آموزشی گسترده ،سهم باالیی در رفاه تودهی مردم ایجاد کرده است.
«جوانسازی ملی» 96چین دقیقاً با تجربهی تاریخی طوالنی آن در پرورش و تنظیم
بازار ،در پیوند است .فهم این موضوع دشوار نیست که چرا رهبران چین اعتقاد داشتند
این تجربه میتواند سهم مهمی در ایجاد یک فلسفهی سیاسی مرتبط با تنظیمبخشی
مصلحتگرایان و هوشمندانهی سیستم اقتصادی جهانی ایفا کندو بصیرتی که دههها و
حتی سدهها پیش و بر مبنای اولویت منافع مشترک شکل گرفت .برنامهی اصالحات و
گشایش اقتصادی حزب کمونیست چین بسیاری از ناظران غربی را به این باور رساند
که غرب در سدهی بیستویکم بر چین سلطه خواهد یافت .این دیدگاه زمانیکه چین
در سال  ۲۰۰1به سازمان تجارت جهانی پیوست مجدداً تقویت شد ،اما ثابت شد آنها
دچار توهم هستند .روشی که چین با غرب مشغول مراوده شد ،هنوز پرسشی باز
پیشروی محققان است .درجهای که چین «جهان بیرونی را جذب میکند» 9۷در برابر
«میزانی که در جهان بیرونی ادغام میشود» 9۸،الینحل باقی میماند .نتیجهی این مسکله
نه تنها به چین ،بلکه به غرب بستگی دارد.
ماهیتِ به لحاظ ریشهای متفاوت رژیم پیشین در چین و روسیه دلیل اصلی بقا و
موفقیت حزب کمونیست چین و تجزیهی حزب کمونیست شوروی است .این تفاوت
بهتدریج تمایز بیشتری یافته ،بهخصوص از زمانیکه چین از سیاست های دورهی مائو
دور شده است .از سال  ،19۷۸تصویر «کرانهی دیگر رودخانه» شفافتر شده است .این
تصویرِ «اشتراک منافع» 99کمونیسم نیست .در اینجا ،بازار نقش محوری را تحرک
اقتصاد بازی میکند ،درحالیکه هدف از مقرراتگذاری مصلحتگرایانهی دولتی با
مرکزیت حزب کمونیست چین اطمینان از این است که بازار در برآوردن نیازهای کل
مردم عمل کند .صرفنظر از این که دارایی تحت مالکان خصوصی است ،توسط
دولتیها یا تعاونیها اداره شود ،یا تحت مالکیت مشترک باشد ،کل دارایی بر حس
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منافع مشترک در معرض مقرراتگذاری حزب و دولت خواهد بود .در این دیدگاه،
«آزمون پایداری سنگها برای عبور از رودخانه» بهتدریج مسیر عبور به آن سوی
رودخانه را برای رهبران اصالحات آشکار کرده است ،دیدگاهی که بهعنوان شکلی از
«هماهنگیگرایی

بزرگ»1۰۰

یا شاید «اشتراک منافع بزرگ» -1۰1بر پایهی مفهوم

قدیمی چینی از دیوانساالری شایستهساالر که نظام اقتصادی را بر مبنای منافع کل مردم
تنظیم میکند  -توصیف میشود .چین با توجه به چالشهای بزرگ درونی و بیرونی
راه ناپیمودهی زیادی پیش رو دارد .با این حال ،رهبران و مردم چین توانستهاند دورنمای
گستردهی «کرانهی دیگر» رودخانه را از طریق جستوجوی جمعی برای یافتن راه
خود از میان یک جهان متالطم ببینند.
مقالهی باال ترجمهای است از:
Peter Nolan, “The CPC and the Ancien Régime”, NLR 115,
Jan Feb 2019

پینوشتها
۵9از دکتر ژانگ جین برای بحث جامعی که دربارهی مسألهی طرح شده در این مقاله سپاسگزارم.
)CPSU(Communist Party of the Soviet Union

6۰

Xi Jinping, ‘Speech at the 19th Congress of the Communist Party of China’,

61

2017.
6۲
Amur River
بخش هایی از رودخانه آمور مرز میان شرق دور روسیه و شمال شرق چین را تشکیل میدهد و استانهای
هیلونگ جیانگ چین و استان آمور روسیه نام خود را از این رودخانه گرفتهاند-م.
Great Northern Wars

63
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6۴
6۵

landlord class
László Szamuely, First Models of the Socialist Economic System:

Principles and Theories, Budapest 1974.
66
‘the other bank of the river’
«کرانهی دیگر رودخانه» در این متن بهکرات مورد استفاده واقع شده و بر یک عقیدهی چینی ارجاع
.م-دارد که معتقد به دیدن آلترناتیوها و بدیل ها در زمانه اتخاب از بین گزینه های سخت ارجاع دارد
6۷

Muscovy

 «من: فیلسوف چینی قرن چهارم قبل از میالد این مسأله را مطرح کرده است، یا منگ زی، منسیوس6۸
 اگر من آنها. من این مردم را بهمدد "راه" بیدار خواهم کرد.نخستین ساکن بهشتام که بیدار میشوم
»  چه کسی این کار را خواهد کرد،را بیدار نکنم
Mencius, trans. D. C. Lau, London 1970, book V, part A, section 7.
69
Yang Changji cited the precepts of Fan Zhongyan, minister to an 11thcentury Song emperor: ‘Bear the hardship and bitterness before others, enjoy
comfort and happiness after others’ [xian tian xia zhi you er you, hou tian xia
zhi le er le].
۷۰
‘Serve the people’—wei renmin fuwu—
۷1

Mao Zedong, ‘Serve the People’ [8 September 1944], Selected Readings

from Mao Tse-tung, Peking 1971; Xi Jinping, The Governance of China,
Beijing 2014, p. 30.
۷۲
Book of Rites
۷3

L. G. Thompson, ‘Introduction’, The One-World Philosophy of Kang Yu-

wei, London 1958, pp. 27–9.
۷۴
da dao zhi xing ye, tian xia wei gong
۷۵

Fung Yu-lan [Feng Youlan], A Short History of Chinese Philosophy, ed.

Derk Bodde, New York 1948, p. 202.
۷6
Tsuchida Kyoson
۷۷

Kang Youwei

۷۸

Da Tong Shu [Book of Great Harmony]

۷9

Under-production

۸۰

Over-production
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۸1

The Da Tong Shu was published in Chinese in an abbreviated form in 1913

and in full in 1935, eight years after Kang Youwei’s death.
۸۲
Mao Zedong, ‘On the People’s Democratic Dictatorship’ [1949], in
Selected Readings, 1971.
۸3
pre-Qin world
۸۴

Qin Dynasty

۸۵

Zhou Dynasty

۸6

‘foundations’

۸۷

‘Buildings’

۸۸

the State of Qi

 اشاره به دوره دولت های محلی قبل، پیش از میالد۴۷۵  تا حدود۷۲۲ دورهی «بهار و پاییز» از سال۸9
 دولت خودمختار به1۷۰  در این دوره ییش از.از یکپارچگی سرزمینی چین توسط دودمان چین است
م-وجود آمدند
9۰

‘handling the market’

91

Guan Zhong, The Guan Zi, trans. by Zhai Jiangyue, 4 vols, Guangxi

2005, chapter 5, cheng ma.
9۲
Joseph Needham, ‘The Pre-natal History of the Steam Engine’, in Clerks
and Craftsmen in China and the West, Cambridge 1970.
93
Jiang Zemin, ‘Speech at the Meeting in Celebration of the 40th Anniversary
of the Founding of the People’s Republic of China’, 29 September 1989, in
Research Department of Party Literature, Central Committee of the
Communist Party of China, Major Documents of the People’s Republic of
China, Beijing 1991.
9۴
Wu Kuo-cheng [Wu Guozheng], Ancient Chinese Political Thought,
Shanghai 1933, p. 299.
9۵
IMF World Economic Outlook Database 2018.
96

‘national rejuvenation’

9۷

xishou wailai

9۸

ronghe wailai

99

‘common property-ism’
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1۰۰

da tong zhu yi—‘great harmony-ism’

1۰1

‘great commonwealth-ism’

نقد اقتصاد سیاسی

انتخاب اروپایی
گفتوگوی داگ هنوود با یانیس واروفاکیس
ترجمهی رسول قنبری
دیدگاه یانیس واروفاکیس در مورد چگونگی ایجاد یک اروپای دموکراتیک در
چشمانداز پس از برگزیت.
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1

یانیس واروفاکیس که با اتحادیهی اروپا در طی کمک مالی به یونان مذاکره میکرد،
شاهد دست اول محاسبات سخت برای کنار هم نگهداشتن اتحادیه بود .پس از
۲

3

اُ.اکس.آی ،برگزیت ،و ترامپ ،او و رفقایش در دییهم ۲۵خواستار یک نیودیل

۴

برای اروپا هستند :طرحی که میتواند اتحادیهی اروپا را تابیت کند و دموکراسی را به
مردم بازگرداند.
6
او نشستی با داگ هنوود ۵در پشت پردهی اخبار در مورد این اقدام جدید ،راست

افراطی بینالمللی ،و بازسازی اروپا داشت .این گزارش ،متن ویراستهی آن گفتگو
است .میتوانید مصاحبه اصلی را از اینجا بشنوید ،و عضو رادیو ژاکوبن شوید تا پشت
پردهی اخبار و دیگر پادکستهای ژاکوبن را در آیتیونز ،استیچر یا بلوبری بشنوید.

داگ هنوود :آخرین باری که با هم صحبت کردیم ،نوامبر  ۲۰1۴بود .اگر اشتباه نکنم،
نرخ رشد اروپا  1تا  1.۵درصد بود .اقتصاد یونان اگر رشد سهماههی صفر درصدی
داشت ،خوشحال بود .تقریباً به نظر میرسد که همانجایی هستیم که دو سال قبل
بودهایم ،اینطور نیست
یانیس واروفاکیس :چهطور میتوان انتظار چیزی متفاوت داشت ،در حالی که داریم
همان کارهای قبلی را در اروپا انجام میدهیم

1. Yanis Varoufakis
OXI .2؛ نهی یونان
3. DiEM25 - Democracy in Europe Movement 2025
New Deal .4؛ به برنامهی اقتصادی و اجتماعی فرانکلین روزولت رئیز جمهور ایاالت متحده آمریکا بعد از بروز
رکود بزرگ در ایاالت متحده در سا  1929اطالق میشود که بر اساس ایدههای جان مینارد کینز شکم گرفت.

5. Doug Henwood
6. Behind the News
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داگ هنوود :آنها به ما قول دادند که اوضاع مرت

خواهد شد ،اما اینطور نیست و

اوضاع خوب پیش نرفت.
یانیس واروفاکیس :بله ،اما آن قولها بر پایهی تعهد ما بر انجام دقیقاً همان کارهای
قبلی پیریزی شده بود .هر چه که هست نتیجهی کارهای آنهاست ،همیشه ورای
عقالنیت بوده ،همیشه در واکنش به تبعات بحرانهایی است که خودشان مسکولش
بودهاندو هیچ تالشی برای ریشهکن کردن آن ،گذر از این وضعیت ،و درمان علتها به
جای نشانهها صورت نگرفته است.
داگ هنوود :هیچ نشانه ای از بهبود وجود ندارد
یانیس واروفاکیس :نوعی بهبود چرخهای وجود دارد .از نوع بسیار خفیف و بسیار
ضعیف .چرخهی تجاری در این لحظه ،باید بهبود قابلتوجهی را نشان دهد ،اما در واقع
این قوانین طراحی معماری و به تعویق انداختن و تعهد به سیاستهای شکستخورده
است که آن را عق

نگه میدارد .اگر بهعنوان ماال به کشورهایی مانند اسپانیا نگاه

کنید ،رشد نسبتاً کمی را خواهید دید .حتی مقدار تورم هم بسیار کم است.
حتی در آلمان هم که از وضعیت رکودی سال گذشته دور شدهایم ،اما با این اوصاف،
همهاش تجربی است .برای ماال ،در اسپانیا ،در کشوری که از حباب اعتباری رنج میبرد
و بنابراین و هنوز هم زیر میراث ترکیدن حباب در تقال است ،درمان بر گسترش اعتبار
بنا شده است.
سرمایه گذاری بر روی چیزهایی که جامعه نیاز دارد به طور مضحکی در سطح پایین
باقی میماند .به خاطر شکست سیاسی منطقهی یورو ،ما رشد چرخهی تجاری را تضعیف
میکنیم.
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داگ هنوود :آیا شکافی بین هستهی اتحادیهی اروپا و پیرامونش وجود ندارد ،یا کشتی
هر دو بخش به گل نشسته است
یانیس واروفاکیس :هر دوی آنها به طریقی متفاوت به گل نشستهاند .ظهور بحرانها در
ایتالیا برای همه آشکار است .ما یک سیستم بانکی کامالً ازکارافتاده داریم ،و یک بدهی
عمومی که غیرقابلتحمل است ،حتی با وجود اینکه بانک مرکزی اروپا هم اکنون
دهها میلیارد دالر آن را میخرد.
در جاهایی مال آلمان ،شما شاهد صندوقهای بازنشستگی هستید که به دلیل نیروهای
رکودی که همان روندها آزادش کردهاند ،خرد شده است .حقیقت موضوع این است
که مادامی که مقامات نظام پولی ،به ویژه در بانک مرکزی اروپا ،در تزریق کورتیزون

1

کافی به بیمار اروپایی موفق عمل کنند تا آن را با ثبات نشان دهند ،در زیر پوست،
داخل بنیانهای سیستم اقتصاد واقعی ،اروپا به طور فزایندهای غیرمتعادل میشود.
نیروهای گریز از مرکز مشغول انجام اعمال فاجعهآمیز خود هستند.
۲

داگ هنوود :در مورد نسخهی اروپایی تسهیل کمّی چهطور آیا اصالً تاثیر مابتی هم
داشته است
یانیس واروفاکیس :این همان تزریق کورتیزونی است که در موردش صحبت میکردم.
اگر به خاطر تسهیل کمّی نبود ،اکنون دیگر حوزهی یورویی وجود نداشت که دربارهاش
صحبت کنیم ،اما بسیار جال

خواهد بود اگر تسهیل کمّی اروپا را با نمونهی مشابه در

آمریکا یا ژاپن ،یا حتی بریتانیا مقایسه کنیم .تسهیل کمّی در اروپا با منشور بانک
مرکزی اروپا ناسازگار است .بانک مرکزی مجاز به این نیست که وامدهندهی نهایی
باشد .اجازه ندارد کارهایی را که فدرال رزرو انجام میدهد ،انجام دهد.
 .1کورتیزون ( )Cortisoneاز هورمونهایی است که به طور طبیعی در بدن توسط غده فوق کلیوی ساخته میشود.
این هورمون به صورت دارو هم وجود داشته و در مواقع لزوم توسط پزشک تجویز میشود.
2. quantitative easing
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1

ماریو دراگی  ،رئیس بانک مرکزی اروپا ،برای این که اجازهی پیادهسازی تسهیل کمّی
را بدهد ،با معضل خیلی دشواری روبهرو بود .او مجبور بود وعدهی خرید بدهی بیشتر
آلمان نسبت به بدهی ایتالیا یا اسپانیا را بدهد .به عبارت دیگر ،او مجبور بود بدهیها را
متناس

با اندازهی اقتصاد هر دولت عضو بخرد ،که کامالً مضحک است.

او به ازای هر یورو بدهی ایتالیا که میخرد ،باید دو یورو از بدهی آلمان را بخرد ،که
البته نباید چنین باشد ،به این دلیل که آلمان در وضعیت رکودیای نیست که ایتالیا
هست .بهمنظور تابیت ایتالیا ،او باید صندوقهای بازنشستگی و بانکهای کوچک آلمان
را درهم شکند.
البته که این اقدامات بانک مرکزی اروپا ،حجم بزرگی از واکنشهای سیاسی را در
آلمان به دنبال خواهد داشت ،اقداماتی که اساساً طراحی شدهاند تا ایتالیا را در حوزهی
یورو نگه دارند.
داگ هنوود :در مورد بانکهای آلمانی چهطور آیا همچنان دست باال را دارند
یانیس واروفاکیس :آنها به خاطر تضمین ضمنی دولت آلمان همچنان دست باال را
دارند .شما بهتر از من میدانید که دویچه بانک عمیقاً از پرداخت دیونش عاجز است.
داراییهای ثبتشدهی دویچهبانک مملو از وامهای معوق و داراییهایی کمتر از بهای
بازار است .تصمیم اخیر ایاالتمتحده در مورد جریمه دویچه بانک ،سرمایه آن را تا
سطح شرکتهای کوچک کاهش داد ،هرچند بزرگترین بانک اروپا است.
چندبرابر اقتصاد آلمان در داراییهایی دفتری مدفون شده که عمدتاً به شکل بدهی است
و بنابراین تنها چیزی که باعث بقای آن میشود اطمینان بازار از این است که
مالیاتدهندگان آلمانی پشت دویچه بانک هستند.

1. Mario Draghi
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داگ هنوود :آیا مالیاتدهندگان آلمانی ابزار الزم برای حمایت از دویچه بانک را
دارند
یانیس واروفاکیس :مالیاتدهندگان آلمان قادر به حمایت از دویچهبانک نیستند ،اگر
که قرار باشد وظیفه دویچهبانک توسط قانونگذاران تعیین شود .آنچه که مالیاتدهندگان
آلمانی میتوانند انجام دهند این است که تأمین مالی مجدد کوتاهمدت این داراییهای
بد را تضمین کنند .مادامی که ناظرانْ حسابرسی مناسبی برای دویچه بانک الزامی نکنند،
مالیاتدهندهی آلمانی توان آن را دارد که با امکانپذیر ساختن ادامهی فعالیت بانک،
ورشکستگی بانک را استمرار بخشید و به آینده منتقل دهند.
ناظران بهطور مؤثری بازی را تحت کنترل دارند ،و به دویچه بانک اجازه میدهند تا
همان گونه کارش را ادامه دهد که از مدتها پیش برای زمانی بس طوالنی انجام میداد.
البته که این بمبی است که در شالودههای اروپا دفن شده است .مادامی که داستان دویچه
بانک همین باشد ،بههمینترتی

بانکهای ورشکسته در ایتالیا پدیدار میشوند ،و فشار

بر روی رم قرار میگیرد تا بدهیهای خود را بر دوش ضعیفترین مالیاتدهندگان
منتقل کنند.
بنابراین شاهد واکنشی پوپولیستی بر ضد اتحادیهی اروپا و حوزهی یورو خواهید بود.
در ایتالیا شاهد وضعیتی هستیم که تنها یک حزب از عضویت ایتالیا در حوزهی اروپا
حمایت میکند ،و آن حزب هم دچار دودستگی است.
داگ هنوود :این رویکرد نسبت به مشکالت بانکی بسیار شبیه بحران مؤسسات پسانداز
و وام دههی  19۸۰است ،اگر چه در مقیاسی بسیار بسیار بزرگتر .آیا کسی به این
سوابق توجه میکند ،یا تنها در تالشند که امروز را به فردا برسانند
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یانیس واروفاکیس :این یک رسوایی پسانداز و وام در مقیاسی بزرگتر است ،البته با
یک تفاوت بزرگ بین ایاالتمتحده و اروپا .اولین تفاوت این است که ایاالتمتحده
حکومتی فدرال دارد که بر کمک مالی فدرال تاثیر میگذارد.
شما بانک فدرال رزرو را دارید که قدرت انتقال مؤثر تمام زیانهای بد را به ترازنامه
خود دارد .بانک مرکزی اروپا اجازهی این کار را ندارد .برای اینکه مارک آلمان در
تمام نواحی اروپا گسترش یابد -تا به طور اثربخشی تبدیل به یورو شود -بانک مرکزی
آلمان این شرایط را تحمیل کرد :بهصراحت دستور داده شد که بانک مرکزی جدید،
بوندسبانک ،به عنوان زمین دامپینگ برای بدهیها یا داراییهای بد –بانکهای
ایتالیایی ،بانکهای یونان ،دولت ایتالیا ،دولت یونان و - ...استفاده نخواهد شد.
معلوم میشود که این برایشان مشکلساز شد ،چرا که بانک مرکزیای که ایجاد کرده
بودند ،اکنون دیگر توانایی نجات دویچهبانک را ندارد .همزمان ،ما حکومت فدرالی
نداریم که همان کاری را انجام دهد که در ایاالت متحده پس از رسوایی مؤسسات بدهی
و وام انجام پذیرفت.
داگ هنوود :آیا کسی در این مرحله از این توافق دستاوردی مادی هم داشته است
چه چیزی باعث دوام آن است ایدئولوژی یا فقط تمایل به حفظ وضع موجود
یانیس واروفاکیس :بخشی از نقش برعهدهی ایدئولوژی است ،اما نقش اصلی از آنِ
منافع واگذارشده است .لحظهای که حباب در  ۲۰۰9 ،۲۰۰۸و  ۲۰1۰ترکید ،از منظر
دستگاه حاکم اطمینان وجود داشت که هزینههای بحران بر دوش ضعیفترین اروپاییها
تحمیل خواهد شد .این همان طرح نجات یونان است .و همان طرح نجات ایرلند ،پرتغال،
اسپانیا و البته سیاستهای ریاضتی که در پیاش آمد .این منفعتطلبی خالص و عریان
از طرف کسانی بود که قدرت را در دست داشتند.
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البته اکنون ،چون آنها دیگر بدین شیوه نمیاندیشند -یا چون وقتی دوباره دست به
دامان بازتوزیع بدبینانه و تودهای شدند ،بسیار ترسیده بودند -متوجه نبودند که چه اتفاقی
دارد میافتد ،که این محرک ریاضت و خرید بدهی سمّی ،محیطی رکودی فراهم کرد،
که اثرات ناخواستهی دیگری داشت .بعد سعی کردند که با این تأثیرات کنار بیایند.
درست مانند آتشنشانانی که کانون هدف آب را به جای نشانهگیری بر قل

آتش به

شعلههای آتش نشانه میروند ،بحران بهسادگی به چیزهایی متفاوت منتقل شد.
آنها هرگز به بخش نظاممند حمله نمیکنند .ترکیبی از منافع واگذارشده ،وحشت ،فقدان
رویکردی نظاممند و هماهنگ به مشکالت ،و در نهایت ،سنگدلی باورنکردنی در
شیوهای که میخواستند تا قربانیان بحران را مقصر نشان دهند.
داگ هنوود  :در دوران تصدی کوتاه مدت شما به عنوان وزیر دارایی یونان ،مجبور
بودید در نشستهایی شرکت کنید و با کسانی همصحبت شوید که اساتید اقتصاد به
ندرت امکان همنشینی با آنها را دارند .آن تجربهها چه درسی در مورد تفکر در باالترین
سطح تشکیالت اقتصادی به شما داد
یانیس واروفاکیس :چیزهای بسیار ،بسیار ،بسیار زیاد .بهاختصار ،بگذارید به دو درس
اشاره کنم .اولین مورد ،مربو به چیزی است که زمانی هانا آرنت در مورد ابتذال
1

شرارت گفت .این مردم چقدر میتوانند مبتذل باشند ،بهویژه تکنوکراتها،
علیالخصوص شیپورچیهای درجه دوی بزرگان و قدرتمندان -چهرههایی مانند
۲

وولفگانگ شویبله  .دومین مورد این است که عمده قدرتمندان میدانند که چیزی در
جریان است .برای آنها ،بازی شبیه به بازی دیپلماسی قایقرانی قرن نوزدهمی است.
فضای بسیار کوچکی برای داشتن مباحاهی اقتصادی معقول در آنجا وجود دارد.
1. banality of evil
 - Wolfgang Schauble .2سیاستمدار آلمانی از حزب اتحاد دموکرات مسیحی ) (CDUکه از سا  2009به
عنوان وزیر دارایی فدرا آلمان در دومین و سوم کابینه مرکم خدمت کرده است.
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من معموالً به آنچه که تجربهی سرود ملی سوئد مینامم ،اشاره میکردم .سعی کردم که
استدالل اقتصادی معقولی برای آنها در مورد آنچه که باید اتفاق بیفتد ارائه دهم .سپس
به چهرههایشان نگاه کردم و اندیشیدم« :خدای من! چه من آنچه را که گفته بودم
میگفتم و چه سرود ملی سوئد را میخواندم نتیجهاش دقیقا همین میشد ،همین تجربهی
بد».
1

بحای که من با کریستین الگارد داشتم ،کامالً روشنگر بود .در اولین دیدارمان بود،
بعد از بحای طوالنی در مورد بحران یونان .پس از اینکه برایش توضیح دادم که به نظرم
چه اقداماتی باید انجام شود -مشکل چه بود ،و اشتباه کجا بود -او کامال آماده پذیرش
استدالل من بود.
در پایان ،وقتی فقط ما دو نفر بودیم ،گفت «ببین یانیس! البته که حق با توست .اما این
برنامه جواب نخواهد داد» .او به تابیت مالی و برنامه اصالحی اشاره میکرد که صندوق
بینالمللی پول و گروه اعتباری بر ما تحمیل میکردند .او نمیگفت که انجام این کار
سخت است ،بلکه گفت که نمیتوان انجامش داد.
بعد با عجله افزود« :اما ببین ،باید متوجه این موضوع باشی که سرمایه سیاسی بسیاری
بر روی این برنامهها گذاشتهایم و نمیتوانیم به عق

برگردیم ،و اعتبار تو بستگی به

این دارد که آن را بپذیری یا نه».
فکر میکنم بیانکننده وضعیت بود ،نبود
داگ هنوود :برخی میگویند که صندوق بینالمللی پول ،تا حدی معقولتر و انسانیتر
از ،بگذار بگویم ،فرانکفورت یا بروکسل ،و دیگرانی که اسم نمیبریم بودهاند .ارزیابی
شما از نقش صندوق چه بوده است
 ،Christine Madeleine Odette Lagarde .1حقوقدان فرانسوی ،وزیر اقتصاد و دارایی پیشین فرانسه و
رئیز صندوق بینالمللی پو .
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یانیس واروفاکیس :صندوق بینالمللی پول حساب و کتاب خود را بهتر از اروپاییها
میداند ،هیچ شکی در این مورد نیست .حداقل کارمندان صندوق بینالمللی پول کارشان
خوب است .آنها در گذشته اشتباهات بزرگی در تشخیص تاثیر اختیارات خود داشتهاند،
اما حداقلش این است که درسهایشان را فراگرفتهاند .آنها تصمیم گرفتند که یونان
نیاز به کمک مالی دارد و اهداف مالی قابل مدیریت هستند ،برخالف آنچه که برلین و
فرانکفورت و بروکسل درخواست میکنند.
درعینحال ،صندوق بینالمللی پول در عزم خود برای تخفیف به کشورهای فقیر
سنگدالنه عمل میکند.
1

آنها رویکردی تاسیتوسی داشتهاند .آنها معتقدند که ما باید میلیونها کس وکار
کوچک و مردمی را که نمیتوانند وامهای خود را پرداخت کنند ،از بین ببریم .طردشان
کنیم .البته که این بدین معنی است که یونان تبدیل به یک بیابان خواهد شد .بعد هم،
البته که باید از بدهیها بکاهید ،چرا که قادر به پرداخت بدهیها نیستید .بدین اعتبار،
صندوق بینالمللی پول مسائلش را درست بر اساس یک بسته اصالحی ضد اجتماعی و
ریاضیت بیش از حد حل میکند.
در مقابل ،برای ماال آلمان ،مادامی که تعهد بدهی از روی میز حذف شده باشد از
سهلگیری بر کشورهای فقیر خوشحال است ،چرا که مرکل نمیخواهد که به مجلس
فدرال برود و اذعان کند که زمانی که او به آنها قول میداد که بدهی یونان بهطور
کامل و همراه با بهرهاش بازپرداخت خواهد شد ،دروغ میگفته است.
جامعهی یونانی اکنون آسی

جانبی جنگی فرسایشی بین تبهکارانی منطقی -صندوق

بینالمللی پول -و کسی که دایم ًا طفره میرود و اصالً خواهان بحث درباره بدهیها
نیست -منظورم آلمان است.

