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ما در درون خود لبخند میزنیم
ما در درون خود لبخند میزنیم
ولی اکنون پنهان میکنیم همین لبخند را.
لبخندِ غیرقانونی
بدان سان که آفتاب غیرقانونی شد و
حقیقت نیز.
ما لبخند را نهان میکنیم ،چنانکه تصویر معشوقهمان را در جیب
چنان که اندیشهی آزادی را در نهان جایِ قلبمان.
همهی ما که اینجاییم ،یک آسمان داریم و
همین یک لبخند.
شاید فردا ما را بکُشند
اما نمیتوانند این لبخند و
این آسمان را از ما بگیرند.
میدانیم؛ سایههامان بر کشتزاران خواهد ماند
بر دیوار گِلی که کلبههامان را در بر گرفته
بر دیوار عمارتهای بزرگ فردا
بر پیشبند مادر که در سایهی ایوان
لوبیا سبز پاک میکند.
میدانیم ،این همه را میدانیم.
فرخنده باد تقدیر تلخمان
فرخنده باد همبستگیمان
و فرخنده باد ،جهانِ فردا!
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بائولین ،مری استراین ،دانیل مکالفلین ،شهرزاد آزاد (والنتین مقدم)،
گایاتری چاکراورتی اسپیواک ،توریل مویی ،دانیل وردینگ ،کریستین
برنهولد و دیوید مولر ،باب جسوپ ،دومنیکو لوسوردو
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( )1رضا ضراب
پیش از بحث اصلی الزم است اندکی دربارهی «تحریم» و بهخصوص برنامهی به
اصطالح «دور زدن تحریم» کمی توضیح بدهم.
مدیریت تحریم
تحریم ،بهخصوص در زمان کنونی ما ،بهطور عمده از سوی کسانی اعمال میشود
که در بازارهای بینالمللی و بهطور کلی در سیاست جهانی دارای قدرت و نفوذ هستند.
بهعنوان مثال با این خبر روبرو نمیشویم که کره جنوبی یا مصر کشوری را تحریم کرده
باشند ،چون حتی اگر به چنین برنامهای تمایل هم داشته باشند در عمل ،نمیتوانند
آن محدودیتها را اعمال کنند .در واقع به این نکته اشاره میکنم که تحریم در شرایط
کنونی ابزاری در اختیار صاحبان قدرت است که برای پیشبرد سیاستهای خود از آن
استفاده میکنند .به همین خاطر است که عمدهی تحریمهایی که دربارهاش میشنویم
و میخوانیم یا از جانب امریکا اعمال میشود و یا از سوی اتحادیهی اروپا که شامل 27
کشور اروپایی است .تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل روایت دیگری دارد که در
اینجا به آن نخواهم پرداخت .در مورد امریکا ،یک عامل دیگر که به صورت وسیلهی
بسیار مؤثری در خدمت سیاستپردازان امریکایی برای اعمال تحریم قرار دارد این
«واقعیت» است که واحد پولی امریکا  -دالر -در عین حال و در عمل واحد پول جهانی
هم هست .در اینجا باید بین مطلوب دانستن این واقعیت و پذیرش وجود این واقعیت
تفکیک قائل شد .به سخن دیگر ،حرفم این نیست که دالر باید واحد پول جهانی باشد،
بلکه به این نکته اشاره دارم که پس از توافقاتی که در  1944در برتون وودز امریکا
بهدست آمد ،دالر به صورت واحد پول جهانی درآمد .بهعنوان مثال بازار نفت به دالر
قیمتگذاری میشود و اگر نه همه ولی اغلب مبادالت خرید و فروش نفت به دالر انجام
میگیرد و همین روایت است دربارهی بسیاری از بازارهای دیگر .از سوی دیگر ،واقعیت
امر این است که توسل به «تحریم» همیشه و در همهی موارد در واقع بیانگر یک نگرش
«تهاجمی» به سیاست است .یعنی اگر بر روی تحریمهای امریکا تمرکز نماییم ،این
دولتِ بسیار پرقدرت ،اقتصاد دیگری را که بهمراتب از آن ضعیفتر است – در اینجا
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احمد سیف

ایران -مورد یورش و تهاجم قرار میدهد .اشاره کنم که پیش از ایران ،برای چندین
دهه کوبا مقصد این تهاجم بود و هنوز هم هست.
منظورم از «تهاجم» در اینجا اندکی توضیح الزم دارد .از دو سو ،دو تحول دیگر
در این سالها ،مقولهی «تحریم» را اندکی پیچیدهتر کرده است .از سویی با مقولهی
جهانیشدن روبرو هستیم که پیآمدش هرچه بیشتر شدن نقل و انتقاالت بینالمللی
است و طبیعتاً کوشش برای کنار گذاشتن یک کشور یا تعداد معدودی از کشورها از
این سیر رو به رشد مبادالت بینالمللی ،پیآمدهای بهمراتب مخربتری به بار خواهد
آورد .تحول دیگر هم آن چیزی است که در ادبیات اقتصادی به آن «مالیکردن» گفته
میشود و دراین جا هم منظورم قدرت بهمراتب بیشتر پیدا کردن بخش مالی و پولی
در ادارهی اقتصاد در شرایط امروزین است .در اینجا هم روشن است همین که شما
کشوری را از سیر این مبادالت کنار بگذارید ،پیآمدهایش بر اقتصاد  -اگر نتوانند
بهدرستی «تحریم» را مدیریت کنند -بسیار چشمگیر خواهد بود .به این ترتیب ،پرسشی
که پیش میآید این است که وقتی کشوری با تحریم مواجه میشود چه باید بکند؟
به گمان من ،آنچه باید انجام بگیرد« ،مدیریت» تحریم است درحالی که در ایران
در این نزدیک به  40سال ،تمام توجه به «دور زدن» تحریم متمرکز شده است .در
پیوند با هردو باید اندکی توضیح بدهم .منظورم از «مدیریت» تحریم ،یعنی پرداختن
به ساختار اقتصاد داخلی برای این که ضربهپذیری و تحملاش در مقابل فشارهای مالی
و اقتصادی خارج از نظام بیشتر شود و یا حتی بتواند آن فشارهای بیرونی را خنثی کند.
درواقع در اینجا با در پیش گرفتن سیاستهای اقتصادی معقول و مناسب برای تقویت
بنیهی اقتصادی ،تحریم و پیآمدهایش را بیاثر میکنید .درحالی که «دور زدن» تحریم
یعنی عمل کردن به قواعدی که ازجمله واضعان تحریم برای شما گذاشتهاند .یا اگر
مثال مشخصتر به دست بدهم ،فرض کنید ،تحریمها باعث میشود که واردات به کشور
به دستانداز بیفتد .به نظر من راه مقابلهی مؤثر با آن این است که چه کنیم تا وابستگی
ما به این واردات کمتر بشود و این هم الزمهاش افزودن بر توان تولیدی داخلی است،
نه این که تنها با صرف پول بیشتر و حتی استفاده از گروهها و یا عناصر حتی بزهکار
بخواهیم همچنان به واردات ادامه بدهیم ،ولو به قیمت بیشتر .با هیچ ترفندی این کار
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«مدیریت» تحریم نیست بلکه بازی در زمین تحریمکنندگان است .مورد دیگری که در
مدیریت تحریم مهم است این که سیاست خارجی کشور باید از همیشه فعالتر باشد و
شفافتر و دقیقاً در خالف جهتی که تحریمکنندگان ادعا میکنند باید عمل کند .باز
اجازه بدهید مثال بزنم ،امریکا در اعمال تحریمهای خود علیه مردم ایران ادعا میکند
که جمهوری اسالمی از گروههای تروریستی در جهان حمایت مالی میکند .دولت هم
درعمل با پشت گوش انداختن قواعد مربوط به عضویت در سازمان  FATFاحتماالً بدون
این که نیتشان این باشد عمالً برای تداوم آن اتهامات «مواد اولیه» تهیه میکنند.
امریکا ایران را به پولشویی متهم میکند و شورای مصلحت نظام هم تصویب قوانین
ضد پولشویی را به «مصلحت» نمیداند .ممکن است با جمعبندی و یا نتیجهگیری
کسانی که از بیرون به این قضایا مینگرند موافق نباشیم و یا حتی ممکن است آن
جمعبندی حتی درست هم نباشد ،ولی بیگمان راست است که میتوان از این کار
دولت در عدم تصویب قوانین مربوط به عضویت در  FATFاینگونه نتیجهگیری کرد
که دولت ایران در مخالفت با پولشویی جدی نیست و بهطور جدی عمل نمیکند.
همانطور که پیشتر هم اشاره کردم اگرچه بخشی از این تحریمها از گذشته بود ولی
روند افزایشی تحریمها از  1385شروع شد و دراین دوره دولت آقای احمدینژاد درست
در جهت عکس آنچه که باید انجام میگرفت عمل کرد .از سویی مدعی بودند که این
تحریمها «کاغذپاره»اند که بههیچوجه این چنین نبود و از سوی دیگر به بهای نابودی
تولید داخلی ،دولت حتی مشوق واردات کاالها و خدمات مصرفی شد .در اینجا با یک
مشکل دوگانه روبرو هستیم .اوالً اگر بهراستی باور داشتند که تحریمها کاغذ پارهاند،
که روشن است درک درستی از مشکلی که برای ایران درحال شکلگیری بود نداشتند.
ثانیاً ،اگر هم این ادعای بیپایه تنها برای مصرف داخلی بود ،که در آن صورت برای
تخفیف پیآمدهای تحریم باید به شیوهی دیگری عمل میکردند که چنین نکرده بودند.
واقعیت این است که باید «تحریم» را «مدیریت» میکردند ،یعنی سیاستهای اقتصادی
را به شیوهای تدوین میکردند تا توان تولید اقتصاد بیشتر شود و اقتصاد ایران وابستگی
کمتری به دنیای بیرون از ایران داشته باشد .درحالی که دولت احمدینژاد ،به یک
تعبیر با بازی در زمین تحریمکنندگان ،با صدماتی که به توان تولیدی اقتصاد زد ،بهواقع
پیآمدهای تحریمها را تشدید کرد .باید یادآوری کنم که آقای احمدینژاد در شرایطی
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از واردات بهعنوان تنها ابزار کنترل بازار سخن میگفت که وزیر بازرگانیاش از «خالی
بودن  30تا  35درصد از ظرفیتهای تولیدی کشور» خبر میداد .پرسشی که ظاهراً به
آن توجه نشد ،این است که چه برنامهای برای استفاده از این ظرفیت عاطل تولیدی
داشتند؟ آیا دلیل عاطل ماندن آن را میدانستند؟ و یا برای کاستن از میزان ظرفیت
عاطلمانده ،آیا برنامهای داشتند؟ نکتهی بعدی این که آیا این ظرفیت مازاد تولیدی در
بخش دولتی بود و یا در بخش خصوصی؟
ساختار تشکیالتی اقتصاد مافیایی
برای ادارهی اقتصاد به شیوهای که دولت احمدینژاد برنامهریزی کرده بود ،نقش
کسانی چون بابک زنجانی و یا همتای مفسد او رضا ضراب بسیار اساسی و عمده میشود.
