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برای اینکه قدرتی «تحمل ناپذیر» شووودی یی ی قدرتی که دردع یهیه ا اناهاک ک دی
باید الزاداً تودهی بزرگی از دردع را «سووهم دالتی » کرده باشوودی و افزوا براین باید با
جهانی از ثروت و فره گ دوجود در تضوواد باشوودن این دو پی گزارهی دسووزهزع افزای
ه گفزی در نیروهای دولدی درجهی بالایی از توسوویهی ا اسو و از سوووی دیگر این
توسیهی نیروهای دولد (که در یین حال به دی ای دوجودی تجربی بالفیل انساا در
هسوزی جهانیی تاریخیشواا بهجای هسوزی دحهی اس ) پی گزارهی دطهاا لازدی
اسوو ی زیرا بدوا ای نداری و بی چیزیی فاط کمبود همگانی دی شووود و به سوو م
کمبودی د ارزه بر سور لوازع ضوروری دوباره غاز خواهد شد و هماا پهیدیهای که ه
ناگزیر باز خواهد گش

و گذشزه ازین چوا فاط با این توسیهی جهااروای نیروهای

دولدی یک دراودهی جهانروا دیاا انسوااها اسوزارار دییابد که از یکسو در همهی
دهو هوا بوهطور همزدواا پدیدهی ان وه «فاداا دالتی » (رقاب جهانی) بهوجود
دی وردی هرده را به اناهابات دیگراا وابسووزه دی سووازد و سوورانجاع افراد جهانیی
تاریخیی افراد دجرک جهانی را جایگزین افراد دحهی دیسازد
بدوا این )1 :کمونیسووم فاط دیتواند بهدثابه پدیدهای دحهی دوجودی یابدن )2
نیروهای دراوده خودشاا نمیتوان د همچوا نیروهای جهانروا و ازین رو قدرتهای
تحملناپذیر تتادل یاب د :اها بهصووورت «شوورایط» خانهزادِ دحصووور در خرافات باقی
دیدان دی و  )3هر گسووزر دراودهی کمونیسوم دحهی را دهغا دیک د به لحاظ تجربیی
دهل حاکم یک باره و هم زداا ادتاا پذیر اسوو که
کمونیسووم ت ها بهدثابه ک
دسووزهزع توسوویهی جهانی نیروهای دولده و دراودهی جهانی د زسووم به نها اس و
بدین گونه پرولزاریا فاط دیتواند بهطور تاریخی -جهانی وجود داشزه باشدی درس
همچوا کمونیسومی فیالی ا دیتواند فاط وجودی «تاریخی -جهانی »داشزه باشد
وجود تاریخی -جهانی افرادی یی ی وجود افرادی که بهطور دسووزایم با تاریخ جهاا
پیوند دییاب د کمونیسم برای دا اوضاع و احوالی نیس که باید اسزارار یابدی ردانی
نیس و که واقیی ناگزیر اس و خود را با ا د ط د ک د دا کمونیسووم را ا ج
واقعی دی خوانیم کوه وضوووج دوجود اشووویا را دهغا سوووازد شووورایط این ج
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پی گزاره ی اک وا دوجود نزیجوه دی شوووود (دوارک و انگه  :ایدوولویی لمانیی
ترجمهی پرویز باباییی نشر چشمه تأکیدات از کزاک اس )
این نال قول دفصووول از دارک و انگه را برای ا وردع که ه وز پ از 171
سووال ()1481ی هیچ سووخ ی یمیدتری یهمیتر و گویاتر از ا برای توصوویو وضوویی
ک ونی جهاای و تشوورین ناشووی که اک وا « افراد دجرک جهانیی تاریخی» باید در ا
ایفا ک دی بیاا نشووده اس و باید به تأکید گف ی هر کاسووزیای که در پی بی یهای
ا ها وجود داشوزهی واقیی تاریخی به اث ات رسوانده اس که تغییر دوراا تاریخی از
کاپیزالیسوم به سوسیالیسمی ج راً ت ها با فراهم شدا «پی گزاره ی دطهاا لازع» ا یا
فراهم شدا « توسیهی جهااروای نیروهای دولد » ادتااپذیر بودهی شرطی که اک وا
دحاد گشووزه اسوو دارک و انگه با درک بی بدیلِ یهمی -فهسووفی خود از تاریخ
پی بی ی کردند که پی از توسوویه ی جهاا روای نیروهای دولدی یا به وایگاا ادروز
جهانیشدا سردایهداریی «یک دراودهی جهانروا دیاا انسااها اسزارار» نمییابد تا
وجودی تاریخی -جهانی بیاب دی قدرت حاکم را تحمل ناپذیر ب ی دی سوورنوشوو شوواا
برای رهایی به هم پیوند خورَد وی با وایگاا سارتری دریاب د که انزخاک هرک ی انزخابی
برای کل نوع انسوواا اس و در واقج بشووری برای گاع نهادا در راه تتادل خودی نه از
سردایه داری و نه جهانی شدا ا گریز و گزیری نداشزه اس

نه به این دی ا که آغاز

ساخزماا سوسیالیسم یا گاع نهادا در راه طولانی تحاد ا در یک کشور دجاز ن ودهی
بهته ت ها به این دی ا که به انجام رسیدن ا در یک کشوور دمتن نیس و در یمل

به کمونیسووم دحهی دیانجاددی و در نهای هماا پهیدیهای که هی ناگزیر باز خواهد
گش
ادوا بوا این جهوانی شووودای بوهخصووووز از بحراا جهانیِ 2004ی فروریز نظاع
سردایهداری شدتی و گ دیدگی ا بالا گرفزه اس پی از این در کشورهای درکزیی
فاود ددا بر بحراا های سوواخزاری در ان اشووو سووردایهی با تغییر شوویوه ی انزظاع
()mode of regulationی که خرین ا نولی رالیزسووو ودی در دیاا ددت به انجاع
دی رسوویدن ادا اک وا بالغ بر دوازده سووال اسوو که بحراا در نها اداده دارد برخهاف