 - Tacitus .1وبلیوس کرنلیوس تاسیتوس ( 117 – 56ق.م) سناتور و تاریخنگاری رومی بود.
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داگ هنوود :روح اندرو ملون برای تصفیهی بدهیها ،تصفیهی بدهیها و تصفیهی
بدهیها سر برآورده است.
یانیس واروفاکیس :دیدن این روح در عمل بسیار شگفتانگیز است.
آنها بسیار مشتاق آنچه که حداقل درآمد تضمینی مینامیدند بودند ،یعنی حداقل مزایا
برای فرودستان ،درحالیکه همزمان بسیار مشتاق به حذف هر گونه حمایتی از نیروی
کار و نیز کس وکارهای کوچکی بودند که فرودستان را به کار میگرفتند .این درست
همان ذهنیت ازبینبردن ،ازبینبردن ،و ازبینبردن است ،و سپس به آنها  3۰۰یورو
میدهند تا بتوانند از فروشگاهها کمی نان بخرند.
داگ هنوود :عصر نولیبرال ،با تمام خطاهایش ،انسجام درونی مشخصی داشت .از سال
 ۲۰۰۸تا کنون ،ما بی هیچ انسجام داخلی در این جهان زیستهایم .ما هیچ چیزی نداریم
که شبیه رژیمی از انباشت یا چیزی شبیه آن باشد .تمام آن همچون تقلبی ناپایدار،
آشکار است ،و هنوز هم هیچ چیز منسجمی جای آن را نگرفته است .تفسیر شما از
سیاستهای حال حاضر چیست
یانیس واروفاکیس :موضوع شکفتانگیز این است که این مردم ،دیگر حتی نولیبرال
هم نیستند .آنجایی که من وزیر دارایی یک دولت بودم ،از حزبی که اسمشان ائتالف
چپ رادیکال بود ،و درخواست من چه بود درخواست من شیوهای از معاوضهی بدهی
بود که والاستریت هر روزه انجامش میدهد.
۲

داگ هنوود :این تقریباً شبیه همان چیزی است که ایاالتمتحده با طرح بردی و بدهی
آمریکای التین انجام داد .درست است
Andrew Mellon .1؛ بانکدار آمریکایی اواخر قرن نوزدهم و اوایم قرن بیستم
Brady plan .2؛ طرح بردی با پیوند اصالحات اقتصادی و کاهش بدهی ،راهحم بازار محوری بود که به عنوان یک
کاتالیزور برای رشد بازارهای نوظهور عمم میکرد.
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یانیس واروفاکیس :آن چیزی که من پیشنهادش را دادم حتی کمتر رادیکال بود .به
جای داشتن مازاد ترازی عظیم -به عبارت دیگر بدهی عظیم -مازادی کمتر داشته باشیم.
این تمام رادیکالبودگی آن چیزی است که من پیشنهادش را دادم .یک بانک بد برای
سروکار داشتن با وامهای معوق در چرخهی نولیبرال ،این یک روش استاندارد است.
یک بانک توسعه ،از داراییهای عمومی به عنوان وثیقهای برای قرض کردن به منظور
سرمایهگذاری استفاده میکند .برخی اصالحات برای کاهش قدرت انحصار در بخش
خردهفروشی ،و از این قبیل کارها .و کاهش مالیاتها .من خواهان این بودم که نرخ
مالیات شرکتها را کاهش دهند .من خواهان کاهش مالیات بر ارزش افزوده بودم .من
خواهان کاهش نرخ مالیات بر درآمدها بودم.
چرا از آنجایی که ما یک اقتصاد ورشکسته با نرخ مالیات باال داشتیم ،و مردم یا ناتوان
از پرداخت مالیات بودند و یا تمایلی به پرداخت آن نداشتند.
به یک معنا ،من یک استدالل ریگانی را مطرح کردم .باعث شد که وزیر امور اقتصادی
شدیدا چپ ،سیاستهای ریگانی را پیشنهاد کند .این نشاندهنده میزان بحران است .از
طرف دیگر طلبکاران ،صندوق بینالمللی پول و بانک مرکزی اروپا ،میگفتند که« :نه،
باید نرخ مالیات را افزایش دهید».
ما در دوران نولیبرالی زندگی نمیکنیم .آنچه ما داریم ،نولیبرالیسم کیفری است ،که
حتی نولیبرالیسم اقتصادی هم نیست .این نولیبرالیسم ،حفظ قدرت نهادی را در برابر هر
کسی که ایدههای متفاوت دارد ،قرار میدهد.
برای من روشن بود که بدترین کابوس آنها هرگونه توافقی با من بود که برای دو
طرف سودمند باشد .من اغل

این احساس خردکننده را داشتم که با طلبکارانی مذاکره

میکردم که نمیخواستند پولشان برگردد.
داگ هنوود :آنها میخواستند از منظر سیاسی پوزهی یونان را به خاک بمالند.
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یانیس واروفاکیس :دقیقاً .مهم این بود که به مردم اسپانیا یا پرتغال اعالم کنند که اگر
همچون ما جرأت انتخاب شیوه متقابل را به خود بدهند ،آنها نیز در هم خواهند شکست.
هر توافقی با ما ،به ویژه با من ،این عالمت اشتباه را برای مردم اسپانیا یا پرتغال میفرستاد
که توافقی با حزبی انجام پذیرفته که یک مبارزه را پیش گرفته بود و حکمی
دموکراتیک برای مخالفت با اعتباردهندگان دریافت و مجموعه متفاوتی از اعتراضات
را ارائه کرده بود.
این دقیقا همانند اتفاقات دهههای  19۲۰-3۰است .وفوری غیرعقالنی بر مبنای طراحی
نظام پولی نادرست وجود داشت ،که مالیگرایی را خلق کرد .مالیگرایی در سالهای
 19۲9و  ۲۰۰۸در وال استریت فروریخت .پس از آن ،شاهد یک نهاد بیسروته بودیم
که تالش میکرد قدرت خود را ابتدا با هل دادن فشار تمام هزینههای حاصل از بحران
بر دوش اقشار ضعیف ،و سپس انجام هر کاری در عرصهی قدرت برای حفظ قدرت
خودش ،به شیوهی ابلهانه چه به لحاظ سیاسی و چه اقتصادی ،تحمیل کند.
داگ هنوود :ما شاهد چیزی شبیه یک شورش سیاسی علیه این چیزهاییم ،اما در یک
شکل دستراستی و ناسیونالیستی .نظر شما در مورد برگزیت چیست
یانیس واروفاکیس :ما همه اینها را در دهه  193۰دیدهایم .آیا دقیقا همین اتفاقها پس
1

از فائق آمدن بر آن بحران نیفتاد نازیها به دلیل ریاضتی که آقای برونینگ در
شرایط بسیار بسیار مشابه تحمیل کرده بود ،دولت را در دست گرفتند .برگزیت ،جنبش
۲

پنج ستاره در ایتالیا ،لو پن در فرانسه ،آلترناتیو برای آلمان در آلمان ،ترامپ در ایاالت

 Heinrich Brüning .1درگذشته 1970؛ سیاستمدار آلمانی و صدراعظم این کشور از مارس  1930تا می
 1932در جمهوری وایمار.
2. Alternative für Deutschland
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متحده -اینها همه مظاهر اشتیاق ناصحیح بازگشت به سیاستهای طی دوره رکود و
امید ازدسترفته است.
داگ هنوود :با توجه به برگزیت ،دشوار است بفهمیم که اتحادیهی اروپا با انگلیس چه
کرد که آسیبی به دنبال داشته باشد .اکار سیاستهای اقتصادی بریتانیا کامالً داخلی
بودند  -آنها خودشان تاچر و کامرون را به خود تحمیل کردند .چرا این موضع را علیه
اتحادیهی اروپا میگیرند
یانیس واروفاکیس :این هیچ ارتباطی به اتحادیهی اروپا ندارد ،بلکه شورشی علیه کل
تشکیالت اتحادیه بود .آنها افرادی مانند دیوید کامرون ،بانک انگلستان ،خزانهداری،
کل مرکز مالی شهر لندن ،تمام بانکداران ،سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه،
صندوق بینالمللی پول ،بانک جهانی ،پرزیدنت اوباما ،ولفگانگ شویبله ،آنگال مرکل،
رئیسجمهور فرانسوا اوالند را میبینند که بر آنها نازل شدهاند و انگشتشان را به سوی
آنها نشانه رفته و میگویند« :اگر جرأت رای دادن به خروج از اتحادیهی اروپا را
داشته باشید ،آخرالزمان شما را خواهد بلعید».
آنها به خود میگفتند« :درست است ،همهی این افراد با همدیگر ،تمام دستگاه ،که با
ما مال ارواح سرگردان و جوامع رهاشده رفتار کردهاند .چهطور میتوانیم حالشان را
بگیریم » پاسخ این است که به برگزیت رای دهیم.
داگ هنوود :فکر میکنی عواق

خروج چه خواهد بود

یانیس واروفاکیس :آنچه که برای من مهم است ،عواق

اولیه نیست ،بلکه عواق

ثانویه است.
قبل از برگزیت به مخاطبان خود میگفتم« :ببینید! اگر به برگزیت رای دهید ،در شش
یا دوازده ماه آینده چیزی تغییر نخواهد کرد .ممکن است شاهد تورم اندکی بیشتر
باشید ،که اگر در تلهی رکود باشید ،چندان هم بد نیست .شما آسیبی از بابت اثرات
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اولیه برگزیت نخواهید دید ،اما از اثرات ثانویهاش رنج خواهید برد ،چرا که برگزیت
فروپاشی اتحادیهی اروپا و منطقهی یورو را تسریع خواهد کرد».
کافی است به ایتالیا نگاه کنید .این فروپاشی نیروهای انقباضی بزرگ اروپای قارهای
را که قصد ورود به کانال بریتانیا دارند ،آزاد خواهد کرد .آنها به شما ضربه خواهند زد
و زمانی که انتظارش را ندارید ،شما را زمین خواهند زد .صرفاً با رای دادن به خروج از
اتحادیهی اروپا ،نمیتوانید از خود در مقابل این نیروها محافظت کنید.
داگ هنوود :مردم فکر میکردند برگزیت فرصتهای جدیدی پیش روی چپ خواهد
1

گذاشت .شما در مورد موقعیت لگزیت چه فکر میکنید
یانیس واروفاکیس :عمیقاً با این موضوع مخالفم .قبل از رفراندوم ،مناظرهای عمومی با
طارق علی ،یکی از پیشروان لگزیت داشتم .قویترین استدالل این بود که برگزیت بین
۲

توریها شکاف خواهد انداخت .استدالل متقابل من این بود که «توریها هرگز دچار
شکاف نخواهد شد ،چرا که آنها از نزاع طبقاتی آگاهند و در تعهدشان به بورژوازی
در نزاع طبقاتی شکی نیست» .این چپ است که شکاف را تجربه خواهد کرد .این
حزب کارگر است که میرود تا شاهد شکافی با برگزیت باشد ،که دیدیم چنین هم
شد.
به صورت کلیتر ،رفقایم از من میپرسند که «چهطور امکان دارد که تو مخالف انحالل
اتحادیهی اروپا باشی اتحادیهی اروپا ساختاری نولیبرال دارد .هیچ ربطی به همبستگی
واقعی ندارد .بلکه تماماً نشان از همبستگی بین صنایع سنگین و سرمایه دارد ».که البته
همهاش صحیح است .اما این که چرا من مخالف لگزیت بودم مربو به جناح نولیبرال
اتحادیهی اروپاست.
1. Lexit position
 – The Tories .2احزاب محافظهکار انگلستان
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اگر اروپا امروز فروبپاشد ،و ما تمام داشتههایمان را برداریم و فرار کنیم ،تحوالت در
سطح اقتصادی تنها به نفع راست افراطی خواهد بود .نیروهای رکودی به دلیل فروپاشی
اروپا آزاد خواهند شد ،و تنها به نفع نیروهایی مانند مارین لو پن عمل خواهند کرد.
سودی به حال چپ نخواهد داشت ،همانطور که برگزیت هم به نفع چپ نبود .از دیدگاه
عواق

متواتر ( ،)consequentialistباور دارم که لگزیت عمیقاً اقدامی نادرست است.

بهعنوان چپگرا ،هنگامی که دولتهایمان اشتباه کردهاند ،ما همیشه به دولتهایمان
اعتراض کردها یم ،که البته همواره هم اینگونه بوده است .این بدین معنی نیست که به
جز چند نفر آنارشیست در میانمان ،ما مخالف داشتن دولت هستیم .همچنین به عنوان
1

یک اروپاگرا  ،وظیفهی من است که به احکام بروکسل و فرانکفورت و غیره اعتراض
کنم و از آن سرپیچی کنم ،اما همزمان متوجه نیستم که چرا باید خواستار فروپاشی
اتحادیهی اروپا باشم ،اگر چه من به شدت منتقد روح و معماری آن هستم.
داگ هنوود :نفرتی وجود دارد که متوجه رایدهندگان به برگزیت ،و رایدهندگان به
ترامپ است ،عمدتاً از سوی نولیبرالهای چپ ،و حتی از سمت چپگراتر از آنها ،که
نیروی پشت برگزیت ،ترامپ ،و تمام جنبشهای قارهای را نژادپرستانه ،ارتجاعی ،و
بیگانههراس میبینند .آیا درست است که بدین شیوه بیندیشیم
یانیس واروفاکیس :اگر ما نسبت به مردمی که با رای دادن به ترامپ ،به برگزیت ،و
به لو پن ،تصمیم به تنبیه دستگاه حاکم گرفتهاند دید بدی داشته باشیم ،از نظر سیاسی و
اخالقی ورشکسته هستیم.
وظیفهی ما صحبت کردن با آنها ،شناخت آن چه که خواب را از چشمانشان گرفته،
و قانع کردنشان است ،به طوری که منجر به پیکربندی مجدد اندیشههایشان گردد.

 – Europeanist .1به فراخور متن در جایی اروپا گرا و در جایی اروپایی ترجمه شده است.
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بگذارید برایتان ماالی بیان کنم .طی دوره کمپین برگزیت ،من در دونکستر ،شهری در
شمال انگلستان بودم و یک خانم پیر دوستداشتنی آنجا بود که پیش من آمد و گفت:
«ببین! من تو را بسیار دوست دارم و کارهایت در حوزهی یورو نیز دوست دارم ،اما
نمیتوانم به توصیهات برای رای دادن علیه برگزیت عمل کنم ».سپس گفت« :بگذار
برایت دلیلش را بگویم ،من نژادپرست نیستم .در خانه دیوار به دیوار خانه من ،چهار
پسر رومانیایی زندگی میکنند .آنها بسیار دوست داشتنی هستند .خانه را با همدیگر
اجاره کردهاند .اجاره را با هم میپردازند .هر کاری هم انجام میدهند .در تالش و تقال
هستند .آنها دوستداشتنی هستند و به اندازهای که بتوانند پول ذخیره میکنند تا بتوانند
آن را به کشورشان بفرستند ،بدین طریق امورات زندگی پدر و مادرشان در رومانی
میگذرد».
او ادامه داد که« :امیدوارم متوجه منظورم باشید که آنها با کنار هم کارکردن و زندگی
اشتراکی ،تواناییشان بیشتر از خانوادههای محلی دونکستریای خواهد بود که استطاعت
مالی پرداخت اجاره مال آنها را ندارند ،چرا که آنها پسران فقیر کارگر هستند »
من به او گفتم« :بگذار سؤالی از تو بپرسم .خانه شما ،ملکی مشاع است یا خصوصی ».
جواب داد « :خ  ،قبال جزو امالک و مستغالت بود ،یک ملک مسکونی عمومی ،و
سپس خصوصیسازی شد و اکنون ما صاحبخانه خصوصی داریم».
گفتم« :خ ! خودت میبینی که مشکل کجاست مشکل پسران رومانیایی نیستند.
مشکل اصلی این است که ملک مشاع شما خصوصیسازی شده است ،و بعد مالک
خصوصی تصمیم میگیرد تا از این حق مالکیت برای بیشینه کردن اجاره استفاده کند.
مشکل ،پسران رومانیایی نیستندو مشکل ازبینبردن برنامه عمومی مسکن توسط توریها
است .واقعا می خواهی به برگزیت رای دهی ،و بنابراین دولت توری را قادر سازی
هرگونه قانون حمایت از کارگران را که در اتحادیهی اروپا وجود دارد نابود کنند »
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شیوهی درست انجام کارْ این است .نباید با او به عنوان یک متعص

نژادپرست برخورد

کنیم ،بلکه باید او را درگیر آنچه کنیم که ش ها خواب را از چشمانشان ربوده است.
اگر نتوانیم این کار را انجام دهیم ،بازندگان بزرگ بازی ،خودمان هستیم.
داگ هنوود :شما عمدهی وقت خود را صرف بازسازی ترقیخواهانهی اتحادیهی اروپا
کردهاید .دولتهای ملی بر اساس یک زبان مشترک ،یک دولت مشترک ،و به لحاظ
روانشناختی به واسطهی تمایل همبستگی و تکینگی ملتها در دنیا بنا شدهاند .اتحادیهی
اروپا از این وضعیت بسیار دور است.
من همیشه درگیر نوشتههای روی واحد پولی یورو و ماهیت عمومی آثار تاریخی که
بر روی اسکناسها وجود دارد بودهام .هیچ تاریخ مشترک واقعی وجود ندارد .آن زمانی
1

که یورو ایجاد شد ،تیموتی گارتن اش گفت که قارهی اروپا ،اتحادی سیاسی را از
طریق پول مشترک آغاز میکند .این موضوع چندان هم مؤثر نبود ،اما خ

چه چیز

دیگری میتوانست مؤثر باشد آیا هویتی اروپایی وجود دارد که یورو بتواند بر مبنای
آن ساخته شود
یانیس واروفاکیس :جوابش ،تنها یک کلمه است :جنبش .من تمام زندگیام ،تمام
انرژیام و تمام فعالیتهایم را به آنچه که دییهم ۲۵مینامیم اختصاص دادهامو جنبش
دموکراسی اروپا.
پس از استعفایم از دولت ،نتوانستم خود را قانع به ایجاد یک حزب سیاسی صرفاً در
یونان بکنم ،چرا که مشکل یک مشکل در کل اروپا است .چند تن از ما یک سال قبل
در برلین گرد هم جمع شدیم و جنبش دموکراسی اروپا را بنا نهادیم .اکنون ما دهها
هزار عضو از گوشه و کنار اروپا داریم ،بهویژه آلمان ،یونان ،پرتغال ،بلفاست ،از همه
نوع ،از جاهای گوناگون.
Timothy Garton Ash .1؛ استاد دانشگاه آکسفورد و بنیاد هوور در دانشگاه استنفورد
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جواب سؤال شما از انرژی ،همبستگی و هدف مشترکی میآید که من در هرجایی که
رفتهام دیدهام ،لهستان باشد ،یا پرتغال یا هر جای دیگری .جنبش با مشکالت بنیادینی
مواجه میشود که ما در سطح گسترهی اروپا داریم ،دقیقا به همان شیوه که جنبش سبز
در مورد تغییرات آبوهوا با آن مواجه است.
لوکزامبورگ ،یونان و حتی ایاالت متحده به تنهایی نمیتوانند تکلیف تغییرات آب و
هوایی را تعیین کنند .کاری است که یا باید با همدیگر انجام دهیم یا همه با هم شکست
می خوریم .همین موضوع در مورد مشکالت بزرگی که ما در اروپا داریم نیز صدق
میکند ،مشکالتی همچون بدهی عمومی ،سرمایهگذاری بسیار پایین ،فقر ،بحران
پناهجویان .یا ما در سطح اروپایی با این مشکالت دستوپنجه نرم میکنیم یا مشکالت
همهی ما را شکست خواهند داد.
ما باید این راهحلها را اروپاییسازی کنیم تا حاکمیت را در سطوح شهرداری،
حکومتهای محلی و البته حکومتهای ملی به حداکار رسانیم .این همان چیزی که ما
در دییهم برایش تالش میکنیم ،و امیدواریم که این جنبش را قادر به مقابله با هم
تشکیالت اروپا و هم شورش ناشی از ملیگرایی بینالمللی نماییم ،چرا که اینها همدست
یکدیگرند.
دستگاه حاکم و ملیگرایان همدیگر را تغذیه میکنند .ما به جنبشی نیاز داریم که در
سراسر اروپا با آن ها مبارزه کند .این همان چیزی است که پیوستگی الزم را ایجاد
خواهد کرد و با هویت اروپایی نسلی همراه است.
داگ هنوود :ساختارهای حکمرانی چهگونه خواهد بود
یانیس واروفاکیس :بیایید اصول را از ساختار جدا کنیم .اصول باید به مشاغل پارهوقت
غیرارادی و مهاجرت غیر ارادی پایان بخشند.
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در حال حاضر ،این دو پدیده در حال نابود کردن اروپا هستند .مشاغل پارهوقت
غیرارادی ناشی از سرمایهگذاری بسیار بسیار پایین و تمرکز سرمایه در نواحی بسیار
بسیار کوچکی حول لندن ،و قسمتهای معینی از آلمان و هلند است .مهاجرت
غیرارادی ،به خاطر این است که میلیونها اروپایی قادر به تأمین حداقل معاش در جوامع
خودشان نیستند .آنها مجبور به مهاجرت هستند .آنها به خاطر آبوهوا یا به خاطر
کیفیت غذا رهسپار برلین و لندن نمیشوند .بدین دلیل تن به این کار میدهند که چاره
دیگری ندارند.
چهگونه باید با این مشکالت مبارزه کرد این همان دییهم  ۲۵است .ما تمام
داشتههایمان را در آنچه که سند نیودیل اروپایی میخوانیم گذاشتهایم و در  ۲۵مارس
آن را ارائه خواهیم کرد.
اینها سیاستهایی است که فردا میتواند اعمال شود ،بدون فدراسیون ،بدون هیچ تغییر
بنیادین در نهادها ،صرفاً نهادهای موجود را به شیوهای عقالنی و ترقیخواهانه تغییر
خواهیم داد ،و به محض اینکه به اروپا ثبات بخشیدیم ،میتوانیم در مورد پرسشی که
مطرح کردی گفتگویی داشته باشیم.
معماری اروپا در آینده چهگونه خواهد بود این باید یک مناظره با پایان باز باشد .من
به مرزها اعتقادی ندارم .دوست دارم که ساختار فدرالی را ببینم که دموکراتیک باشد -
اساساً دموکراتیک ،یعنی چیزی که ایاالت متحده نیست ،و اروپا هم نیست.
اما اگر دیدگاه متفاوتی غال

شد ،باید به عق

و به دولتهای ملی که به صورتی

ضعیف با هم ارتبا دارند برگردیم ،مادامی که مشکالت مشترکمان اروپاییسازی
شدهاند ،ما برای بحث و گفتگو آماده هستیم .آنچه که بیشترین اهمیت را دارد،
جلوگیری از این لغزش سخت به یک دهه  193۰پُستمدرن است.
داگ هنوود :چقدر از این جنبش میتواند بدون جانشینی بنیادین ساختارهای
سرمایهداری به سرانجام برسند
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یانیس واروفاکیس :نمیتواند ،اما چیزهای زیادی هست که میتوانیم انجام دهیم .این
چیزی است که ایاالت متحده به خوبی با آن آشناست .وقتی در رکود بزرگ به سر
میبرید ،یک نیودیل میتواند آن را به ثبات برساند .نیودیل ثروتهای بیکار را به
سرمایهگذاریهای مولد با متوقف کردن سرمایههای مالی و تقویت ضعیفترینها
هدایت میکند.
نیودیل میتواند سرمایه را به طور کامل باثبات سازد ،ما نیز میتوانیم در مورد دوران
پسا-سرمایهداری صحبت کنیم .اگر ما به سرمایهداری ثبات نبخشیم ،یک خطای
نادرست مرتک

شدهایم.

این چیزی است که در موردش با رفقای جناح چپم اختالف نظر داریم .من باور ندارم
که سقو آزاد سرمایهداری منجر به تغییری مترقی خواهد شد.
داگ هنوود :به گمانم تاریخچهی چند سال گذشته کامالً در این مورد قطعی است.
یانیس واروفاکیس :من هم همینطور فکر میکنم.
داگ هنوود :من مصاحبهای از شما دیدم که گفته بودید ما ابزار الزم را داریم برای
اینکه همهمان بدون نیاز به تخری

کرهزمین ،زندگی مرفه و متمدن داشته باشیم .شما

یک انسان بدبین به تکنولوژی نیستید که میاندیشد باید جمعیت را کمتر کنیم ،و به
زمان شکار-جمعآوری برگردیم
یانیس واروفاکیس :البته که نه .همانطور که مارکس گفته است ،ما این همه راه
نپیمودهایم که به اشتیار زندگی روستایی بازگردیم .ما این فناوریها را داریم و خیلی
زود میتوانیم آن را تا بدانجا پیش ببریم که ما را از نیاز به چیزهایی که میتوانیم داشته
باشیم و یا از کارهای طاقتفرسای بیپایان ،راحت سازد.
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البته که چگونگی استفاده از این فناوری ،یک پرسش سیاسی است .ما بر سر یک
دوراهی قرار داریم .دو مسیر ممکن را میتوانیم پیش بگیریم .یکی چیزی شبیه پیشتازان
1

فضا است که کمونیسم مطلق است .شما یک جهان کامل دارید که هر چیزی را تولید
میکند و هیچکسی نیازی به کار ندارد .هیچ پولی وجود ندارد .مردم میتوانند دور میزی
بنشینند و در مورد معنای زندگی بحث کرده و جهان را بکاوند .مسیر دیگر ،ماتریکس

۲

است ،جایی که همه ما برده دستگاههایی هستیم که خود ایجاد کردهایم.
انتخاب با ماست ،و چه بهتر که آن را به صورت دموکراتیک انتخاب کنیم.

پیوند به متن اصلی:
The European Choice

1. Star Trek
اشاره به سریا تلویزیونی و فیلمهایی دارد که بعداً بر اساس این سریا علمی ا تخیلی ساخته شد
2. The Matrix
اشاره به سهگانهی ماتریکز ساختهی لیلی و النا واچوفسکی

نقد اقتصاد سیاسی

بهار طوالنی عربی
گفتوگو با ژیلبر اشکار
ترجمهی سودابه رخش
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ماه گذشتتته پس از ستتالها ستتلطهی ضتتدانقالب و خونریزی بارقههایی از امید در
خاورمیانه پدیدار شد .در الجزایر و سودان مردم علیه رژیمهای خودکامهی عبدالعزیز
بوتفلیقه و عمر البشتتیر بهپا خاستتتند .و در این زمینه هر دو موفق بودند :هر دو رهبر
برکنار شدند و حکومتهای چنددههای آنها به پایان رسید .ولی معترضان به قیام شان
ادامه دادند ،چون ساختار ا صلی قدرت این دو رهبر ،مال م صر بعد از انقالب ،۲۰11
د ستنخورده ماند .شرایط مادی پیشبرنده قیامها هم تغییری نکرد :د ستمزدهای نازل،
بیکاری گستتترده ،بی تأمینی ،و فقدان آینده برای جوانان ،ناشتتی از الگوی تعدیل
ساختاری که صندوق بینالمللی پول بر این کشورها تحمیل کرد.
بنابراین ،نیروهای مردمی ستتودان و الجزایر در وضتتع بیثباتی قرار دارند .شتتبح
ضدانقالب که با بازیگران بهار عربی سرِ جنگ دارد قد علم میکند .ولی معتر ضان
امروز از مبارزات اخیر منطقه درس گرفتهاند و شاید با نگاهی به گذ شته از تجربیات
آنها بهره ببرند .مجلهی ژاکوبن در گفتوگوی زیر با ژیلبر اشتتکار بیمها و امیدهای
این تحوالت را به بحث گذاشته است .اشکار دربارهی بهار عربی و سیاست خاورمیانه
نوشتههای زیادی دارد.
***
-

قیامهای سودان و الجزایر پس از یک دورهی طوالنی سلطهی ضدانقالب
امیدهای تازهای در خاورمیانه و شمال آفریقا برانگیخته .در این دو ک شور
چه خبر است؟

در ستتودان و الجزایر شتتاهد دو موج اعتراضهای تودهای هستتتیم که بزرگی آن به
اندازهی شورشهایی است که سال  ۲۰11سربرآوردند .در آن زمان آنها را بهار عربی
نامیدند .در نتیجه ،تفا سیر زیادی در ر سانههای جریان ا صلی داریم که میپر سند آیا ما
در دل یک بهار عربی جدید هستیم.