پیشبرد این سیاست معیوب به زیرساختهای مخصوص خود هم نیازمند است .ناگفته
روشن است که وقتی عزم دولت بر این قرار میگیرد که در زمین تحریمکنندگان
«بازی» کند ،طبیعتاً باید زیرساختهای الزم برای دستیابی به «وجه نقد» هم ایجاد
شود ،این که در این فرایند بخشی از این نقدینهها «مفقود» میشوند ،ظاهراً مسئلهای
نبود که توجهی دولتمردان را به اندازه کافی جلب نماید.
یکی از کمپانیهایی که درگیر موارد متعدد پولشویی و فعالیتهای ضدتحریمی
بود کمپانی هاندان بود که در دوبی به ثبت رسیده و مالکان آن محمد ضراب ،رضا
ضراب ،کامیلیا جمشیدی و حسین جعفرزاده بودند .بهعالوه ،از کمپانیهایی است که
در فهرست تحریم ایاالت متحده هم قرار داشت .گفته میشود یکی از کمپانیهای
موجود در شبکهای از کمپانیهای مشابه است که برای مبارزه با تحریم امریکا علیه
ایران ایجاد شده و صدها میلیون دالر مبادالت داشته که بهنیابت از سوی دولت ایران
بوده و در پولشویی هم مشارکت داشتهاند .این کمپانی متهم است که در فاصلهی
 2010تا  2015بانکهای امریکایی را متقاعد کرد که در مبارزه با تحریمهای موجود
علیه ایران از طریق جی پی مورگان چیس  60میلیون دالر ،از طریق سیتی بانک 92
میلیون دالر ،از طریق  HSBCهم  15میلیون دالر ،و  71میلیون دالر از طریق استاندارد
چارترد و سرانجام  1.7میلیون دالر از طریق ولز فارگو از پولهای ایران را جابهجا کرده
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است .دربارهی این تبادالت مالی اطالعات بیشتری نداریم و در نتیجه نمیدانیم که آیا
عالوه بر دور زدن تحریم ،کمپانی هاندان و یا این بانکها به کارهای غیرقانونی دیگر
هم دست زدهاند یا خیر.
عالوه بر این کمپانی و اشخاص ویژه ،پیشبرد سیاست معیوب ،پیشنیازهای دیگری
هم داشت.
پیوسته با سیاست دولت احمدینژاد برای «دور زدن تحریمها» ،در  2018گزارش
شد که یک بانکدار ترک به اتهام کمک به ایران برای مقابله با تحریم امریکا علیه ایران
در دادگاه محاکمه و محکوم شد که با سندسازی مدعی شده بود که این پرداختها
برای خرید مواد غذایی بوده است .در دادگاه گفته شد که محمد هاکان آتیال  47ساله
که در بانک دولتی هالکبانک در ترکیه مقام باالیی داشت با جعل سند به ایران کمک
کرد تا با فروش نفت و گاز خود به طال ،آن را به صورتی جلوه دهد که انگار ایران
میخواهد مواد غذایی خریداری کند .این طرح بهگفتهی دادگاه به حدی ظریف تهیه
شده بود که شماری از بانکهای امریکایی هم در اجرای آن مشارکت داشتند .گفته شد
که آتیال ،به اتهام توطئه برای فریب امریکا ،توطئه برای زیرپا گذاشتن قدرت اضطراری
اقتصادی ،فساد در امور بانکداری و توطئه برای پولشویی محاکمه و محکوم شد.
دادستان در جریان محاکمه گفت که برای سالها محمد هاکان آتیال در این توطئه
مشارکت داشت که با استفاده از نظام مالی امریکا میلیونها دالر مبادالت غیرقانونی به
نیابت از سوی دولت ایران انجام داد.
متهم دیگر این پرونده ،رضا ضراب 34 ،ساله یک ترک ایرانیتبار بود که تاجر
ثروتمند طالست و در ماه اکتبر در یک جلسهی غیر علنی دادگاه به هفت اتهام ازجمله
توطئه برای زیرپا گذاشتن تحریمهای امریکا علیه ایران و فساد بانکی و پولشویی
اعتراف کرد .گفته میشود که در محاکمهی آتیال ،ضراب اصلیترین شاهد دادستان
علیه او بود که دردادگاه شهادت داد .آتیال در مارس  2017دستگیر شد در حالی که
ضراب در مارس  2016دستگیر شده بود.
یکی دیگر از عواملی که برای پیشبرد سیاست دولت بهکار گرفته شد ،حاتم خاتون
نعما یک فعال بهنسبت کوچک در ب ازار خرید وفروش پول بود که دریکی از محلههای
حومهی استکهلم فعالیت داشت .در واقعیت امر ولی این سوئدی ایرانیتبار ،یک کمپانی
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ثبتشده بهنام  HMEAبا مسئولیت محدود در هنگکنگ داشت که از طریق زنجیرهای
از کمپانیهای کاغذی در بهشتهای مالیاتی ،از سنگاپور گرفته تا پاناما ،صدها میلیون
دالر برای دولت ایران پولشویی کرد .بزرگترین مشتری خاتون نعما ،دولت ایران بود
و درطول  2012تا  2014او در نقلوانتقال پول نفتی که ایران به چین میفروخت
نقش مهمی ایفا کرد .این زنجیرهی کمپانیها که اشاره شد کمک میکرد تا
پرداختهای خریداران چینی بهازای نفت ایران از دیدهها پنهان بماند .به فعالیتهای
دیگر خاتون نعما بر میگردیم و گوشههایی از آن را بررسی خواهیم کرد.
برای دور زدن تحریمهای فلجکنندهی بینالمللی که برای کنترل برنامههای اتمی
ایران اعمال میشد ،ایران البته میکوشید که صادرات نفت خود را حفظ کرده و به
طریقی به پول آن دسترسی داشته باشد و به همین دلیل بخش مهمی از مبادالت
تجارتی ایران زیرزمینی شد که یکی از پیآمدهای آن این بود که بزهکاران بینالمللی
با کمک به ایران ثروت کالنی اندوختند .جریان غیرقانونی پول برای آنها که حاضر بودند
مخاطرهی این کار را بپذیرند درآمدهای افسانهای به بار آورد.
رضا ضراب وقتی در  2016در میامی دستگیر شد به یکباره شهرت یافت در جریان
محاکمه ،او اتهام تقلب در فعالیتهای بانکی و پولشویی و نقل و انتقال پول به نفع
دولت ایران را پذیرفت .برای سالهای دراز ضراب که شانهبهشانهی نخبگان ترکیه -
ازجمله اردوغان – داشت با درآمد افسانهای خود زندگی تجملی بسیار چشمگیری
داشت.
درحالی که ضراب و همسرش که یک خوانندهی معروف ترک بود در انظار عمومی
بودند ،کسی از زندگی خاتون نعما اطالعی نداشت با وصف این که کارهایش در یک
اتاقک کوچک در حومهی استکهلم تقریبا همان پیآمدها را داشت .تا جایی که
خبرداریم برخالف ضراب ،خاتون نعما با هیچ اتهامی روبرو نشده است.
برای ماهها زنجیرهای از وکال و پژوهشگران دیگر به بررسی گزارشهای مالی ،ازجمله
صورتحسابهای بانکی ،گزارش بازپرسیهایی که از ضراب ،بانک هالک و همچنین
بانکدار ترک هاکان آتیال شد ،پرداختند یعنی گروهی که به ضراب کمک کرده بودند تا
او میلیاردها دالر از اموال ایران را جابجا کند ولی در هیچجا نشانهای از خاتون نعما
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نیست و حتی روشن نیست که آیا دادگاه در امریکا از وجود شبکهی خاتون نعما خبر
داشت یا خیر .حتی وقتی از دادگاه همین نکته پرسیده شد ،دادگاه به آن پاسخ نداد.
اسناد موجود نشان میدهند که چندین شبکهی مالی درگیر پنهانکاری بودند و در
اینجا به کمپانی خاتون نعما HMEA -هم اشاره شده است .خاتون نعما این کمپانی
را در مارچ  2012تنها کمتر از یک ماه پس از این که اوباما با امضای یک فرمان
حکومتی مبادالت بانکی با ایران را ممنوع کرده بود ،به ثبت رسانید .البته امید این بود
که این فشار دولت ایران را به میز مذاکره بکشاند که این چنین شد و در ژوییهی 2015
ایران ،امریکا ،چین ،روسیه و انگلیس و اتحادیهی اروپا برجام را امضا کردند که قرار شد
به ازای محدودیت فعالیتهای اتمی ایران تحریمها هم لغو شوند .حتی در طول مذاکره
چین به مبادالت خود با ایران با استفاده از دالر از طریق شبکههای پنهانی ادامه داد.
دربارهی کمپانی خاتون نعما  -اگرچه در اسناد رسمیاش مدعی است که سرمایهی
ثبت شدهاش تنها  10هزار دالر هنگکنگ ( کمتر از  1300دالر امریکا) است ولی
میدانیم که در طول  2012و  2014این کمپانی حداقل  450میلیون دالر را برای
دولت ایران جابهجا کرد.
گفته میشود که حداقل  100میلیون دالر در پیوند با کمپانیهای نفتی بود و
حداقل  130میلیون دالر نقلوانتقال برای دور زدن تحریمها هم از طریق کمپانیهای
وابسته به بزهکاران بینالمللی صورت گرفت.
نکته این است که ازجمله در نتیجهی تحریمهای فلجکننده ،اقتصاد ایران در سال
 2012در موقعیت بسیار بدی قرار داشت .تولید ناخالص داخلی کشور به خاطر
محدودیت در صدور نفت  7.4درصد کاهش یافت و در پیآمد آن درآمدهای دولت هم
کمتر شد .فروپاشی ارزش ریال که آغاز شد همچنان ادامه دارد و پول ملی ایران ارزش
گذشته خود را بازنیافته است .ایران برای دور زدن تحریم و نقلوانتقال پول خود در
بازارهای بینالمللی به شماری از این شبکههای زیرزمینی رو آورد ازجمله آنها که
بهوسیلهی بزهکاران سازمان یافته مدیریت میشدند .متخصصان میگویند حتی دولت
ایران هم نمیداند که بهواقع برسر پولهایش چه آمده یا چه میآید .تا جایی که خبر
داریم هیچ بخش دولتی نیست که مسئول سیاستهای ضدتحریمی باشد .در واقع
سازمانهای مختلف با توجه به قابلیتهای خویش در این حوزه فعالیت میکنند و این
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فعالیتها متمرکز و سازمانیافته نیست .البته با دو کشور عمده ،یعنی چین و روسیه،
ایران دو قرارداد درازمدت امضا کرده ولی هنوز نه این قراردادها نهایی شده و نه اجرایی
شده است .به نظر میرسد که چین از وضعیت ناهنجار ایران -به خاطر تحریمها-
استفاده می کند تا بتواند نفت ایران را با تخفیف خریداری کرده و درواقع فضای خالی
مالی را که با خروج بازیگران غربی پدیدار شده است پر کند .کمپانیهایی چون HMEA
امکان میدهند تا این نظام عمدتاً مخفیکارانه عمل کند .درحالی که دنیا نظارهگر
قرارداد درازمدت ایران و چین بود ،فعاالن بخش خصوصی برای نقلوانتقال پولها وارد
عرصه شدند .گفته میشود بعضی از دولتمردان در ایران از این معامالت که نه رسمی
و علنی است و نه جزئیاتش اعالم میشود بار خود را بسته و ثروتمند شدهاند ولی
مؤسسات درگیر قاچاق و پولشویی عمدتا واحدهای کوچک هستند که با بازیگران
دولتی در ایران قرارداد میبندند و فعالیتها را سامان میدهند .خبرداریم که تنها در
ژوییهی  HMEA ،2013حداقل  100میلیون دالر را بین کمپانی نفت ایران و چین
ردوبدل کرده است.