گفزوار نظریوه پردازانی چوا نوانسوووی فریزر ()Nancy Fraserی ترادپ نیز ه وز
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نزوانسزه اس بهوک تاریخیِ دربرگیرندهی اکثری ج احهای سردایهداری و کشورهای
درکزی را با یک شویوهی انزظاع تضومینک ده ی تداوع ان اشو و د افج نهای تشتیل
دهد چرا که شویوه ی انزظاع او د ز ی بر احیای ادپراتوری اقزصوادی و سیاسی ایالات
دزحده بهخصووز با سویادت دالی و ت ظیم بازار سوخ اس ی که سیاس هایی چوا
احیوای دهی گرایی افراطی برای جهوگیری از پیمواا هوای د طاوه ای دزخوالو با این
ادپراتوری (دان د اتحادیهی اروپا)ی و نیز تخریم یاددانه ی دحیط زیسووو اسووو ی که
جوادج ددنی دیگر کشوورهای درکزی با اها به شدت دخالو اند در این ددتی تداوع
بحراا اقزصوادی در کشوورهای درکزیی تشودید فاصوهه های ط ااتی دروا کشورهای
درکزیی و بین این کشوووورها و کشوووورهای پیرادونیی همچ ین بایر بیتاری و فار و
دهواجرت فرای ده در بسووویاری از کشوووورهای پیرادونی به جز دیدودی دوسووووع به
اقزصوادهای نوههور گشزهی و تغییرات اقهیمی ناشی از تخریم دحیط زیس بر شدت
ا افزوده اس
ادا همه ی این شوورایط یی ی نزوانسوو بایر شووود که این انسوواا های دواجه با
سرنوش دردناک دشزرکی از لحاظ ذه ی قدرت حاکم را تحملناپذیر ب ی د بیشک
ناکار ددیِ کمونیسوم دحهی در شتل سوسیالیسم دولزی و فروپاشی ای از دلایل دهم
ناچار دیداِ پذیر ذه یِ این حاکمی ِ از لحاظ یی ی دچار بحراا بوده اس نهایی
هم که کوشویدند اسوزاهال سویاسی و اقزصادی خود را در تاابل با ضرورتِ «توسیه ی
جهااروای نیروهای دولد » تیریو ک دی در «شوورایط خانه زادِ دحصووور در خرافات»
باقی داندند :در بهزرین حال چوا ایراا یا به گونه ای دیگر کره شمالیی به خودکفایی
انزواجویانه ( )Autarkyروی وردند که این اقداع در چارچوک نظاع جهانیی همااطور
که والرشزاین پی بی ی کرده بودی راه به نوفئودالیسم برده اس ن و بدترین نها طال اا
و دای هسز د
در این دیاا توفاا سووویاه کرونا (کووید )11ی بهطور ناگهانی و پی بی ی نشووودهی
اهمی برقراریِ دراودهی جهااروای انسووااها را درپی توسوویهی جهااروای نیروهای
دولد نشاا داد یی ی بی از پی نشاا داد که سردایه داریی پ از به انجاع رسیدا
وهیفهی تاریخیِ توسیهی جهااروای نیروهای دولدهی ای ک به چه دیزاا سیمزن دهی
فاجیه فرین و غیرقابل تحمل شووده اسوو به قول دارک « :سووردایه قدرتی بیگانهی
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دسووزال و اجزمایی شووده اسوو که به د زله ی یک کالای کالایی که د شووا قدرت
سوردایهدار اس ی در داابل جادیه قرار دیگیرد تضاد بین قدرت اجزمایی یمودی که
هیأت تتوینیافزهی سووردایه اس و ی و ایمال قدرت فرد فرد سووردایهداراا بر شوورایط
تولید اجزماییی پیوسووزه (بهصووورت) ناه جارتری پی دیرود این د اس و ات فاط با
تتوین وت دیل این شرایط تولیدی به شرایط تولید یمودیی اشزراکی و اجزمایی از بین
دی رود (دارک ی سردایهی جهد سوعی ترجمه ی ایرج است دری) در این باره کافی اس
به یاد وریم که ترادپ طرح بیمهی سوووهاد و بهداشووو اوبادا را به این دلیل ک ار
گذاشو که هزی های سو گین دارد و هزی هی سالانه این طرح تا سال  2023بی از
یک تریهیوا دلار خواهد بود ادا اک وا دج ور شووده اس و که در قدع اول دو تریهیوا
دلوار برای داابهه با ثار ای یا قرار دادا جادیه در خدد راه اندازی بازار اخزصووواز
دهد ولی به دلیل پوشووو های ناکافیِ تأدین و حمای اجزمایی و ا چه سوووازداا
بین المههی کوار «کو حموای اجزمایی» ( )Social Protection Floorدی ناددی
د هغ پرداخزی به خانوارهای دریتایی ت ها دیتواند هزی هی یک داه اجاره خانهی نها
را تأدین نماید این در حالی اسووو که در کشوووورهای اروپایی که سوووردایه داری تا
حدودی دهارشوووده و در بازار اجزمایی شوووده ( )social marketانواع حمای های
اجزمایی برقرار اسوو ( دان دکشووورهای اسووتاندی اویی لماا و ) هم سوویم توفاا
کرونایی بر سوهاد دردعی و هم رفاه اجزمایی و اقزصاد کمتر اس از سوی دیگر ت ها
 27درصد جمیی جهاا به نظاع جادج تأدین اجزمایی دسزرسی دارندی که بی ترین
نسوو در اروپا اسوو بهطور دثال ت ها  24درصوود جمیی جهاا از دزایای بیمهی
بیتاری بهرهد داندی ادا این رقم در اروپا  40درصدی در خاوردیانه  21درصد و در افریاا
ت ها  4درصوود اسوو به دلیل تغییرات تت ولوییک و ههورِ ناچارِ اقزصوواد دان پایهی
دسوزرسی به شغل شایسزه ( )decent workبهخصوز برای جواناای حزا در ایالات