۷1۵

یلبر اشکار  /ترجمهی سودابه رخش

قیامهای این دو ک شور در واقعیت مح صول چیزی ا ست که من آن را یک فرایند
انقالبی درازمدت خواندهام ،فرایندی که در ستتال  ۲۰11برای کل منطقهی عربزبان
آغاز شد .دلیل ا صلی این فرایند ان سداد سیا سی و اقت صادی ا ست که باعثوبانیاش
ترکیبی ا ست از نولیبرالی سم تحت حمایت صندوق بینالمللی پول و نظامهای سیا سی
اقتدارگرای فا سدی که آن را در سرتا سر خاورمیانه و شمال آفریقا اجرا میکنند .این
انستتداد مشتتکالت اجتماعی نظاممندی ایجاد میکند که مهمتریناش بیکاری عظیم
جوانان است.
ان سداد سیا سی نار ضایتیهای عمیق دیگری هم در میان مردم منطقه ایجاد میکند
که به قیامها دامن میزند .در ستتودان ،بعد از اینکه دولت به درخواستتت صتتندوق
بینالمللی پول یارانههای نان را حذف کرد ،با افزایش قیمت نان جرقهی شتتورش زده
شد .در الجزایر ،علت اولیه سیاسی بودو بهرغم اینکه عبدالعزیز بوتفلیقه در طول شش
سال گذ شته به خاطر سکتهی مغزی نیمهفلج بود ،رژیم الجزایر کو شید راه را برای
پنجمین دورهی ریاستجمهوری او باز کند .این زیرپاگذاشتن آمال دموکراتیک مردم
بود.
بنابراین ،بار دیگر نار ضایتیهای اقت صادی و سیا سی موج دیگری از شورشهای
مردمی به راه میاندازند ،در ست مانند همانهایی که در سال  ۲۰11در تونس ،م صر،
لیبی ،یمن ،بحرین و سوریه دیدیم .همین قضیه نشان میدهد که دادن عنوان «بهار» به
این قیامها اشتباه بود ،بهاری که درست مال فصل بهار چند ماهی طول میکشد و یا با
تغییرات قانونی صرف به پایان میرسد یا به شکست میانجامد .در واقعیت ،ما همچنان
در میانهی فرایند انقالبی درازمدتی هستتتیم که مولود بحران ستتاختاری بستتیار عمیق
منطقه است.
این بدان معناستتت که هیچ نوع ثباتی در منطقهی عربزبان در کار نخواهد بود
مگر با یک تغییر رادیکال در آن او ضاع اجتماعی ،اقت صادی و سیا سی که م سب

این
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ان سداد روبهر شد بوده ا ست .تا چنین اتفاقی نیفتد بحران ادامه خواهد دا شت و ما شاهد
انفجار مبارزات بیشتر و حمالت بیشتر ضدانقالب خواهیم بود.
اگر به ستتالهای پس از موج اول قیامهای ستتال  ۲۰11تا  ۲۰13نگاهی بیندازیم،
شش سال سلطهی ضدانقالب دا شتهایم .ضدانقالب ا شکال متفاوتی دا شت ولی یا به
تحکیم رژیمهای قبلی ختم شد یا به جنگ داخلی و آ شوب .پاد شاهیهای حا شیهی
خلیجفارس همان ابتدا شتتورش بحرین را پس راندند .رژیم ستتوریه تاکنون با حمایت
ایران و رو سیه در پی شروی ضدانقالب سبعانهی خود موفق بوده ا ست .در م صر رژیم
قبلی با شدت و حدت به قدرت بازگشته است .و جنگهای داخلی در لیبی و یمن بین
نیروهایی به یکاندازه ارتجاعی سر برآوردهاند ،آنهم با مداخلهی جنایتکارانه عربستان
سعودی و امارات متحده عربی.
در عین حال ،آت شف شانهای اجتماعی کماکان در سرتا سر منطقه فوران میکنند
چون رژیم های قدیمی هیچ راهحلی برای نارضتتایتی های مردم ندارند .بنابراین ،ما در
ستتالهای گذشتتته شتتاهد جنبشهای اجتماعی مهمی در همه جای منطقه بودهایم ،از
تونس ،که کل فرایند قیامها در د سامبر  ۲۰1۰از آنجا شروع شد و از آن زمان شاهد
چ ندین غلیان اجتماعی بوده ،تا مراکش و عراق و ستتودان و اردن ،و حتی فراتر از
ک شورهای عربی در ایران .اینها ا صالً عجی

نی ست .همانطور که همهی فرایندهای

انقالبی درازمدت تاریخی ن شان دادهاند ،تا زمانی که م شکالت سیا سی و اقت صادی
کلیدی حل نشتتوند دیالکتیک انقالب و ضتتدانقالب در کار خواهد بود .بدون حل
مشکالت ما در معرض خطر ویرانی و تراژدی هرچه بیشتر هستیم.
-

در شورشهای جدید سودان و الجزایر فعاالن این ک شورها چه درسهایی
از موج قبلی مبارزه گرفتهاند؟
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نیروهای سیا سی از تجربههای گذ شته دو درس عمده گرفتهاند .اول ،ا صرار آنها به
ماهیت غیرخشتتونتآمیز جنبش .آن ها خواهان اجتناب از هر چیزیاند که به دولت
فرصت میدهد از کل ابزارهای سرکوبگرش علیهشان استفاده کند.
در واقع موج اول شورشها هم به همین منوال بود .همهی آنها ،حتی در سوریه،
شعار « سلمیه ،سلمیه» سر میدادند که به معنای «م سالمتآمیز ،م سالمتآمیز» ا ست.
همهی آنها میکو شیدند از ابزارهای غیرخ شونتآمیز ا ستفاده کنند .در همه جا بدون
ا ستانا ابتدا خود رژیمها د ست به خ شونت زدند .البته ،جنبش تودهای در مقابل ت شدید
کیفی خ شونت دولتی با دو گزینه مواجه ا ست :یکی اینکه از مبارزه د ست بک شد ،و
دیگر اینکه از خودش دفاع کند.
جنگ های داخلی انواع و اقستتام مداخلهی خارجی را به دنبال داشتتت .در لیبی،
مداخلهی نظامی ایاالتمتحده و متحدانش به نفع شورشیان تمام شد ولی مبارزهی آنها
را م صادره کردند .نتیجه این بود که لیبی تنها ک شور عربی ا ست که به سب

پیروزی

شور شیان کامالً از هم پا شیده ا ست .دلیلش این ا ست که کل ما شین دولت ا سا ساً به
معمر قذافی و دارودستهاش گره خورده بود.
از ستتوی دیگر ،در ستتوریه مداخلهی خارجی ،عمدتا از ستتوی ایران ،گروههای
نیابتیاش ،و رو سیه ،در حمایت از رژیم بود .این حمایت به رژیم ب شار ا سد امکان داد
دوام بیاورد ،قتلعامهای هولناکی مرتک

شتتود ،و تمام کشتتور را نابود کند .میزان

سبعیت در سوریه تاکنون از هر ک شور دیگری بهمرات

بیشتر بوده ا ست .حتی یمن

هم از این نظر در رت بهی دوم قرار میگیرد .در یمن ،مداخ لهی خارجی از ستتوی
پادشاهی سعودی و امارات متحده عربی به طرفداری از یکی از اردوگاههای ضدانقالبی
صورت گرفت که در مقابل ائتالف دو نیروی ضدانقالبی دیگر قرار داشتند.
با درنظرگرفتن این تراژدی ها ،جنبش های تودهای جدید بهشتتتدت مراق

خطر

خشتتونت و جنگ های داخلی تحت حمایت خارجی ها بودهاند و خیلی بیشتر به این
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مو ضوع توجه میکنند .به یک معنا ،شگفتانگیزترین نکته این ا ست که الجزایریها
و سودانیها ا صالً شورش خود را با توجه به عواق
کردند .این عواق

تراژیک ک شورهای دیگر آغاز

بهانهی خوبی ،ا ستدالل ضدانقالبی جدید و نیرومندی ،به رژیمهای

کل منطقه داده تا مردمشتتان را از قیام بازدارند .رژیم الجزایر علناً جنبش تودهای را از
سوریهای شدن میتر ساند .ولی این هم به کار شان نیامد و نتوان ستند مردم را از رفتن به
خیابانها و مبارزه برای رسیدن به آمال و مطالباتشان بازدارند.
درس دومی که فعاالن ستتودانی و الجزایری آموختهاند این استتت که ارتش متحد
آنها نی ست .آنها این درس را از تجربهی م صر آموختند که جنس دولتش بیشترین
شتتباهت را به دولت آنها دارد .این دولتها در این نکته مشتتابهاند که ارتش قدرت
سیاسی را در دست دارد .نیروهای مسلح نهتنها ستون اصلی سرکوب دولتیاند ،چیزی
که در همهی کشورهای دنیا چنین است ،بلکه مرکز ثقل قدرت سیاسیاند.
سودانیها و الجزایریها دیده بودند که چهطور ارتش در زمینهی قیام مصر در سال
 ۲۰11ح سنی مبارک را برکنار کرد فقط برای اینکه در اولین فر صت نظم قدیم را از
نو احیا کند .بنابراین ،وقتی ارتش بوتفلیقه را در الجزایر و ب شیر را در سودان برکنار
کرد ،جنبش مردمی میدان ست که این کار کافی نی ست .جنبش دریافت که برکناری
رئیسجمهور و همپالکیهایش فقط زدن نوک کوه یخ استتت و حجم عمدهی کوه یخ
 که مردم آن را دولت پنهان میخوانند  -متشتتکل از مجتمع نظامی -امنیتی همچنانحی و حاضر است و تا زمانی که قدرت در دستان این مجتمع باشد پایان رژیم متصور
نیست.
حتی وقتی ارتش مصر یک سال زمام دولت را از دست داد فعاالنه آماده می شد به
قدرت برگردد .و در اولین فرصتتتی که نصتتیش شتتد کودتایی علیه محمد مرستتی،
رئیسجمهور منتخ

از حزب اخوانالمستتلمین ،ترتی

داد و با تاج گذاری عبدالفتاح
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السیسی تمام و کمال به قدرت سیاسی بازگشت .رژیم کنونی آنقدر اقتدارگراست که
مصریها دلشان هوای مبارک ،دیکتاتور سابق ،را کرده است!
بنابراین ،جنبشهای سودان و الجزایر این درس را آموختهاند که باید از شرّ دولت
پنهان خالص شد .این تفاوت را میتوان در واکنش قیام مصریها به اسقا مبارک از
سوی ارتش و واکنش سودانیها و الجزایریها به برکناری دیکتاتورهای شان از سوی
ارتش دید .در م صر مردم فکر کردند پیروز شدهاند و و بعد از ج شن و سرور میدانها
را خالی کردند .ولی مردم سودان و الجزایر گفتند کار تمام ن شده و به تظاهرات شان
ادامه دادند.
مردم سودان و الجزایر میخواهند از کل رژیم خالص شوند نه فقط از تک و توک
ستتردمدارانش .خالصشتتدن از رژیم یعنی پسگرفتن قدرت ستتیاستتی و دادن آن به
جام عهی مدنی از طریق ابزار های دموکراتیکی همچون انت خا بات و اح قاق حقوق
اجتماعی .کنارهگیری کامل ارتش از قدرت چیزی استتت که جنبش مردمی هر دو
کشور بر آن پای میفشرند.
-

به نظر میرسططد لیبی تضططاد آشططکاری با نشططانههای امیدواری در سططودان و
الجزایر دارد .در لیبی شطططاهد نبرد شطططدیدی میان جناح های مختلف برای
بازسازی قدرت دولتی هستیم .ارزیابی شما از اتفاقات لیبی چیست؟

لیبی پس از سقو قذافی و دههها حکومت استبدادی یک دوره شکوفایی دموکراتیک
دا شتو تعداد زیادی گروه سیا سی و انجیاو ظهور کردند ،روزنامهها تو سعه یافتند ،و
اولین انتخابات آزاد این کشتتور که یکی از آزادترین انتخاباتهای منطقه بود با نرخ
م شارکت چ شمگیری برگزار شد .در این انتخابات ائتالف لیبرالها و سکوالرها بر
بنیادگرایان استتالمی پیروز شتتد .پس از آن با شتتورش بنیادگراها علیه دولت منتخ
جریان ضتتدانقالب شتتروع به کار کرد .در بحبوحهی آشتتوبی که به وجود آمد خلیفه
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حفتر ،یکی از ستتران نظامی ستتابق ،با حمایت مصتتر و امارات متحده عربی تالشتتی
ضتتدانقالبی برای گرفتن قدرت ترتی

داد .نیروهای او با نیروهای بنیادگرا درگیر

شدند .در لیبی ،دقیقاً مال مصر ،سوریه ،و سایر قیامهای  ،۲۰11یک تحرک سه ضلعی
وجود داشت ،یک قط

انقالبی که با دو قط

ضدانقالبی رقی

مواجه بود :رژیم قدیم

و مخالفان بنیادگرای استتالمیاش .همه جا مترقیها در حاشتتیه قرار گرفتند و کفهی
اوضاع به طرف درگیری بین دو قط
-

ضدانقالبی سنگینی میکرد.

این سططناریوی سططهضططلعی به نظر با اوضططاع سططودان جور در نمیآید .چرا
اوضاع آنجا متفاوت است؟

در سودان ،رژیم ب شیر در واقع ترکیبی از دو قط

ضدانقالبی بود .عمر الب شیر مال

دیکتاتوریهای مصر و الجزایر به کمک ارتش حکومت میکرد ،ولی در عین حال در
همکاری نزدیک با بنیادگرایان استتالمگرا .آنها هم بخشتتی از رژیم بودند .به همین
دلیل من در مقالهای ب شیر را ترکیبی از مر سی و سی سی خواندم و او را «مر سی سی»
نامیدم.
این واقعیت که بنیادگرایان ا سالمگرا بخ شی از رژیم بودند مانع از این می شد که
بتوانند در قیام مردمی نقشی داشته باشندو در واقع مردم علیه آنها قیام کردند .بنابراین،
اسالمگرایان در موقعیتی نبودند که این قیام را ،مال قیامهای مصر ،تونس ،لیبی ،یمن و
سوریه م صادره کنند .این تفاوت خیلی مهم ا ست و شکل و شمایل خود شورش را
تعیین کرده ،شورشی که باید قط های درهمآمیختهی ضدانقالب را زیر سؤال ببرد.
این قضتتیه کمک کرده تظاهرات ستتودانیها به مترقیترین قیام تاکنون موجود
منطقه بدل شود .این قیام از نظر سازماندهی و سیا ست پی شرفتهترین ا ست .ائتالف
گروههای پیشبرندهی این قیام ائتالف «نیروهای آزادی و تغییر» ( )FDFCنام دارد.
این ائتالف در اصتتل دربردارندهی انجمنهای کارگری و حرفهای زیرزمینی و احزاب
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سیا سی مختلفی ا ست ،از احزاب چپگرایی چون حزب کمونی ست تا حزب م سلمانان
لیبرال ،جنبشهای مسلحی که علیه سرکوبهای قومی مبارزه میکنند ،و نیز گروههای
فمینیسیتی.
این نیروهای پیشرو سیاست شورش را شکل دادهاند .مشخصاً زنان و سازمانهای
فمینیستتیتی ،که نقش برجستتتهای ایفا کردهاند ،برای گنجاندن مطالبات فمینیستتتی در
برنامهی ائتالف نیروهای آزادی و تغییر تالش ب سیار کردهاند .ماالً ،االن در این برنامه
قید شده که باید  ۴۰درصد شورای قانونگذاری جدید را زنان تشکیل دهند.
ولی ن با ید چالش های پیش روی ائتالف نیرو های آزادی و تغییر را دستتتتکم
بگیریم .این ائتالف در ک شمکش با ارت شی گیر افتاده که میخواهد قدرت را قب ضه
کند و شتتهروندان را مطیع ستتازد .در عوض ،ائتالف نیروهای آزادی و تغییر میگوید
قدرت حاکم باید کامالً در اختیار اکاریت غیرنظامی باشتتد و نقش نیروهای مستتلح
محدود شود به دفاع غیر سیا سی از ک شور ،یعنی نقش معمول ارتش در یک ک شور
غیرنظامی .بنابراین ،انقالبیون ستتودانی با ارتشتتی طرفاند که مورد حمایت همهی
نیروهای ضدانقالب منطقهای و بینالمللی ا ست .قطر ،پاد شاهی سعودی ،امارات متحده
عربی ،روستیه ،و ایاالتمتحده همگی در این کشتمکش از ارتش حمایت میکنند .به
همهی اینها اضافه کنید بنیادگرایان اسالمی را که بالطبع حامی ارتشاند.
در این وضتتعیت قوت اصتتلی جنبش تواناییاش در جل

حمایت ستتربازان عادی

ارتش و برخی افسران ردهپایین بوده است .این نکته تاکنون مانع از تالش ارتش برای
به خاک و خون ک شیدن انقالب بوده ا ست .ب شیر از ارتش میخوا ست قیام را درهم
ب شکند ولی ژنرالهای او زیربار نمیرفتند ،قطعاً نه چون دموکرات و ان ساندو ستاند
بلکه چون مطمکن نبودند ستتربازان و نیروهایشتتان از دستتتوراتشتتان پیروی کنند.
فرماندهی نظامی میدانستتت بخشتتی از ستتربازان و افستتران ردهپایین به قدری با قیام
همدلاند که حتی از سالحهایشان برای دفاع از معترضان در برابر حملهی آدمکشهای
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رژیم و پلیس استفاده میکنند .بهخاطر همین همدلی ارتشیها با جنبش مردمی بود که
ژنرالها در نهایت از بشیر دست کشیدند .در حال حاضر مهمترین مسأله این است که
جنبش حمایت خودش را در میان ستتربازان و افستتران ردهپایین ارتش تقویت کند.
موفقیت یا شکست آنها در این کار سرنوشت کل انقالب را تعیین میکند.
-

چرا نیروهای مترقی سططودانی در مقایسططه با سططایر نیروهای منطقه به چنین
توفیقی دست یافتند؟

ترکی

ستیاستی ائتالف «نیروهای آزادی و تغییر» چندان متفاوت از ستایر نیروهای

مترقی منطقه نیستتت .ولی در ستتایر جاها ،نیروهای مترقی به خاطر حمایت از یکی از
دو قط

ضتتدانقالب اعتبار خود را از دستتت دادهاند .در کشتتورهایی که بنیادگرایان

استتالمی جزو اپوزیستتیون بودند موفق شتتدند رنگ عوض کنند و به لطف ابزارهای
بهمرات

بهتری که در سازماندهی ،بودجه و رسانهها داشتند جنبش را مصادره کنند.

به ماال م صر توجه کنید .در م صر اخوانالم سلمین شورش مردمی را م صادره کرد.
اخوان در ستتتال  ۲۰11تصتتورات غلطی در بارهی ارتش جا ا ندا خت و پخش کرد.
اخوانالمستتلمین در زمان ستترنگونی مبارک و بعد از آن با ارتش همکاری تنگاتنگی
داشت .این همکاری به ارتش کمک کرد جنبش مردمی را فرو بنشاند.
در ستتودان چون دو قط

ضتتدانقالب با هم یکی شتتدند ،فضتتایی برای پیروزی

نیروهای مترقی باز شتتد .در الجزایر اوضتتاع کمی فرق میکند .هرچند بنیادگرایان
استتالمی در قیام الجزایر هیچ نقش ملموستتی ایفا نمیکنند ولی شتتبکهی قدرتمندی را
حفظ میکنند و بدین ترتی

همچنان میتوانند در فر صت مقت ضی نقش ضدانقالب را

بازی کنند .به عالوه ،برخالف ستتودان ،قیام الجزایر رهبری مشتتخصتتی ندارد و همین
موضوع جنبش را در برابر سوءاستفادههای سیاسی آسی پذیر میکند.
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-

در کل این فرایند انقالبی ،قدرت های متفاوت امپر یالیسطططتی و منطقهای
نقش عمدهای در قیامها ایفا کردهاند .این ق ضیه به ویژه بعد از افول ن سبی
ایاالتمتحده به خاطر شک ستش در عرار صادر ا ست ،افولی که به دیگر
ک شورها آزادی عمل بیشتری داد تا منافع خود را دنبال کنند .حاال به نظر
میر سد ترامپ با حمایت از متحدانی همچون ا سراییل و عرب ستان سعودی
و همچنین ارسطططال ناو و بمبافکن به خلیج فارس برای مقابله با ایران ،به
دنبال تحکیم مجدد قدرت آمریکاست .ترامپ میخواهد چه کار کند؟

خ  ،خط مشتتی ترامپ هم مال بقیهی چیزهای او خیلی خام استتت .اصتتطالح «خام»
بهویژه در این بحث خیلی مناس

ا ست چون استراتژی کلی او ،اگر بتوان اصالً آن را

استراتژی نامید ،با نفت خام تعیین میشود .بنابراین ،او نیروهای آمریکایی را از سوریه
بیرون میکشتتد چون عالقهای به حمایت از چریک های کرد چپگرا ندارد و این
کشور هم نفت ناچیزی دارد .ولی او خواستار خروج نیروهای آمریکایی از عراق نشده
استتتت .در واقع ،وقتی ترامپ از پای گاه ا یاالت مت حده در عراق د یدار کرد ،به عزم
راستتخش برای ماندن در این کشتتور اذعان کرد .البته بهانهی او نظارت بر ایران بود،
ولی این واقعا بهانهای بیش نی ست چون ایاالتمتحده هم پایگاههای نظامی بی شماری
در ستترتاس تر خلیجفارس دارد و هم تکنولوژی پیشتترفته نظارتی تا ایران را تحت نظر
بگیرد.
ولی ترامپ ،طبق روال غیردیپلماتیک همی شگیاش ،دلیل ا صلیاش را برای ماندن
نیرو های آمری کایی در عراق گ فت :ن فت .او رستت ماً گ فت ن فت جایزهای بود که
ایاالتمتحده باید به پاداش حمله به عراق و ا شغال آن میگرفت .رک و پو ستکنده

بهار طوالنی عربی

گفت « ،باید نفت عراق را میگرفتیم» .بنابراین ،او در این حس دوگانهاش به غایت
«خام» است.
به همین دلیل ا ست که او در میان پاد شاهیهای نفتخیز حا شیهی خلیجفارس از
عرب ستان سعودی و سایر ک شورهای واب سته به وا شنگتن حمایت میکند .با آنها مال
سگهای زنجیری رفتار میکند و آنها هم به دنبالش میآیند .حتی وقتی ترامپ علناً
به آنها میتازد جرأت مخالفت ندارند ،مال همین چند وقت پیش که در وی سکان سین
بهشتتان توهین کرد .آن ها فقط رعایای ایاالت متحدهاند که به ارباب فکودالشتتان
متکیاند تا ازشان حمایت کند.
همین مالحظات نفتی دلیل تغییر روال ناگهانی ترامپ در لیبی ا ست .او سیا ست
ایاالتمتحده را در لیبی ،یعنی حمایت از دولت مورد حمایت سازمان ملل در طرابلس،
تغییر داد و ناگهان علناً از حفتر حمایت کرد .چرا چون حفتر حاال کنترل میدان های
نفتی لیبی را در دست دارد.
این منطق کاری ا ست که ترامپ میکند :امپریالی سم ب سیار «خام»ی که فراتر از
هر چیز با منافع اقتصتتادی تعیین میشتتود و اصتتالً هم پشتتت ادعاهای ایدئولوژیکی
دربارهی دموکراستتی و حقوقبشتتر پنهان نمیشتتود .از این نظر ،او همانطور که علناً
گفته واقعاً به حاکمان اقتدارگرا رشک میبرد.
به همین ترتی  ،مو ضع تهاجمی او علیه ایران نه صرفاً برای خ شنودکردن رفیق
د سترا ستیاش نتانیاهو ا ست ،و نه به خاطر اهداف دموکراتیک ،در ست عین مو ضع
تهاجمیاش علیه ونزوئال .تمرکز ترامپ بر این دو ک شور را نمیتوان از ذخایر ا صلی
نفت این ک شورها جدا کرد .هر نظری هم که دربارهی رژیمهای این دو ک شور دا شته
با شیم ،مقابله با تهدیدها و ژ ستهای دولت ترامپ ضروری ا ست ،بهویژه در مورد
ایران که خطر جنگ بسیار باالست.
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-

این نکته کامالً آ شکار ا ست .ولی چپ بینالمللی دربارهی سودان باید چه
رفتاری در پیش بگیرد؟

ضروریترین نیاز اعالم همب ستگی با قیام سودان ا ست که در حال حا ضر به طرز
خطرناکی تک افتاده .این قیام با یک اردوگاه ضدانقالبی یکپارچه مواجه ا ست که از
ستتوی همه قدرتهای منطقهای و امپریالیستتتی حمایت میشتتود .در چنین موقعیتی
همبستگی بینالمللی فوقالعاده مهم است.
هرگونه ژستتت همبستتتگی معنادار به جنبش ستتودانیها دل و جرأت میدهد و
شتتجاعت میبخشتتد .نکتهی کلیدی در ایاالتمتحده افشتتای حمایت ترامپ و ستتایر
رفقایش در پاد شاهیهای نفتخیز از ارتش سودان ا ست .باید دموکراتها را مجبور
کنیم این سیاست را زیر سؤال ببرند ،حتی اگر شده فقط به امید دستاوردهای انتخاباتی.
این کار ضروری ا ست چون تا حد زیادی میتواند به ائتالف نیروهای آزادی و تغییر
کمک کند در کشتتمکش با ارتش بر ستتر انتقال دموکراتیک قدرت دستتت باال را
بگیرند.
وزارت خارجهی ایاالتمتحده اخیراً برای یک دورهی انتقالی کوتاه تالش کرده،
حال آنکه انقالبیون ستتودانی خواستتتار یک دورهی طوالنیترند که طی آن نهادهای
مردمی انتقالی پیش از برگزاری انتخابات در ک شور برپا شوند .آنها زمان میخواهند
تا بعد از چندین دهه سرکوب شدید احزاب خود را توسعه دهند.
ستتودانیها از تجربهی مصتتر و تونس به این نتیجه رستتیدهاند که هرچه انتخابات
زودتر برگزار شود ،احتمال برنده شدن گروههایی که بیشترین سازماندهی ،منابع ،و
حمایت بینالمللی را دارند بی شتر ا ست .در م صر و تونس بنیادگرایان ا سالمی پیروز
شدند .در سودان احتماالً آن دسته نیروهای سیاسی شانس بیشتری خواهند داشت که از
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دل رژیم قبلی بیرون آمدهاند ،از جمله اخوانالم سلمین و سلفیها .ابزارهای مادی آنها
به مرات

بیشتر از ابزارهای ائتالف نیروهای آزادی و تغییر است.

بنابراین ،بستتیار مهم استتت که نیروهای ستتیاستتی چپگرای ایاالتمتحده از قیام
سودانیها و مطالبات رهبری این قیام حمایت کنند .این جزء الینفک باز سازی سنت
همبستگی چپ بینالمللگرا با جنبش جهانی استامارشدگان و ستمدیدگان است.
پیوند با متن انگلیسی:
The Long Arab Spring, Jacobin, 05.18.2019

نقد اقتصاد سیاسی

چهرههای انقالب افریقا ()2

نخستین اندیشهها
و جنبشهای انقالبی در افریقا
گ سعید بواَماما
ترجمهی حمیدرضا سعیدیان
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توضتتیح متتترجم :در ایتتن بختتش ،ابتتتدا ،در فصتتلهای اول و دوم ،مقاومتهتتای
گوناگون در برابر بتردهداری و استتعمار نشتان داده میشتوند و شترایط جدیتد بینالمللتی
ناشی از جنگ جهانی دوم متورد متورد بررستی قترار میگیرنتد .ایتن شترایط جدیتد ،در
بستر مساعدی که میتراث مقاومتهتای گونتاگون در برابتر بتردهداری و استتعمار استت،
موجتت

پختگتتی آگاهیهتتای سیاستتی و روشتتنفکری تعتتداد زیتتادی از شخصتتیتهای

سیاهپوست و آفریقایی میشوند .ستیر زنتدگی و فعالیتهتای جومتو کنیاتتا ،امته ستزر و
روبن اوم نی یوبته ،کته سته مستیر ایتن کست
میدهد ،به ترتی

آگتاهی را متبلتور متیستازد و توضتیح

در فصلهای سوم ،چهارم و پنجم مورد مطالعه قرارمیگیرد.
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بخش اوّل
اصالح استعمار یا نابودکردن آن (19۵4ت )194۵

 .1بردهداری ،کشورگشایی و استعمار:
به ارث رسیدن مقاومت از نسلی به نسل دیگر
برادران و دوستان ،من توسن لوورتور هستمو شاید نام من به گوش شما خورده باشد .من
متعهد شدهام تقاص نژادم را بگیرم .من می خواهم آزادی و برابری در سن دومینگو حاکم
شود .من برای بهوجود آمدن آنها کار میکنم .برادران متحد شوید ،و همراه با من برای این
آرمان مبارزه کنید .همراه با من بردگی را ریشهکن کنید.
توسن لوورتور ،اعالمیهی سن دومینگو ۲9 ،اوت 1۷93

محمد شریف سهْلی در اثر خود ،که در  196۵در سری «دفترهای آزاد» انتشارات
ما سپرو منت شر شد ،به این آگاهی میر سد که «از تاریخ باید ا ستعمارزدایی شود» .در
 ،196۵در فردای استقالل کشورهای آفریقایی بهسر میبریم .خلقهای تحت سلطه امید
زیادی دارند که جهان سوم از واب ستگی سیا سی و اقت صادی کامالً خارج شود .عنوان
کتاب سهْلی« ،ا ستعمارزدایی از تاریخ» ،به سرعت در تمام آفریقا معروف می شود.
فراخوان نوی سنده برای «یک انقالب جدید کپرنیکی» 1انعکاس م شغلههای ک شورهای
تازه بها ستقاللر سیده ا ست .برای محمد شریف سهْلی ،این ا ستعمارزدایی از تاریخ،
نبردی نیست که تاریخ آن گذشته باشد ،بلکه برای مبارزات امروز ضروری است.