یکی از طرفهای چینی دراین مبادالت لیو کواینتینگ است که رئیس کمپانی
نفتی ژوشان جینرون است که در منطقهی ژوجینانگ فعالیت میکند .وقتی نفت ایران
میرسد برای ردگم کردن منشاء آن قبل از ورود به بندرگاه ،نفت به یک نفتکش دیگر
منتقل میشود .این کمپانی درواقع شعبهی گروه هرون است که بهوسیلهی یو سنگبو
کنترل میشود که درسال  2014فوربس از او بهعنوان یکی از ثروتمندان چینی نام
برده است .البته در چند کمپانی دیگر وابسته به گروه هرون ،لیو کیانتینگ یک سهامدار
است .درضمن میدانیم که کمپانی بینالمللی بست که برای کمپانی 60 HMEA
میلیون دالر ارسال کرده آدرساش دریکی از ساختمانهای گروه هرون است .البته
کمپانی بینالمللی بست بعداً به یک مالک دیگر منتقل شد که در عرصهی نفت فعالیتی
ندارد.
از سوی دیگر خبر داریم که کمپانی  HMEAدرچند مورد حداقل  46میلیون دالر
در ژوییهی  2013به کمپانی نفت بینالملل که در منطقهی البوآن – یکی از جزایر
مالزی  -به ثبت رسیده پرداخته است .میدانیم که مالک نهایی این کمپانی ،از طریق
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یک کمپانی به ثبت رسیده در کواالالمپور شرکت ملی نفت ایران است .دو تا از اعضای
هیأت مدیرهی این کمپانی ،یعنی مازیار مدرس صادقی و مجید مالک درمارس 2012
شعبهای در هنگکنگ افتتاح کردند که تنها چهار روز از ثبت کمپانی HMEA
میگذشت .هردو مناسبات بسیار نزدیکی با شرکت ملی نفت ایران دارند.
با تمام این اوصاف میدانیم که حاتم خاتون نعما در خارج از سوئد و تا حدودی در
لیتونی کامالً ناشناخته مانده است .اسناد نشان میدهد که خاتون نعما در بغداد به دنیا
آمد و در یک خانهی کوچک در حومهی استکهلم زندگی میکند .او تابعیت عراقی دارد
و می دانیم که در دوبی هم آپارتمان خریده است .در مدت زندگی درسوئد خاتون نعما
در کسبوکارهای متعددی در سوئد ،ایران ،هنگکنگ ،امارات متحده ،لیتونی و استونی
درگیر بوده است .اولین کمپانی که در سوئد به ثبت رسید ،درسال  2000به نام کمپانی
واردات و صادرات  HMبود که برای مشتریان ازجمله سفارت جمهوری اسالمی در
استکهلم خدمات مبادلهی پول انجام میداد .در سال  2006در مشارکت با دیگران
کمپانی مسافرت بینالمللی  HMرا به ثبت رساند که که عمدتاً در فروش بلیتهای
مسافرتی هواپیمایی ملی ایران فعالیت میکرد .درسال  2005مقامات سوئدی به شیوهی
حسابداری غیر معمولی که در کمپانی واردات و صادرات  HMانجام میگرفت مشکوک
شدند ولی تا اواخر  2012این کمپانی توانست بدون دردسر به کارش ادامه بدهد تا این
که از سوی شریک بازرگانیاش به نام فرانک کائور به فعالیتهای غیرقانونی متهم شد.
کائور یک شرکت ساختمانی داشت که در استونی به ثبت رسیده بود ولی در سوئد
حضور قانونی نداشت -به ثبت نرسیده بود -و به همین خاطر متهم شده بود که به
صورت وسیلهای برای کالهبرداری مالیاتی بهوسیلهی شرکتهای ساختمانی سوئدی
درآمده است .گفته میشود که بهعنوان جزئی از این برنامهی کالهبرداری  HMEAو
دیگر کمپانیهای متعلق به خاتون نعما صورتحسابهای قالبی جعل میکردند که با
کمک بانکی در هنگکنگ در خدمت پولشویی بود.
بازرسان سوئدی در تفتیش منزل خاتون نعما شواهدی از ارتباط او با دولت ایران
به دست آوردند که البته بهطور جدی دنبال نشد .خاتون نعما به اتهام حسابسازی در
دادگاه محکوم شد و برای ده ماه به زندان رفت.
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درحالی که تمرکز بازرسان سوئدی تنها بر مقولهی فرار مالیاتی بود در لیتونی،
دامنهی تقحص بسیار گستردهتر بود .در ماه مه  2013یعنی قبل از بازرسی منزل
خاتون نعما در استکهلم ،خاتون نعما در ویلنیوس یک کمپانی به نام UAB Hameja
به ثبت رسان د .چند ماه بعد ،توجه بازرسان لیتونی به این جلب شدکه تعدادی
نقلوانتقاالت بانکی صورت گرفته که در پیوند با صادرات پسته از ایران بود که در واقع
جعلی بود -پستهای صادر نشده بود .تنها چند هفته پس از ثبت  UAB Hamejaدر
بانک سیالیو در لیتوانی یک حساب بانکی باز کرد .در طول دو ماه 1.48 ،میلیون دالر
از جمله  1میلیون دالر بهوسیلهی یک کمپانی فرانسوی ،دریافت کرد.
ولی مأموران دولتی که مشکوک شده بودند با شواهدی از سوی خاتون نعما روبرو
شدند که یک کشتی به نام یونی گلوب از هنگکنگ پسته به فرانسه حمل کرده است
و خالصه با ذکر جزئیات بیشتر کوشید سوءظنشان را برطرف کند .ولی برای مأموران
دولتی روشن شد که کشتی یونی گلوب نه درهنگکنگ لنگر انداخته و نه در فرانسه،
مأموران دولتی خاتون نعما را به جعل سند متهم کردند .خاتون نعما دردادگاه محکوم
شد ولی توانست از لیتوانی فرارکند.
دردسامبر  2015خاتون نعما به پولشویی ،حسابسازی و انجام فعالیتهای
غیرقانونی تجاری و استفاده از اسناد جعلی متهم شد .پس از آزادی از زندان در ماه مه
 2018او را به لیتوانی تحویل دادند .او در دادگاه اتهامات را رد کرد ولی هیچوقت برای
پاسخ به پرسشها بازنگشت .مقامات قضایی در لیتونی هم به پرسشهای پژوهشگران
پاسخ ندادند .البته اتحادیهی اروپا در  2019دستور بازداشت خاتون نعما را صادر کرده
است .در حال حاضر روشن نیست که او در کجا زندگی میکند.
کمپانی  HMEAدر سپتامبر  2017منحل شد ولی شواهد موجود در هنگکنگ
نشان میدهد که خاتون نعما در ماه مه  2018رئیس هیأت مدیرهی یک کمپانی دیگر
به نام کمپانی تجارت الکترا و شرکا شد که بهوسیلهی یک شهروند ایرانیتبار امارات
متحده به ثبت رسیده است .خاتون نعما هیچگاه به لیتونی بازنگشت و در سال 2019
دستور بازداشت او از سوی اتحادیه اروپا صادر شد.
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همهی کمپانیهای خاتون نعما در سوئد در فاصلهی  2017و  2019منحل شدند
و کمپانی تجارت الکترا و شرکا هم در  2019منحل شد .وقتی مأموران دولتی به محل
کار خاتون نعما سرزدند مشاهده کردند که خیلی چیزها تغییرکرده است .به جای آنچه
که بود اکنون «صرافی برادران» در آنجا کار میکند که در ثبت شرکتها به ثبت
نرسیده ویکی از برادران خاتون نعما آن را میگرداند.
اما وقتی به ثبت شرکتها در ایران مینگریم میبینیم که خاتون نعما هنوز مدیر
عامل چندین کمپانی به ثبت رسیده در ایران است که نامشان هم شبیه نام کمپانی او
در سوئد است ،برای مثال  HMآرین بینالمللی .به نظر میرسد که بیشتر از همیشه با
شرکت ملی نفت کار میکند و از شواهد میدانیم که او معاون مدیر عامل دو کمپانی
در بخش خدمات نفتی است ،که یکی از این دو در  2019به ثبت رسیده و همچنین
عضو هیأت مدیرهی شرکتی است که در منطقهی آزاد انزلی فعالیت میکند و قرار است
در پیشبرد تجارت ایران و چین فعال باشد.
عالوه برکمپانیهای خود ،خاتون نعما با یک ایرانی دیگر هم شریک شده است که
درایران فعالیت بسیار گستردهای دارد .جالب این که در دادگاه خاتون نعما دربارهی
«مالک واقعی»  HMEAاز دوست و شریک تجارتی خود احسان آذرنکو نام برد که اتفاقاً
تابعیت دومنیک را هم دارد .وقتی به زندگینامهای که در لینکداین گذاشته نگاه
میکنیم پایگاه فعالیتهای او ایران است و شرکت  HMEAهم عمدهترین کار تجارتی
اوست .در سال  2008درتهران شرکت فعالیتهای مالی به نام «فانوس قرمز» را بنا
نهاد .درسال  2010کمپانی «فانوس قرمز» دقیقاً در همان روزی که در شورای امنیت
سازمان ملل قطعنامهای علیه ایران تصویب شد ،در هنگکنگ به ثبت رسید.
شواهد موجود نشان میدهند که کمپانی  HMEAو فانوس قرمز در واقع بخشی از
شبکهای بودند که از سوی چندین کمپانی به ثبت رسیده در چین کنترل میشدند و
با یکدیگر دادوستد میکردند و در نهایت هم درکنترل ایرانیان مقیم خارج بودند که به
نظر نمیرسد با یکدیگر درارتباط باشند .اغلب تابعیت کشورهای اروپایی را داشتند-
که سوءظن بانکها به آنها کمتر است -و به نظر میرسد که پاسپورت آذرنکو هم
همین نقش را داشته است.