دزحدهی سوخ و سووخ تر دیشووودی و بدتر از ا ط د گزار سووال  2011سووازداا
جهانی کاری در سال  2011بالغ بر  87درصد از نیروی کار در ایالات دزحده در خطر از
دسو دادا شغل براثر خودکارسازی قرار داشز دی یا در  20سال ی ده در کشورهای
( ASEAN-1اندونزیی دالزیی فیهیپینی تایه د و ویز اع)  15درصوود نیروی کار در
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دیرض چ ین خطری هسوز د اک وا  10درصد جمیی جهاا  45درصد ثروت و 10
درصود ا ت ها یک درصد ثروت دوجود در جهاا را در اخزیار دارند و نابرابری در دد
سرانه بین غ یترین و فایرترین کشورهای جهاا در سال  2010به ده برابرِ این فاصهه
در سووال  1110رسوویده اس و در نزیجهی در کشووورهای جهاا سوووع روزانه  22هزار
کودک بر اثر گرسو گیِ ناشی از فار دی دیرندی در حالی که تاک وا ( 13فروردین )11
کل قربانیاا کروناویروس در جهاا  81هزار نفر بوده اس
ادا یا ت ها احسواسِ همهگیرِ تحملناپذیریِ حاکمی سردایه در پی همهگیریِ
کرونای برای دگرگونی نظم دوجود جهانی کفای دی ک د؟ یا در پی این بحراای جادیه
دی تواند به سووری و به سووانی این قدرت بیگانه شووده با خود را سوورنگوا یا حداقل
ددیری ک د؟ نزونیو گرادشی نظری خهاف این دارد:
در ج گ گاه چ اا به نظر دیرسوود که یک حمههی سووخ ِ توپخانهی
کل اسووزحتادات دفایی دشوومن را درهم کوبیدهی حال ا فاط حوزهی
بیرونی این اسوزحتادات صودده دیده اس در سیاس هم همین قضیهی
دخصووصواً در دورههای بحرااهای بزرگ رخ دیدهد یک بحراا فینفسه
نمیتواند برای نیروهای دهاجم فرصو زدانی و دتانیِ سازداندهیِ برق سا
بیافری د و بهطرید اولی از ایجاد روحیهی رزد دگی در اها نیز یاجز
اسو بهیهاوه دیمولاً در چ ین دواقیی ددافیاا نیز روحیهی خود را کادها
نمی بازند و دواضوووج خود رای حزا در دیاا ویرانه ی اسوووزحتاداتی ترک
نمیک د در روسیه [تزاری] دول همه چیز بود و جادیهی ددنی بافزی
ترد و تتادلنیافزه داشوو ن در غرک بین دول و جادیهی ددنی رابطه ای
یمید وجود داشو و هرگاه شتافی در ساخ دول پدیدار دیشدی باف
پرقواع جادیه ی ددنی چهره بردیتاف دول در دااع یک سوو گر بیرونی
بود که در پ ا ش و تهی گسووزرده و نیرود دی از دیها و اسووزحتادات
قرار داش (در :دول و جادیهی ددنیی ترجمهی ی اس دیهانی)
در اینجا گرادشووی یک خرافهی دیگر را در دسووزیابی به سوووسوویالیسووم نشوواا
دیدهد و ا دس زدا به ج گ رویاروی ( )war of maneuverدر زداا بحراا
در جوادج ادروزی اس ن و در داابل ا ج گ دوضیی ( )war of positionرا برای

6

7

کمال اطهاری

اق اع دوضوج به دوضج جادیه ی ددنی در راه طولانی دسزیابی به سوسیالیسم دطرح
دیک د در واقج اک وا به افراد دجرک جهانی نیاز اسوو تا (با وایگاا گرادشووی در
شوهریار نوینی ترجمهی یطاالهه نوریاا) خواسوزار و سووازدااده دهی رفرع فتری و

اخهاقی باشو دی یی ی باید زدی های برای انتشاف تیِ ارادهی جمییِ دهی درددی در
جه تحاد شتل والا و تاع تمدا ادروز فراهم ورند این به دی ای چال برنادهد د
و سوووازدواا یوافزوه ی روشووو فتراا ارگوانیوکِ رادیتال با تیریو هژدونیِ جایگزین
( )counter hegemonyو برداِ ا دیواا دردع برای تشوووتیول بهوک توواریخی
( )historical blocتحاد بخشو ده به ای برای سواخزن تمدنی والا اس در این
راه خرافهای دیگری اکزفا به نقد س زی از سردایهداری (در گذشزه لی رالیسم و اک وا
نولی رالیسوووم) و بسووو ده نمودا به ناد در حد نفی هژدونی ()anti-hegemony
اس یا به قول دارک و انگه در ناد سوسیالیسم لمانی (حایای) در دانیفس ی
اکزفوا کردا «به لین و تتفیر سووو زیِ لی رالیسووومی دول انزخابیی رقاب بوریواییی
زادی بوریوایی دط ویواتی قانوا گذاری بوریواییی زادی و برابری بوریوایی» ال زه
نقد مشخخ

از سوردایه داری به دلیل تحول پیوسزهی یا اناهاک پیوسزه در تولید و

د اسو ات اجزمایی ا همیشه ضروری اس ی ادا برخی ت ها به ناد انززایی از «روح
سردایهداری» بس ده کرده و بهطور دیمول «ج گ دواضج» و اراوهی برنادهی درحهه
به درحهه برای تشتیل «بهوک تاریخی» را برای دسزیابی به هژدونی جایگزین ق ول
نداشوزهی توقو در ایسزگاه های بین راه را دجاز ندانسزهی پیوسزه ط اه ی کارگر را به
«ج گ رویاروی» با سووردایهداری دیوت دیک د شووگف این که بسوویاری از اها
نیز اک وا که با سوردایه داریِ بسویار قوی تر از گذشزه روبرو گشزه و یارای رویارویی
دسزایم با ا را نمی بی دی در ردای یمل اناهابیی کارگراا را به گریز و پ هاا شدا
در شتافهای دوجود در سردایهداریی برای ایجاد تیاونیهای کارگری فرا دیخوان د!