نخستین اندیشهها و جنبشهای انقالبی در افریقا

در برنامهی پی شنهاد شده تو سط سهْلی ،ساختار شکنی پیشفرضهای ایدئولوژیک،
که وقایع نگاری م سلط را آلوده میکنند ،به چ شم میخورد .یکی از این پیشفرضها
این استت که هیچ مقاومت قابلتوجهی در برابر بردهداری و استتعمار انجام نمیگیرد.
پس از درگیریهای خشتتونتآمیز اولیه ،مردمان مطیع ستترنوشتتت خود را میپذیرند.
یک کلی شهی دیگر ادعا میکند که مردمانی که به بردگی ک شیده شدند ،در نتیجهی
بردهداری ،توان ستند از جنگهای بیرحمانهی داخلی تتتت و از آدمخواری . . .تتتت که
آفری قا را ت که پاره میکرد ند ،بگریز ند ۲ .الب ته هیچکس امروزه از این تز ها د فاع
نمیکند .اما در خ صوص مقاومتهای آفریقاییها در برابر بردگی و ا ستعمار همچنان
سکوت حاکم ا ست .این مقاومتها ،از زمان نخ ستین تماسها با تاجران برده ،نهتنها
هرگز قطع ن شدند ،بلکه شکلهای زیادی به خود گرفتند .مقاومت ،فعال و غیر فعال،
صلح آمیز و مسلحانه ،فردی و جمعی ،اقتصادی و فرهنگی ،سیاسی و نمادین ،م ستقیم
و غیر مستتتقیم بود .جنبشهای آزادیبخش ملی قرن بیستتتم ریشتتههای خود را در این
مقاومت بستتط میدهندو مقاومتی که مشتتخص کنندهی بردهداری و استتتعمار ،از زمان
گرفتن نخستین بردگان و از نخستین ساعات فتح استعمار ،می باشد.

از مقاومتهای بردگان...
نخ ستین پرتغالیها هنگامی که در 1۴۴1در موریتانی فعلی از ک شتی پیاده شدند،
بالفاصله به عملیات شکار برده دست زدند .با این حال ،از سال  1۴۴6به جای تاخت و
تاز برای گرفتن بردگان ،به خرید آنها از پاد شاهان محلی اقدام می شود .این تحول را
میتوان با مقاومت مستتلحانهی مردم محلی توضتتیح داد« .نخستتتین یورشهای تاجران
اروپایی برده بالفا صله آغاز می شوند ،اما پرتغالیها ،با در نظر گرفتن مقاومت مردمان
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آفریقا ،تغییر عقیده میدهند و تحت پوشش "تجارت" قانونی به روشهای غیرمستقیم
متوسل میشوند که جنایتکارانهتر و بیرحمانهتر

هستند3».

موارد م قاومت یکی دو تا نیستتت ند .برای نمونه ،در آنگوال ملکه نگوال م باندی
نزینگا ( )Ngola Mbandi Nzingaاز زمان به قدرت رسیدن در  16۲۴و به مدت سه دهه
در برابر اشغال پرتغالیها و تجارت برده مقاومت میکند .الووتی ت پییر آجاوون ،در
کتاب خود ،خالصتتهای غیر جامع از مقاومت های مستتلحانه بر علیه خرید و فروش
بردگان تر سیم میکند .او ،با تأکید براین امر که «مقاومت عمومی بود و تا زمانی که
جنایات مربو به خرید و فروش بردگان و بردهداری تداوم داشتتتند ،ادامه

یافت»۴،

پانوراما را به پایان میر ساند .با توجه به ماالهای متعدد همد ستی آفریقاییها با تجار
برده ،عمومی بودن مقاومت که نویستتنده از آن صتتحبت میکند ،اغراقآمیز استتت.
قدرتهای بردهدار ،از همان آغاز ،به سی ستم کالسیک «تقرقه بینداز و حکومت کن»
متوستتل میشتتوند .برخی «قبایل» ،برای این که به بردگی گرفته نشتتوند ،خود به
«شتتکارچی» و مستتکول تأمین برده تبدیل میشتتوند .پذیرش این واقعیت چیزی از
مستتکولیت اروپا نمیکاهد .اما این امر اجازه میدهد تا مکانیستتم استتاستتی ستتلطه و
فرمانبری ،که در طی قرنها بازتولید شد ،فهمیده شود .الووتی تتتت پییر آجاوون،
بهدرستی خاطرنشان میکند که «میان پادشاهان آفریقایی در دوران بردهداری و برخی
از رهبران معا صر» تفاوت کمی وجود

دارد۵ .

شورش در ک شتیهای حامل بردگان،

یکی از شتتکلهای مکرر مقاومت استتت .این شتتورشها آنقدر پرشتتمار هستتتند که
پرو سپر مریمه را تحت تأثیر قرار دهند و او یکی از آنها را در دا ستان خود تامانگو،
که در  1۸۲9منت شر شد ،به ت صویر درمیآورد 6.آلن رومان ،تاریخنگار فران سوی ،رقم
صد و شصت شورش را ،برای تمامی محمولههای فرانسوی ،پیش میکشد .اما بالفاصله
ت صحیح میکند که «کاپیتان ،که تاحدودی برا ساس تواناییاش در حفظ نظم در روی
ک شتی مورد قضاوت قرار میگرفت ،لزوماً عالقهای نداشت همه چیز را نقل کند .تنها
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رقم قابلتوجهی قربانی در میان محموله یا خدمه میتوان ست واقعاً او را به شرح کامل
وقایع وادار

نماید۷ ».

واکنشهای فردی ،شامل خودک شی کردن به منظور احتراز از به بردگی درآمدن،
نیز به این حرکات جمعی ا ضافه می شوند .ژاک ساواری ،اقت صاددان فران سوی ،در
گزارشتتی که در  16۷۵برای ژان باتیستتتت کولبر 8مینویستتتد ،چ ند نمونه از این
واکنشهای فردی را به دستتت میدهد« :من از معاملهگرانی که تجارت برده میکنند
شتتنیدهام که تعداد بردگانی که از قبل از راه افتادن کشتتتی از بندر میمیرند ،از تعداد
آنهایی که در طول سفر جان خود را از دست میدهند بیشتر است .بعضیها خودشان
را در دریا میاندازند ،بعضیها سرشان را به بدنهی کشتی میکوبند ،بعضیها نفس خود
را نگه میدارند تا خفه شوند ،و باالخره بعضیهای دیگر غذا نمیخورند تا از گرسنگی
بمیرند9 ».

شورشهای بردگان در محل ا سارت ادامه مییابند .ژان م سیپی ،لی ست غیرجامعی
از قیامهایی که در فا صلهی سالهای  1۵۲6تا  1۸31صورت گرفتند و تمامی قارهی
آمریکا را در نوردیدند ،انتشتتار میدهد 10.در برخی از این قیام ها ،بردگان و هندیان
بومی با هم متحد می شوند« :بومیان و سیاهان در سالهای  1۵19تا  1۵33در منطقهی
باهوروکو (در جمهوری دومینیکن فعلی) با انریکیلو 11،در  1۵3۸در ه ندوراس با
المپیرا 1۲،در1۵۴۸در پاناما با بایانو 13،در  1۵۵۲و درسالهای  1۵۵1تا  1۵6۸در ونزوئال
به ترتی

با شاه میگوئل 14و گوآیکائیرپورو  1۵متحد

میشوند16».

قیام پیروزمندانهی ستتن دومینگو در  1۷91به رهبری توستتن لوورتور ستتریعاً
جایگاهی استتطورهای پیدا میکند .این قیام نهتنها در  1۷9۴به لغو بردگی در فرانستته
منجر میشتتود ،بلکه همچنین به اعالم نخستتتین جمهوری ستتیاه در جهان میانجامد.
چهرهی تو سن لوورتور ،در خط سیر و مبارزهی او ،دو لحظهی تاریخی (یعنی نبرد بر
علیه بردگی و مبارزه برای استتتقالل ملی) را به یکدیگر مرتبط میکند .پیروزی او
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نخستین شکاف را در اسطورهی شکستناپذیری سفیدها ایجاد میکند و در نتیجه امید
تازهای در مردمان تحت سلطه بهوجود میآورد .امه سزر ،در زندگینامهای که در 196۲
به توسن لوورتور اختصاص داد ،بهدرستی خاطرنشان میکند که این دیگر یک شورش
کور نیست ،بلکه یک انقالب

است1۷.

اگر در قیامها به بردهداران و اموال آنها حمله میشتتود ،ماروناژ ()marronnage
عبارت استتت از فرار کردن و ستتاختن دوبارهی ز ندگی جمعی آزاد در جنگل ها و
کوهستتتان ها .مقاومت جمعی در برابر بردگی بنابراین «دو مستتیر متفاوت ،و حتی
متضاد ،در پیش میگیرد :برداشتن اسلحه و تخری

خانهها یا توسل به فرار گروهی و

ساختن ف ضایی متفاوت و خاص 18 ».این دو شکل گاه ،با حملهی بردگان فراری به
مزارع ،با هم تالقی پیدا میکنند .دهکدههایی که بردگان فراری در آنها پناه میگیرند
نوعی مناطق آزادشتتده ،در برابر جامعه ،را تشتتکیل میدهند .در این مناطق ،مناستتبات
اجتماعی میان انستتانهای آزاد تجربه میشتتودو آیینهای آفریقایی به اجرا درمیآیدو
آیینهای خاص (قصتته ،رقص ،موستیقی) ،در پاستتخ به انکاری که بردهداری به عمل
میآورد ،توستتعه مییابد .آیین وودو ( ،)Vaudouکه از ماروناژ جداییناپذیر استتت،
«آنچه را که پاره شتتده استتت "دوباره می دوزد"»  19و «نخستتتین شتتکل مقاومت
فرهنگی»  ۲0را تشتکیل میدهد .از گوستپل ( ،)Gospelبلوز و جاز گرفته تا موستیقی
رگه ( )Reggaeدر این مقاومت فرهنگی ریشه دارند.
این مقاومت ها در درون خود مزارع نیز انجام میگیرند .ماریز کُنده (رماننویس
اهل گوادولوپ) ،در رمان تمدن بو سال ،سقط جنین و م سموم کردن دامها را نیز به
فرار بردگان اضافه میکند.
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کنفرانس برلین (در ستتال  ،)1۸۸۵که در جریان آن کشتتورهای اروپایی برای
تقستتیم قارهی آفریقا به اتفاقنظر میرستتند ،باعث هجوم قدرتهای اروپایی تتتتت و
سرمایهداران تتتت به سمت آفریقا می شود .این فاز دوم فتح ،نیز ،با مقاومتهای شدید
مواجه می شود .جنبشهای شورشی ،با وجود عدم توازن قوا ،در سرتاسر قارهی آفریقا
و برعلیه تمامی استتتعمارگران گستتترش می یابند .فاتحان فرانستتوی در داهومی ۲۲با
جنگجویان شتتاه بهانزن ۲3مواجه میشتتوند و در ستترتاستتر غرب آفریقا به جنگجویان
ساموری توره  ۲4برمیخورند .سربازان انگلیسی در سودان با مقاومت مردان مهدی ابن
عبداهلل  ۲۵روبرو میشتتوند .نیروهای آلمانی ،در کامرون ،باید با مقاومت باکوری ها
( ،)Bakweriکه کووا لیکنی ۲6آن را رهبری میکرد ،م قاب له میکرد ند .در آفری قای
جنوبی در ستتال  ،1۸۷9جنگجویان زولو تحت رهبری فرماندهی خود چاکا ،قشتتون
انگلستان را تارومار

میکنند۲۷ .

در جنوب غربی آفریقا ،مقاومت مستتلحانهی هوتانتوها ( ،)Hottentotsهرهروها
( )Hererosو ناناها ( )Nanasبرعلیه اشتتغالگران آلمانی ،که از ستتال  19۰3تا  19۰۷به
درازا میک شد ،با یک ک شتار گ سترده به پایان میرسد :در حالی که جمعیت هرهروها
در سال  19۰3به ه شتاد هزار نفر بالغ می شد ،سه سال بعد تعداد آنها به بی ست هزار
نفر کاهش پ یدا میک ند ۲8.م اال های مت عددی از م قاو مت و چهره های م قاو مت در
کشورهای واقع در جنوب صحرای آفریقا میتوانند در اینجا ذکر شوند ،مخصوصاً ماال

شتتاه مِنِلِک دوم ( )Menelek IIکه پیروزی او بر استتتعمارگران ایتالیایی در  1۸96از
اتیوپی ،برای ستتایر مقاومتهای آفریقا ،یک امید و یک نماد میستتازد :این امید که
استقالل ممکن است .در شمال آفریقا ،جایی که استعمار فرانسه منتظر کنفرانس برلین
نمانده بود ،و ضعیت م شابهای برقرار ا ست .قیامهای م سلحانه تا اوایل قرن بی ستم ادامه
پ یدا میکن ند .در الجزایر ،از  1۸3۰تا  ،1۸۸1یک ق یام جای خود را به ق یام دیگر
میدهد .امیر عبدالقادر ۲9،که تا سال  1۸۴۷قیام م سلحانه را رهبری میکند ،به مرجعی
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برای قیامهای بعدی تبدیل میشود .چند دههی بعد ،قیام المکرانی  30در « 1۸۷1آیندهی
مستعمره را موقتاً به خطر

میاندازد31» .

البته ،مقاومت در برابر هجوم ا ستعمار در سرتا سر قاره شکل واحدی ندارد و از
قدرتی یکستتان برخوردار نیستتت .برخی از پادشتتاهان و رؤستتای قبایل به خدمت
تجاوزگران درمیآیند و در کنار آنها می جنگند .با وجود این ،قیامهای ضداستعماری
آن قدر و سیع و نیرومند ه ستند که ،ورای سرزمینهایی که این قیامها در آنجا رخ
دادند ،وارد حافظههای جمعی میشتتوند .فرانتس فانون این حافظهی جمعی از مقاومت
در برابر اشغال استعمار را یکی از عوامل «پختگی» آگاهیهای استعمارزدگان میداند:

باید نق شی را که تاریخ مقاومت ملی در برابر تجاوز ا ستعمار ،در این پختگی
ایفا میکند ،نمایان کرد .چهرههای بزرگ مردم استعمارزده همواره چهرههایی
هستند که مقاومت ملی را در برابر تجاوز رهبری کردهاند .بهانزن ،سون دیاتا،
ستتاموری ،عبدالقادر در دورهی پیش از عمل ،با قوتی ویژه در خاطرهها زنده
می شوند .این ن شانهی آن ا ست که مردم آمادهی حرکت می شوند تا به زمان
مردهای که رهآورد استعمار است پایان دهند و تاریخ را

بسازند3۲.

برتری تکنیکی ارتش های استتتع ماری شتتکستتتت جنگجو یان آفری قایی را
اجتنابناپذیر میستتازد .استتتعمارزدگان در بهترین حالت با تفنگهای چخماقی و در
بدترین حالت با نیزه ها و تیرهای ستتمی با تفنگ های خودکار استتتعمارگران مقابله
میکنند .با این همه ،شک ست نظامی و تمکین سیا سی به معنای پایان مقاومت نی ست.
مقاومت شتتکلهای جدیدی پیدا میکند ،که اولین آن خودداری از تماس با اشتتغالگر
استتت .بستتیاری از استتتعمارزدگان ،مانند آن الجزایریهایی که به ستتمت شتترق فرار
میکنند  33یا مانند مردم قوم فنگ که تا آنجا که ممکن ا ست به اعماق جنگلها پناه
می برند 34،راه مهاجرت را درپیش میگیرند .آمادو هامپاتبا ،چندین ماال از این «فرار
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از ستتفیدها» در مالی ارائه میدهد« :هر چیزی که کموبیش به ستتفیدها و امور آنها
مربو میشد ،از جمله رفتگرانشان و آشغالهایشان ،برای سیاهان تابو بود .نمیبایستی
به آنها دست زد و حتی نگاه

کرد3۵ ».

خرابکاری اقتصتتادی ،ستتالح دیگر تمرد استتت .برای ماال ،دهقانهای تانگانیکا
بذرهای پنبه را میجو شاندند تا نتوانند سبز شوند 36 .در جاهای دیگر مانند سیرالکون،
هنگامی که برای نخستتتین بار در  1۸9۸اخذ مالیات آغاز شتتد یا در کشتتور زولو در
 ،19۰6خودداری از پرداخت مالیات میتوان ست به « شورشهای مالیاتی» و سیع ختم
شتتود 3۷.به فصتتل مقاومت اقتصتتادی ،باید همچنین قتل مأموران مستتکول اجرای رژیم
ارضی در الجزایر 38و یا مسموم کردن مسکوالن انبارها توسط موسیها  39را اضافه کرد.
مقاومت فرهنگی ،به سهم خود ،پس از شکست مقاومتهای مسلحانه برعلیه اشغال
ا ستعمار ،به طرز خا صی گ سترش مییابد .فرهنگ به پناهگاهی تبدیل می شود که در
آن حافظهی جمعی حفظ و بر هویتِ انکار شده و خوار شده تأکید می شود .در مقابل
گ شایش معدود مدارس ا ستعماری در م ستعمرات تو سط هیکتهای مذهبی خارجی،
وسیعاً در مکت خانهها سرمایهگذاری می شود 40 .برای نمونه پیشروى سریع اسالم ،در
خطه ای که امروزه به نام بورکینافاسو شناخته می شود ،نشان میدهد که چهگونه ا سالم
به «دین مقاومت بر علیه فاتحان اروپایی و رؤستتای ستتنتی تبدیل میشتتود 41».ژان ت
لویی تریو (تاریخدان) در تحلیل خود از گرویدن جمعی اهالی روستای آهوآ در پایین
ستتاحل عاج به استتالم به همین نتیجهگیری میرستتد 4۲ .جنبشهای مستتیحایی ،که
خ صو صیت م شترک آنها «مطالبهی بازگ شت به ارزشهای آبا و اجدادی» 43ا ست،
ظاهر میشتتو ند .جنبش های الت قاطی به ستتهم خود ع ناصتتری از جزم یات اد یان
استتتعمارگران را به عاریه میگیرند ،برای اینکه «قدرتش را از آن خود کنند و آن را
برعلیه اشغالگر مورد استفاده قرار

دهند44».
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ترانهها و رقصها ،به همین طریق ،برای مقاومت در برابر پروژهی ا ستعمار ب سیج
میشتتوند .ترانس رانژه (تاریخدان) ،با تحلیل رقص بنی ( )Béniدر آفریقای مرکزی،
مشتتاهده میکند که «از طریق شتتبکههای ایجاد شتتده توستتط گروههای رقص بنی
فرهنگهای اپوزی سیون تمرد و سرک شی تدارک دیده می شوند» و ،با ب سط دادن
اندیشهی خود به جشنهای شهری« ،عالئم پیشرس اغتشاشات اجتماعی

استقاللها»4۵

را میبیند.
تنوع و ا ستمرار شکلهای مقاومت در برابر بردهداری و ا ستعمار ،تحلیل فرانتس
فانون را تصتتدیق میکنند که خاطرنشتتان می ستتازد استتتعمارزده «مغلوب شتتده ،اما
د ستآموز ن شده ا ست .او تحقیر شده ،اما متقاعد ن شده که حقیر ا ست .او با شکیبایی
منتظر آن ا ست که اروپایی م ستعمرهن شین ه شیاری خود را از د ست دهد تا روی او
بپرد .عضالت استعمارزده همواره در انتظار

هستند46».

مقاومت دیاسپوراهای سیاهان آفریقایی
آنتِنور فیرمن (1911تتت )1۸۵۰جامعه شناس و دولتمرد اهل هائیتی ،در کتابی که
در سال  1۸۸۵منتشر میکند ،به نظریههای نژادپرستانهی ژوزف آرتور دو گوبینو ،که
کتاب او «ج ستار در باب عدمت ساوی نژادهای انسانی» بی ست سال پیش از این منت شر
شده بود ،پا سخ میدهد 4۷.فیرمن ،به طرزی ا ستادانه ،از بنیادهای تکوریک و شبهعلمی
ا ستعمار و جدایی نژادی پرده برمیدارد ،و ع صر جدیدی را برای «نژاد سیاه» اعالن
میکند .نوی سندهی کتاب ،که شور و ولولهی مهمی در دیا سپورای سیاهان و در میان
نخبگان آفریقایی ایجاد میکند ،به یکی از طالیه داران پانآفریکانیسم تبدیل میشود.
کلمهی «پانآفریکانیستتم» برای نخستتتین بار ،به انگلیستتی ،در ستتال  ،19۰۰با
برگزاری یک «کنفرانس پان آفریکن» ظاهر می شود ،اما آرمان پانآفریکانی سم البته
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قدیمیتر ا ست .در اروپا ،از قرن هجدهم به بعد ،کتابهایی تو سط بردگان آزاد شده
منتشتتر میشتتوند :آنتون ویلهلم آمو در  1۷۲9دربارهی حقوق آفریقاییان در اروپا را

منتشتتر میکندو  48کوبنا اوتوباه کوگانو در  1۷۸۷تفکراتی دربارهی خرید و فروش و
بردگی سیاهان را به چاپ میرساند 49،اولوداه اکیانو در  1۷۸9زندگینامهی خود را می
نویسد ۵0.از سوی دیگر ،جیمز سومرست (بردهی اهل ویرجینیا) در  ،1۷۷۲در لندن ،بر
علیه ارباب خود اقامهی دعوی میکند و دادگاه حق را به او میدهد .رأی قاضتتی لرد
مانستفلد رویهی قضتایی میشتود« :هر بردهای که به خاک بریتانیا پا بگذارد ،قطعاً و
بالفا صله آزاد میگردد ۵1» .این کتابها و این دادر سی میتوانند «پایهی محکم نوعی
"پیشتاریخ" پانآفریکانیسم»  ۵۲محسوب شوند.
اگر قرن هجدهم قرن طالیهداران بود ،قرن نوزدهم ،قرن نخ ستین ابتکارات ا ست.
این ابتکارات شکل پروژههای بازگ شت بردگان سابق به آفریقا را به خود میگیرند.
اما این پروژهها دو تعریف مت ضاد از «آفریقا» را پدیدار می سازند .نخ ستین تعریف را
کشیش سیاهپوست پروتستان آمریکایی آلکساندر کرومل ( 1۸9۸ت ت  )1۸19به دست
میدهد .برای او آفریقا «از اقیانوس اطلس تا اقیانوس هند» و از « مدیترانه تا دماغهی
امید نیک» گستتترده استتت ۵3.تعریف دوم از آن مارتین روبینستتون دوالنی (1۸1۲ت
 ،)1۸۸۵پز شک سیاهپو ست ،ا ست که اعالن میکند« :آفریقا برای نژاد آفریقایی و
ستتیاهان برای حکومت کردن ۵4».در حالی که هیچکدام از این دو تعریف هنوز مورد
استتتفاده قرار نگرفتهاند ،مقابلهی میان «پانآفریکانیستتم» و «پاننِگریستتم» شتتکل
میگیرد.
با وجود این اختال فات ،مجموع این ا ندیشتتم ندان در یک نظر گاه ت کاملی ت
مکانی ستی (اوولو سیونی ستی) با یکدیگر اتفاقنظر دارند« :دوالنی و سایر طرفداران
مهاجرت می خواهند در غرب آفریقا کشتتوری از ستتیاهان پروتستتتان به منظور
"ارت قادادن" و "مستتیحیکردن" بوم یان ای جاد

کن ند۵۵».

مارکوس موز یا اورلیوس
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گاروی ( 19۴۰ت  ،)1۸۸۷روزنامهنویس اهل جامائیکا ،و ویلیام ادوارد بورگهارد دوبوآ
(1963تتت  ،)1۸6۸جامعهشناس آمریکایی ،با این اوولوسیونیسم قطع رابطه میکنند .اما
بنیادهای تکوریک و ایدئولوژیک که آن دو بر آنها تکیه دارند ،از ریشتته با یکدیگر
مخالف هستند.
اولی طرفدار بازگ شت به آفریقا ا ست ،و این امر را راهحل م سألهی سیاه میداند.

انجمنی که او در ستتال  1916تأستتیس میکند ،انجمن بهبود جامع وضتتعیت ستتیاهان
( ،) Universal Negro Improvement Associationو ارگان رسمی آن ،جهان سیاه ) The
 ،) Negro Worldسریعاً به مراجعی برای مبارزان سیاهپو ست در سرتا سر دنیا تبدیل
می شوند .گاروی قویاً به شنا ساندن تمدنها و فرهنگهای قدیمی آفریقا کمک و به
این ترتی

در جنبش و سیع تأکید بر غرور نا شی از سیاه بودن شرکت میکند .او با

شوق فریاد برمیآورد «به نژاد خود افتخار کنید! همانطور که پدرانتان در گذ شته به
آن افتخار میکردند .تاریخ گذ شتهی شما زیبا ا ست ،و آنچه ما ساختهایم جهان فردا
را مبهوت خواهد

ساخت۵6».

مبارزه برای افتخار به خود ،با این حال ،بر یک بنیاد نژادی ستتاخته میشتتود و
گاروی میپذیرد که در جستجوی خلوص نژادی است .باالخره اینکه گاروی با مبارزه
برای برابری مخالف است که ،به نظر او ،سیاهان آمریکا را از بازگشت به آفریقا دور
میکند .گاروی که «بنیانگذار» ۵۷پان نِگریستتم محستتوب میشتتود ستتریعاً به چهرهی
کلیدی آن تبدیل میگردد.
دوبویز ،نویسندهی آثار مختلف دربارهی مسألهی سیاه در آستانهی قرن

بیستم۵8،

به سهم خود در  19۰9در ایجاد انجمن ملی برای پیشرفت مردم رنگینپوست National
)  ) Association for the Advancement of Colored Peopleشتترکت میکند .اگر چه
دوبویز در مبارزه برای تأکید بر فرهنگ و هویت سیاه با گاروی ا شتراک نظر دارد،
اما او معتقد استتت که این مبارزه در وهلهی اول باید در چارچوب ایاالت متحدهی
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آمریکا صورت پذیرد .او همچنین برابری حقوقی را در قل

تحلیل خود قرار میدهد.

دوبویز رکن کارگری کنفرانس پان آفریکن لندن ،در سال  ،19۰۰و نیز پنج کنفرانس
پان آفریکن دیگر است که از سال  19۲1تا سال  19۴۵برگزار میشوند.
گاروی و دوبویز ،در موضتتوعات بستتیاری ،مخالف یکدیگر هستتتند .دوبویز بر
برابری حقوق برای همه ،م ستقل از من شاءِ اجتماعی یا رنگ پو ست ،پاف شاری میکند.
گاروی شعار «بازگشت به آفریقا» ( )Back to Africaرا سر میدهد درحالی که دوبویز
شتتعار «آفریقا برای آفریقاییها» ( )Africa for Africansرا ترجیح میدهد ۵9.در حالی
که گاروی «مدافع سرسخت سرمایهداری است» 60،دوبویز به سوسیالی سم نظر دارد و
بیش از بیش از اندیشهی کمونیسم تأثیر

میپذیرد61.

با این حال دوبویز مدتها به استفاده از اصطالح پاننِگریسم ادامه میدهد .او بعداً،
مخصو صاً برای فاصله گرفتن از رویکرد نژادی گاروی ،این اصطالح را رها میکند و
ترجیح میدهد از اصتتطالح پانآفریکانیستتم استتتفاده کند .اصتتطالح اخیر ظاهراً برای
نخ ستین بار تو سط هانری سیلو ستر ویلیامز (1911تتتت  ،)1۸69وکیل دادگ ستری اهل
ترینیداد ،هنگام جلستتهی مقدماتی کنفرانس پانآفریکن لندن در ستتال 19۰۰مورد
استتتفاده قرار گرفته بود 6۲.ویلیامز بنیانگذار انجمن آفریقا )  ) African Associationدر
 1۸9۷است که کنفرانس لندن را سازماندهی میکند .او مانند دوبویز مخالف «هرگونه
رویکرد نژادی به م سألهی سیاه ا ست ،رویکردی که هر آن میتواند به نژادپر ستی
منتهی شود 63».بنابراین پانآفریکانیسم را میتوان عبور از پان نِگریسم ،از طریق کنار
گذاشتن معیار رنگ پوست و جایگزین کردن تعلق به یک ملت مستعمره به جای آن،
تعریف کرد.
کنگره های پان آفریکن به تدریج تحول پیدا میکنند .آنها از فراخوان برای یک
ا ستعمار ان سانیتر در سالهای اول ،به سمت مطالبهی ا ستقالل در کنگرهی منچ ستر
( – )19۴۵که قوام نکرو مه و جومو کن یا تا در آن شتتر کت دار ند – ج هتگیری

۷41

سعید بواماما  /ترجمهی حمیدرضا سعیدیان

میکنند .قوام نکرومه در کنار جرج پادمور (اهل ترینیداد) یکی از دبیران ستتیاستتی
کنگره است ،در حالی که جومو کنیاتا ،در کنار دوبویز ،دبیر دوم کنگره است.
رو ند تأک ید بر فره نگ و هو یت ،به عنوان لح ظه ای از رو ند آزادی ملی ،در

کشورهای شمال آفریقا نیز قابلمشاهده است .فرانتس فانون ،در دوزخیان روی زمین،
به مقایسه دست میزند:

مبارزهی آزادیبخش ملی با پدیدهی فرهنگی «بیداری اسالمی» همراه است.
جوش و خروش نویسندگان معاصر عرب برای یادآوری صفحات درخشان
تاریخ عرب به مردمشتتان ،پاستتخی به دروغپردازیهای اشتتغالگر استتت.
فهرستتت نامهای بزرگ ادبیات عرب ردیف میشتتوند و گذشتتتهی تمدن
عرب با شور و اشتیاق به اهتزاز

درمیآید6۴.