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یکی ا ز شرکای کمپانی شهرزاد عربی است ،یک ایرانی که در چین زندگی میکند
و شریک دیگرهم ژنگ شائو پنگ است .لیستی که برای شرکت به ادارهی ثبت شرکتها
داده شده در یک مجموعهی آپارتمانی است .همچنین از شواهد میدانیم که کمپانی
فانوس قرمز حتی پیش از تشکیل  HMEAبا شرکتهای نه چندان ناشناختهی نفتی
مبادالت داشته است .بر اساس اسناد ادارهی ثبت شرکتهای چین میدانیم که در
مارس  2011مؤسسان فانوس قرمز در منطقهی آزاد تجارتی ژانگجیاگنگ
 Zhangjiagangیک شعبه برای مدیریت واردات محصوالت پتروشیمی باز کردند که
سهامدار اصلیاش آذرنکو است .پاسپورت سوئدی خاتون نعما به او امکان داد تا در
فرایند تشکیل  HMEAنقش جانشینی آذرنکو را ایفا کند -حداقل این چیزی است که
در اسناد دادگاه آمده است ولی به دلیل یک سهلانگاری ،رابطهشان افشا میشود،
آدرسشان در جیمیل شامل  Ehsan Hatamاست.
بهتواتر پول نقد بین کمپانیهای مختلف این دو ردوبدل میشده است .اسناد بانکی
نشان میدهد که دو ماه پیش از ثبت  HMEAکمپانی دیگر خاتون نعما  566هزار دالر
به کمپانی فانوس قرمز پرداخت کرده است .هر دو کمپانی فانوس قرمز -در ایران و
چین – در اگوست  2014منحل شدند ولی  4ماه بعد آذرنکو در چین کمپانی 1001
 Group Limitedرا به ثبت رسانید و در  2017هم صرافی  1001در قشم بهعنوان
شریک  1001گروه ایجاد شد.
در شواهد رسمی خاتون نعما و آذرنکو آدرس محل اقامت خود را در دوبی ذکر
کردهاند ولی این که بهواقع در کجا هستند ،نامعلوم است.
نکتهی قابلتوجه این که دایرهی فعالیت شرکت  HMEAاز خرید و فروش نفت
بین ایران و چین بسیار گستردهتر است .بررسی اسناد موجود نشان میدهد که این
شرکت با شرکتهای دیگر در سرزمینهای مختلف مبادله و دادوستد داشته است از
سوئیس گرفته تا دوبی -البته شرکتهایی که بعداً بهوسیلهی امریکا مورد تحریم
قرارگرفتند .میدانیم که  HMEAهمچنین به کمپانیهای چینی و هندی که متهم به
جاسوسی اقتصادی و سرقت اسرار تجارتی هستند هم پول ردوبدل کرده است .منشاء
اصلی پولهایی که درمیان کمپانیهای کاغذی  HMEAثبت شده در بهشتهای
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مالیاتی آسیایی ردوبدل شدهاند روشن نیست ولی تردیدی وجود ندارد که اینها بخشی
از شبکهی بسیار گستردهی پولشویی بینالمللی هستند .میدانیم که از کمپانیهای
کاغذی به ثبت رسیده در هنگکنگ ،سنگاپور ،جزایر ویرجین انگلیسی حداقل 130
میلیون دالر دریافت کرده است .این کمپانیهای بی نام و نشان با استفاده از حسابهای
بانکی در چین ،تایلند و سنگاپور به این نقل و انتقالها دست میزنند و شبکهای از
سهامداران بههم پیوسته که عمدتاً از شهر  Yiwuدر شرق چین هم در آن درگیرند.
همین شبکهها همچنین صد میلیون دالر را به نیابت از دیگر منابع هم نقلمکان
دادند  -برای مثال کمپانیهایی که در رسوایی پولشویی در آذربایجان متهم شده بودند
و همچنین در پیوند با کمپانیهایی که بهطور مستقیم با رضا ضراب کار میکردهاند.
باند پولشویی آذربایجان یک شبکهی بسیار پیچیده برای پولشویی بود که بهوسیلهی
کمپانیهای کاغذی به ثبت رسیده در بریتانیا انجام میگرفت و حداقل  2.9میلیارددالر
پولشویی در فاصلهی  2012تا  2014انجام داد.
بسیاری از این دادوستدها به مقامات عالیرتبه در دولت و اعضای خانوادهی
رئیسجمهور پیوسته بودند و بخشی از پولها هم به حساب کسانی در پارلمان اروپا
رفت که به نفع آذربایجان فعالیت میکردند.
از اسناد و شواهد میدانیم که  HMEAحداقل  45میلیون دالر به شرکتهای بی
نام و نشان در ترکیه و درامارات که بهوسیلهی ضراب کنترل میشود و به فعالیتهای
پولشویی ضراب وابسته بودند ،فرستاده است .دو موردی که میتوان به آنها اشاره کرد،
یکی  Atlantic Capital General Tradingاست که بیش از یک میلیارد دالر را به
بانکهای ایرانی منتقل کرده است و دیگری هم  Hanedan General Tradingکه از
طریق بانکهای امریکایی  250میلیون دالر را انتقال داد .بهطور کلی میدانیم که
 HMEAدر حداقل هفت شعبهی بانکی در هنگکنگ حساب داشته است.
براساس اسناد دادگاه در سوئد ،خاتون نعما پذیرفته است که در خدمت سفارت
ایران در استکهلم فعالیتهای بانکی انجام میداده است و عمدهترین مشتریانش هم
یک کمپانی سوئدی بود که از سوی وزارت راه در تهران بهکار گرفته شده بود تا
دستگاههای شنود و جاسوسی در ایران نصب کند .با تمام این اوصاف بهدرستی
نمیدانیم که روابط خاتون نعما با دولت ایران چگونه بود و تا کجاها پیش رفت .زمان
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تأسیس این شرکت و همین طور تغییری که در میزان مبادالت آن انجام گرفت ،نشان
میدهد که احتماالً برای مقابله با تحریم روزافزون به ثبت رسیده بود .اسناد بانکی نشان
میدهد که کمپانیهای نفتی ایرانی و چینی عالوه بر  HMEAاز شبکههای زیرزمینی
دیگر هم برای نقل وانتقاالت استفاده کرده بودند .وقتی در سال  -2016پس ار امضای
برجام -بخشی از تحریمها تخفیف یافت ،بخشی از این شبکهی زیرزمینی غیرفعال شد
ولی تخفیف تحریمها زیاد طول نکشید چون وقتی ترامپ رئیسجمهور شد ،نه فقط
همهی تحریمها برگشت بلکه تحریمهای بهمراتب بیشتر و فلجکنندهتری هم وضع شد.
در سال  2019دولت امریکا شرکت نفت دولتی چین که خریدار نفت ایران بود و رئیس
هیأت مدیرهی آن را تحریم کرد .دو شرکت حملونقل نفت هم به همین روال مورد
تحریم امریکا قرار گرفتند .وقتی به فوریهی  2020میرسیم« ،فانوس قرمز» و
کمپانیهای دیگری که درچین به این فعالیتها ادامه میدادند همه منحل شدند .البته
در اوایل  FATF ،2020هم ایران را در لیست سیاه قرار داد و طبیعتاً با محدودیتهای
بیشتری که ایجاد میشود نیاز ایران به این شبکههای زیرزمینی هم افزایش مییابد.
حتی اگر این شبکههای زیرزمینی بتوانند به فعالیت خویش ادامه بدهند ،تردیدی نیست
که ایران برای مبادالتی که انجام میدهد باید هزینهی بهمراتب بیشتری بپردازد.
اغراق نیست اگر گفته شود که احتماالً بزرگترین «نماینده»ی ایران در این
سرمایهداری مافیایی کسی جز رضا ضراب ( 33ساله) نبود .در  19مارس  2016در سفر
به فلوریدا ،او را درفرودگاه دستگیر کردند .به همراه او دادستان ایالتی نیویورک علیه او
و کامیلیا جمشیدی ( 29ساله) و حسین نجف زاده ( 65ساله) به اتهام پولشویی و
کمک به دولت ایران اعالم جرم کرد .گفته میشود که ضراب در دادگاه همهی اتهامات
را پذیرفت (به نظر میرسد که با مقامات دادگاه به توافق رسید که عمالً هرچه که آنها
میخواهند را بگوید) ولی پیش از آن متهم بود که در پولشویی  20میلیارد دالری
مشارکت داشته است .از قرار پدر رضا ضراب با کسانی در دولت احمدینژاد ارتباط
داشت و با استفاده از این ارتباط ،صرافی او به صورت یک فعالیت بزهکارانهی بسیار
گسترده درآمد که درفرایند کاری خود ،چمدانهای پر از طال و پول نقد ،جعل سند ،و
پرداخت رشوه به مقامات دولتی در ترکیه و استفادهی گسترده از بانک دولتی هالک
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برای فعالیتهای پول شویی خود دست زد .ممکن است گفته شود که ضراب در این
میان انگیزه ای به غیر از کمک به دولت و مردم ایران نداشته است ولی فراموش نکنیم
که براساس شواهد میدانیم که او برای همهی فعالیتهای خود  %8حق کمیسیون
میگرفته است .به این ترتیب ،اگر در پولشویی  20میلیارد دالر نقش داشته و %8
گرفته باشد ما دراینجا صحبت از درآمد  1.6میلیارددالری میکنیم که با هر معیاری
رقم قابلتوجهی است.
مشکل کار این است که هیچ کس میزان واقعی ثروت ضراب را نمیداند و روشن
نیست که پس از محاکمه و محکومیت در امریکا چه میزانش را میتواند نگهدارد و چه
میزانش هم صرف پرداخت جریمه میشود و یا ضبط خواهد شد .او در یک مصاحبه در
 2016گفت که از صدور طال و فروش مبلمان سالی  720هزار دالر درآمد دارد که البته
راست نمیگفت .دو سال پیشتر در  2014در یک مصاحبهی دیگر مدعی شد که او
روزی یک تن طال صادر میکند .درحال حاضر (سپتامبر  )2021که دارم این
یادداشتها را مینویسم بهای طال اونسی بیش از  1800دالر است اگر فرض کنیم در
سال  2014بهای طال تنها  1000دالر برای هر اونس بوده است درآن صورت آنچه
ضراب ادعا کرده است یعنی مبادالت ساالنهاش حدود  12میلیارد دالر میشود و درآمد
او از حق کمیسیونی که میگرفت هم  960میلیون دالر درسال خواهد بود .البته که
انجام این جور کارها« ،هزینه» هم دارد حتی ضراب خودش مدعی شد که نیمی از
درآمدش صرف این «هزینهها» میشود که درآن صورت ،درآمد ساالنهاش پس از
پرداخت این هزینهها 480 ،میلیون دالر خواهد بود ،که میشود روزی بیش از 1.3
میلیون دالر که با درآمد ساالنهای معادل  720هزار دالر تفاوت بسیاری دارد.
البته پس از دستگیری در امریکا ،گوشههایی از اموال ضراب به حالت توقیف درآمد.
از شواهد دادگاه خبر داریم که در سال  ،2014او مالک  6اسب مخصوص برای مسابقات
بود 17 ،اتوموبیل مجلل داشت و بیش از  10میلیون دالر به صورت اشیای هنری24 ،
سالح گرم هم از اموالش به دست آمد .بعالوه  20واحد مسکونی به نام اوست و  3واحد
دیگر در مالکیت شرکت یا اعضای فامیل او قرار دارد .لیستی که دادگاه منتشر کرد
شامل هفت کشتی هم هست که در مالت به ثبت رسیدهاند.