ی دواضجی
گ سخ و طولان ِ
این یدهی بریده از ج گِ رویارویی به جای این که در ج ِ
یا پیشوورف و پیشوورویِ گاع به گاع برای تدوین و تحاد برناده ی ددیری اجزمایی
تولیود و توزیج شووورکو ک دی یمل اناهابی را در بریدا ط اه ی کارگر از جادیه و
برپایی یک کارگاه اقزصووادی خهاصووه دیک د غافل از این که :یکی در هرشووتاف و
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غاری که تولید صوورت گیردی در هماا چرخهی ان اش سردایهداری جای داردن دوی
در کشوووورهای درکزی هماا رابطه ی «د ادله ی نابرابر» را با کشوووورهای پیرادونی
ایجاد دی ک دن سووهی فایرترین و کم دهارت ترین ط اات و کشووورها به حال خود رها
دیشوووندن چهاری سوویاسو را به بهوکهای (اوزهافهای) ادپریالیسووزی و فاشوویسووزی
واگذار دیک دن پ جی اجازه دیده د سووردایه داری هم چ اا دحیط زیسوو را نابود
سوازد و به قول دارک و انگه درباره ی سوسیالیسم خرده بوریوایی در دانیفس
(ترجمه ی حسن درتضوی و دحمود ی ادیاا)« :این شتل از سوسیالیسمی در اهداف
ایجابی خودی یا سوودای احیای ابزار قدیمیِ تولید و دادوسزد و همراه با ا د اس ات
کهن دوالتی و جادیه را در سووور دی پروراندی و یا خواهاا ا اسووو که ابزارهای
ادروزیِ تولیود و دادوسوووزد را در چارچوک د اسووو ات کهن دالتیزی بگ جاند که با
همین ابزارها فروپاشویدهی و ناگزیر هم باید فرو دی پاشید این سوسیالیسمی در هردو
دوردی هم ارتجایی اس و هم ردااشهری »
یک خرافه ی دیگر این اسوو که گ دیگیِ سووردایه داری در دوره ی ادپریالیسووزی
(جهااروا شوودا ا)ی کار را خودبهخود برای نیروهای رادیتال سوواا دیک د بی از
 100سوووال پی ( )1117ل ین در کزاک «ادپریالیسوووم به دثابه بالاترین درحهه ی
سوردایهداری» (ترجمه دحمد پورهردزاا) ت یی ی یهمی از ا دیک د که ه وز صادق
اسوو  :ایجاد کشووورهای ت زیل بگیر ( )rentier stateیا کشووورهای رباخواری که
بوریوازی ا با صوودور سووردایه و سووفزهبازی گذراا دیک دی بی از پی و هرروز
بهطور بارزتری به دثابه یتی از تمایهات دیگر ادپریالیسوم دزظاهر دیگردد اشز اه بود
اگر تصووور دیشوود این تمایل بسوووی گ دیدگیی رشوود سووریج سووردایهداری را د زفی
دیسوازد خیری رشوزههای گوناگوا صو ایجی قشورهای گوناگوا بوریوازی و کشورهای
گوناگوا در دوراا ادپریالیسم با نیرویی کم یا بی ی گاه بسوی گ دیدگی و گاه تمایل
به رشد سریج را دزظاهر دیسازند رویهمرفزه سردایهداری با سریزی به دراتم بی
از پی رشود دییابد ولی این رشد نه ت ها بهطور ایم نادوزواتر دیشودی بهته بهطور
اخص این نادوزونی بهصوورت گ دیدگیِ کشورهایی که از لحاظ دیزاا سردایه از همه
نیرود دترندی نمایاا دیگردد
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هماا طور که ل ین دی گف ی گ دیدگی ابزدا کشوووورهایی را که از لحاظ دیزاا
سردایه از همه نیرود دترند در بردیگیرد پ از انگهسزاای نوب ایالات دزحده دریتا
رسوووید که قانااریای ران ادپریالیسوووزی از ارز افزایی داخهی سوووردایه ا بتاهدی
ص و ایی را ناکار دد سووازدی و در یوض چین با اسووزفاده از جهانی شوودا سووردایه به
کارگاه ص یزی جهاا ت دیل گردد از سوی دیگر سردایه داری با اناهاک ص یزی سوع و
ورود به اقزصاد دان ب یاای توانس با سریزی بی از گذشزه رشد یابد و سوسیالیسم
دولزی را در تاریخ جا بگذارد شووگف این که ه وز باوجود این دوفای ِ سووردایه داری
در اناهاک پیاپی در تولید (که ضووورورتِ حیاتِ ا اسووو ) و ورود به دورانی جدید در
تتادل سوردایه داری (اقزصاد دان ب یاا) یده ای به ا به دثابه یک توطئه نگریسزه و
هم چوا واک کارگراا دانوفاکزورها به بیتاریِ ناشوی از داشین بخار در ابزدای قرا
نوزدهمی در ابزدای قرا بیسو ویتم واک شی ابزدایی و ارتجایی به اقزصاد دان ب یاا
دارند در نزیجه به صوورت نوسزالژیک به کارخانه های بزرگ ص یزیِ گذشزه دی نگرند
و دیمول شووودا نظوواع تولیوود خودکووار و د یطو ( flexible manufacturing
 )systemرا به توطئه برای از بین بردا تشتلهای کارگری تاهیل دیده د گویا اگر
کارخانه های بزرگ دی توانسووز د ارز افزایی بیشووزری برای سووردایه داشووزه باشوودی
سووردایهداراا ا را بهخاطر داابهه با اتحادیههای کارگری ک ار دیگذاشووز د! یی ی در