مردمان شتتمال آفریقا متحمل بردهداری نشتتدند .نیاز به تأکید فرهنگی و هویتی
برای آنها پا سخی به انکار خ شن و شدید ا ستعمار به شمار میرودو هرچند که این
انکار ،در مقایسه با بردهداری جدیدتر و گستردگی آن کمتر است .با این حال هنگامی
که فانون بر شباهت میان روندهایی که در شمال و جنوب صحرای آفریقا در جریان
است تأکید میکند ،حق با او است .محفوظ کدّاش و جاللی ساری ،محققان الجزایری،
م اال های مت عددی از تالش های مردمی به منظور حفظ ک تاب های قدیمی (ن ماد های
گذ شتهی قبل از ا ستعمار) به د ست میدهند 6۵.م صطفی ل شرف اثرات مابتی را که
مطالعهی مخفیانهی این کتابها در مکت خانه در دوران کودکی بر روی او دا شتند به
خاطر

میآورد66.

در قلب متروپلهای استعماری
اگر استعمارها همه باعث ایجاد روندهای مهاجرت می شوند ،این روندها ،برحس
شکل استعمار و جوامع مستعمره متفاوت هستند .برای فرانسه ،مهاجرین اهل کشورهای
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مغرب اکاریت بزرگ مهاجرینی را تشتتکیل میدهند که از مستتتعمرات میآیند .این
مهاجرت استتاستتاً الجزایریها و کارگران را شتتامل میشتتود .تحول کمّی مهاجرت
الجزایریها ،در نیمهی اول قرن بیستم ،سریع و مداوم است .رقم آن در 191۸به ۵۷۲6۴
نفر ،در 19۲3به  1۰9۸۴9نفر و در  193۷به  1۴۸۲61نفر بالغ میشود 6۷.مهاجرت اهالی
م ستعمرات فران سه واقع در جنوب صحرای آفریقا به متروپل ب سیار کمتر و تحول آن
آه سته تر ا ست :بین  3۰۰۰تا  ۵۰۰۰نفر در سالهای دههی  13۵1۷ 68 ،19۲۰نفر در
69 .19۴6

بریتانیا بهنوبهی خود اساساً آنتیلیها ،هندیها و پاکستانیها را فرامیخواند .تا سال
 ،19۴۵صرفنظر از ا صلیت آنها« ،تعداد ساکنان رنگینپو ست بریتانیا به دهها هزار
نفر میرستتد ۷0 ».قدرتهای استتتعماری دیگر ،در نیمهی اول قرن بیستتتم ،فقط یک
مهاجرت حاشیهای آفریقاییها را به خود میبینند .برای نمونه در سال  19۴۵در بلژیک
تنها  1۸3۸آفریقایی زندگی

میکردند۷1.

این مهاجرت ،مستتتقل از جنبهی کمّی آن ،در ه مه جا به پختگی آگاهی های
نا سیونالی ستی قویاً یاری میر ساند .ماال پرتغال ،که مهاجرین به این ک شور را ا سا س ًا
دان شجویان ت شکیل می دادند ،بر این امر گواهی میدهد .تعداد مهاجرین به پرتغال ،تا
زمان استتتقالل مستتتعمرات این کشتتور ،تنها به چند هزار نفر محدود میشتتد .رهبران
استقالل طل

ت افرادی چون آمیلکار کابرال (اهل گینه) ،آگوستینو نتو (اهل آنگوال)،

آلدا ا سپیریتو سانتو(اهل سانتومه) ،پدرو پیرس (اهل دماغهی سبز) ،مار سلینو دوس
سانتوس (اهل موزامبیک) و بسیاری دیگر تتت در لیسبون به سر میبردند .بسیاری از

آنها برای اولین بار در این شهر ،یا دقیق تر بگوئیم در خانهی دان شجویان امپراتوری
( ،)La Casa dos estudantes do Impérioبا یکدیگر مالقات

میکنند۷۲.

انقالب بلشتتویکی 191۷در روستتیه ،بنیانگذاری انترناستتیونال ستتوم در  1919و
ت شکیل احزاب جدید کمونی ست طبیعتاً ب سیاری از مهاجران را در تمامی متروپلهای
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اروپایی مجذوب میکند .شر ه شتم« ،از بی ستویک شر » برای پذیرفته شدن در
انترناسیونال (که در کنگرهی دوم آن به تصوی

رسید) ،به مسألهی استعمار اختصاص

دارد .لحن آن جدید است و مضمون آن جای شبهه باقی نمیگذارد:

«احزاب کشتتورهایی که بورژوازی آنها دارای مستتتعمرات استتت یا بر
ملتها ستتتم وارد میکند باید ،در خصتتوص مستتألهی مستتتعمرات و ملل
ستمدیده ،یک خط م شی کامالً صریح و رو شن دا شته با شند .هر حزب
متعلق به انترنا سیونال سوم وظیفه دارد بیرحمانه عملکردهای امپریالی سم
"خود" را افشتتا کندو از هر جنبش رهاییبخش ،نه در حرف بلکه در عمل
دفاع نماید و خواهان خروج امپریالیستتت های متروپل از مستتتعمرات
شود۷3».

مترو پل های بزرگ ارو پایی ،در این دوره ،به م حل های مال قات م یان ضتتتد
ا ستعمارگرایی ،کمونی سم و بخ شی از دیا سپورای اهل م ستعمرات تبدیل می شوند .در
نتیجهی این امر ،در فاصتتلهی بین دو جنگ جهانی اول و دوم ،تعداد زیادی ستتازمان
تشکیل می شوند که میتوان آن را پیشدرآمد بیداری استقالل در دهههای بعد دانست.
رهبران استتتقالل ها ،مستتتقیم یا غیرمستتتقیم ،با این جوشوخروش گستتترده که
دیاسپوراهای آفریقاییان ت در پاریس ،نیویورک ،لندن یا لیسبون ت را دربر میگرفت
در تماس بودند .با این حال فران سه دارای دو ویژگی ا ست که باعث می شود تا تماس
میان مهاجرین آفریقایی و جنبش کمونیستی در این کشور از جاهای دیگر عمیقتر و
گ ستردهتر با شد .این دو ویژگی عبارتند از مهاجرت تعداد ب سیار زیادی از آفریقاییان
به فران سه و ان شعاب گ ستردهی کمونی ستها از حزب سو سیالی ست و ت شکیل حزب
کمونیست فرانسه در سال .19۲۰
ایجاد «اتحادیهی مستتتعمرات» )  )L’union intercoloniale – UICدر ستتال 19۲1
ون شریهی آن ( Pariaمنفور) ترجمان ت شکیالتی این تماس ا ست .این سازمان برای
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ب سیاری از رهبران نا سیونالی ست یک ف ضای آموزش سیا سی ا ست تتتت رهبرانی مانند
هوشتتی مین( ۷4ویتنامی) ،مستتالی حاج( ۷۵الجزایری) ،المین ستتنگور( ۷6ستتنگالی) یا
ستتاموئل استتتفانی( ۷۷اهل ماداگاستتکار)و و همچنین شتتکلی استتت که به نخستتتین
سازمانهای نا سیونالی ست الهام میبخ شد« .این در واقع بخش م ستعمرات کمیتهی
مرکزی حزب کمونی ست فران سه ا ست که مغربیها و نگویان ده ترویان (ویتنامی) به
آن تعلق دارند .فرد اخیر به همراه سایر عنا صر «اتحادیهی بین م ستعمرات» در سال
 19۲6ت صمیم میگیرند احزاب نا سیونالی ست را ایجاد کنند :ستارهی شمالی آفریقا در
مارس  ،19۲6کمیتهی دفاع از نژاد سیاه در مه 19۲۷و حزب آنام (ویتنام) م ستقل در
 ۲6ژوئن  19۲۷به این ترتی

متولد

میشوند۷8».

احزاب جوان کمونی ست در سایر ک شورهای اروپایی نیز تبلیغات ضدا ستعماری
را به پیش میبرند ،اما نفوذ ضعیف آنها مانع از آن می شود که نتایج م شابهی حا صل
شود .تماسها ،با وجود این ضعف ،برقرار می شوند و احزاب کمونی ست به یک قط
مرجع تبدیل میگردند:

چند آفریقایی رادیکال ،در حین گذراندن تحصتتیالت خود در بریتانیا ،با
رهبران احزاب کمونی ست تماس برقرار میکنند و تحت تأثیر اندی شههای
سیا سی آنها قرار میگیرند .این مورد ج .کنیاتا اهل کنیا ،ق .نکرومه اهل
غنا ،ه ت .ماکولی اهل نیجریه ،ف .ف .اسمال اهل گامبیا و ا .ک .موسازی
اهل اوگاندا ا ست [ ]...در آفریقای پرتغالیزبان ،رو شنفکران مارک سی ست
مان ند آگوستتتینو نتو (بن یان گذار جب ههی خلق برای آزادی آنگوال) و
آمیل کار کابرال (بن یان گذار حزب آفری قا برای استتتقالل گی نه و جزایر
دماغهی سبز) در پرتغال تحت تأثیر حزب کمونی ست این ک شور تربیت
سیاسی

مییابند۷9.
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دو رهبر پانآفریکانی ست ،و .ا .ب .دوبویز اهل آمریکا و ج .پادمور اهل ترینیداد
نیز در دهههای  19۲۰و  193۰به نزدیکی با جنبش کمونیستتتی کمک میکنند .تأثیر
آنها بر تحول کنگرههای پانآفریکانیستتم ،که در باال تذکر داده شتتد ،تعیینکننده
ا ست .نتیجهی دیگر تماس مهاجرین آفریقایی با جنبش کمونی ستی ،سازماندهی یک
کنگرهی ضتتدامپریالیستتتی در  19۲۷در بروکستتل استتت که بر بستتیاری از رهبران
ناستتیونالیستتت تأثیر میگذارد .نهرو از هند ،مستتالی حاج از الجزایر ،محمد حتّی از
اندونزی ،المین سنگور از سنگال ،البکری از سوریه در این کنگره با یکدیگر مالقات
میکنند و مناسبات پایداری میان آنها برقرار میشود.
«انترناسیونال سوسیالیست کارگری» ،در اثر نفوذ فزایندهی جنبش کمونیستی بر
دیاسپورای آفریقایی ،مجبور به اتخاذ موا ضعی می شود که معتدلتر از موا ضع قبلی آن
( که آشتتکارا استتتعماری بودند) استتت .یک قطعنامهی کنگرهی «انترناستتیونال
سو سیالی ست ،»...که در اوت 19۲۸در بروک سل برگزار میگردد ،اظهار میدارد که
« سوسیالیسم ،اصل سلطهی خارجی بر خلقهای استعمارزده را نفی میکند 80».قطعنامه،
م ستعمرات را به دو گروه تق سیم میکند :گروه اول ،م ستعمراتی که « شرایط تمدن
م ستقل مدرن» را دارا ه ستند و باید از استقالل آنها دفاع کرد .گروه دوم م ستعمراتی
هستند که برای استقالل آنها آماده سازی الزم است .اما ترجمان این قطعنامه برحس
احزاب سو سیالی ست متفاوت ا ست :حزب م ستقل کارگر 81در بریتانیا از «ا ستقالل
کامل و بی قیدوشتتر همهی کشتتورهای مستتتعمره دفاع میکند» و «از جنبشهای
نا سیونالی ستی ماوراء بحار پ شتیبانی مینماید» 8۲.برای بخش فران سوی «انترنا سیونال
سو سیالی ست کارگری ( )SFIOم سأله عبارت ا ست از «تبدیل ا ستعمار سرمایهداری به
یک کار بلند مرتبه و برادرانهی تمدن بشری 83».تفاوت قابل توجه است.
بهموازات این قال بندی ضد ا ستعماری در متروپل ،دو جریان پانآفریکانی ست
گوشهای شنوایی را در فران سه پیدا میکنند .انت شار مجموعه ای از آثار نوی سندگان
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سیاهپو ست در  ،19۲۵تحت عنوان جهان سیاه ( ،)The New Negroتو سط آلن لوروآ
الک به جنبش تأکید بر هویت سرعت می بخشد .برخی از مبارزان آفریقایی از ایدهی
«مفتخر از سیاه بودن» و «بازگ شت به آفریقا» دفاع میکنند .برخی دیگر از مبارزان
نبرد برای برابری را ترجیح میدهند ،با این ایده که یا استعمار را ا صالح کنند و یا آن
را از میان ببرند .به این جریانات ،در سالهای دههی  ،193۰تحلیلهای نسل دانشجویان
اهل م ستمرات در سالهای میان دو جنگ جهانی اول و دوم ا ضافه می شوند .یکی از
نخستین تجسمات این جریان اخیر نشریهی دانشجوی سیاه است که تنها یک شماره از
آن ،در مارس  ،193۵منت شر می شود .انت شار این ن شریه از جمله نتیجهی کار لکوپولد
سدار سنگور سنگالی (نزدیک به سو سیالی ستها) و امه سزر مارتینیکی (که بعداً به
حزب کمونی ست فران سه میپیوندد) ا ست .به این ترتی

جنبش « سیاه ستایی» آغاز

می شود که تأثیر عمدهای بر خط سیر رهبران ا ستقاللطل

ک شورهای فران سویزبان

واقع در جنوب صحرای آفریقا خواهد داشت.

چپ اروپایی و مستعمرات
اگر تماس میان چپهای اروپایی و مهاجرین آفریقایی به اروپا به ک س

آگاهی

ناستتیونالیستتتی این مهاجرین ستترعت میبخشتتد ،اما این تماس همچنین با تضتتادهای
بستتیاری مشتتخص میشتتود .کمونیستتتهای آفریقایی بهویژه به احزاب کمونیستتت
اروپایی ایراد میگیرند که چرا این احزاب مستتألهی استتتعمار را یک مستتألهی ثانوی
تلقی میکنند .آنها عدم اجرای ت صمیمات انترنا سیونال کمونی ست را محکوم میکنند
و از اینکه احزاب کمونی ست به انتقاداتی که به آنها می شود کامالً بی توجه ه ستند
اظهار تأسف میکنند.
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باید گفت که این انتقادات شدید و صریح هستند .دیمیتری مانوئیلسکی نمایندهی
شوروی ،در پنجمین کنگرهی انترنا سیونال کمونی ست در  ،19۲۴احزاب کمونی ست
فرانسه و انگلستان را بهشدت مورد حمله قرار میدهد:

در آخرین انتخابات [در فرانستته] ،از هفت کاندیدای تعیین شتتده برای
مستتتعمرات تنها یک نفر بومی استتت .چرا نتوانستتتید ،جز نمایندگان نژاد
مسلط ،کاندیدای دیگری پیدا کنید [ ]...رفقای انگلیسی ما هنوز منفعلتر
ه ستند .آنها بیشتر از هرک سی تحت تأثیر پیشداوری نژادی قرار دارند
[ .]...ما از شتتما که هنگام حمله به انقالب روستتیه فریاد برآوردید« :به
روستتیهی شتتوراها تعدی نکنید!» بستتیار ممنون هستتتیم .انترناستتیونال
کمونیستتت ،روزی که شتتما دلیرانه فریاد برآورید« :مستتتعمرات را رها
کنید!» از این هم بیشتر به شما تبریک خواهد

گفت84.

موا ضع احزاب کمونی ست اروپایی ،از سال  ،19۲۵رو شنتر می شوند و ضد
ا ستعمارگرایی این احزاب قابلتوجهتر و تهاجمیتر می شود .جدا از حزب کمونی ست
فران سه ،هیچ یک از این احزاب از نفوذ کافی برای رهبری کمپینهای ضدا ستعماری
گسترده برخوردار نیستند .در فرانسه ،عملیات ضد استعماری یکی پس از دیگری انجام
میگیرند :کمپین بر علیه جنگ ریف 8۵،بر علیه جنگ در سوریه ۸6 ،بر علیه جشنهای
صدمین سال استعمار

الجزایر8۷.

با این حال ،پیروزی جبههی مردمی در فران سه آغاز تغییر م شی حزب کمونی ست
فران سه ا ست .ائتالف با رادیکالها و سو سیالی ستها ،که به دلیل اعتالی فا شی سم در
اولویت قرار دا شت ،موج

می شود تا کمونی ستها دیگر از مطالبهی ا ستقالل برای

مستتتعمرات حرفی نزنند .این چنین تغییری الزاماً برخی ها را مأیوس میکند و برخی
دیگر آن را یک خیانت تلقی میکنند .در هر دو مورد فعالین ناسیونالیست از این پس
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به حزب کمونیست فرانسه به عنوان حزبی نگاه میکنند که در اردوی «طرفداران شبیه
شدن» قرار دارد« .طرفداران شبیه شدن» در واقع برابری حقوقی ،و نه ا ستقالل ،را
بهعنوان دورنمای مطالبات استعمارزدگان پیشنهاد میکنند.
بریتانیا این منطق شتتبیهستتازی را به ارث نمیبرد .هنگام ظهور جنبش بزرگ
استعمارزدایی ،بریتانیاییها تحتتأثیر از دست دادن سیزده مستعمرهی خود در آمریکا
در  ،1۷۸3پس از یک جنگ طوالنی ا ستقالل ،موا ضع ظاهراً بازتر ،و در هر صورت
پراگماتی ستیتری اتخاذ میکنند .آنها ،پس از ایجاد سی ستم ادارهی غیر م ستقیم در
مستعمرات خود ،در اعطای شکلی از خودمختاری سیاسی به استعمارزدگان (با این ایده
که تغییر بسیار تدریجی صورت خواهد گرفت) کمتر از همتایان فرانسوی خود محتا
هستند .در پایان این روند وضعیت سلطه دیده می شود ،یعنی دولتی که از خودمختاری
داخلی برخوردار است اما عضو امپراتوری باقی می ماند .ماال کانادا یا استرالیا بهعنوان
مدل برای سایر م ستعمرات پی شنهاد می شود .با این حال ،دورهی گذار میتواند ب سیار
طوالنی باشد.
مالکولم مکدونالد ،وزیر م ستعمرات بریتانیا ،در سخنرانی خود در مجلس عوام به
تاریخ  ۷دسامبر  193۸این منطق را چنین خالصه میکند:

هدف نهایی امپراتوری بریتانیا گستتترش تدریجی آزادی در میان همهی
اتباع اعلیحضتترت ،در هر کجا که زندگی میکنند ،استتت [ ]...میتواند
نستتل ها یا حتی قرن ها طول بکشتتد ،قبل از این که برخی از بخش های
امپراتوری استعماری بتوانند به خودمختاری دست پیدا

کنند88.

منطق بریتانیا را میتوان چنین خالصتته کرد :اعطای خودمختاری برای احتراز از
نبرد برای ا ستقالل .حزب کارگر به طور کلی با این رویکرد موافق ا ست ،اما در عین
حال خواهان آن استتت که دورهی گذار کوتاه باشتتد .ولی «انعطافپذیرى» بریتانیا
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 ا ستعمار، به محض اینکه اهداف اقت صادی و ا ستراتژیک مهم با شند.عمومی نی ست
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 در آفریقا و،این انبا شت طوالنی تجربیات (مقاومت در برابر بردهداری و ا ستعمار
آگاهی ناسیونالیستی است که پس از جنگ جهانی
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چهرههای انقالب آفریقا
()3

آزادی واقعی این شبهاستقالل نیست که در آن وزیرانی که مسکولیت محدود
دارند با اقت صادی روبهرو ه ستند که تحت ا ستیالی پیمان ا ستعماری قرار
دارد .آزادی عبارت است از پایان بخشیدن به حیات نظام استعماری ،از تفوق
زبان ستمگر و از «تبدیل شدن به یک ایالت» ک شور ا ستعمارگر گرفته تا
اتحاد گمرکی که در واقع مستعمرهی سابق را کماکان در تارو پود فرهنگ
و مد و تصاویر استعمارگر باقی نگهمیدارند.
فرانتس فانون« ،المجاهد» ،آوریل 19۵8
نلسون مانتدال در زندگینامتهی ختود خاطرنشتان میستازد کته « شتکل مبتارزه را
همواره ستمگر تعیین میکنتد و نته ستتمدیده »1 .بته نظتر میرستد کته تحتوالت
جهتتان استتتعمار ،در ستتالهای بعتتد از جنتتگ جهتتانی دوم ،دیتتدگاه او را تأییتتد
متیکننتد .جنتتگ جهتانی دوم موجت

هرجومرجهتتا و آشتوبهایی میشتود کتته

بسیاری از پایتههای متادی ،سیاستی و ایتدئولوژیک استتعمار را درهتم میشتکنند.
یکی از نتایج این جنتگ آن استت کته استتعمارزدایی را در نظتر میلیونهتا تتن از
مردم مستعمرات قابلتصور میستازد .قتدرتهتای استتعماری در شترایط و اوضتاع
جدیتتد مجبتتور میشتتوند ،حتتتی اگتتر شتتده محتاطانتته ،در را بتته روی اصتتالحات
بگشایند .امیدهای مردمی همه جتا را فرامیگیرنتد :در سراستر قتاره ،آگتاهی ملتی
آفریقایی با قدرت تمام بیان میشتود .اگتر چته مطالبتات ناسیونالیستتی شتکلهای
متنوعی بته ختود میگیرنتد (از فعالیتهتای مستالمتآمیز ،کته طیتف وستیعی از
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اقدامات را دربر میگیرند ،تا مبارزهی مستلحانه )،امتا ایتن تفتاوت را نبایتد چونتان
انعکاس مکانیکی «شخصیت» رهبران یتا تنتوع «فرهنگتی» آفریقتا تحلیتل کترد.
گونتتاگونی شتترایط و سیاستتتهای استتتعماری ،همتتانطور کتته مانتتدال یتتادآور
میشتتود ،تنتتوع اشتتکال مبتتارزه و کیفیتتات دسترستتی بتته استتتقالل را توضتتیح
میدهند.

هنگامی که شالودهی استعمار شکاف برمیدارد
جنتتگ جهتتانی دوم در بنیادهتتای ایتتدئولوژیک استتتعمار ،و بتتهویژه در نژادپرستتتی
بیولوژیتتک کتته تتتا آن زمتتان مستتلط بتتود ،شتتکاف میانتتدازد .تجربتتهی نازیستتم،
شرایط و توازن قوا را تغییتر میدهتد .گروهتی از «سفیدپوستتان» ،بترای نخستتین
بار ،سلسلهمرات

نژادی را ( که تا اینجا بترای متردم مستتعمرات حفتظ شتده بتود

) بتر ستایر«سفیدپوستتان» اعمتال میکننتد .کشتورهای اروپتایی تحتت استتعمار
درمیآیند و مردمان آنها متحمل همتان بالیتی میشتوند کته ایتن کشتورها ،طتی
قرنها ،بر میلیونها نفر مردم کشتورهای مستتعمره تحمیتل کردهانتد .امته سته زر،
در  ،19۵۴درسهایی را از این بلبشو استخراج میکند:

هنگتتامی کتته هیتلتتر بتترای نخستتتین بتتار اظهتتارات نفرتانگیتتز ختتود
دربارهی نژاد برتر را جتار متیزد ،مردمتان اروپتا ممکتن بتود تعجت
شوند .بقیه ،یعنی متا متردم مستتعمرات ،زیتاد تعجت

زده

نکتردیمو زیترا قتبالً

ایتتن حرفهتتا را شتتنیده بتتودیم ،نتته از دهتتان هیتلتتر ،بلکتته از دهتتان
اربابانمان ،از دهتان قتدرتهای استتعمارگر [] ...و شتاید نتوآوری بتزرگ
هیتلر صرفاً در این بود که آن روشهتای استتعماری را بتر مردمتان اروپتا
اعمال نمود که کشورهای اروپایی تا ایتن زمتان بترای حفتظ منتافع ختود،
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بدون آنکه ختم بته ابترو بیاورنتد ،آنهتا را بتر ملتهتای غیتر اروپتایی
اعمال کرده

بودند۲ .

فرانتس فانون این استعمار«در قلت

ختاک اروپتا» 3را یکتی از علتل اساستی

عق نشستتتن نژادپرستتتی بیولوژیتتک و جایگزینشتتدن تتتدریجی آن بتتا نتتوعی
نژادپرستی فرهنگی میداند .اگتر چته نژادپرستتی ناپدیتد نمتی شتود ،امتا شترایط
جدید آن را مجبور میکند تتا نقتاب جدیتدی بتر چهتره بزنتد .استتعمار نیتز ،بته
همین صورت ،مجبور استت چهترهی ختود را تغییتر دهتد و در نتیجتهی ایتن امتر
امکانتتات جدیتتدی بتترای مبتتارزه در ختتدمت خلقهتتای تحتتت استتتعمار قتترار
میگیرد.
در مستتتعمرات ،از آنجتتایی کتته مردمتتان آنهتتا بتته نحتتو گستتتردهای در
نبردهای ضد نازیسم شرکت جستتهاند ،بته زیتر ستؤال بتردن استتعمار بتا حترارت
بیشتتتری صتتورت میگیتترد .بنتژامن استتتورا ،تاریختتدان فرانستتوی ،چنتتد رقتتم را
یادآوری میکند« :در مارس  ،19۴۰بنتا بته آمتار وزارت جنتگ فرانسته ،ده هتزار
سرباز اهل هند و چین ،در کنتار ده هتزار سترباز ماداگاستکار و شصتت و هشتت
هزار و پانصد سرباز افریقتای ستیاه در فرانسته بته ستر میبردنتد .درهمتین زمتان
تعداد نیروهای اهل شتمال آفریقتا بته سیصتد و چهتل هتزار نفتر بتالغ

میشتد4».

قتتدرتهای استتتعماری دیگتتر نیتتز بتته همتتین منتتوال عمتتل میکننتتد .امپرات توری
بریتانیا،در جریان جنگ ،دو میلیتون و نهصتد و هفتتاد و سته هتزار نفتر از اهتالی
مستعمرات را بسیج میکند ،که دو میلیون و پانصتد هتزار نفتر از آنهتا اهتل هنتد
و بقیه از اهالی سایر مستعمرات هستتند ت در میتان ایتن بختش آختر دویستت و
پنجاه هزار نفر از اهالی آفریقای غربی

هستند۵ .

این مشتارکت در نبردهتا تجربته ای استت کته یکتی از استطورههای اساستی
استعمار ،یعنتی شکستتناپتذیری «مترد ستفید» ،را درهتم میشتکند .در ستالهای
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بعتتد ،نتیجتتهی شتتوک و جراحتتت ناشتتی از فتتتح استتتعمار و استتطورهی شکستتت
ناپذیری استعمارگر با دقت حفظ و نگهداری میشوند.
آبراهام ندینگا ت مبتو (تاریختدان اهتل کنگتو برازاویتل ) ،بتا تحلیتل روابتط
نگاالها در کنگتو برازاویتل بتا اروپاییتان مستعمرهنشتین ،رونتد تولیتد و بازتولیتد
این اسطوره را یادآور میشود:

هنگتتام گیرافتتتادن ،تبعیتتت کتتردن از متترد ستتفید یتتا رنتتج ختتود را
تحمل کردن بهتر از مقاومت کردن و دو برابتر رنتج کشتیدن استت .بته
ایتن ترتیت

استطورهی شکستت ناپتتذیری و برتتری مترد ستفید ایجتتاد

میشتتود [ .] ...ستتفیدها ختتود بتتر ضتترورت تتترویج چنتتین استتطورهای
آگاهی دارنتد و ستعی میکننتد ،هتر بتار کته وستایل آن را در اختیتار
دارند،برتری خود را نشان

دهند6.