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ضراب عالقهی ویژهای به خرید کشتی تفریحی دارد .درژوئیه 2015که برجام امضا
شد ضراب روی کشتی تفریحی  60متریاش درساحل بادروم درترکیه داشت هواخوری
میکرد و به این میاندیشید که یک کشتی تفریحی بسیار بزرگتر بخرد که به او امکان
سیروسیاحت در دریا را هم بدهد .یکی از همکاران ضراب دراین برنامهی گسترده یک
انگلیسی بود به نام آدام وود که ازقرار متخصص غواصی است و ادعا شد که قرار است
به ضراب دراین راستا کمک کند ولی بعد روشن شد که مسئولیت وود بسی بیشتر بود.
از این اسناد از مالکیت یک جت خصوصی ،چالنجر  300هم باخبر میشویم و هم
مشاهده میکنیم که در میهمانیهای کالنی که درعرصهی کشتی تفریحیاش برگزار
میشد ،ودکایی به بهای  700دالر هر بطری هم صرف میشد .مطبوعات ترکیه در
 2015گزارش کردند که ضراب دومین هواپیمای جت شخصیاش را خریداری کرده
است و بهایش را  58میلیون دالر ذکر کردند .آدام وود در حال حاضر به بریتانیا برگشته
است البته بگویم که درپیوند با ضراب او به هیچ اتهامی متهم نشده است .به پژوهشگران
1

 OCCRPوعده داد با آنها در اینباره مصاحبه کند ولی بعد بهانه آورد که وقت ندارم
و این مصاحبه انجام نگرفت.
ضراب در پستهایی که درصفحات اینترنتی خود منتشر کرد الف زده است که
اولین عشق من دریاست و این را درصفحهی مربوط به کمپانی خود Royal Holdings
که یک سال پیش از بازداشت خود به ثبت رسانید نوشته است .تنها چند هفته پیش
از بازداشت ،ضراب یک کشتی مینیاب سوئدی را خریداری کرد .همکاران او میگویند
که ضراب عالقهی ویژهای به دریاپژوه نامدار فرانسوی جک کوستو داشته و حتی کوشید
وقتی که کشتی مینیاب را در مالت به ثبت میرساند به همان نامی باشد که کشتی
کوستو بود که این کار عملی نشد و با اندکی تغییر با افزودن یک ایکس به آخر نام
کشتی به ثبت رسید .به نظر میرسد که ضراب برای خرید این مینیاب هم  95میلیون
دالر پرداخته باشد .گفته میشود ضراب برای انجام تغییراتی که میخواست در مینیاب
بدهد متخصصان ایتالیائی و همین طور یک بارگاه کشتی در نزدیکی استانبول را در
نظر داشت که با دستگیریاش درفلوریدا این برنامه انجام نشد.
1. Organized Crime and Corruption Reporting Project
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در ژانویهی  2016وود رئیس کمپانی تازه تأسیسشدهی ضراب ،کشتیرانی آرزدآ
در مالتا شد ولی پس از بازداشت ضراب ،او برکنار و برادر ضراب ،محمد با نام مستعار
شن صراف رئیس این کمپانی شد .یادآوری کنم که محمد ضراب هم درامریکا تحت
تعقیب است ولی همچنان آزاد است .خبرداریم که در نمایشگاه کشتی و زیردریایی در
 2015که ضراب و وود با هم در آن شرکت کرده بودند ضراب حتی یک زیردریایی
خرید .در رزومهی وود که در صفحهی اینترنتیاش بود ولی اکنون حذف شده است
میخوانیم که او بهعنوان «مدیر پروژه» و «مدیرداراییها» برای ضراب کار میکند و
وظایفاش از جمله شامل ادارهی دو کشتی تفریحی 6 ،کشتی و زیردریایی کوچکتر،
یک هواپیمای جت شخصی 13 ،اتوموبیل و سه خانهی مسکونی است که هر سه خانه
در سواحل بادروم در سواحل دریای اژه واقعاند .البته پس از بازداشت ضراب شماری از
ایمیلهای سری او کشف رمز شد و معلوم شد که ضراب به او مأموریت داده است که
برای دخترش یک قیم خصوصی پیدا کند .و شواهدی داریم که ضراب هم بهتمام هوای
وود را داشت .البته شماری از پستهای وود که خبر از ولخرجیهای حیرتآور ضراب
میداد در دادگاه علیه ضراب استفاده شد ولی به نظر میرسد که وود نمیدانست که
قرار است رئیساش بهزودی دستگیر شود .وقتی که در  19مارس  2016عازم میامی
بودند وود در حساب اینستاگرام خود دربارهی تعداد زیاد چمدانها و غیره نوشت و
آشکار است که نمیدانست که چند ساعتی بعدتر همراه رئیساش بازداشت خواهد شد
که شد.
آن چه اندکی پرسشبرانگیز است درواقع مسافرت ضراب به امریکاست .واقعیت این
است که امریکاییها از سال  2013خبرداشتند که او درگیر پولشویی برای ایران است
و آن هم پس از آن که یک جریان رشوهگیری و رشوهدهی داخلی در ترکیه علنی شد
و بحثشان به روزنامهها کشید.
یک نظریه این است که ضراب میخواست که امریکاییها او را بازداشت کنند تا
سرنوشتی مشابه سرنوشت همکارش بابک زنجانی که در ایران زندانی است پیدا نکند
اگرچه نمیدانیم که سرانجام سرنوشت زنجانی چه شده است ولی در عین حال
محاورهی خصوصی بین ضراب و وود نشان میدهد که او هیچ نگرانی دربارهی ایران
نداشته است.
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در زمان بازداشت در میامی ،ضراب  103هزار دالر پول نقد با خود داشت و گفته
میشد که دلیل سفرش به امریکا این بود که دخترش را به «دنیای دیزنی» در اورالندو
ببرد.
در اول آوریل  2016ضراب را به نیویورک منتقل کردند و درسال  2018ضراب در
دادگاه علیه محمد حکان آتیال -یکی از رؤسای بانک هالک شهادت داد و آتیال در دادگاه
به جرم کمک به ایران برای دور زدن تحریمهای امریکا محکوم شد .گفته میشود که
قراراست ضراب در محاکمهی بانک یکی از شهود اصلی دادستانی باشد.
آنچه بسیار محتمل است این است که اگرچه ضراب به شماری از اتهامات خود
اعتراف کرده است ولی درعین حال با مقامات دولت امریکا هم درگیر معامله شده تا
بهازای شهادت علیه دیگران در مجازات او تخفیف داده شود.
مقامات امریکایی اعالم نمیکنند که درسپتامبر  2020یا  2021ضراب کجاست
ولی میدانیم که او در زندان نیست .چندین ماه پس از این که در دادگاه علیه آتیال
شهادت داد در منهتن او را دریک رستوران با یک خانم که گفته میشود دوست همسر
اوست دیدهاند .از آن به بعد هیچ شاهدی از حضور او نداریم .بدین ترتیب ،یکی از
بزرگترین سرمایهداران مافیایی ایران عمالً «مفقود» شده است!
پیشینهی رضا ضراب
برای دریافت زیروبم کارهایی که ضراب انجام داد باید اندکی به عقب برگردیم12 .
سال پس از آغاز این پروژه یک شهروند ترک که درفعالیتهای ضراب نقش داشت با
 OCCRPبه گفتوگو نشست .شخصی به نام آدم کاراهان که ازجمله در خروج مقدار
قابلتوجهی طال از ایران به ترکیه نقش داشته است.
این داستان به  2008برمی گردد که کاراهان «استخدام» شد تا میلیاردها دالر پول
را به صورت طال و پول نقد از ایران خارج کند و به ترکیه برساند و بعد در ترکیه این
منابع وارد نظام بانکی بشود و اینگونه به نظر برسد که درمقابل تحریمهای امریکا علیه
ایران ،بنگاههای ایرانی میتوانند از پس تعهدات خویش برآیند .منبع این پولها هم
نفت ایران بود یعنی نفتی که به فروش میرفت چون مستقیم از سوی ایران نمیتوانست
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وارد نظام بانکی بینالمللی بشود قرار شد به این ترتیب وارد شود .او در این مصاحبه به
پژوهشگران  OCCRPگفت که «مدیر این فعالیتها»  -یک پولشوی ایرانی به نام رضا
ضراب  -به او گفت که نگران مقامات ترکیه نباش .از ضراب نقل میکند که به او گفت
که «دولتیها هم دراین برنامه مشارکت دارند» و وقتی که کاراهان در ابتدا باور نکرد،
ضراب به او گفت خواهی دید .االن میدانیم که ضراب سخنی بهخالف نگفته بود.
پنج سال پس از آغاز این برنامه پلیس استانبول که دربارهی اتهامات رشوهستانی
گسترده از سوی مقامات عالیرتبه دولتی تفحص میکرد دقیقاً همان حرفهای ضراب
را زد.
از طرف دیگر ،در دادگاهی در منطقهی جنوبی نیویورک در  ،2017خود ضراب هم
در بازجوییها از یک «توطئهی بینالمللی» سخن گفت که قرار شد با استفاده از بانک
دولتی هالبانک برای دولت ایران پولشویی کند تا بتواند تحریمهای امریکا را که برای
محدود کردن برنامهی اتمی ایران اعمال شده بود دور بزند.
آنچه که مورد حیرت قضات دادگاه بود این است که ضراب مدعی شد که
رئیسجمهور ترکیه ،رجب طیب اردوغان دستور داد که این فعالیتها انجام بگیرد.
عالوه بر رئیسجمهور ،وزیر پیشین اقتصاد ترکیه ظفر کاگلیان هم به دریافت رشوههای
کالن متهم شد.
این برنامه که برای هشت سال ادامه یافت باعث شد تا ضراب در  30سالگی ثروت
کالنی به دست بیاورد .در یک برآورد محافظهکارانه از حجم معامالت ،دادستان در
نیویورک مدعی شد که بین  2010و  2015حدود  20میلیارد دالر پولشویی صورت
گرفته است.
درآمد ضراب به خاطر کاری که میکرد خیلی خوب بود .در گزارشی که یکی از
کارمندان بانک استاندارد چارتر دربارهی فعالیتهای مشکوک بانکی برای وزارت
خزانهداری امریکا فرستاد از قول کاراهان آمده است که در اواخر  2016ضراب حدوداً
 8%کارمزد میگرفت و البته باز به نقل از او آمده است که  %4سهم ضراب بود و %4
بقیه هم به دولتمردان پرداخت میشد .آنچه در این گزارش روشن نشد این است که
آیا سهم دولتمردان ترک این میزان بوده است یا این که در ایران هم کسانی در آن
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سهم داشتهاند .اگر فرض کنیم که آنچه کاراهان مدعی شد حقیقت داشته باشد درآمد
ضراب برای سه سال حدود  800میلیون دالر میشود.
به دالیلی که بیخبریم در سال  2013تفحص دولت ترکیه علیه رشوهستانی و فساد
مالی متوقف شد و حتی پلیس و دادستانی که برای مدت کوتاهی ضراب را به زندان
فرستاده بودند مجازات شدند.