واقج به این خرافه ی ضوددارکسویسوزی (و در نزیجه ضود سوسیالیسزی) دیزادند که
رشووود نیروهای دولده با اناهاک تت ولوییکی خودکارسوووازی و به ود رو های تولید
توسوووط سوووردوایوه داریی ت هوا توا اجا دجاز بوده که کارگاه کوچک و کار یدی به
کارخانه های بزرگ و کار داشی ی ت دیل گردد با همین دیدگاه بود که توسیه ی ناچار
جهااروای تولیدی به جای جهانیشودای جهانیسوازی نادیده شد تا به ادری سیاسی و
قوابول داابههی تاهیل یابد ترویج این دیدگاهی در اداده به اکزفا به تشوووتیل کارزارهای
ضودجهانیشودا ( )anti-globalizationبه جای تیریو و سوازداندهیِ جهانیشدا
جوایگزین ( )counter globalizationانجوادیودی و بوه یتی از دلوایل دهم رشووود
دهی گرایی افراطی در کشوورهای درکزی (نوفاشویسوم) و حزا پیرادونی (نوفاشویسم و
ارتجواع دوذه ی و فرقوه ای) ت ودیل گشووو چرا که اگر از نظر چپ جهانی شووودا
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قابلاجز اک باشوودن نها گماا بردند و دی برند با پ اه بردا به خرافه های دهیی قودی و
دذه یی دیتوان د از سوویمهای فزای دهی جهانیش وداِ چارهاندیشووی نشووده توسووط
نولی رالیسوومی که بهصووورت بیتاریی بازاری شوودا جادیه و فره گی و از دس و دادا
اسوزاهال و هوی بروز کرده اس ی در اداا بمان د بازگش ِ ا چه ددتها بود به تاریخ
سوپرده شوده بود :کشزن دسیحیاا و شیییاا توسط دای ی کشزن دسهماناا توسط
ه دوها در این سوون و در ا سو بازگش یک نظادی نوفاشیس (بولسونارو) در برزیل
بید از سوه دهه قدرت داشزن چپ در برزیلی که در دراسم تحهیف ترادپ و ناتانیاهو
حضووور داشووز د و نشوواا دیدهد که تودههای دردع در جهاا سوووع چادر از ارادهی
تحاد شوووتهی والا از تمدا به دور هسوووز د واقییزی دردناک که در ه گاده ی تداوع
بحراا سووردایهداریی نشووانهی یدع اراوهی برنادهی بدیهی قابل تحاد و شوووقانگیز به
نها اسو یا پ از فرونشسزن توفاا کرونای خودبخود این توده ها چ ین برناده ای را
انتشاف داده و در دسزور کار دیگذارند؟
اک وا ج اح حاکم سوووردایه داری در ایالات دزحده دریتا با ریاسووو جمهوری
ترادپی هم در چارچوک دول دهی خود با اجزمایی شوودا یا ددیری اجزمایی تولید
(حزا در حد بازار اجزمایی) دیسووزیزدی و هم (با وایگاا سوومیر ادین) با جهانیشوودا
توافای ( )negotiated globalizationیا با تفسوویری دیگری جهانیشوودا قانونم د
( )constitutional globalizationدر پیتار اسو ن و دی خواهد به هر قیم شده
ادپراتور ( )Empireباقی بماند ادا به نظر نمی رسوود برای حفا این دوقیی و داابهه
با تاریخی شوورایط لازع را داشووزه باشووود چرا که نوهمگرایی ()neo-corporatism
اروپووایی برد ووای بووازار اجزموواییی و نودول و گرایی ( )neo-statismیووا دول و
توسویه بخ ( )developmental stateدر سیای شرقی و چینی هم در توسیه ی
دان ب یواا از ایوالوات دزحده قوی تر دی نمای د و هم در حمای اجزماییی که ای ک
ارز حمای اجزمایی یک در توفاا همه گیر کرونا بیشوزر هم به اث ات رسیده اس
بهخصووز ایالات دزحده که به دلیل شوروعِ همه گیر شودا کرونا در چین و تضییو
اقزصواد از شوادی در پوسز نمی گ جیدی ای ک دچار بزرگترین بحراا خود شدهی
ادا چین دوباره به صووح ه بازگشووزه و شوواید قویتر از گذشووزه در ا بازی ک د یی ی
چ د قط ی شودا سردایه داریی چشم انداز قابل تحاد تری از باای ادپراتوری دریتا به
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نظر دی رسود ال زه ه وز دسواباه به پایاا نرسویده و برنده کسی خواهد بود که یزواند
زودتر از خط پایااِ اناهاک ص یزی چهارع بگذرد
حال با چ ین چشوم اندازیی و این که ج گ رویاروی با سردایه داری و جه به
سووسویالیسوم دمتن به نظر نمی رسدی یا نیروی چپ و بهخصوز چپ رادیتال باید
دسو روی دس بگذارد تا قطم های سردایه داری بر سر هم بتوب د و از پای بیفز دی
و تودهی دردع جهاا سووع ت ها نظاره گر بدبخزی خود باشو د؟ بی شوک چ ین نیس
فشوار این نیروها از درکز و پیرادوا با ج گ دواضوجی بر شزاک اجزماییکردا تولید و
توزیج افزوده و دردِ زایمااِ تتادل تاریخی را کوتاه تر و کم رنج تر خواهد کرد از سوووی
دیگر فرادو نت یم کووه دووارک هرچ وود اجز وواکنوواپووذیر بودا بحراا را در نظوواع