این استطوره ،بعتد از جنتگ جهتانی دوم ،متالشتی میشتود .مضتمون تتاریخی
جنگ از نظر آفریقاییها دور نمیماند .آنهتا ،ماتل همتهی محکومتان ،بته وقتایعی
کتته ضتتعفهای استتتعمارگران را برجستتته میستتازند ،توجتته دقیتتق دارنتتد و بتته
منظور زنده نگهداشتن امیتدهای ختود بترای آزادی ،ایتن وقتایع را متد نظتر قترار
میدهند .نخستین جمهوری ستیاهان در هتاییتی از جملتهی ایتن وقتایع استت کته
سریعاً به «نماد سیاسی فخر و آزادی ،بترای ستایر کشتورهایی کته بته دنبتال حتق
تعیین سرنوشت سیاستی ختود هستتند ،تبتدیل میشتود ۷».پیتروزی متردم اتیتوپی
در  ،1۸96در آدووا ،در برابتتر ایتالیتتای تجتتاوزگر ،ایتتن کشتتور را بتته «نمتتاد
یگانهی آزادی و استتقالل در آفریقتا» 8تبتدیل میکنتد .مشتارکت ستربازان اهتل
مستتعمرات در جنتتگ جهتانی اول نیتتز ،استطورهی شکستتت ناپتذیری استتتعمارگر
را متزلزل میکند .همانطور کته آمادوهامپاتته بتا خاطرنشتان میستازد ،روایتهتا
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و حکایتهتتا ی ستتربازان قتتدیمی تتتا دورافتتتاده تتترین روستتتاها میرونتتد و
میآموزند که «انستان ستفید ابرمتردی نیستت کته از حمایتت الهتی یتا شتیطانی
برخودار باشدو او انسانی ماتل آنهتا استت و ماننتد آنهتا دارای ستجایا و معایت ،
قدرت و ضعف میباشد».

9

اگتتر شکستتتهای ارتشهتتای اروپتتایی (در آغتتاز جنتتگ) استتطورهی
شکستناپذیری قدرتهای استعماری را ناگهتان درهتم میشتکند ،ایتن تحتول بتر
فرانسه تأثیر عمیقتری دارد (بته دلیتل شکستت ایتن کشتور در  19۴۰و همدستتی
رژیم ویشی با آلمان نتازی) .در حتالی کته بریتانیتا در مقاومتت در برابتر تهتاجم
آلمان متحد ظاهر میشود ،فرانسه قتدرتی شکستت ختورده و دچتار تفرقته معرفتی
میشود.
پیاده شتدن نیروهتای آمریکتایی و بریتانیتایی در در شتمال آفریقتا در ،19۴۲
در شرایطی که روزولتت آگاهانته از حتق تعیتین سرنوشتت ستخن میگویتد ،بتر
آگتتاهی استتتعمارزدگان شتتدیداً و قوی تاً تتتأثیر میگتتذارد .لتتویی ریگتتو ،معلتتم در
الجزایتر« ،تغییتر طترز فکتر بومیتان» بعتد از جنتگ را مشتاهده میکنتد .او ایتن
تغییر را نتیجهی عوامتل زیتر میدانتد« :بیحیایتت شتدن فرانسته پتس از شکستت
 ،19۴۰و تماس بتا نیروهتای متفقتین از ستال  ،19۴۲مخصوصتاً بتا آمریکاییهتا و
بازگشت الجزایریهایی کته در نبترد بترای آزادی فرانسته شترکت کترده بودنتد،
و انتظار پاداش داشتند ،به

خانههایشان10 .

فرانستته از ایتتن پتتس دیگتتر تنهتتا طتترف گفتتتوگوی ستتازمانهای سیاستتی و
مبتتارزان ناسیونالیستتت نیستتت .ستتلطان متتراکش ،در  ۲۲ژانویتته  ،19۴3در شتتهر
آنفتتا بتتا فتترانکلین روزولتتت دیتتدار میکنتتد .در الجزایتتر ،فرحتتت عبتتاس رهبتتر
ناسیونالیستتت بتتا رابتترت متتورفی (نماینتتدهی مستتتقیم ریتتیسجمهتتور آمریکتتا)
گفتوگو میکنتد .مبتارزان مراکشتی یتک نستخه از مانیفستت ختود را همزمتان
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در اختیتتار مقامتتات فرانستتوی و کنستتولگریهای آمریکتتا و انگلستتتان میگذارنتتد.
در کشتتورهای واقتتع در جنتتوب صتتحرای آفریقتتا ،ظهتتور «جامعتتهی بینالمللتتی»
(که در آن دیگر فقط قدرتهای استتعماری اروپتایی اربتاب نیستتند) نیتز باعتث
پرورش افکار میشود.

حقور ،ستون فقرات نظام بینالملل؟
بتترای آفریقاییهتتا کنتتار گذاشتتتن قتتدرت استتتعماری ،بتتهعنوان تنهتتا طتترف
گفتوگو،بهخصوص از آن جهت محرک و جتذاب استت کته نظتم نتوین جهتانی
از آنها دعوت میکند که فراتتر از «متروپلهتای» ختود بنگرنتد .بتر ویرانتههای
جنگ بته جتای «جامعتهی ملتل» (کته قبتل از جنتگ نشتان داده بتود قتادر بته
تضمین صلح نیست) سازمان جدیتدی ظتاهر میشتود :ستازمان ملتل متحتد .از ایتن
نظتتر ،از همتتان ابتتتدای دهتتهی  ،19۴۰منشتتورها ،اعالمیتتهها و توافقنامتتههای
«بینالمللتتی بتتهمنظور تأکیتتد بتتر رجحتتان حقتتوق بینالملتتل جانشتتین یکتتدیگر
میشوند و حقوق بشر بهعنوان ستتون صتلح پایتدار برقترار میگتردد .شتناعتهای
نازیسم در تعیین جایگتاه جدیتد «حقتوق» در جهتان بعتد از جنتگ نقتش مهمتی
دارند.
ایتتن تحتتول ،بتترای اذهتتان دورانتتدیش ،چشتتمانداز یتتک استتتعمارزدایی
مسالمتآمیز را میگشاید .همانطور کته فرانستوا ماستپرو ،ناشتر و فعتال سیاستی،
خاطر نشان میکند:

متفقتتین غربتتی ،بتتهمنظور غلبتته بتتر توتالیتاریستتم هیتلتتری ،منطقتتاً
میبایستی در برابر متردم جهتان یتک ایتدئولوژی ضتد توتالیتاریستتی را
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اعتتالن میکردنتتد کتته منشتتور ستتازمان ملتتل متحتتد و ستتپس اعالمی تهی
جهتتانی حقتتوق بشتتر ترجمتتان آن بودنتتد .پتتس ،ختتواه نتتاخواه ،در
چارچوب افشای سیستمهای سترکوبگر ،مشتکل میشتد نظتام استتعماری
را در شمار این سیستتمها نیتاورد .اعتالن آرمتان آزادی همتهی انستانها
بتتدون در برگتترفتن استتتعمارزدگان .ستتخن گفتتتن بتته نتتام بشتتریت و
بخشی از آن را به حساب نیاوردن ،امکان

نداشت11.

منشتتور آتالنتیتتک ،کتته در  1۵اوت  19۴1توستتط فتترانکلین روزولتتت و
وینستون چرچیل امضا میشتود ،پایتههای سیاستت جدیتد جهتانی را ،کته متفقتین
میخواستتتند پتتس از جنتتگ ایجتتاد کننتتد ،بنتتا مینهتتد .متتادهی ستتوم ایتتن ستتند
وعتتدههای زیتتادی بتترای استتتعمارزدگان دربتتردارد .بریتانیتتا و ایتتاالت متحتتدهی
آمریکا درواقتع اظهتار میکننتد کته «حتق همتهی خلقهتا را در انتختاب شتکل
دولتی کته میخواهنتد تحتت حاکمیتت آن زنتدگی کننتد محتترم میشتمارندو و
آرزو مینمایند برقتراری دوبتارهی حتق حاکمیتت و دولتت مستتقل ملتهتایی را
که با زور از آنها محروم شده بودند را

ببینند1۲ ».

ترجمههای منشور آتالنتیک بته زبتان فرانسته بته طترز فاحشتی بتا یکتدیگر
اختالف دارنتد .در حتالی کته متتن انگلیستی عبتارت « »the right of all peoplesرا
مورد استفاده قترار میدهتد ،برختی از ترجمتهها بته ستادگ بته «حتق خلقهتا»
اشتتاره میکننتتد .ورای ترجمتته ،ژان ستتوره ت کانتتال و آلبتترت آدو بتتوآهن
(تاریختتدانان اهتتل فرانستته و غنتتا) بتته درستتتی بتر سرشتتت متتبهم منشتتور تأکیتتد
می کنند .یک تفستیر مضتیق ،کتاربرد آن را بته کشتورهایی کته توستط نازیهتا
اشغال شده اند محدود میکنتد .چرچیتل در ستخنرانی ختود در گیلتدهال لنتدن ،در
 1۰نوامبر  ،19۴۲چنین تفسیر میکنتد .یتک تفستیر موستع متتن را بته ادعانامتهای
در محکومیتتت سیستتتم استتتعماری تبتتدیل مینمایتتد .ایتتن دو تاریختتدان مشتتاهده
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میکننتد کتته ایتن متتتن ،در ذهتتن امضتاکنندگان آن،فقتتط بایتد در اروپتتا اعمتتال
شودو اما خلق هتای آفریقتا بایتد آن را کشتف کننتد و ایتن حتق را بترای ختود
مطالبه

نمایند13 ».

منشتور سانفرانسیستتکو (بنیتتانگتذار ستتازمان ملتتل متحتد) ،کتته در  ۲6ژوئتتن
 19۴۵بتته امضتتا میرستتد ،امیتتد عظیمتتی را کتته از ایتتن وعتتدهی حقتتوق بینالملتتل
متولد میشود تقویتت میکنتد .فصتل یتازدهم ایتن منشتور بته مستتعمرات ( کته
«سرزمینهای غیر خودمختار» توصتیف میشتوند) اختصتاص یافتته استتو امتا بتا
این حال ابهامات را برطرف نمیکند .اگتر چته در ایتن منشتور یتادآوری میشتود
که استعمار پدیدهای گذرا است ،امتا تعهتدات منتدرج در ایتن ستند بتهویژه متبهم
هستند .بحث در این است که:

التتف) پیشتترفت سیاسی،اقتصتتادی ،اجتمتتاعی و نیتتز آموزشتتی متتردم
موردبحتث بتتا رعایتت فرهنتتگ آنتتان تتأمین شتتود .بتا مردمتتان مزبتتور
عادالنه برخورد شتود و از آنتان در مقابتل اجحافتات حمایتت بته عمتل
آیدو ب ) توانایی آنهتا بترای بته دستت گترفتن امتور ختود گستترش
یابتد ،آرمانهتتای سیاستی ایتتن متردم در نظتتر گرفتته شتتود و بتر طبتتق
اوضاع و احوال خاص هتر سترزمین و متردم آن و بنتابر متدارج مختلتف
پیشرفتشتتان بتته آنتتان در توستتعهی تتتدریجی نهادهتتای سیاستتی آزاد
کمک

شود14 .

منشور سازمان ملل متحد ،با وجتود عق نشتینی آشتکار در مقایسته بتا منشتور
آتالنتیتتک و بتتا وجتتود برجتتا مانتتدن یتتک ایتتدئولوژی «متمدنکننتتده » ،حقتتوق
استتتعمارزدگان را بتته رستتمیت میشناستتد (امتتا فرامتتوش میکنتتد مضتتمون ایتتن
حقوق را روشن کند) .اگرچته منشتور «جامعتهی ملتل» در 1919در همتین جهتت
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پیش میرفت ،اما این نخستین بتاری استت کته یتک ستند حقتوق بینالملتل ،کته
در اصتتل بتترای امضتتاکنندگان آن «ارزش التتزامآور» دارد ،بتته ایتتن روشتتنی
سرشتتت گتتذرا و متتوقتی استتتعمار و ضتترورت مهیتتا ستتاختن پایتتان آن از طریتتق
اعطای شتهروندی بته استتعمارزدگان را بته رستمیت میشناستد .وارد کتردن ایتن
پویش شهروندی در سیستم استتعماری بته نوبتهی ختود پتویش دیگتری را باعتث
میشود :پویش استقالل .حقتوق بینالملتل بته ایتن ترتیت

«فشتار استتعمار» 1۵را

شل میکند.

قدرتهای استعماری ضعیفشده
ایاالت متحتدهی آمریکتا و اتحتاد شتوروی قتدرتهای پیروزمنتد جنتگ جهتانی
دوم هستند .آمریکا (آخرین قدرت بزرگتی کته وارد جنتگ شتد) ت بتهویژه بته
لطتتف مشتتارکت نیروهتتایش در نبردهتتای شتتمال آفریقتتا ،سیستتیل ایتالیتتا و
نورمانتدی فرانستته ت از چهتترهای «آزادیختتواه» بهرهمنتتد میشتتود .آمریکاییهتتا،
عالوه بر این ،برای معرفی کردن خود چونتان ضتد استتعمار ،دائمتاً تتاریخ ختود را
پیش میکشند .مگر نه اینکه آنها ختود ستابقاً تحتت استتعمار بودنتد مگتر نته
اینکه آنها نیز یک جنگ آزادیتبخش ملتی را پتیش بترده بودنتد جتان فاستتر
دالتتس ،وزیتتر امتتور خارج تهی آمریکتتا ،در  19۵۴استتتقالل آمریکتتا را در تتتاریخ
استعمارزدایی ثبتت میکنتد« :متا نخستتین مستتعمرهای ،در دوران متدرن ،هستتیم
که استقالل خود را به دست آورده است .ما طبیعتتاً نستبت بته آنهتایی کته ماتال
متتا را دنبتتال میکننتتد ،تعلقختتاطر داریتتم 16 ».آمریکتتا ،در ورای ایتتن اظهتتارات،
تالش دارد ت با استتفاده از ضتعف قتدرتهای استتعماری اروپتایی ت جتای پتای
خود را در آفریقا و آستیا بتاز کنتد و از منتافع اقتصتادی و ژئواستتراتژیک ختود
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دفاع نماید .اتحاد جماهیر شوروی ،به ستهم ختود ،در جنگتی ،کته بته بهتای جتان
بیست میلیون نفر از اتباع ایتن کشتور تمتام شتد ،نقشتی اساستی ایفتا کترد .ایتن
کشور نزد خلقهای تحت استتعمار از چهترهی مابتتی برختوردار میشتود ،بتهویژه
آنکته (از ستال  191۷بته بعتد) گفتتاری خصتمانه برعلیته استتعمار اروپتا اتختتاذ
میکند.
قدرتهای استتعمارگر ،مخصوصتاً دو قتدرت اصتلی استتعماری یعنتی بریتانیتا
و فرانسه ،از جنتگ ضعیفشتده بیترون میآینتد .بتا وجتود ایتن بریتانیتا کته ،از
همان آغاز ورود به جنتگ در ستال  ،19۴1سرنوشتت ختود را بته آمریکتا پیونتد
میزند و کامالً به اردوی فاتحان تعلتق دارد ،میتوانتد ستر ختود را بتاال نگته دارد.
فرانسه ،بلژیک و هلنتد ،در عتوض ،مغلتوب شتده بودنتد .بترای فرانسته ،بته دلیتل
سیاستتت همدستتتی حکومتتت ایتتن کشتتور بتتا آلمتتان هیتلتتری و بتتهرغم مقاومتتت
کمونیستتتها و گلیستتتها ،بستتیار مشتتکل استتت کتته از موقعیتتت یتتک فتتاتح
برخوردار باشد.
«ضتتد استتتعمارگرایی» ایتتاالت متحتتدهی آمریکتتا مخصوص تاً در مستتتعمرات
آسیایی پیش برده میشود .برای ماتال روزولتت از قیمومیتت ستازمان ملتل متحتد
بر هندوچین فرانسته دفتاع میکنتد .او در یادداشتتی بته تتاریخ  1۴ژانویتهی 19۴۴
مینویسد« :من اعتقاد دارم که هنتدوچین دیگتر نبایتد بته فرانسته برگتردد ،بلکته
باید توسط یک رژیم تحتالحمایگی اداره شتود .فرانسته ایتن کشتور را،کته بتیش
از سی میلیون نفر جمعیتت دارد ،تقریبتاً یتک قترن تحتت کنتترل داشتته استت و
شرایط زندگی متردم بتدتر از قبتل استت 1۷ ».امتا ختراب شتدن ستریع مناستبات
میان اتحاد جماهیر شوروی و ایتاالت متحتدهی آمریکتا در ماههتای بعتد از پایتان
جنگ پروژهی تحتالحمایگی هندوچین را به خاک میسپارد.

کدام استعمارزدایی؟

نسیم آزادی در آسیا
استتتقالل تمتتامی شتتبه قتتارهی آستتیا ،پ تروژهای بتتود کتته روزولتتت از آن دفتتاع
میکرد .استقالل تنها مستعمرهی آمریکا در ایتن منطقته یعنتی فیلیپتین ،کته بترای
چهتتار ژوییتتتهی  19۴6پیشبینتتتی شتتتده بتتتود ،بتتتهعنوان نمونتتتهای از یتتتک
استعمارزدایی موفتق معرفتی میشتد .آمریکتا هنگتامی کته هلنتد ،پتس از اعتالم
استتتتقالل انتتتدونزی توستتتط ستتتوکارنو در  1۷اوت  ،19۴۵بتتته ستتترکوب
ناسیونالیستها پرداخت منطقتاً بته مخالفتت بتا ایتن کشتور برخاستتند .هلنتدیها،
در مواجهه با مقاومتت ملیگرایتان انتدونزی و محکومیتت از ستوی ستازمان ملتل
متحتتد از یتتک ستتو و تهدیتتد آمریکاییهتتا دایتتر بتتر بتته تعلیتتق درآوردن
کمکهایشان به این کشتور در چتارچوب طترح مارشتال ،مجبتور بته شترکت در
میزگتتردی میشتتوند کتته در ۲۷دستتامبر  19۴9بتته استتتقالل انتتدونزی منتهتتی
میگتتردد 18 .جمهتتوری جتتوان هنتتد ،در کارهتتای ستتازمان ملتتل متحدکتته بتته
پشتیبانی از استقالل اندونزی منجر میشود ،فعاالنه شرکت دارد.
استقالل هنتد (جتواهر امپراتتوری بریتانیتا) ،در اوت  ،19۴۷باعتث هرجومترج
عظیمی در کل جهتان استتعمار ،و بتهویژه در آفریقتای انگلیستیزبان،می شتود .بتا
وجود تقستیم مستتعمره ،بته دو دولتت هنتد و پاکستتان و درگیریهتای ختونین
میان این دو کشور بر سر ترسیم مرزها ،استتقالل شتبه قتارهی هنتد (چته در لنتدن
و چه در مستعمرات آفریقتایی بریتانیتا ) بته مرجعتی بترای یتک استتقالل موفتق
بدل میشتود .بریتانیتا ،بتا گترفتن قیافتهی قتدرتی کته خلقهتا و اصتول حقتوق
بینالملتتل را محتتترم میشتتمارد ،منتتافع ختتود را حفتتظ میکنتتد .انگلیستتیها ،کتته
دسترستتی هنتتد و پاکستتتان بتته استتتقالل را بتتهعنوان رونتتدی «تتتدریجی» در نظتتر
میگیرند و به عتالوه آن را در چتارچوب کامنولتث بته انجتام میرستانند ،متوجته
میشوند که بهرغم زمینهای ظتاهراً نامستاعد میتواننتد از منتافع شتان دفتاع کننتد.
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استقالل ،در نظتر آنهتا ،اجبتاراً بتدترین ستناریو نیستت« :تستلیم شتدن» گتاهی
اجتتازه میدهتتد کتته «همتته چیتتز از دستتت نتترود» و در برختتی متتوارد «مانتتدن را
راحتتر میکند».
ماال هنتد و بته دنبتال آن ماالهتای ستریالنکا و برمته (در  )19۴۸کته بترای
خلقهای تحت استعمار دالیلی هستند کته بته موجت

آنهتا رستیدن بته استتقالل،

بدون توسل به قهتر ،امکانپتذیر استتو ایتن خلقهتا را وامتیدارد کته بته رونتد
استعمارزدایی سرعت بخشند .روابط میتان آفریقتا و هنتد متعتدد و قتدیمی هستتند.
محمد فائق ،وزیتر جمتال عبدالناصتر ،اشتاره میکنتد کته «جنتبش ملتی آفریقتا
تحت تأثیر این شیوهی عمتل (مستالمتآمیز) بتوده استت کته بتهویژه در نتواحی
تحت استعمار بریتانیا جریتان داشتت و هنتد ،بته لطتف حضتور بستیاری از اتبتاع
ایتتن کشتتور در ایتتن نتتواحی ،از روابتتط محکمتتی بتتا ایتتن مستتتعمرات برختتوردار
بود 19».قتوام نکرومته در غنتا ،جولیتوس نتایرره در تانزانیتا یتا کِنِتت کُنتده در
زامبیا و بسیاری دیگر از رهبران ناسیونالیستت آفریقتا گانتدی یتا نهترو را مرجتع
قرار میدهند .برای ماتال نکرومته در «زندگینامته»ی ختود ،کته در  196۰منتشتر
شد ،توضیح میدهد که «دو راه بترای تحقتق ختودگردانی وجتود دارد :یتا توستط
یک انقالب قهرآمیتز ،یتا بهوستیلهی روشهتای مستالمتآمیتز بتا دنبتال کتردن
راههای قانونی و مشتروع»و و نکرومته ،بتا تکیته بتر دو ماتال ،از راه دوم حمایتت
میکند :ماتال «ارتتش بریتانیتا کته در دو نوبتت تتالش ارتتش آلمتان بتهمنظور
حملتته بتته ایتتن کشتتور را بتتا شکستتت مواجتته ستتاختو و پیتتروزی هنتتدیها بتتر
امپریالیسم بریتانیا بهوسیلهی فشار

روانی»۲0 .

استتتقالل در مستتتعمرات فرانستته در آستتیا نیتتز ،در بستتتر بستتیار متفتتاوتی ،در
دستورکار قترار دارد .هوشتی متین در  ۲ستپتامبر  ،19۴۵بتا ارجتاع بته اعالمیتهی
استقالل آمریکا در  1۷۷6و اعالمیتهی فرانستوی حقتوق بشتر و شتهروند ،استتقالل

کدام استعمارزدایی؟

ویتنتتام را اعتتالن میکنتتد .در پتتی آن کتتامبوج و الئتتوس ماتتال ویتنتتام را دنبتتال
میکنند .فرانسه بتا ختودداری از بته رستمیت شتناختن ایتن استتقاللها جنگتی را
برای فتح دوبارهی این کشورها بته راه میانتدازد کته در هفتتم مته 19۵۴بته طترز
رقت باری در دیِن بین فو به پایان میرسد.
فرانسه حتی در کشتوری ماننتد ستوریه کته ،بتا رأی «جامعتهی ملتل»،تحتت
قیمومیت این کشور قرار گرفتته بود،امتا در طتی جنتگ جهتانی دوم استتقالل آن
ت توسط شوروی ،آمریکا ،و حتتی ژنترال کتاترو ( بته نتام فرانستهی آزاد (تت بته
رسمیت شناخته شتده بتود ،مداخلتهی نظتامی میکنتد .نیروهتای فرانستوی ،بترای
مقابله بتا استتقاللطلبان وارد ستوریه میشتوند و دمشتق در  ۲9مته  19۴۵بمبتاران
میشتتود .نیروهتتای بریتانیتتایی در ستتوریه حضتتور دارنتتد و بتته ایتتن دلیتتل جنتتگ
طوالنی نمیشود .تعداد نیروهای نظتامی بریتانیتا بیشتتر استت و آنهتا فرانسته را
مجبتتور میکننتتد تتتا آتشبتتس را بپتتذیرد .ستتناریوی مشتتابه در لبنتتان ،و پایتتان
یکستتان :استتتقالل ستتوریه و لبنتتان در ستتال  19۴6رستتماً بتته رستتمیت شتتناخته
میشود.
و ستترانجام اینکتته ،پیتتروزی مائوتستته دون در چتتین در  ،19۴9بتته مبتتارزان و
رهبران ناسیونالیست اطمینتان ختاطر میدهتد کته زمانته تغییتر کترده و استتعمار
محکوم به نابودی است.
استقاللهای آسیا ،صرفنظر از اینکته بتهطور مستالمتآمیز بته دستت آمتده
باشند یا از طریتق توستل بته ستالح ،در آفریقتا طنتین بیانتدازهای دارنتد .احمتد
سکوتوره ،رهبتر گینته ،در دستامبر  ،196۲دورهی بعتد از جنتگ و اثترات آن بتر
آگاهی و معرفت آفریقا را چنین خالصه میکند:

دیگتتر هتتیچ قتتدرت اروپتتایی نمتتی توانستتت جلتتوی جنتتبش
آزادیبخش را سد کند که ،از اروپای مرکزی تتا ختاور میانته تتا ختاور

۷۷0
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دور ،پشت سر هم ،اجتازهی برقتراری یتا گستترش دمکراستی تتودهای،
آزادی هند ،برمه ،هند و چتین ،ایجتاد جمهتوری خلتق چتین و استتقالل
سوریه و لبنان را میدهد .امروز هتم ،آن توفتانی کته بته لطتف آگتاهی
ما ،بهعنوان انستانها و خلقهتای تحتت استتعمار ،در شترایط زنتدگیمان
ایجاد گردید ،به جریان خود ادامه

میدهد۲1 .

جنگ سرد :ترمزی برای استعمارزدایی از آفریقا
تداوم عوامل مساعد برای استتعمارزدایی ،کته آستیا تتا حتدی از آن بهتره میبترد
و امیدهای زیادی را در آفریقا ایجاد میکنتد ،بتا افتزایش تنشهتای میتان ایتاالت
متحدهی آمریکا و اتحتاد شتوروی مواجته میشتود کته خیلتی ستریع در ماههتای
پتتس از جنتتگ جهتتانی دوم قابتتل مشتتاهده استتت .دو دورهی ریاستتت جمهتتوری
ترومن (که در 1۲آوریل  19۴۵بته جانشتینی روزولتت انتختاب میشتود) نشتانهی
یتتک نقطتتهی عطتتف استتت .تتترومن در ستتخنرانی ختتود در برابتتر ستتناتورهای
کنگتتره ،در  1۲متتارس  ،19۴۷استتتراتژی جدیتتد ختتود را تت کتته اغل ت

از آن بتته

عنوان« دکترین ترومن» یتاد میشتود ت تشتریح میکنتد کته میتتوان آن را در
یک «کلمته» خالصته کترد« :مهتار» ( )containmentهجتوم کمونیستم در ستطح
جهانی .او میگوید« :متن مطمتکن هستتم کته سیاستت ایتاالت متحتدهی آمریکتا
باید این باشد کته از مردمتان آزادهای دفتاع کنتد کته در مقابتل تهدیتد ستلطه و
بندگی ،که از ستوی اقلیتهتای مستلح یتا در نتیجتهی فشتارهای ختارجی متوجته
آنان است ،مقاومت میکننتد [ .]...زمتان آن فرارستیده استت کته ایتاالت متحتده
در اردوگاه جهان آزاد و در رأس آن قرار

گیرد۲۲».

ضدیت با اتحاد جماهیر شوروی بته اولویتت شتمارهی یتک ایتاالت متحتدهی
آمریکا و قدرتهای استتعماری کته در سیستتم دفتاعی ایتاالت متحتده وارد شتده
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اند (همهی قدرتهای استعماری اروپا ،بهاستتانای استپانیا ،عضتو پیمتان نتاتو هستتند
) تبدیل میشود .پشتتیبانی آشتکاری کته در ابتتدای امتر از خلقهتای استتعمارزده
به عمل میآمد ،ناگهان بته مقتام دوم ستقو میکنتد .نتتایج چنتین تحتولی بترای
جنبشهتتای آزادیبختتش آفریقتتا تعیینکننتتده هستتتند .ایتتن جنبشهتتا مجبتتور بتته
وارد شدن در یک درگیری میشوند کته از تصتورات آنهتا بستیار بته دور استت.
«در نظر گرفتن مسألهی استتعمارزدایی در بستتر جنتگ سترد اجتازه میدهتد کته
مسألهی استعمار دیگتر فقتط از زاویتهی رابطتهی میتان متروپتل و مستتعمرات آن
مطالعه نشود .استعمار زدایی باید در چارچوب جهانی بررسی

گردد۲3 ».