البته میدانیم که پس از دستگیری ضراب در میامی ،اردوغان در سالهای 2016
و  2017هم کوشید تا پولشویان را از مجازات احتمالی خالص کند و میدانیم که
برنامهی البیگری بسیار گسترده ای را در واشنگتن آغاز کرد تا سروصدا را بخواباند .و
باز خبر داریم که اردوغان شخصاً از ترامپ خواستار آزادی ضراب شد که اتفاق نیفتاد.
در دادگاهی که انجام گرفت ضراب به اتهامات متعددی محاکمه و محکوم شد ولی
پذیرفت تا به ازای تخفیف در مجازات علیه دیگر متهمان این پروندهی کالن در دادگاه
شهادت بدهد .تقریباً بهیقین میتوان گفت که براساس شهادتهای او بود که محمد
حکان آتیال  -یکی از مدیران بانک دولتی هالک محکوم شد و ازقرار مدتی بعد که قرار
است محاکمهی خود بانک آغاز شود ،رضا ضراب یکی از شواهد اصلی دادستان این
پرونده است.
کاراهان که برای چند سالی بخشی از این برنامه بود ،در مصاحبهی خود مدعی شد
که ضراب تنها بخشی از داستان را دردادگاه بیان کرده است .او معتقد است که این
توطئه مدتی پیشتر شروع شده بود و بیش از آنچه که ادعا میشود ادامه یافت و هم
آدمهای بیشتری درگیر بودند و هم کشورهای دیگری  -بسیار بیشتر از آنچه در
محاکمهی آتیال افشا شد.
اگر ادعای کاراهان راست باشد محمود احمدینژاد و یکی از نزدیکان اردوغان که
درحال حاضر عضو دولت است در این فساد مشارکت داشتهاند.
کاراهان در ابتدا – قبل از شروع پولشویی -از سال  2006بهعنوان مأمور حفاظت
کار برای ضراب را آغاز کرد و دربارهی این که درآن زمان چه میکردهاند میتوان از
فعالیتهای قاچاق متعددی نام برد .بهعنوان مثال گفت بین  2008و  2013که او طال
به دوبی حمل میکرد و در حملونقل پول نقد بین ایران ،روسیه ،و امارات متحده
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مشارکت داشت و بهعالوه به دستور ضراب به نام خودش کمپانیهای کاغذی به ثبت
رسانید تا در پولشویی از آنها استفاده بشود .دراین مصاحبه کاراهان با ارایهی نسخهای
از حسابهای بانکی ،پاسپورت و تصویر و اسناد دیگر ،برای اثبات حرفهایش هم بهره
گرفت.
دادستان دادگاه نیویورک مدعی شد که فعالیتهای پولشویی ضراب از  2010آغاز
شده است ولی کاراهان مدعی است که این کارها حداقل دو سال زودتر در جریان بود
یعنی زمانی که ضراب به او دربارهی دولتمردان ترک اطمینان خاطر میداد .اما دربارهی
خود ضراب و گذشتهاش چه میدانیم.
ضراب در  ]1362[ 1983در تهران به دنیا آمد ولی دراستانبول بزرگ شد و به
مدرسه رفت چون خانواده او زمانی که او کودکی بیش نبود به استانبول مهاجرت کرده
بودند .فامیل ضراب یک بار دیگر در  1999دست به مهاجرت زدند و این بار زندگی و
تجارتشان را به دوبی منتقل کردند.
او سه سال بعد به استانبول بازگشت تا شعبهی تجاریشان را در ترکیه بهراه بیندازد
و حدود ده سال بعد در نامهای که به احمدینژاد و رئیس بانک مرکزی نوشت خبر داد
که تجارت خانوادگی آنها  50سال تجربهی فعالیت در بازار ارز دارد .نسخهی الکترونیکی
نامه در دادگاه رو شد .ادعا بر این است که در پیوند با «جهاد اقتصادی» برای مقابله با
تحریمهای امریکا او این نامه را به احمدینژاد نوشته است .در نامهای که به رئیس کل
بانک مرکزی نوشته است میخوانیم «خانوادهی ضراب این را وظیفهی ملی واخالقی
خود میداند که عالقهی خود را در مشارکت در هرگونه فعالیتی که باعث بشود
سیاستهای پولی و ارزی ضد تحریم اجرا شود ،اعالم دارد» .تاریخ این نامه دسامبر
 2011است که از دید دادستان دادگاه در امریکا پیشنهاد ارایهی خدمت است .کاراهان
در مصاحبهاش ادعا کرد که دادستان نامه را بهنادرستی تفسیرکرد و به اعتقاد او نه این
که پیشنهاد ارایه خدمت کرده باشند بلکه به تداوم خدمتی که ارایه میدهند و
سرتاپایش به فساد آلوده بود اعتراف کردهاند.
وقتی در دادگاه از ضراب سؤال شد که چگونه او توانست به رئیس کل بانک مرکزی
نامه بنویسد او پاسخ داد که «یکی ازدوستان پدرم این مالقات را تنظیم کرده است» و
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وقتی از او دربارهی معامالت بازار ارز سؤال کرد ،پاسخ او جالب است که گفت این در
واقع درتخصص پدر من است.
دربارهی این پدر« متخصص بازار ارز» چه میدانیم .ایشان حسین ضراب هستند
که بهعنوان یک تاجر با دولت ایران روابط بسیار نزدیکی دارد .در اکتبر  2012در مراسم
افتتاح شرکت خانوادگی ضراب بهنام «شرکت صنایع کاوه تیکمه داش» در حومهی
تبریز با شماری از دولتمردان محشور بود و گفته میشود این برنامه ،یعنی اهدای
پروانهی تأسیس به ضراب بهوسیلهی احمدینژاد تصویب شد .کاراهان در مصاحبهی
خود گفته است که در  2011در یک سفر به تهران با رضا ضراب شرکت داشته و
بهاتفاق برای مالقات با احمدینژاد رفته بودند ولی از محتوای گفتوگوها چیزی نگفت.
به نظر میرسد که کاراهان در اتاق انتظار ماند و رضا ضراب یک جلسهی  20دقیقهای
با احمدینژاد داشت .به گفتهی کاراهان برداشت من این است که او هم در این برنامهها
مشارکت داشت .و افزود نوع تجارتی که ما درگیر بودیم بدون رشوه غیر ممکن بود.
هرجا ضراب باشد ،رشوه هم هست .البته مستقل از ادعای کاراهان نتوانستیم جزئیات
آنچه او دربارهی مالقات درتهران میگوید را تأیید کنیم.
وقتی به شواهد ادارهی ثبت شرکتها درایران مینگریم حداقل در  9شرکت پدر و
پسر عضو هیأت مدیرهی آنها هستند .اغلب آنها در سال  2008برای حمایت از
کارخانهی صنایع فوالد کاوه تیکمه داش به ثبت رسیدهاند .البته اعضای دیگر فامیل،
خواهر و مادر ضراب هم درهیأت مدیره حضور دارند.
آنچه به نظر میرسد این است که حسین ضراب کسبوکارهایی ایجاد کرده است
تا پسرش با استفاده از آنها بتواند به فعالیتهای پولشویی خود سروسامان بدهد .برای
مثال یک کمپانی کشتیرانی در ترکیه به ثبت رسید که بعد معلوم شد برای موجه
جلوه دادن پولشوییها فاکتور جعلی برای مواد غذایی در وجه بانکی در ایران صادر
میکرده است .سهامداران این شرکت کشتیرانی در ترکیه هم اعضای فامیل حسین
ضراب بودند.
تا جایی که به تحریمهای شخصی امریکا مربوط میشود رضا ضراب تنها عضو
خانوادهی ضراب نیست که موردتوجه امریکا قرار گرفت .در آوریل  2013حسین ضراب
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و کمپانی او دردوبی «صرافی النفیس» به خاطر فعالیتهای مالیشان با ایران 9.1
میلیون دالر از سوی امریکا جریمه شدند ولی به نظر میرسد که حسین ضراب در
عکسالعمل به این موارد بسیار موفقتر از پسرش عمل کرد .این که دقیقاً چه کرد خبر
ندارم غیر از این که مدعی شد که النفیس یک کمپانی کوچک است ،به هر حال در
سال  2014میزان جریمه به  2.3میلیون دالر کاهش یافت.
در نامهای که دادگاه به حسین ضراب نوشت همین نکات آمده است ولی شواهدی
که در اختیار  OCCRPاست داستان دیگری میگوید .بین ژانویهی  2007تا آوریل
 2012النفیس بیش از  3.58میلیارد دالر مبادالت مالی را برای هزاران شرکت مدیریت
کرد و بخش عمدهای از پولهای ردوبدل شده هم به نظر مشکوک میآمدند.
برای مثال در  2010و اوایل  2011حدود  170میلیون دالر از سوی دو کمپانی
ترک که رؤسای آنها در خدمت رضا ضراب بودند برای صرافی النفیس ارسال شد .وقتی
کاراهان دربارهی یکی از کمپانیها سؤال کرد به او گفته شد که این کمپانی هیچگونه
فعالیتی ندارد ولی برای نقل وانتقال پولهای ایران ازآن استفاده میشود .در محاکمهی
رضا ضراب در امریکا از صرافی النفیس نام برده شد و نمیدانیم که آیا هنوز دایر است
یا تعطیل شده است .اسناد دادگاه نشان میدهد که النفیس بهجد میکوشید تا
جنبههای غیرقانونی فعالیتهای خود را مخفی نگاه دارد .دراسنادی که در دادگاه ارایه
شد معلوم شد که در اسناد رسمی هیچگونه اشارهای به ایران و یا شرکتی در ایران
نیست و کارمندان شرکت ترک آنها را پاک کردهاند و اینها البته اسنادی است که
بهنفع یک مؤسسهی متعلق به بانک ملت صادر میشد .اگرچه حسین ضراب در نامهاش
به دادگاه وقتی خواستار کاهش جریمه شد ادعا کرد که النفیس به غیر از دوبی در
کشور دیگری فعالیت ندارد ولی در سایت کمپانی مادر صرافی النفیس مشاهده میکنیم
که در روسیه ،ترکیه ،و در چین هم شعبه دارد .در پیوند با میزان فعالیت النفیس حتی
در اشارات دادستان بخش جنوبی نیویورک هم میخوانیم که اعالم کرده است از ابتدای
 2007بیش از  3.02میلیارد دالر از طریق حوالهی بانکی از سوی شش بانک امریکایی
به نفع النفیس صورت گرفته است.
قضیه از آنجا جالب میشود که شواهد دادگاه در امریکا نشان میدهد که حسین
ضراب حتی این جریمهی کمتر را هیچگاه نپرداخته است ولی شاهد ادعاهای بیشتر یا
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اتهامات بیشتر و یا جریمهی بیشتر به خاطر عدم پرداخت جریمهی اول نیستیم .این
دنیای کدر سرمایهداری مافیایی از این سیاهکاریها زیاد دارد و این هم یکی از آنهاست.
شماری بر این باورند که علت عدم سختگیری امریکا احتماالً مذاکرات برجام و سرانجام
توافق برجام بوده است .من بااین نگاه موافق نیستم و به گمان من این ادعا یک جایش
میلنگد.