سوووردایهداری به اث ات رسووواندی ادا در جهد سووووع سوووردایه ی واا نمود :بحرااها
راهحلهای لحظهای و ج ری تضوادهای دوجود هسز دی یا هماا یوادل دوجد بحراای
بایر برطرف شوودا ا نیز دیگردند یی ی هرچ د سووردایهداری نظادی خودسوواداا
نیسو ی خودویرانگر هم نیسو وی بهکرات گفزه بودی تا زدانی که سوردایهداری برای
رشود نیروهای دولده حرفی برای گفزن داشوزه باشد قابل سرنگونی نیس در واقج به
اسزدلال ویی سردایهداری پ از هر بحراا قویتر از زدین بردیخیزد دان د نزایوس
پسوور زدین در اسوواطیر یوناای که چوا در د ارزه با حریفی زدین دیخوردی از دادر
دوبوواره قوودرت دیگرفو و بووالوواخره بر حریو غه ووه دی کرد و از جمجمووه ی سووور
شووتسوو خوردگاا دی دی را که برای دادر سوواخزه بود بزرگتر دی کردن هم چوا
دی دی که اک وا وال اسووزری از فار و گرسوو گی جهاا سوووع برای سووردایهداری
انحصوواری سوواخزه و بزرگتر دیک د ادا سوورانجاع هرکول راز را دریاف ی او را از
زدین ک د و اقدر در بالای سوور خود فشوورد ی تا جاا داد شووگف این که دارک
ددت ها اسو رازهای سردایه و تتادل تاریخی را با روش فتراا چپ در دیاا گذاشزهی
ادوا بسووویاری به جای این یهم رهایی بخ ی خرافه دی نشوووان د راز این اسووو که
سردایه داراا در درجه اول با اناهاک پیاپی در تولیدی و از این طرید با احیای خود پ
از هربحراای بهطور یی ی انسووااها و جوادج را قانج دی ک د که تتادل ی ده بشووری
وابسوووزه به برقراری نظاع سوووردایه داری اسووو و لزرناتیوی وجود ندارد بید هم به
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گونوه هوای دخزهو اهوا را قوانج دی ک د که فجایج رخ داده در گذشوووزهی ربطی به
سردایه داری به دثابه یک نظاع اقزصادی نداردی تجربه ی ناچار بشر بوده و قابل رفج در
ی ده اسو دارک از یکسوو دیگوید ن اید این توانم دی سوردایهداری را در رشود
نیروهووای دولووده را نفی ک یوود و در داووابوول ا کمونیسوووم دحهی بگووذاریوودی چوا
«پهیودی های که ه ناگزیر باز خواهد گشووو »ی یا این غول زدینخورده قدرتم دتر
خواهد شود از سووی دیگر وی گوشزد دی ک د که توسیه ی جهاا روای نیروهای دولد
توسوووط سوووردوایوهداریی هرچوه دی گوذرد قودرت حواکم ا را بیگانه تر با جادیه و
تحمل ناپذیرتر دی ک د ادا تاریخ خودبهخود سوواخزه نمی شووود و انسووااها باید ا را
بسا زندی هرچ د که شرایط ساخزماا ا در اخزیار خودشاا نیس ن در این شرایط که
توسیه ی جهاا روای نیروهای دولد و د اس ات ا در دس سردایه داراا اس این کار
چگونه دمتن اس ؟
پی از پرداخزن دسووزایم به این پرسوو بگذارید باز هم به وایگاا گرادشووی
برای ت ین رابطوه ی روشووو فتر بوا جوادیه کمک بگیریم وی دی گوید در هر داطج
دی تواا از وجود حسی دشزرک یا یال سهیم ( )common senseدر جادیه سخن
گف که وهیفهی روش فتر ارگانیکِ جادیه ت دیل ا به یال دمیز ()good sense
اسو این کار همااطور که پی تر اشوواره شوود با تیریو برنادهی بدیل و بردا ا به
دیاا دردعی برای ت دیل ا به نیرویی دادی صوووورت دی گیرد ادا این برناده ی بدیلی
خهاف خرافه ای که بهرغم تذکر دارک پی تر رایج بود « ردانی نیسووو که واقیی
ناگزیر اسو خود را با ا د ط د ک د» بهته سوسیالیسم ادری ایجابی اس و به قول
دارک در داددهی سوردایهی قوانین سووسیالیسم بهتدریج و از بطن د ارزهی ط ااتی
کشوو دی شوود «ج گ دواضج»ی هماا د ارزه ی ط ااتی فراگیر (دهی -درددی) اس
که از یکسووو بطور یی ی بهتدریج حهاه را به گردا سووردایهداری ت گتر دیک دی و از
سوووی دیگر بهتدریج ددل و برناده ی بدیل ا تتمیل و تتمیل تر دی گردد هماا طور
که ددل ردانی اقزصووواد سوووردایه داری از پی دشوووخص ن ود و قوانین ا در بطن
اقزصوواد فئودالیی بهتدریج در ج گ دواضووج و بهطور واقیی شووتل گرف ی این ج گ
دواضج سوسیالیسزی نیز بهتدریجی بهطور واقیی و ایجابی به تمدا والا شتل دیدهد
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حال پرسوووشوووی دیگر را دطرح نماییم :در داطج ک ونی توفاا سووویاه کروناییی
هم چوا داطج بحراا اقزصوادی جهانیِ  2004که بسویار شودید و دخرک بودی حسی
دشوزرک به دردع داده اس و یال سهیم به نها دی گوید که سردایه داریی حداقل در
هیأت ک ونی ا ی ناکار دد اسوو ادا یا یال دمیزی در شووتل یک برناده ی حداقهیِ