کنگرهی خلقهتا برعلیته امپریالیستم ،در بستتر جنتگ سترد ،در ژوئتن ،19۴۸
بتتر استتاس متتدل کنگتترهی بروکستتل در  ،19۲۷در پتتاریس برگتتزار میشتتود.
سازمانهای تروتسکیستت (حتزب کتارگری متحتد مارکسیستتی از استپانیا،حزب
کمونیستتت انترناسیونالیستتت) ،نیتتز هیکتهتتای نماینتتدگی از چنتتدین کشتتور
اروپتتای شتترقی ( رومتتانی ،لهستتتان ،بلغارستتتان ،چکستتلواکی ) ،بخشهتتایی از
احتتزاب سوسیالستتت کتته بتتا مواضتتع استتتعماری رهبتتران ختتود مختتالف هستتتند
فدراستتیون حتتزب سوسیالیستتت فرانستته ،برختتی از نماینتتدگان پارلمتتان انگلستتتان
عضتتو حتتزب کتتارگر ،گتتروه «مشتتعل» از هلنتتد ) ،ستتندیکاها و جنبشهتتای
فرهنگتتی (ستتندیکای معلمتتان ،جنتتبش مهمانستتراهای جوانتتان) و نماینتتدگان
احتتزاب ملتتی آفریقتتا (جنتتبش دمکراتیتتک احیتتای ماداگاستتکار ،جنتتبش بتترای
پیتتروزی آزادیهتتای دمکراتیتتک از الجزایر،حتتزب نتتو دستتتور از تتتونس ،حتتزب
استقالل مراکش) در این کنگره گرد هم میآینتد .طنتین ایتن کنگتره ،بته نستبت
کنگتترهی بروکستتل ،کمتتتر استتت و نماینتتدگان کشتتورهای مستتتعمره نیتتز
کمشمارتر هستند .کنگره اعتالم میکنتد کته طرفتدار استتعمارزدایی کامتل استت
و از جنبشهای آزادیبختش ملتی و از استتقالل مبتارزهی ضداستتعماری در برابتر
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دو «اردوگاه» پشتیبانی متیکنتد .چنتد ستال بعتد ،در  ،19۵۵کنفترانس بانتدونگ
همین بنیادهتای سیاستی را تصتوی

میکنتدو امتا ایتن بتار تحتت رهبتری ختود

استتتعمارزدگان .ژان روس،دبیتتر کتتل کنگتتره ،تنهتتا فرانستتوی دعتتوت شتتده بتته
باندونگ

است۲4.

عالوه بر این بایتد تأکیتد کترد کته ارتباطتات گونتاگون و متعتددی کته در
این چارچوب جهتانی برقترار میشتود ،تتأثیرات زنجیترواری را موجت

میشتوند.

یکی از این تأثیرات مسألهی نژادی درایتاالت متحتدهی آمریکتا استت کته نتهتنها
شکار کمونیستتها و ستایر «خرابکتاران» فرضتی در داختل آن کشتور را مختتل
میکند ،بلکه همچنین در ارتبا متقابتل بتا مبتارزات آزادیبختش ملتی در آفریقتا
قرار میگیترد .در حتالی کته جنبشهتای پتان نگریستت و پتان آفریکانیستت از
اندیشهها و تأمالت روشتنفکران سیاهپوستت در آمریکتا بستیار تتأثیر میپذیرنتد،
ارتباطتتات و همکاریهتتای ایتتدئولوژیک در ستتالهای جنتتگ ستترد بیوقفتته
افزایش مییابند.
اگتتر چتته توافتتق و همراهتتی میتتان کشتتورهای واقتتع در دو طتترف اقیتتانوس
اطلس اولویت مسلم ایتاالت متحتدهی آمریکتا را تشتکیل میدهتد ،بتا ایتن حتال
آمریکاییهتتا تمامتاً بتتا متحتتدین اروپتتایی ختتود هماهنتتگ نیستتتند .تتتالش آنهتتا
حمایتتت از حرکتتت بتته ستتمت استتتعمارزدایی مستتالمت آمیتتز و طرفتتدار غتترب
است .مقامتات آمریکتا ،در واقتع ،از ایتن میترستند کته ناستازگاری قتدرتهای
استعماری (و مخصوصاً فرانسته ،بلژیتک و پرتغتال) جنبشهتای آزادیبختش ملتی
را بتته ستتمت کمونیستتم ستتوق دهتتد .از ایتتن منطتتق تکتتوری «استتتقالل زودرس»
متولتتد میشتتود کتته از برختتی از قتتدرتهای استتتعماری کتته از در نظتتر گتترفتن
آزادی بتترای مستتتعمرات ختتود صتتریحاً امتنتتاع میکننتتد و نیتتز از درخواستتتهای
بیان شده توسط ناسیونالیستتها دائتر بتر رستیدن بته استتقالل کامتل و تمامعیتار،
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فوراً یتا در زمتانی بستیار کوتتاه ،فاصتله میگیترد .هتانری بتایرود مستکول امتور
خاورمیانتته ،آستتیای جنتتوبی و آفریقتتا در وزارت امتتور خارجتتهی آمریکتتا در
دسامبر  19۵3این رویکرد را بهتفصیل شرح میدهد:

ایتتن واقعیتتتی نتتاگریز استتت کتته یتتک استتتقالل زودرس میتوانتتد
خطرناک ،قهقرایتی و مخترب باشتد [ .] ...استتقالل بترای ایتن مردمتان
در خدمت منافع ایاالت متحتده و همچنتین منتافع جهتان آزاد در کلیتت
آن نیست .این استتقالل در ختدمت منتافع ختود ایتن مردمتان تتابع هتم
نیست .هنگامی کته مردمتی موفتق میشتوند در تکتوری حاکمیتت ختود
را برقتترار کننتتد ،بتتی آنکتته آمتتادگی اجتترای آن را در عمتتل داشتتته
باشند ،نتیجته در پایتان داستتان نتاتوانی استتو کته میتوانتد نتاتوانی در
دفتتاع از حقتتوق بشتتر ،در حفتتظ نظتتم،در بهبتتود بخشتتیدن بتته شتترایط
اقتصادی و اجتماعی و ناتوانی در حفظ خود استقالل

باشد۲۵.

اثترات ایتتن دکتتترین جدیتتد بتتر جنبشهتتای آزادیتتبخش ملتتی تعیتتین کننتتده
خواهند بود .در بستر جنتگ سترد ،سرشتت استتقالل ( اینکته آیتا زودرس استت
یا خیر ) براساس این واقعیت ارزیابی میشتود کته آیتا ایتن امتر وحتدت «جهتان
آزاد» را تضتتعیف میکنتتد یتتا بتترعکس موجت

تقویتتت آن میگتتردد .از ایتتنرو

قتدرتهای استتعماری از معرفتی کتردن جنبشهتایی کته بترای آزادی خلقهتتای
استتتعمارزده مبتتارزه میکننتتد بتتهعنوان «کمونیستتتهایی» کتته در ختتدمت اتحتتاد
شوروی قرار دارند ،دست برنمیدارند.
جنتتگ ستترد ،کتته استتتعمارزدگان را در وضتتعیت ناراحتکننتتدهای قتترار
میدهد ،برای قدرتهای استعماری یتک نعمتت غیرمترقبته استت .آنهتا ،پتس از
اینکتته در شتترایط بعتتد از جنتتگ جهتتانی دوم مجبتتور میشتتوند استتتقالل ستتوریه،
لبنتان ،هنتد ،انتدونزی ،ستریالنکا و برمتته را بپذیرنتد ،حتاال دوبتاره میتواننتد بتته
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حفظ امپراتوریهای خود امیدوار باشتند .آنهتا حاضترند اگتر شترایط مقترر کنتد
اصالحاتی را به استعمارزدگان اعطا کنند.

بریتانیا :یک خودمختاری کند ...و در دراز مدت
چرچیتتل ،در پایتتان جنتتگ جهتتانی دوم ،در خصتتوص مستتتعمرات یتتک هتتدف را
دنبتتال میکنتتد :تجدیتتد امپراتتتوری و حفتتظ وضتتعیت پیشتتین .او در  31دستتامبر
 19۴۴وزارت امتتور خارجتتهی بریتانیتتا را متتورد خطتتاب قتترار میدهتتد« :بتته
امپراتوری دست نزنیم ،شعار ما این استت ،و متا نبایتد آن را تضتعیف کنتیم و یتا
محض خاطر چشمان گریتان تجارمتان یتا بته ختاطر خارجیهتا ،از هتر گرایشتی
گرفته ،آن را از بین

ببریم۲6».

با این حال قدمت و قدرت جنبش ملتی در هنتد ،موفقیتت شتعار آن دایتر بتر
نافرمانی مدنی ،به حرکتت در آمتدن رونتد استتعمارزدایی مستالمتآمیز از هنگتام
پیروزی انتخابتاتی حتزب کنگتره در  ،193۷شترکت ستربازان هنتدی در نبردهتا
در طتتی جنتتگ جهتتانی دوم و تأکیتتد دوبتتاره بتتر تعهتتدات دایتتر بتتر استتتقالل در
 ،19۴۰استتتقالل مستتتعمرات آستتیایی را اجتنابناپتتذیر میستتازند .در آفریقتتا
وضتتعیت متفتتاوت استتتو زیتترا رهبتتران بریتانیتتا (در ایتتن زمتتان حتتزب کتتارگر
دولت را در دست دارد) بته هتیچ وجته قصتد ندارنتد آنچته را کته در آستیا بته
انجام آن تن در داده بودند ،درآفریقا پیاده

کنند۲۷ ».

دست نتزدن بته امپراتتوری ،بترای بریتانیاییهتا معتادل سیاستت خودمختتاری
درازمدت ،حتی بستیار درازمتدت ،استت .اصتل تتدریجیبودن استتقالل بنتا نهتاده
میشود ،اما تعیتین متدت دورهی گتذار بته رهتایی در اختیتار بریتانیتا استت .هتر
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مستعمرهای با سترعت ختود ،و بتر طبتق مراحلتی کته تنهتا استتعمارگر آنهتا را
تعیین میکند (با توجه به ارزیتابیاش از توانتایی متردم مستتعمره بترای حکومتت
کتتردن) ،بتته استتتقالل نائتتل میشتتود .اگرچتته یتتک متتدل انگلیستتی کتته بتتهطور
هماهنگ بر مجموع مستعمرات اعمتال شتود ،وجتود نتداردو در عتین حتال منطتق
دستیابی تدریجی به خودمختاری ،بته استتعمارگران بریتانیتایی اجتازه میدهتد تتا
نسبت به هر مستعمره رویکردی پراگماتیستی داشته باشند.
خودمختتتاری ( governmentت  )selfبتتا استتتقالل تفتتاوت دارد .خودمختتتاری
حقوق و اختیارات حکومتی را بته دو حتوزه تقستیم میکنتد :حتوزهی داخلتی کته
مختص دولتت محلتی استت و «مستائل محفتوظ» کته در انحصتار پارلمتان لنتدن
استتت .بهاقتضتتای پراگماتیستتم« ،مستتائل محفتتوظ» در هتتر مستتتعمره (کتته بتته
خودمختاری نائتل شتده استت) متفتاوت استت .از ایتن زمتان بته بعتد دو مبتارزه
مشخصتتهی استتتعمارزدایی از آفریقتتای «بریتانیتتا» هستتتند .مبتتارزهی اول متوجتته
مدت دورهی گذار و مراحلی استت کته متروپتل تتالش میکنتد آنهتا را تحمیتل
نماید .مبارزهی دوم گسترهی «مستائل محفتوظ» را در برمتی گیترد ،کته متروپتل
خواهان گسترش آن استت و دولتت محلتی میخواهتد آن را بته جنبتهی نمتادین
وفتتاداری بتته تتتاج و تختتت بریتانیتتا در چتتارچوب کشتتورهای مشتتترکالمنافع
(کامنولث) محدود کنتد .اگرچته استتعمارزدایی در چنتین چتارچوبی ،در مقایسته
بتا ستایر قتدرتهای استتعماری احتمتاالً کمتتر خشتونتآمیز استت ،امتا مشتتکل
میتتتوان از متتدل انگلیستتی استتتعمارزدایی مستتالمتآمیز ستتخن گفتتت .ستترکوب
خونین قیام «مائو مائو»هتا در کنیتا در دهتهی  ،19۵۰کته بته کشتته شتدن دههتا
هزار نفر انجامید ،این امر را یادآوری میکند.
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فرانسه :خودمختاری به جای استقالل
شکست ژوئن19۴۰ژنترال دوگتل را وادار میکنتد ،بتهمنظور ادامتهی مقاومتت در
برابتتر نازیستتم ،بتته «امپراتتتوری» روی آورد .فراختتوان  1۸ژوئتتن صتتراحتاً بتته
مستتتعمرات ،بتتهعنوان پایتتهی ضتتد حملتتهی ملتتی اشتتاره میکنتتد .گروههتتای
مستعمرات ،تا پایان جنتگ ،بتهطور گستترده در عملیتات جنگتی و در آزادستازی
متروپل شرکت میکنند .ایتن تجربته امیتدهای زیتادی را بترای ختروج از «شت
استعمار» برمیانگیتزد .در پایتان جنتگ ،ستندیکاها ستریعاً در همتهی کشتورهای
مستعمره و در اغل

بخشهتای اقتصتادی تشتکیل میشتوند .ایتن ستندیکاها کتار

اجباری ،قانون مربو به بومیان و سطح دستمزدها را محکوم میکنند.
برای مقامات فرانسه ،در چنتین شترایطی ،دستت روی دستت گذاشتتن ممکتن
نیستتت .در پایتتان جنتتگ ،از  3۰ژانویتته تتتا  ۸فوریتتهی  ،19۴۴یتتک کنفتترانس در
برازاویل برگتزار میشتود .منطتق بنیتادین ایتن نشستت روشتن استت و عبتارت
است از منطبق شدن با شرایط ،برای اینکه همه چیز از دست نرود:

دولت فرانسهی آزاد بته ریاستت ژنترال دوگتل بتا ستازماندهی ایتن
نشست میخواهد بار دیگر بر استتقالل ختود از متحتدانش تأکیتد نمایتد،
ثابت کند کته بتا وجتود اشتغال ختاک کشتور عمتالً صتاح

اختیتار

امپراتوری فرانسه است و نشتان دهتد کته فرانسته عتزم راستخ دارد کته
بتتهتنهایی بتته اصتتالحات بیندیشتتد و آنهتتا را در مستتتعمرات آفریقتتایی
خود به اجترا درآوردو اصتالحاتی کته جنتگ و هرجومرجهتای ناشتی از
آن ،اشغال ختاک متروپتل توستط دشتمن و مشتارکت مهتم و فعاالنتهی
مردم مستعمرات در دفاع ملی انجام آنها را ضروری کرده

بودند۲8.
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ژنتترال دوگتتل کنفتترانس را افتتتتاح میکنتتد و رنتته پولتتووان (،René Plevent
کمیستر مستتتعمرات( ریاستتت آن را برعهتتده دارد .نتوزده دولتتت آفریقتتای ستتیاه،
فرانستته و نیتتز نماینتتدگان کشتتورهای شتتمال آفریقتتا در ایتتن نشستتت گتترد هتتم
میآینتتد .کنفتترانس مجموعتتهای از پیشتتنهادها را ارائتته میدهتتد :افتتزایش تعتتداد
نمایندگان مستتعمرات در مجلتس ملتی فرانستهو ایجتاد مجتالس نماینتدگی در هتر
یتتک از مستتتعمرات کتته نماینتتدگان آنهتتا (مرکت

از اروپاییهتتا و بومیتتان) در

انتخابات عمتومی تعیتین میشتوندو بته اجترا درآوردن سیاستت آمتوزش و ترفیتع
نخبگان بومیو حذف کار اجبتاری در یتک دورهی پنجستاله ،ایجتاد یتک صتندوق
بازنشستگی و بازرسی کارو و غیره.
در پشت این پیشترفتهای آشتکار در واقتع ارادهی دفتن هرگونته چشتمانداز
استقالل ،حتی در درازمدت ،قرار گرفته است .عتالوه بتر ایتن ،ستند نهتایی مصتوب
کنگره در خصوص ایتن امتر کتامالً صتریح استت« :عواقت

عمتل متمدنستازی

که توسط فرانسه در مستعمرات انجام گرفتته استت ایتدهی هتر نتوع خودمختتاری،
هتتر نتتوع تحتتول در بیتترون از امپراتتتوری فرانستته را منتفتتی میستتازند .برقتتراری
خودمختاری در مستعمرات ،حتی در درازمدت ،منتفی

است۲9 ».

بعدها مورخان مالحظه میکننتد کته هتر بتار کته رهبتران ناسیونالیستت ایتن
چارچوب تنگ را نمیپذیرند و بترای وستعت دادن بته آن تتالش میکننتد (بترای
اینکه به آرزوهای مردمانشان تمامتاً پاستخ دهنتد) بتا خشتونت استتعمار مواجته
میشوند .کشتتار  ۸مته  19۴۵در الجزایتر یکتی از ایتن متوارد استت .در ایتن روز
تظاهراتی در شهر ستتیف برگتزار میگتردد کته متورد سترکوب واقتع میشتود.
تظاهرکنندگان با شعارهای خود پیتروزی بتر نازیستم و استتقالل را بته هتم پیونتد
میزنند .پالکاردها و شعارهایی ماننتد «زنتده بتاد منشتور آتالنتیتک»« ،مترده بتاد
استتتعمار»« ،زنتتده بتتاد الجزایتتر آزاد و مستتتقل» حمتتل و یتتا فریتتاد زده میشتتوند.
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تظاهرکننتتدگان پرچمهتتای متفقتتین ،ازجملتته پتترچم فرانستته ،را در کنتتار پتترچم
الجزایر در دست دارند .ویتنام نیز یکی دیگتر از ایتن متوارد استت .امتنتاع فرانسته
از به رسمیت شتناختن استتقالل اعتالن شتده توستط هوشتی متین در دوم ستپتامبر
 19۴۵موجتت

بتته راه افتتتادن جنگتتی میشتتود کتته تتتا ستتال  19۵۴بتته درازا

میکشد30.

جمهتتوری چهتتارم فرانستته ،بعتتد از جنتتگ« ،بتترای حفتتظ مستتتعمرات ختتود و
وادار کتتردن آنهتتا بتته فرمتتانبری تتتالش جتتدی بتته عمتتل متتیآورد 31».اگرچتته
قتتانون اساستتی  ۲۷اکتبتتر  ،19۴6قتتانون اساستتی جمهتتوری چهتتارم« ،امپراتتتوری
مستتتعمراتی» را بتته «اتحتتاد فرانستتته» و «مستتتعمرات» را بتته «استتتتانها و
سرزمینهای ماوراءِ بحتار» تبتدیل میکنتد ،امتا استتقالل ایتن سترزمینها را،حتتی
در درازمتدت ،در نظتر نتدارد .تغییترات بعتد از جنتگ بته ارتقتای مقتام نخبگتان
محلی در چارچوب استعمار محدود میشوند.

پرتغال ،اسپانیا ،بلژیک :حکومت ارتجاع
پرتغال ،از اعضای بنیانگذار نتاتو از همتان ابتتدای تشتکیل ایتن پیمتان نظتامی در
 ،19۴9تنها در دستامبر  19۵۵بته عضتویت ستازمان ملتل متحتد پذیرفتته میشتود.
سازمان ملل متحد مرتباً درخواستت عضتویت ایتن کشتور را رد میکترد .پرتغتال،
در طی دههی اول بعد از جنتگ ،تتابع تعهتدات حقتوق بینالملتل جدیتد ( کته در
سازمان ملل متحتد تحکتیم پیتدا میکترد ) نبتود .تغییراتتی کته بالفاصتله بعتد از
جنتتگ در جاهتتای دیگتتر مالحظتته میشتتوند ،در مستتتعمرات پرتغتتال بتتا کنتتدی
صتتورت میگیرنتتد .چنتتدین عامتتل ایتتن امتتر را توضتتیح میدهنتتد :عامتتل اول
بیطرفی پرتغال در جریتان جنتگ جهتانی دوم استت کته در نتیجتهی آن بومیتان
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نیز طبیعتاً در نبردها شرکت نمی کننتدو عامتل دوم بته خصتلت فاشیستتی آنتونیتو
دو اولیویرا ساالزار مربو میشودو اقتصتاد شتکوفای کشتور بته دلیتل تجتارت بتا
طتترفین متخاصتتم در جریتتان جنتتگ عامتتل ستتوم را تشتتکیل میدهتتدو و بتتاالخره،
پشتیبانی آمریکا از رژیتم ستاالزار بته دلیتل ماهیتت ضتد کمونیستتی ایتن رژیتم
عامل چهارم استت .پرتغتال ،در چنتین شترایطی ،احستاس نمتی کنتد کته متورد
تهدید باد استعمارزدایی قرار دارد که شروع به وزیدن کرده است.
مقامتات پرتغتتال ،بتا وجتود ایتن ،آگتتاه هستتتند کته نمتتی تواننتد تتتا ابتتد از
تغییرات جهانی در امان بماننتد .آنهتا ،در عتین اینکته هتیچ تغییتری در سیاستت
استعماری خود نمی دهند ،میداننتد کته بایتد گفتتار ختود را تعتدیل کننتد بترای
اینکه بهتر «قابلعرضته» باشتد .از ستوی دیگتر ،بترای اینکته ایتن کشتور بته
عنوان عضو در این سازمان پذیرفته شتود ،اصتالح قتانون اساستی پرتغتال یکتی از
شرایطی است که سازمان ملل متحتد تعیتین کترده استت .،تجدیتد نظتر در قتانون
اساستتی (19۵1کتته پرتغتتال را دیگتتر نتته چتتون یتتک امپراتتتوری ،بلکتته بتتهعنوان
«کشتتوری چنتتدقارهای» معرفتتی میکتترد ) بتتا ایتتن هتتدف صتتورت گرفتتت.
مستعمرات از اینپس «استانهای متاوراءِ بحتار» نامیتده میشتوند .پرتغال،کته بعتد
از ایتتن دیگتتر ختتود را یتتک دولتتت «استتتعماری» تعریتتف نمتتی کنتتد ،ختتود را
مشمول قطعنامههای ستازمان ملتل متحتد در خصتوص مستتعمرات و استتعمارزدایی
نمیداند.
استعمار ،با وجود این بتزک زبتانی و حقتوقی ،چهترهی ستابق ختود را حفتظ
میکند .رژیم حقوقی حتاکم بتر بومیتان حفتظ میشتود و شتورشهای مستتعمرات
همچنان وحشیانه سرکوب میشوند .بایتد منتظتر قیتام آنگتوال در ستال  196۲مانتد
تا ایتن رژیتم تقریبتاً بتردهداری ملغتی شتود« .در ستالهای دهتهی  19۵۰تحتول
طبیعی و تدریجی به ستوی تغییتر رژیتم حقتوقی کتار بومیتان وجتود نتدارد .ایتن
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تغییر نتیجهی مستقیم قیام  196۲استت کته مقامتات پرتغتال را مجبتور میکنتد تتا
قانون بومیان را ملغتی نمایتد و بته مداخلتهی مستتقیم دولتت در استتخدام نیتروی
کار پایان دهد».
اسپانیا دارای چنتدین خصیصتهی مشتترک بتا پرتغتال استت .هتر دو کشتور
قدرتهای استتعماری هستتند کته ،بتا وجتود رشتد استتانایی ناشتی از جنتگ ،از
توستتعهی ضتتعیف اقتصتتادی برختتوردار هستتتند .استتتعمار استتپانیا ،ماننتتد استتتعمار
پرتغتتال ،از لحتتاظ تتتاریخی ،بتتهعنوان یتتک ابتکتتار مستتیحی درک و از آن دفتتاع
میشود .اسپانیا نیز ،مانند پرتغال ،عضو ستازمان ملتل متحتد نیستت .بتا ایتن حتال،
مخالفت این سازمان بینالمللتی بتا استپانیا بنیتادیتر استت .قطعنامتهی شتمارهی 9
تت  31ستتازمان ملتتل متحتتد ،مصتتوب  1۲دستتامبر  ،19۴6بتتر ایتتن حقیقتتت تأکیتتد
میکنتد کته «استناد انکارناپتذیر نشتان میدهنتد کته فرانکتو ،در کنتار هیتلتر و
موسولینی،در جریان جنتگ جهتانی برعلیته کشتورهایی کته سترانجام تحتت نتام
سازمان ملل متحد با یکدیگر شریک شتدند ،جنتگ بته راه انداختته استت» .همتین
قطعنامه ،رژیم اسپانیا را «رژیمی فاشیستی توصتیف میکنتد کته بتا زور بتر متردم
اسپانیا تحمیل شده است» 33 .استپانیا تنهتا در دستامبر  19۵۵بته عضتویت ستازمان
ملل متحد پذیرفته میشود ،و آن هم به خاطر شرایط جنگ سرد است.
استتپانیا ،در فتتردای جنتتگ جهتتانی دوم ،تنهتتا دو ستترزمین آفریقتتایی را در
تصرف خود دارد:
گین تهی استتپانیا (گین تهی استتتوایی فعلتتی) و صتتحرای غربتتی .بایتتد
منتظر قانون  3۰ژوییهی  19۵9موستوم بته «استانیشتدن گینته» مانتد تتا
اصطالح «مستعمره» کنار گذاشته شتود و مجموعتهی قتوانین مربتو بته
بومیتان ملغتی گتردد« .معنتی ایتن قتانون بهستادگی قابتلفهم استت .در
حالی که کشورهای همسایه بر آفریقتاییبودن ختود تأکیتد متیکننتد و

۷82

کدام استعمارزدایی؟

به ستوی استتقالل پتیش میرونتد ،استپانیا راه دیگتری پتیش میگیترد.
حیات گینتهی استپانیا در  3۰ژوییتهی  19۵9پایتان مییابتد ،امتا از ایتن
روز به بعد اسپانیا گینهای میشود:

34».Région Ecuatorial de España

محافظتتهکاری و بیحرکتتتی همچنتتین مشخصتتهی استتتعمار بلژیتتک در پتتی
جنگ جهانی دوم است .رژیم حقتوقی حتاکم بتر بومیتان در مستتعمرات استپانیا و
پرتغال و بلژیک از رژیم اعمالشتده در مستتعمرات ستایر قتدرتها ستختتر بتود
و به بردهداری شباهت داشت .استتعمار بلژیتک ،ماننتد آنچته کته در مستتعمرات
اسپانیا و پرتغال میگذشتت ،همتواره بتر بستیج قدرتمنتد هیکتهتای متذهبی ،کته
مأموریتتت داشتتتند بومیتتان را بتته مستتیحیت دعتتوت کننتتد ،تکیتته میکتترد .نقتتش
کلیسا ،در کل قتارهی آفریقتا ،در کنگتو از همته مهمتتر بتود .بلژیتک حتتی ،در
 ۲6متته  ،19۰6یتتک قتترارداد بتتا واتیکتتان امضتتا میکنتتد و بتته موجتت

آن بتته

هیکتهتتای متتذهبی امتیتتازات ارضتتی ،انحصتتار آمتتوزش و پتترورش ،کمکهتتای
مالی به مدارس و امتیتازات دیگتری از ایتن دستت اعطتا میکنتد .در اینجتا بایتد
بر حقیقت دیگری تأکید کنیم و آن این استت کته کنگتو ،تتا ستال  ،19۰۸ملتک
خصوصتتی پادشتتاه بلژیتتک بتتود .کتتتاب نخبگتتان ستتیاه در  ،193۵کتته بومیتتان
«پیشرفته» را متورد خطتاب قترار میدهتد ،نقشتی را کته از ایتن نخبگتان انتظتار
میرود به شرح زیر توضیح میدهد:

اگر نخبگان سیاه باید از برتری ختود نستبت بته بومیتان نیمهوحشتی
آگاه باشند ،آنها بایتد تکتالیف ختود نستبت بته قتدرت مطلقته را هتم
بشناسند .باید توجه داشت که اغلت

اروپاییتان بتا حستننیت آشتکار بتا

شما رفتار میکنند و همهی آنهتا ،بتا فعالیتت ختود ،در متمتدن کتردن
شما مشارکت

دارند3۵.
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مستتعمرات

مشاهده میشود که واژگتانی از ایتن دستت کته دیگتر در اغلت

به کتار بترده نمیشتوند تتا ستالها بعتد از جنتگ جهتانی دوم در مرکتز گفتتار
.استعمار بلژیک قرار دارند
 در وضتعیت مستاعدی،شرایط جدیتد بینالمللتی ناشتی از جنتگ جهتانی دوم
 موجت،که میراث مقاومتهتای گونتاگون در برابتر بتردهداری و استتعمار استت
پختگتتی آگاهیهتتای سیاستتی و روشتتنفکری تعتتداد زیتتادی از شخصتتیتهای
 امته ستزر و روبتن اوم نتی یوبته سته، جومو کنیاتا.سیاهپوست و آفریقایی میشود
.آگاهی را متبلور میسازند و توضیح میدهند
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معنای زندگی برای من