با وجود جریمهی وزارت دادگستری امریکا حسین ضراب همچنان به فعالیتهای
تولیدی و تجارتیاش در ایران ادامه میدهد .در ژوییهی  2013کمپانی کاوه برای
پاالیش طال را تأسیس کرد که قرار است عالوه بر پردازش فلزات گرانبها در واردات و
صادرات آنها هم ایفای نقش کند .شریک حسین ضراب در اینجا – امیرفتح رازی-
درواقع شریک رضا ضراب در یک کسبوکار مرتبط با جواهرات درترکیه هم هست که
در سال  2003به ثبت رسید.
پیش از آن که در تحریمهای امریکا علیه ایران در 2014تغییراتی انجام بگیرد یک
موقعیت استثنایی وجود داشت که به ایران اجازه میداد تا از تجارت فلزات گرانبها-
عمدتاً طال  -استفاده کند .آنچه که بعداً بهعنوان پروژهی «گاز برای طال» نامگذاری
شد از آنجا آغاز گشت .شرکت ملی نفت درآمدهای گاز را به ترکیه میفرستاد و بخش
عمدهای از پولهای ایران در یک حساب ویژه دربانک هالک نگهداری میشد که از
سوی امریکا متهم است در فعالیتهای ضد تحریم نقش مؤثری داشته است .آتیال که
یکی از مقامات عالیرتبهی این بانک بود ،مدتی درامریکا بهخاطر این فعالیتها در
زندان بود و وقتی که پس از زندان به ترکیه بازگشت ،به ریاست بزرگترین بازار سهام
استانبول منصوب شد .گفته میشود که ضراب هرکجا که میتوانست خریدار طال بود و
بعد کاراهان و دیگرکسانی که برای ضراب کار میکردند این طالها را در چمدان به
دوبی که یکی از بزرگترین بازارهای طالی جهان است انتقال میدادند .این طالها در
دوبی به دالر فروخته میشد و با این دالرها ایران میتوانست آنچه را که به خاطر
تحریمهای امریکا و حتی سازمان ملل قادربه خرید نبود ،خریداری کند.
کاراهان مدعی است که او عضو یک تیم  22نفره بود که حداقل  200تن طال را به
دوبی منتقل کردند .همراه با بیشتر شدن نیاز ایران به ارز ،تجارت طالی ضراب هم
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گسترش یافت .او به پلیس ترکیه گفت که در ژانویهی  2013او  1.5تن طال به بهای
 65میلیون دالر را مدیریت کرد و خریدار نهایی آن هم بابک زنجانی بود .این طالها از
یک معدن در غنا میآمد و چون هوا بد بود هواپیمای حامل آن مجبور شد در فرودگاه
دیگری به زمین بنشیند و این گونه بود که پلیس ترکیه از ورود این طال باخبر شده
بود .اسناد بانکها نشان می دهد که یک کمپانی کاغذی به ثبت رسیده در بریتانیا در
چهار مورد به این معدن در غنا پرداخت داشت و این درواقع همان ماهی است که
معاملهی بابک زنجانی برای طال انجام گرفت .خبر داریم که این کمپانی کاغذی انگلیسی
با چند کمپانی تحت کنترل ضراب هم مبادالتی داشته است.
روابط بین ضراب و زنجانی یکی از مسائل بسیار پیچیده و درعین حال ناروشن این
جریان است .وقتی در دادگاه نیویورک شهادت میداد ،ضراب زنجانی را منبع این طالها
ذکر کرد که زنجانی این  1.5تن طال را از غنا به کمپانی او فرستاده بود درعین حال،
کوشید که این روابط را غیرمهم جلوه بدهد و در دادگاه گفت که هیچ شراکتی با زنجانی
نداشته است .کاراهان با این روایت همراه نیست .به اعتقاد او ضراب و زنجانی در همهی
کارها شریک یکدیگر بودند و میگوید که او درمالقاتهای بین این دو در دوبی شرکت
داشته است .ولی چون جلسهشان به زبان ترکی و فارسی بود ،کاراهان در فهمیدن این
که درباره ی چه چیزی صحبت کرده بودند مشکل داشت .وقتی غذا خوردیم ضراب از
زنجانی تقاضای پول کرد که زنجانی هم موافقت کرد و زنجانی پول را به ترکیه
می فرستاد .البته در یک مصاحبه درایران ،زنجانی پذیرفت که ضراب را مالقات کرده
است .اگرچه جزئیات را دنبال نکردهام ولی زنجانی به جرم اختالس  2.7میلیارد دالری
به اعدام محکوم شده است ولی به نظر میرسد با این امید که او این پول را بدهد و
زندگیاش را نجات بدهد هنوز اعدام نشده است .این که االن او درکدام ویال در لواسان
زندگی میکند خبر ندارم!
براساس شکواییهای که دادستان در امریکا ارایه داده است پس از دستگیری ضراب
در  2013داماد اردوغان که درحال حاضر وزیر مالیهی ترکیه است به بانک دولتی هالک
دستور داد که مانع فعالیتهای پولشویی ضراب نشود .با این همه ،به دالیلی که حداقل
بر من روشن نیست در اسناد رسمی دادگاه در امریکا علیه داماد اردوغان هیچ
شکواییهای صادر نشده است .در دادگاه گفته شد که ضراب و شریکاش حسین آقا
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جونی همهی حساب دولت ایران دربانک اکتیف -این بانکی است که داماد اردوغان قبل
از این که وزیر بشود اداره میکرد -را خالی کردند و بعد با بانک مرکزی و بخش صرافی
بانک ملت تماس گرفته و اعالم کردند که حاضرند برایشان کار کنند ولی آنها نتوانسته
بودند این پولها را بدون دور زدن تحریمهای امریکا به ایران برگردانند.
اگرچه داماد اردوغان در دادگاه نیویورک با اتهامی روبرو نشد ولی نقشی که در
برنامههای ضراب داشت نشاندهندهی تأثیر در دیپلماسی بین ترکیه و امریکاست .او
یکی از کسانی است که درواقع رابط بین ترامپ و اردوغان بود.
این که در ترکیه چه مقاماتی مشارکت داشتهاند واین که شخص آقای ترامپ با
وجود همهی سیاستهای شدیداً ظالمانه و ضد ایرانیاش کوشید تا به حامیان برنامهی
پولشویی ضراب و خود ضراب کمک کند ،موضوعی است که باید بهتفصیل در جای
دیگر بررسی شود.
وسیلهی اصلی ضراب برای نقل و انتقال پولها شرکت کشتیرانی او در ترکیه بود.
اگرچه این شرکت بهظاهر درفعالیتهای کشتیرانی فعال بود ولی به نظر میرسد که
کار اصلیاش پولشویی بود .از حساب بانکی این کمپانی در بانک هالک خبر داریم که
در چهار ماه اول  2013این کمپانی حدود  2.5میلیارد دالر درآمد داشته است و براساس
آنچه که در این اسناد آمده است فعالیتاش در پیوند با تجارت طال و مواد غذایی بوده
است.
خبر داریم که در اول اگوست  2013این کمپانی چندین صورتحساب چندین
میلیون دالری برای حمل روغن زیتون ،سینهی مرغ یخزده ،روغن نارگیل صادر کرد و
کارهای اداریاش تنها چند هفته پیش از آن که امریکا سوراخ قانونی موجود در برنامهی
تحریم اش علیه ایران را ببندد انجام گرفت .پس از آن هرگاه ضراب میخواست مبادلهای
انجام بدهد ،او مدعی میشد که دارد مواد غذایی نقلمکان میکند که تحریمهای امریکا
شامل آنها نمی شد .البته در دادگاه نیویورک ضراب اعتراف کرد که هیچگونه انتقال
محصولی صورت نمیگرفت بلکه صورتحسابها برای نقل وانتقال پول انجام میگرفت.
وقتی ضراب در سال  2016درامریکا محاکمه میشد ،دربارهی رابطهاش با فساد
مالی و اقتصادی در روسیه مطلب زیادی گفته نشد .ولی پژوهشگران  OCCRPدر یک
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گزارش تازه نشان دادند که حتی پیش از آن که ضراب با دولت ایران کار بکند ،روسیه
در شبکهی پولشویی ضراب قرار داشته است .این تجارت بسیار پرسود در هزارها سند
بانکی که به دست آمده بهوضوح روشن است و دراین جا هم با کاراهان که در قاچاق
دالر به روسیه ایفای نقش کرده است مصاحبه شده است.
ضراب در بیست و چند سالگی مالک یک کمپانی در دوبی بود به نام کمپانی
سرمایهگذاری بال  Bellaکه قرار بود یک کمپانی سرمایهگذاری باشد که گفته میشود
حدود  1.25میلیارد دالر نقلوانتقال مشکوک بین روسیه و بهشتهای مالیاتی را
ساماندهی کرد .در چند مورد شواهد نشان میدهد که یک برنامهی گستردهی فرار
مالیاتی هم وجود داشت .این اسناد بانکی نشان میدهند که کمپانی ضراب در دوبی
همچنین از کمپانیهای کاغذی دربهشتهای مالیاتی که درگیر تجارت برده در
آذربایجان بودند و یا برای دولت سوریه نفت قاچاق میکردند ،پولهایی دریافت کرده
است .شواهد نشان میدهد که دادگستری امریکا از وجود این کمپانی باخبر بود ولی
در جریان محاکمهی ضراب و آتیال ،به این کمپانی اشارهای نشد .البته  2.5سال پس از
محاکمه و محکومیت ضراب ،کمپانی سرمایهگذاری بال هم نامش را عوض کرد و
بهوسیلهی عموی ضراب مدیریت میشود و به فعالیتهای خود ادامه میدهد .خبر
داریم که سه کمپانی با نامهای مشابه بهوسیلهی بستگان ضراب در ترکیه ،مقدونیه
شمالی ،و ایتالیا به ثبت رسیدهاند.
وجود این کمپانی در دوبی نشان میدهد که خانوادهی ضراب  -بهطور کلی  -با
استفاده از خالء قانونی که در دوبی وجود دارد و با مقررات بسیار رقیق و قابل دور زدن
به مبادالت صدها میلیون دالری خود ادامه میدهند .شواهد نشان میدهد که در
شعبهی استاندارد چارتر ،کمپانی ضراب در دوبی میلیونها دالر مبادالت مشکوک
داشته است و بخش عمدهی این پول نه این که از ایران آمده باشد ،بلکه منشاءشان
روسیه بود.