بدیل برای «دراوداتی جهاا روا» بین انسووواا ها وجود دارد که چوا گذشوووزه پ از
ددتیی نئوکاا به نسوخه ای بدتر از خود یی ی نوفاشیسم ت دیل نشود؟ بازهم برخی به
این پرس و با شووزاک پاسووخ ری داده و انواع کمونیسوومهای دحهی را دطرح خواه د
نمود توا واقییو را در ا بگ جاند و با نشووواا دادا یتی دو نمونه که در این جهاا
بزرگ بطور حزم برای هر ردانیی حزا اگر دزضواد باشو دی یاف دیشود اصرار خواه د
ورزیود کوه قالم ردانی شووواا برای گ جاندا کل واقیی جهاا جای کافی دارد ادا
برخی نیز چوا یانی واروفاکی (ترجمهی رسوول ق ری و دریم دولاویی توسط ناد
اقزصواد سیاسی  )2020/03/27به نویی ج گ دواضج روی ورده و دیگوی د « :ت ها
کاری که باید انجاع دهیم این اسو که سیاس قارهی اروپا را تغییر دهیم قارهای که
بازتولید خود را در شرایط ک ونی بدوا سیاس های دزرقی فرادهی یمید و ب یادی
کوه دا در دییهع )Democracy in Europe Movement( 21از اها دفاع
دیک یم غیردمتن دیدانود » و حضوووور در سوووازداا بین المهل ترقیخواه The
 Progressive Internationalکه وی و برنی سو درز تاسوی کرده اند را توصیه
دی نمای د گفزمانی دیگر نیز درباره ی این وجود دارد که بهخصووووز در کشوووورهای
جهاا سوووع برای ورود به اقزصوواد دان ب یاا و حضووور دوفد در اقزصوواد جهانی و در
نزیجووه جهوگیری از بحراا اقزصووووادیی فار و بیتوواریی دی بووایسوووو کووار دان
( )knowledge laborرا جایگزینِ سووردایه دان ( )knowledge capitalکرد
که شووتل کالایی شوودهی دان اسوو ی و دسووزرسووی به دان را هرچه بیشووزر برای
دحروعترین ها تسوهیل و رایگاا نمود حول پیماا جهانی اشوزغال سازداا بین المههی
کار ( )ILO Global Jobs Pactگفزمانی دیگر وجود دارد که ایجاد شغلی گسزر
حمای اجزماییی ریای اسووزاندارد کاری تشوووید گفزگوی اجزماییی شووتل دادا به
جهانی شوودا یادلانه ( )fair globalizationدؤلفههای ا هسووز د در دسووزور کار
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بسیاری از فیالاا رادیتالی برنادهی دشخصی برای حمای اجزمایی قرار گرفزه به ناع
در دد پایهی نادشروط ( )unconditional basic incomeیا در دد پایه ی فراگیر
()universalی که به همهی ایضوای جادیه بدوا دشروط بودا به اشزغال یا نوع کار
و دهارت تیهد دیگیردی تا جایگزین شویوههای گذشزهی تأدین اجزمایی و دول رفاه
گردد گفز ی اسو که در ف هاند (که دردع ا چ د سال اس رت ه ی خوش خ ترین
دردع جهاا را دارند) دو سوووال ( )2017-11نسوووخه ای جادج از در دد پایه ی فراگیر
دورد زدوا قرار گرف و نزایج ا برای سویاسو گذاری ی ده در دس تحهیل اس
جوالوم توجه اسووو که ت ها همین زدوا بر دیزاا ایزماد اجزمایی دردع ف هاندی که
یتی از شاخص های دهم احساس خوش خزی اس ی افزوده اس با در نظر گرفزن این
که با اناهاک ص یزی چهارع که در دسزورکار سردایه داری قرار داردی بیتاری و نابرابری
بیشزری از اناهاک ص یزی سوع در پی خواهد بودی برپایی نهاد در دد پایهی نادشروط
و نهوادهوای دتمل دوزشووویی اقزصوووادیِ ای چه برای کو حمای اجزماییی و چه
زدی هسوازی برای دوز و دادهسازی نیروی کار و ب گاهها برای حضور دوفد نها در
شوورایط نوین اقزصووادی بی از پی ضووروری به نظر دیرسوود برپایی چ ین نهادی
(بهجای یارانه نادی)ی بهخصوز برای رقاب کشورهای یامداندهترِ جهاا سوع (چوا
ایراا) با اقزصوادهای پیشورو و جهوگیری از فار و نابرابری بیشزری حفاه از دردع در
داابل بحرااهای اقزصووادی و سوویمهای ناشووی از حوادط ط ییی یا همهگیریهایی
چوا کرونا که بازهم در پی خواهد بودی و حزا در ادوری چوا توسوویهی کشوواورزی
بدوا سیم به دحیط زیس ی ضرورت تاع دارد
ادا این گفزماا ها در اسووواس در کشوووورهای درکزی و بهخصووووز اروپای و تا
حدودی در چین دطرح اس و و سووازنده ی برناده ی بدیل برای خود نها اس و یی ی
گویا بار دیگر گفزماا توسیهی «اروپا دحور» گشزه و یا پش دیوار چین قرار گرفزهی و
در این دیاا روشوو فتراا رادیتال جهاا سوووع ( از ا جمهه ایراا) باز هم بیشووزر به
د احر بسویار انززایی -فهسوفیی یا نادهای سو زی از نولی رالیسوم و سردایه داریی یا
ج گ رویاروی با انواع ددلهای کمونیسوم دحهیی ویا دهغمهای از نها دشغولاند یتی