من در طبقهی کارگر زاده شدم .خیلی زود به وجود شور و شوق ،بلندپروازیها و
آرزوها پی بردم و تحققشان مسکلهی دوران کودکیام شد .محیطی که در آن رشد
میکردم ،محیطی زمخت و سخت و خشن بود .افقی پیشارو نداشتم ،هر چه بود آن باالها
بود .جای من در آن تهِ جامعه بود .اینجا زندگی نه به جسمات و نه به روحات چیزی
جز پلشتی و بدبختی ارزانی نمیکردو چرا که اینجا جسم و روحات هردو گرسنه و در
عذاب بودند.
بر فراز من ،ساختمان غولپیکر جامعه قد برافراشته بودو و برای من راه رهایی
فقط در صعود بود .پس خیلی زود مصمم شدم صعود کنم .در طبقات باال ،مردان
کتوشلوارهای باابهت و پیراهنهای رسمی میپوشیدند ،زنان هم پیراهنهای تجملی بر
تن داشتند .آنجا چیزهای خوبی برای خوردن بود و میشد تا خرخره خورد .همهی
اینها سهم جسم بود و بعد چیزهایی هم برای روح وجود داشت .میدانستم آن باالها
نوعدوستی ،تفکر پاک و شریف و زندگی هوشمندانهی روشنفکری فرمانروایی
میکند .همهی اینها را میدانستم چرا که رمانهای کتابخانهی عمومی را خوانده بودم.
در آن رمانها ،غیر از ولگردها و ماجراجویان ،همهی مردان و زنان تفکر زیبایی داشتند،
باظرافت حرف میزدندو کارهای باشکوه میکردند .خالصه همانطور که پذیرفتم
خورشید طلوع میکند ،این را هم پذیرفتم که هر آنچه را که ظرافت داشت ،آن باال
میشد یافت ،همهی آنچه را که به زندگی شایستگی و منزلت میبخشد ،همهی آنچه
که زندگی را سزاوار زیستن میکند ،همهی آنچه که به هر کس بهعنوان پاداش کار
و رنجاش عطا میکردند.
اما صعود به طبقهای باالتر از طبقهی کارگر چندان کار سادهای نیست ،مخصوصاً
اگر آرزوها و توهمها تو را فلج کرده باشد .در مزرعهای در کالیفرنیا زندگی میکردم
و بیوقفه در پی نردبانی بودم که به من فرصت صعود بدهد .ابتدای کار دربارهی نرخ
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سودِ سرمایهگذاری تحقیق کردم و ذهن بچگانهام را بابت سعی برای فهمیدن خواص و
فواید این اختراع مهم بشری شماتت میکردم :سودِ مرک  .از سوی دیگر ،دربارهی
دستمزدِ روزانهی کارگران در تمام ردههای سنی و مخارج زندگی تحقیق کردم .از
همهی اینها نتیجه گرفتم که اگر از همین حاال شروع و تا پنجاهسالگی کار و پسانداز
کنم از لذایذ و مزایایی که طبقهی باالی جامعه بهازای کارکردن به من خواهند بخشید
بهره میبرم ،بعدش خواهم توانست که از کار دست بکشم .البته قاطعانه تصمیم گرفته
بودم که ازدواج نکنم ،اما مصیبتبارترین مشکل طبقهی کارگر را پاک از یاد برده
بودم :بیماری را.
ولی نیروی حیاتی که در من بود این برتری را نسبت به یک آدم تنگنظر خسیس
که فقط به فکر پسانداز پول بوده است به من داده بود .چنان بود که در دهسالگی در
خیابانهای شهرْ جارچی روزنامهها بودم و شروع کردم به دیدن و قضاوتکردن آنچه
در طبقهی باالی جامعه بود با نگاهی جدید .در اطراف من همهچیز همواره نکبتبار و
رقتآور بود ،در باالی سر همواره بهشتی بود برای فتح ،اما نردبانی که از آن برای
صعود استفاده کردم متفاوت بود ،نردبانی که از این پس کس وکار بود .چرا باید پول
پسانداز میکردم و اوراق قرضهی دولتی میخریم درحالیکه با خرید دو روزنامه به
بهای پنج سنت میتوانستم آنرا به ده سنت بفروشم و سرمایهام را دوبرابر کنم بله،
نردبانِ من نردبانِ کس وکار بود ،و پیشاپیش خودم را یک شاهزادهی تجارت میدیدم-
شاهزادهای با تاجی از موفقیت بر سر.
امان از خیاالت! در شانزدهسالگی ،عنوانِ شاهزاده را بهخوبی از آن خود کرده
بودم .اما این عنوان را گروهی از راهزنان و دزدان به من داده بودند که مرا «شاهزادهی
غارتگرانِ صدف دریایی» میخواندند .در آن زمان ،از اولین پلهی نردبان تجارت باال
رفته بودم .سرمایهدار بودم .قایقی داشتم با تجهیزاتِ کاملِ غارتِ صدف .شروع کرده
بودم به استامارِ همنوعانام .در مقام کاپیتان و مالکِ قایق ،دوسومِ غنایم از آنِ من بود
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و یکسوم از آنِ خدمه .با وجود این که خدمه همانقدر سخت کار میکردند و جانشان
و آزادیشان را درست به اندازهی من به خطر میانداختند.
این دیگر باالترین جای نردبان بودم که توانستم صعود کنم .یکش

حملهای را

برای غارت ماهیگیران چینی رهبری کردم .طنابها و تورها خیلی ارزش داشت .این
کارْ دزدی بود ،میدانستم ،اما این دقیقاً روحِ سرمایهداری است .سرمایهداریْ تصاح
اموالِ همنوعان است از طریق تخفیف دادن ،یا سوءاستفاده از اعتماد ،یا رشوهدادن به
سناتورها یا وکالی دیوان عالی کشور .من فقط بیرحمتر بودم .از یک طپانچه استفاده
میکردم.
اما آنش

خدمهام از آن بیعرضگیهایی نشان دادند که سرمایهدار در برابر

آنها منفجر میشود ،چرا که ،در حقیقت ،هزینهها را باال میبرد یا سود را کاهش
میدهد .خدمهام هر دوِ را انجام داده بودند .بر اثر غفلت بادبا ِن بزرگ را آتش زدند که
کامالً نابود شد .آنش  ،سودی نبردم ،و ماهیگیران چینی از تورها و طنابهایی که ما
از دست داده بودیم بهره بردند .ورشکسته بودم ،و ناتوان از خریدن ِ یک بادبان بزرگ
دیگر به بهای شصت و پنج دالر .پس قایقام را لنگر انداختم و برای غارت روی
رودخانهی ساکرامنتو به قایق راهزنانِ خلیج پیوستم .در غیاب من ،گروه دیگری از
دزدانِ دریاییِ خلیج به قایقام حمله کرده بودند .همهچیز را غارت کرده بودند ،حتی
لنگرها را .بعدتر ،الشهی قایق را در مسیر پیدا کردم و آن را بیست دالر فروختم .از
تنها نردبانی که توانسته بودم باال بروم سُر خورده بودم پایین ،و دیگر همیشه نردبانِ
کس وکار را کنار گذاشتم.
از آن زمان به بعد ،بی هیچ شفقتی سرمایهداران دیگر من را استامار کردم .عضالتی
قوی داشتم ،برایشان پول میساخت ،و برای خودم هم چیزی برای زندهماندن .ملوا ِن
روی عرشه بودم ،باربر لنگرکاه ،کارگر روزمرد .در کنسروسازی ،در کارخانهها و
خشکشوییها کار میکردم .چمنزنی میکردم ،فرشها را جارو میزدم ،شیشهها را

۷91

جک لندن  /ترجمهی میهن تاری

میشستم .و هرگز دسترنجام را بهطور کامل دریافت نکردم .دخترِ مالکِ کارخانهی
کنسروسازی را میدیدم که با ماشیناش رد میشد و میدانستم که این عضالت من است
که باعث راندنِ این ماشین روی الستیکهای کائوچویی میشود .به پسرِ مالکِ کارخانه
نگاه میکردم که از دانشگاه برمیگشت ،و میدانستم که این عضالت مناند که به او
اجازه میدهند پول شراب و لحظات خوش با دوستاناش را بپردازد.
اما تلخی را هیچ احساس نمیکردم .همهی اینها بخشی از بازی بود .آنها
قدرتمند بودند .خیلی خ  ،من هم قدرتمند بودم .راهی را هموار کردم برای یافتنِ
جایگاهی در میانِ آنها و کس ِ درآمد بهواسطهی عضالتِ دیگران .کارکردن مرا
نمیترساند .سخت کارکردن را دوست داشتم .آستینهایم را باال زدم ،سختتر از همیشه
کار کردم ،و سرانجام توانستم جایی در جامعه پیدا کنم.
درست در آن زمان ،گویی شانس به رویم لبخند زده باشد ،با صاح کاری آشنا
شدم که در همان عوالم فکری خودم بود .میخواستم برایش کار کنم و او هم مشتاق
استخدام من بود .به فکر آموختنِ یک حرفه افتادم .در حقیقت ،صاح کار دو نفر را
اخراج کرده بود که من را به جای آنها بگذارد .فکر میکردم که از من در نقش
برق کار استفاده خواهد کرد .درواقع ،پنجاه دالر در ماه روی دوش من کاس

میشد.

دو مردی که به جایشان آمده بودم ،هر کدام ماهی چهل دالر درآمد داشتند ،من کار
هر دو را بهازای سی دالر در ماه انجام میدادم .این مرد مرا در کار تا پای مرگ بُرد.
یک نفر میتواند صدف دوست داشته باشد ،اما اگر زیاد بخورد ،دلش را خواهد زد .این
بود آنچه بر سرم آمد .کار زیاد حالام را به هم میزد .نمیخواستم چیزی از کار بشنوم.
از کار رویگردان شدم .سرگردان شدم ،به اندازهی کافی گدا و دربهدرِ ادامهی راهام.
طول و عرض ایاالت متحده را شخم زدم ،و در زاغهها و زندانها خون عرق میکردم.
در طبقهی کارگر زاده شده بودم و اکنون ،در هجدهسالگی ،خودم را در همان
نقطهای میدیدم که آغازکرده بودم .آن ته بودم ،در زیرزمینِ جامعه ،در عمق ،در
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ژرفنایِ زیرزمینهای بدبختی که صحبتکردن از آن نه شوخیبردار است و نه مناس .
درون یک سوراخ بودم ،در پرتگاهها ،در گودالِ مستراحِ بشر ،در سالخخانهها و
گورستانهای تمدنمان .بخشی از ساختمان جامعه که تصمیم گرفته است آن را نادیده
بگیرد .اینجا فرصت آن نیست که این چیزها را بگویم ،تنها آنچه را که اینجا دیدم
و بر من ترسِ وحشتناکی وارد آورد بازگو خواهم کرد.
از فکرکردن میترسیدم .در تمدنِ پیچیدهای که در آن میزیستم اصول
بیرحمانهای میدیدم .زندگی به یافتنِ سرپناه و چیزی برای خوردن تقلیل داده شده بود.
برای یافتنِ سرپناه و غذا تاجر کفشهایش را میفروخت ،و سیاستمداران تجربیاتشان
را میفروختند و نمایندگانِ مردم به جز چند استانا مطمکناً اعتمادی را که ما به آنها
داده بودیم میفروختند ،تقریباً همگان شرافتشان را میفروختند .به همانسان ،زنان در
خیابانها ،یا در مسیر مقدس عروسی ،تنشان را میفروختند .همهچیز کاال بود .همگان
میخریدند و می فروختند .تنها کاالیی که کارگران برای فروش داشتند عضالتشان
بود .شرافت کارگران در بازار کار عرضه نمیشد .کارگران جز عضالت چیزی برای
فروش نداشتند ،هیچچیز به جز این عضالت.
اما یک تفاوت وجود داشت ،تفاوتی حیاتی .کفش ،اعتماد ،شرافت را میتوان
ازنو به دست آورد .انبار بیحدوحصری برای همهی اینها وجود داشت .عضالت اما
ترمیمناپذیر بودند .با گذر زمان فروشندهی کفش وقتی که کفشهایش را میفروخت،
جای خالی آن را با کفشهایی که انبار کرده بود پر میکرد .اما هیچ راهی برای
ترمیمکردنِ عضالتِ کارگر وجود نداشت .هر چه بیشتر عضالتاش را میفروخت،
کمتر برایش باقی میمانْد .تنها کاالیش به حساب میآمدند ،و هر روز انبارش خالیتر
میشد .دستِآخر ،اگر پیش از این نمرده بود ،هیچچیزی برای فروختن برایش باقی
نمیمانْد و باید مغازه را تخته میکرد .ورشکسته میشد ،و دیگر عضالتش از کار افتاده
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بود و چیزی نمیماند جز به قهقرا رفتن به زیرزمینِ جامعه و بهطرز فاجعهباری
هالکشدن.
سپس دریافتم که مُخ هم کاالیی چون دیگر کاالهاست .ولی مُخ هم با عضالت
فرق میکرد .یک فروشندهی مُخ در پنجاهسالگی یا شصتسالگی در اوج شکوفایی است
و دستمزدش نیز بیش از پیش .درحالیکه یک کارگر در چهلوپنج–پنجاهسالگی
خودش را تمام شده و و خارج از سرویس میبیند .در زیرزمینِ جامعه بودم و زندگی
کردن در آن را دوست نداشتم .لولههای فاضالب و کانالکشیها در وضعِ بدی بودند ،و
هوایی که استنشاق میکردیم ناسالم بود .اگر نمیتوانستم در طبقهی نجبای جامعه زندگی
کنم دستکم میتوانستم برای یک اتاق زیرشیروانی دستوپا بزنم .آنجا حقیقتاً شرایط
بخورونمیری بود ولی دستکم میشد هوای سالم تنفس کرد .پس تصمیم گرفتم که از
این پس به جای عضالتام مُخام را بفروشم.
پس شروع کردم به جستوجوی دیوانهوارِ دانش .به کالیفرنیا بازگشتم و کتابها
را گشودم .درحالیکه خودم را برای تبدیلشدن به یک فروشندهی مُخ آماده میکردم،
برایم بهسادگی گذشتن از کنار جامعهشناسی غیرممکن بود .اینجا بود که در بعضی از
آثار و دستهبندیها مفاهیم جامعهشناسی سادهای را که پیش از این برای خودم در
گوشهای ساخته بودم به صورت علمی یافتم .قبل از تولدم ،روحی بسیار بزرگتر از
روحِ من ،همهی آنچه را که میاندیشیدم و حتی بسیار بیشتر از آنچه را که در
اندیشهی من میگذشت کشف کرده بود.
سوسیالیستها انقالبی بودند :همانقدر برای واژگونی جامعهی امروزی مبارزه
میکردند که برای ساختن جامعهی فردا روی ویرانههایش .من هم سوسیالیست و انقالبی
بودم .به گروههای انقالبیونِ روشنفکر و کارگری پیوستم ،و برای اولین بار به زندگی
روشنفکری پای گذاشتم .اینجا بود که با هوشمندانی تأثیرگذار و جانهایی درخشان
آشنا شدم :اعضایِ طبقهی کارگر که ،بهرغم دستان پینهبسته ،سرهایی سخت و هوشیار
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داشتند ،واعظانی بیخرقهی کشیشان که دینشان چنان گشاده و فراخ بود که هر
پرستندهای را در آغوش میگرفت .استادانی که در دانشگاهِ طبقهی حاکم شکنجه شده
و به بیرون پرتاب شده بودند ،چراکه دانششان را صرف انسانیت کرده بودند.
اینجا ایمان مطلق به انسان را یافتم ،آرمانگرایی درخشان ،حالوتِ سخاوتمندی،
ایاار و شهادت -همهی آنچه برای روحْ تابناک و محرک است .اینجا تمیز و اصیل
و زنده بود .اینجا زندگی اعتبارِ گذشتهاش را باز مییافت ،و شگفتانگیز و افتخارآمیز
شده بود ،و خرسند بودم که زندهام .با جانهایی ناب در ارتبا بودم که جایگاه جسم و
روح برایشان بسی باالتر از دالر و سنت بود ،و برای آنها نالهی ظریف یک کودک
گرسنهی محالتِ فرودستنشین اهمیت بیشتری داشت از شکوهِ رشد تجاری و
امپراتوری جهانی .در تمامی اطرافام مسکلهای جز اصالت و قهرمانیهای پیکارگران
وجود نداشت و روزها و ش هایم روشناییِ خورشید و ستارگان بودند ،آتش و سرخی،
و در برابر چشمانام جام مقدسِ همواره سوزنده و شعلهور ،میایستاد ،جام خود مسیح،
انسانی مهربان ،از پسِ دیرزمانی رنجدیدگی و بدرفتاری دیدن ،اما سرانجام نجاتیافته و
رستگارشده.
و منِ احمقِ بیچاره به خودم میگفتم که همهی اینها چیزی نیست جز ذرهی
کوچکِ قبل از چشیدنِ لذایذی که در طبقهی باالی جامعه انتظارم را میکشند .از دورهای
که کتابهای کتابخانهی عمومی را در مزرعهای در کالیفرنیا خوانده بودم توهمهای
خودم را بهدرستی از دست داده بودم .بر صفحهی تقدیرم از پیش نوشته شده بود که
بیشترِ چیزی را که برایم باقی مانده بود از دست خواهم داد.
در نقش فروشندهی مُخْ موفیقت زیادی نصی ام شد .جامعه درهایش را به رویم
گشود .مستقیم به طبقهی پذیرایی وارد شدم و سرخوردگیهایم جای خود را پیدا کردند.
تصدیق میکنم که روی میزِ رهبران جامعه غذا میخوردم و زنها لباسهای فوقالعادهای
میپوشیدندو ولی بهطور سادهلوحانهای جا خوردم وقتی که متوجه شدم همهی آنها
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درست از همان گِلی سرشته شدهاند که زنان در اعماقِ زیرزمینی جامعه« .زنِ کلنل و
ژودی اوگرادی در پسِ ظاهر [و جامههای] خود خواهرند».

1

در همهوقت ،این مادی بودنشان بود که مرا شوکه میکرد .مطمکناً این زنهای
فوقالعاده ،با پوشش فوقالعادهشان ،دربارهی آرمانهای کوچکِ دوستداشتنی و اصول
گرانسنگ اخالقی وراجی میکردند ،اما بهرغم وراجیشان ،راهنمای اصلی زندگیشان
مادّی بود .و بس شورمندانه خودخواه بودند! در همهجور کارهای نوعدوستانهی کوچک
حضور به هم میرساندند ،و به همگان نیز نشان میدادند ،درحالیکه پول غذاهایی که
میخوردند و پیراهنهای خارقالعادهای که میپوشیدند از خونِ کارِ کودکان پرداخت
شده بود ،از نفسِ روسپیگری .وقتی که ابعاد این کار را برایشان شرح دادم ،سادهلوحانه
فکر میکردم که خواهرانِ ژودی اوگرادی لباسهای ابریشیمن و جواهراتی را که از
خون بافته شده از تن درمیآورند .اما عصبانی شدند و موعظه کردند که علت تیرهروزی
طبقهی پایین جامعه صرفهجویی نکردن و میگساری و تباهی ذاتی آنهاست وقتی جواب
دادم درست نمیدانم صرفهجویی نکردن ،افرا در الکل و تباهی ،چهطور کودک
ششسالهی گرسنهای را هر ش

دوازده ساعت مجبور به کار در کارخانهی نخریسی

جنوب میکند ،این خواهرانِ ژودی اوگرادی ،به زندگی خصوصیام حمله کردند و مرا
«آشوبطل » خطاب کردند -انگار که در حقیقت این خطابه نقطهی پایانی بود برای
اتمام گفتوگو.
کارم با اربابان بهتر از آنچه که فکر میکنید به پایان نرسید .عصبانی شدند خودم
را وسطِ آدمهایی یافتم که روی باالترین پله از جامعه نشسته بودند ،واعظان،
سیاستمداران ،تُجار ،اساتید دانشگاه ،سردبیران روزنامهها .با آنان غذا میخوردم ،شراب
مینوشیدم ،سوار بر ماشین با آنها به گردش میرفتم ،و آنها را آماج مطالعه قرار
1شعری از رودریاد گیپلینگ
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میدادم .بله درست است ،آدمهای بیشماری را دیدم که پاکیزه و اصیل بودند ،اما ،به
جز در موارد معدودی ،سرزنده نبودند .و فکر میکنم حقیقتاً تعداد آنها از شمار
انگشتهای دست فراتر نمیرفت .آنهایی که سرزندگیشان را از پوسیدگیشان و شو ِر
زندگیشان را از یک زندگی ناسالم منفک نکرده بودند ،به مردگانِ دفننشده شبیه بودند.
پاکیزه و اصیل مال مومیاییهایی که خوب نگهداری شده بودند ،اما نه زنده .در این
دستهبندیِ مردگانِ زنده ،یک جایگاه افتخاری به اساتید دانشگاهی که مالقات کردم
میدهم ،مردانی که خودشان را برای این دانشگاه آرمانیِ منحط که «ادامهی بیاشتیاقِ
فهمی بیاشتیاق» است وقف کرده بودند.
مردانی را مالقات کردم که به خاطر انتقادهای شدیدی که علیه جنگ میکردند
به شاهزادهی صلح معروف بودند و کارگاهان خصوصی مسلح استخدام میکردند تا
اعتصابگرانِ کارخانههای خودشان سرکوب کنند .مردانی را دیدم که از خشونتی که
در مسابقات بوکس عیان بود عصبانی بودند و ،همزمان ،شریک جرم تقل

در مواد

غذاییِ کشندهای بودند که هر سال تعداد بیشتری کودک میکشت تا خونخواریِ
خودِ هرود1.
با اربابان صنعت در هتلها گفتوگو کردم ،باشگاهها ،کاخها ،کوپههای راهآهن،
روی پلهای کشتی مسافربری ،و زبانام بند آمده بود از کوتاهی راههایی که در
امپرتوریِ روحشان طی کرده بودند .در عوض ،پی بردم روحشان در کار تجارت بهطرزِ

1بر ا ساس انجیم متی در عهد جدید ،پز از زاده شدن عی سی ،سه مغ ( سه مرد مجوس) از هند (در
تاریخ از آن سه مرد بهعنوان ایرانی نیز نام برده شده ا ست) ،به دیدار هرودیز آمدند تا دربارهی خبر
زاده شدن پادشاه یهود از او پرسش کنند ،چرا که اختر وی را در شرق دیده بودند .هرود ،پیش از آن از
کاهنان و کاتبان شنیده بود که کری ستوس یا م سیح یهودیان در بیت لحم یهودیه زاده می شود؛ پز
مردان مغ را به بیت لحم فرستاد و از آنها خواست که هرگاه آن بچه را یافتند ،به وی آگاهی دهند؛ اما
مردان مجوس بر اساس رؤیایی که دیده بودند ،هرود را آگاه نکردند .ویکیپدیا
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غیرطبیعی توسعه یافته بود .همچنین پی بردم که تا آنجا که پایِ تجارت در میان است،
اخالقیاتشان پوچ است.
چه آقایانی با صفاتِ ظریف و منش اشرافزادگی که مدیران بیخود و
ناکارآمدی بودند ،در خدمت شرکتی که بیوهها و یتیمان را پنهانی میدزدید .یا دیگری،
مجموعهدار آثار باارزش و یک هنرپرور معروف در حوزهی ادبیات بود ،که به یکی از
گردنکلفتهای شهرداری رشوه میداد .دیگری سردبیری بود که در روزنامهاش
تبلیغات متخصصان داروساز را منتشر میکرد و جرئت نداشت که واقعیت را دربارهی
س ازدستدادن آگهی ،وقتی که به او گفتم که اقتصادِ
این محصوالت انتشار دهد با تر ِ
سیاسیاش متعلق به عهد عتیق است و زیستشناسیاش مشابه دوران پلینیوس ،مرا
حقهبازی عوامفری

خواند.

1

سناتوری که ابزار و برده و دستنشاندهی حقیر کارخانهداری خشن و بیتربیت:
درست مالِ این دولتمرد و این قاضی دیوان عالی :و هر سه با یک قطار مسافرت
میرفتند با بلیطهای مجانی .چه مردی که بهآرامی و صادقانه از زیبایی ِایدهآلیسم و از
نکوییِ خداوند صحبت میکرد و در پایانِ تجارت کارش را با خیانت به رفقایش تمام
کرده بود .و دیگری ،ستون کلیسا ،حامی مهم هیأتهای مذهبی در خارج که زنان
فروشندهای را که برایش کار میکردند به بردگی میگرفت ،ده ساعت کار در برابر
حقوقی ناچیز ،و بنابراین ،آنها را مستقیم به روسپیگری تشویق میکرد .یکی دیگر
که در دانشگاهها تدریس میرسد و برای یک مشت دالر در دادگاه شهادت دروغ داد.
و این سرمایهدار راهآهن که با بدعهدی و فری

به یکی از دو ارباب صنعتی که درگیر

رقابتی مرگبار بودند پنهانی تخفیف داده بود.
 1گایوس پلینیوس دوم ( 79 - 23میالدی) معروف به پلینی بزرگ ،پلینی مهتر یا پلینی پیرتر،
طبیعیدان ،فیلسوف طبیعی و نوی سندهی رومی و مؤلف «دانشنامهی تاریخ طبیعی» بوده است .گاه به
اشتباه او را با بَلینوس یکسان دانستهاند.
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همهجا یکسان بود :جنایت و خیانت ،خیانت و جنایت .مردانی که زنده بودند،
اما نه پاک و نه نجی  ،آنانی که پاک و نجی

 ،اما مرده بودند .سپس ،تودهی بزرگی

از ناامیدان ،نه نجی زاده بودند و نه زنده ،اما بهسادگی ،پاک .نه از روی عمد و نه
غیرعمد گناهی مرتک

نمیشدند ،اما با انفعال و تسلیم ،در برابر بیاخالقی جاری محیطی

که از آنها سود میبرد ،مرتک

گناه میشدند .اگر اصیل و زنده بودند ،نادان هم نبودند

و تقسیمکردنِ سود خیانت و جنایت را رد میکردند.
به این پی بردم که زندگیکردن در سالن پذیرایی جامعه را دوست ندارم .از نظر
فکری ،مرا آزار میداد .از نظر اخالقی و روحی نیز مریض شده بودم .روشنفکرانام و
آرمانخواهانام را به یاد میآوردم ،واعظان خلعلباسشدهام را ،استادانِ سرکوبشده را،
و کارگرانِ شریفِ آگاه به منافع طبقاتی خود را .خودم را به یاد میآوردم ش ها و
روزها زیر نورِ آفتاب و ستارگان ،آنجا که زندگی بهطور شگفتی وحشی و زیبا بود،
بهشتی روحانی از ماجراهای سخاوتمندانه و عاشقانههای اخالقی .و در برابر خودم جام
مقدس را دیدم ،همواره سوزنده و شعلهور .
پس به طبقهی کارگری که در آن به دنیا آمده بودم و به آن تعلق داشتم بازگشتم.
دیگر نمیخواهم صعود کنم .ساختمان تحمیلشدهی جامعهای که بر فراز سرم قد
برافراشته دیگر هیچ شوروشوقی در من برنمیانگیزد .این پِیهای ساختمان هستند که
برایم جذاباند .خوشحالام که در اینجا کار میکنم ،با پتکی در دست ،شانهبهشانهی
روشنفکران و آرمانخواهان و کارگرانی که آگاهی طبقاتی دارند -و هرازگاهی با
این اهرم پوالدی این ساختمان را به لرزه میافکنیم .یک روز ،وقتی بازوان بیشتر و
پتکهای بیشتری در اختیار داشتیم این ساختمان را درهم میشکنیم ،با همهی پلشتیها
و مردگانِ دفننشدهاش ،هیوالهایِ خودخواه و آدمهای مادّی احمقاش .آنگاه طبقهی
زیرین را تمیز خواهیم کرد ،و بنایِ نویی برای زندگی بشر خواهیم ساخت .اینجا دیگر
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سالنی برای اشراف نخواهد داشت ،تمامِ قسمتهای ساختمان روشن و هواخور خواهند
بود ،و هوایی که نفس میکشیم پاک خواهد بود و ناب و حیاتبخش.
چنین است دیدگاه من.در آرزوی روزی هستم که انسان چشماندازی باالتر و
ارزشمندتر از شکماش در برابر داشته باشد .زمانی که انسان با انگیزهای مناس تر
انسانها را به عمل سوق دهد ،مناس تر از انگیزههای امروزه ،یعنی انگیزهی شکم.
ایمانام را به اصالت و واالیی انسان از دست نمیدهم .معتقدم که زیباییِ روحی و
سخاوتمندی بر خشونتِ شکمپرستی کنونی فائق خواهد آمد .و ،برای حصول نتیجه،
ایمانام به طبقهی کارگر است .همانطور که یک فرانسوی گفته است« :پلکانِ زمان
تا ابد مملو از انعکاس صدایِ پاپوشهای چوبینی خواهد بود که صعود میکنند و
پاپوشهای چرمینی که سقو میکنند».
نیوتن ،آیُوا ،نوامبر 19۰۵
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