از نشووانههای این دوریی خادو شوودا فروع جهاا سوووع Third World Forum
اسو ی که بهخصوز پ از درگ سمیر ادین (از ب یااگذاراا اصهی ا) فیالیزی قابل
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توجه ندارد این نهاد با گردهم ددا دانشم داا یهوع اجزمایی فیال در این حوزه در
سوال  1173ب یاا گذاشزه و نخسزین نشس ا در سال  1171برگزار شد و درکز و
دفزر افریاایی ا در شهر داکاری پایزخ س گال اس در حالی که در چ ین نهادهایی
دی بایس افرادِ دجرکِ تاریخی -جهانی از کشورهای جهاا سوع گرد ی د و با گفزماا
و پژوه های د ضووو ط برای تدوین برناده ی بدیل دهی و جهانی فیالی ک دی کاری
کوه ثوابو شوووده نظریه پردازاا کشوووورهای درکزی از یهده ی ا برای پیرادونی ها
برنمی ی د
در این نوشوووزه ا چه از دارک ی ل ین و گرادشوووی نال کرده و بسوووط دادیمی
فراروایو ن ودی بهتووه کهوواا رونوودهووای ( )megatrendsتوواریخی یووا دورانیِ نظوواع
سوردایه داری را بیاا دی کرد که در واقیی هم در گذشزه صادق بودهی و هم در ی ده
دسویرهای کهاا حرک ا را شوتار دی ک د و بدین ترتیم خرافات را از تشخیص راه
طولانیِ سووسیالیسم به ی واا بدیل ا دی زداید برای ا که گفزمانی را هم درباره ی
جه گیری های راه ردی ( )strategic directionبرپایی بدیل سوووسوویالیسووزی یا
گذرراه های دسوزیابی به ا را بگشاییمی دی بایس به اریک اولین رای ( Erik Olin
 )Wrightو بهخصوز خرین اثر وی «چگونه در قرا بیسزم و یتم ضد سردایه داری
باشویم؟» رجوع ک یمی که ثمره ی سوی سال تها بی وقفه وی (پ از فروپاشی اتحاد
شوووروی) با گروهی بزرگ از نظریه پردازاای برناده ریزاا و فیالاا رادیتال برای تیریو
بدیل قابل تحاای برای سووسیالیسم اس وی به شیوهی گرادشی وهیفه ی روش فتر
ارگانیک را بهی واا دارندهی یهم اجزمایی رهاییبخ چ ین دشخص دیک د:
وهیفهی یهم اجزماییِ رهاییبخ این اسو که نظریهای جادج و دیز ر درباره
بدیلهای نهادها و سوواخزارهای اجزمایی دوجود اراوه دهد که بزواند رنجزایی نها را
از دیاا بردارد یا حداقل بهطور چشومگیر کاه دهد این بدیلها با سه دییار دجزا
برسواخزه و ارزیابی دیشووند :شوق انگیزیی ایز ار و تحادپذیری ( desirability,
 )viability and achievabilityاین دییارها در نویی سوهسههدراتم جای دارند:
همه ی بدیلهای شووووق انگیزی دارای ایز ار و همه ی بدیلهای دیز ری تحادپذیر
نیسووز د انتشوواف بدیلهای شوووقانگیزی بدوا دییارهای ایز ار یا تحادپذیریی در
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حوزهی نظریهی ردااشوهری اجزمایی و بی تر در فهسوفه سیاسی ه جاری جای
دیگیرد بهطور دیمول چ ین د احثی از لحاظ نهادی بسویار ضوییواندی تأکیدشاا
بر ایهاع اصول تجریدی بجای طراحی یمهی نهادها اس
در جووایی دیگر وی جهو گیری هووای راه ردی را کوه کوه تواک وا برای بوودیوول
ضدسردایهداری وجود داشزه چ ین ط اهب دی دینماید:
بهطور تاریخی در تها های ضوود سووردایه داری پ ج راه رد دزفاوتی که نها را
د طد های راه ردی دی نادمی اهمیزی خاز داشوووزه اند :خُردکردا سوووردایه داری
()smashing capitalismی برچیدا سردایهداری ()dismantling capitalismی
راعسوواخزن سووردایهداری ()taming capitalismی ایسووزادگی برابر سووردایه داری
()resisting capitalismی و گووریووخووزوون از سووووردووایووه داری ( escaping
 )capitalismهرچ د در یمل این راه ردها در هم دیخزهاندی هرکداع راهی دزمایز
برای تاابل با سیمهای سردایهداری دیسازند
اریک اولین رای پ از بررسی و ناد این راه ردهای در نهای اسزدلال دیک د که
«یک رو برای ترکیم این راه ردها –که ا را فرسوای سردایهداری ( eroding
 )capitalismدی نووادم -دسوووزوودل ترین دورنمووای راه ردی را برای فرارفزن از
سوردایه داری در قرا بیسو و یتم» اسو دن این رویترد وی را درسو دانسزه و
دیزادع براسوواس کهاا روندهای تاریخیِ پی گفزهی و با تحهیل دشووخص از شوورایط
تواریخی و جغرافیوایی هر کشووووری برنواده ی جایگزین برای فرسوووای و فرارفزن از
سووردایهداری دیبایس و بهصووورت ترکی ی خاز از راه ردهای فوق برای هر کشووور
تدوین شودی و در پیوندِ همافزا با برنادههای جایگزین دیگر کشورها قرار گیرد
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