آنچه میدانیم این است که در  2008روسیه به درآمد نقدی نیاز داشت .چون
بانک مرکزی روسیه گزارش کرد که با توجه به وضعیت ناگوار اقتصادی ،سقوط بهای
نفت و نزول ارزش روبل ،در طول یک سال 133.6میلیارد دالر سرمایه از روسیه فرار
کرده است .بخش عمدهای از این پول در دست سرمایهگذارانی بود که کارشان مشکل
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حقوقی نداشت ولی بیشتر مایل بودند که ثروتشان در اقتصادی اندکی باثباتتر حفظ
شود ولی بخشی از آن هم به حساب کمپانی ضراب در دوبی واریز شد که یک ایرانی
 25ساله بود و شریک اماراتی او به نام احمد علی حسن طاهر که مالک صرافی االزهر
در دوبی بود .شواهد بانکی نشان میدهد که کمپانیهایی که ضراب در ترکیه داشت
دهها میلیون دالر را ازطریق صرافی االزهر جابهجا میکردند .اگرچه سایت صرافی االزهر
دیگر کار نمیکند ولی در آرشیو آن ،از چند بانک ایرانی هم نام برده شده است ،ازجمله
بانک ملت که از سوی امریکا تحریم شده بود .برخالف دیگر شرکای ضراب ،حسن طاهر
با هیچ اتهامی از سوی امریکاییها روبرو نشد .شرکت بال که در سال  2007به ثبت
رسید در طول  4سال بیش از  1.25میلیارددالر را از کشورهای مختلف جابهجا کرد
که حدود نصف این مبلغ در سال  2008از روسیه بود .حداقل بر روی کاغذ به نظر
می رسید که پرداخت به کمپانی بال به خاطر کاالها و خدماتی است که ارایه میدهد.
بخش عمدهای از آنها بهعنوان «کاالهای مصرفی» ثبت شده بود و در اغلب موارد هم
تنها به واژهی «قرارداد» یا «پروفرما» اشاره شده و هیچ اطالع دیگری نیست .ولی آنچه
که اکنون میدانیم این است که کمپانی بال درواقع در فعالیت گستردهی پولشویی
مشارکت داشت .کاراهان که مدعی است دهها میلیون دالر را به مسکو قاچاق کرده
است میگوید هدف فقط پولشویی بود و کمپانی بال فعالیت دیگری نداشت .هدف ثبت
این کمپانی به گفته کاراهان انتقال پول بود ودرگیر هیچ فعالیت تجارتی دیگری نبود.
کاراهان صورتحساب بانکی شماری کمپانی کاغذی به ثبت رسیده درترکیه را به
پژوهشگران  OCCRPارایه داد که از او بهعنوان یکی از سهامداران نام برده میشد ولی
میگوید که همه این کمپانیها را ضراب کنترل میکرد .این صورتحسابهای بانکی
پرداختهایی بود که به کمپانی بال شده بود .بهطور کلی کاراهان در پیوند با هفت
کمپانی کاغذی در ترکیه فعالیت میکرد و ادعا میکند که هیچ کدام هیچگونه فعالیت
واقعی تجارتی نداشتند و تنها وسیلهای برای نقلوانتقال پول بودند .جالب است اشاره
کنم که در  2017ضراب در دادگاه در امریکا ،سوگند یاد کرد که هیچ گاه برای روسیه
پولشویی نکرده است .بهطور کلی ضراب هرگونه مشارکت در پولشویی برای روسیه را
در دادگاه انکار کرد .البته در تقابل با شهادت ضراب دردادگاه ،کاراهان میگوید که او
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و دیگران بهطور مرتب پول به روسیه قاچاق میکردند .یک دفعه چهار میلیون دالر
دفعهی بعد هشت میلیون دالر ،ما به دفعات به روسیه سفر کرده بودیم .او میگوید که
درسال  2009و  2010حداقل  20بار به روسیه سفر کرد و حتی به پژوهشگران
پاسپورتش را نشان داد که ادعایش را تأیید میکند .او حتی میگوید یک بار که مأموران
درفرودگاه  Sheremetyevoمتوجه پول قاچاق شدند او ناچار شد  1000دالر رشوه
بپردازد تا برایش گرفتار ی بیشتر پیش نیاید .کاراهان حتی نام یکی از همکاران خود
در این قاچاق پول از ترکیه را هم اعالم کرد .طرف ضراب در روسیه یک شهروند
آذربایجانی بود به نام ودادی بادالف و اطالعاتی که  OCCRPبا استفاده از «قانون آزادی
اطالعات» از امریکا به دست آورد نشان میدهد که سه کمپانی کاغذی به ثبت رسیده
در ترکیه که نام کاراهان و بادالف در آن آمده بود بیش از  42میلیون دالر را به کمپانی
بال پرداخت کرده بودند .برآورد کاراهان این است که در کل بیش از  300میلیون دالر
نقد به روسیه قاچاق شد و میدانیم که خود ضراب ،حداقل دو بار در  2007و 2010
به روسیه سفرکرده بود.
اگرچه محدودهی کارهای ضراب در پیوند با روسیه بهتازگی پس از بازداشتاش در
امریکا  -یعنی پس از این که اسنادی در اختیار  OCCRPقرار گرفت افشا شد  -ولی
گفته میشود حتی در  2013هم در یکی از اسنادی که بهوسیلهی مسئوالن دولتی
ترکیه در وارسیدن اتهام پرداخت رشوه به مقامات دولتی تهیه شده بود هم از حجم
فعالیتهای قاچاق او در روسیه باخبر میشویم .مسئوالن دولتی ترکیه در این سند از
آنچه که نظام قدیمی ضراب در روسیه برای نقل و انتقال پول خواندند سخن گفتهاند.
او برای پاسخگویی به نیازهای بانکهای روسی برای ارز با ایجاد کمپانیهای کاغذی
متعدد به نقل و انتقال پول مبادرت کرده و براساس یک نظام قدیمی کارمزد میگرفت.
همچنین برای این که بتوانند درآمدهای به دست آمده در خارج از روسیه را به روسیه
منتقل کنند از طریق دوبی و پس آن گاه ترکیه اقدام میکرد .البته مدتی بعد پولشویی
برای ایران هم به این فعالیتها اضافه شد .در دسامبر  2013ضراب به اتهام پرداخت
رشوه به مقامات دولتی در پیوند با پولشویی برای ایران در ترکیه دستگیر شد .ضراب
در دادگاه نیویورک گفت که مدتی در زندان بود و سرانجام باپرداخت رشوه از زندان در
ترکیه آزاد شد .ضراب در این دادگاه ادعا کرد که اردوغان هم در پروژهی او برای
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پول شویی برای ایران مشارکت داشت .مأموران پلیس ترکیه ظاهراً از وجود کمپانی
سرمایهگذاری بال باخبر نبودند و به هزارها سند بانکی دیگر که دردادگاه نیویورک علیه
ضراب از آنها استفاده شد هم دسترسی نداشتند .اگرمأموران پلیس ترکیه اطالعات
کافی نداشتند ولی  OCCRPتأییید میکند که با همان اطالعات ناکافی بسیاری از
ادعاهای شان درست بود .آن «نظام قدیمی» این بود که از تعدادی کمپانیهای کاغذی
به ثبت رسیده در روسیه و یا درجزایر ورجین انگلیسی ،یا بلیز ،و همچنین سیشل
استفاده میکردند و این کمپانیها در طول چهار سال صدها میلیون دالر به کمپانی
سرمایهگذاری بال واریز کرده بودند .بخش عمدهای از  1.25میلیارد دالر در سال 2008
بهطور مستقیم از حسابهای بانکی این کمپانیهای کاغذی به ثبت رسیده در روسیه
منتقل شده بود که تنها چند ماه پیشتر فقط برای نقل و انتقال پول به ثبت رسیده
بودند .اسناد بانکی موجود نشان میدهد که این پرداختها بهازای خرید کاال منتقل
میشد ولی همان طور که ضراب دردادگاه نیویورک اعتراف کرد ،همهی این
صورتحسابها در واقع جعلی بودند و کاالیی نقل مکان نمیشد .نکتهای که مورد توجه
مأموران پلیس قرار نگرفت -یا احتماالً به خاطر دریافت رشوه به آنها توجه نشد این که
یک کمپانی سرمایهگذاری -در اینجا بال -چرا درگیر واردات کاالهای مصرفی است .از
آن گذشته در اغلب موارد پولها از بهشتهای مالیاتی شناخته شده میآمد .و این
مجموعه بهوضوح نشان میدهد که کارها بهقاعده انجام نمیگیرد ولی توجه کافی به
آنها مبذول نشد .کمپانیهای روسی درگیر در این انتقاالت یکی Investconsulting
 LLCبود که در سال  2007به ثبت رسیده بود و در نیمهی اول سال  2008بیش از
 136میلیون دالر با کمپانی بال مبادله داشت .کمپانی دیگر روسی به نام Ariya LLC
بود که در آوریل  2008به ثبت رسید و بالفاصله مبادالتاش با کمپانی بال شروع شد
و در طول چهار ماه  99میلیون دالرحجم مبادالت بین این کمپانی و کمپانی بال برای
خرید «وسایل خانه» بود .ظاهرا توجه کسی هم جلب نشد که یک کمپانی
سرمایهگذاری – بال -چرا در خرید و فروش وسایل خانه مشارکت دارد .نکتهی مهم
دیگر این که این پول از یک بانک روسی آمده بود که مدیران ارشدش تنها چند ماه
پیشتر به اختالس از اموال دولتی روسیه متهم شده بودند.
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در هیأت مدیرهی این بانک  Interregional Investment Bankهم نامهای
قابلتأملی مشاهده میکنیم .ایگور کروگلیاکوف  Kruglyakovکه شریک تجاری سرگی
چیمزوف  Chemezovاست که رئیس یکی از بزرگترین کمپانیهای غولپیکر روسی
است .البته دولت امریکا از  2014چیمزوف را تحریم کرده است و میدانیم که او یکی
از دوستان بسیار نزدیک والدیمیر پوتین است که با هم در تشکیالت کاگب در در
دههی  1980کار میکردند .یک کمپانی دولتی که در تجارت اسلحه از روسیه فعالیت
دارد ،به نام  Rosoboronexportکه تاسال  2007رئیساش چیمزوف بود یکی از
مشتریان عمدهی بانک روسی درگیر در این نقل و انتقالهاست .این کمپانیهای تازه
به ثبت رسیده در روسیه یکی پس از دیگری با استفاده از نظام بانکی هرکدام دهها
میلیون دالر به حساب بانکی کمپانی بال در دوبی واریز کردند.
در گزارش دیگری میخوانیم که ضراب با استفاده از شبکههای پولشویی در روسیه
و آذربایجان میلیونها دالر برای ایران جابهجا کرده است.
کمپانی کاغذی هاندان  Hanedanفقط برای این به ثبت رسید که بتوان به نامش
یک حساب بانکی باز کرد و پس آنگاه از طریق این کمپانی کاغذی بیش از 250
میلیون دالر پول جابجا شد .گفته میشود ضراب که روابط بسیار نزدیکی با اردوغان
داشت در فاصلهی  2013تا  2016میلیونها دالر به انجمن خیریهای که همسر اردوغان
تأسیس کرده به نام  Togem-Derکمک مالی کرده است.
تا پیش از آن که ضراب در امریکا بازداشت شود درترکیه به فعالیت مشغول بود.
پلیس ترکیه در گزارشی که دربارهی فعالیتهای غیرقانونی گروه ضراب منتشر کرد
از جمله مدعی شد که درنظام تحریم غرب علیه ایران یک سوراخ وجود داشت که
بهوسیلهی ضراب و هم دستانش مورد استفاده قرار گرفت .برای استفاده از آن ،گذشته
از آن که خود ده ها میلیون دالر به جیب زدند بلکه به چند تن از وزیران وقت ترکیه
هم رشوه های کالن پرداخت شد .این سوراخی که در قواعد تحریم بود این بود که به
ایران اجازه داده شده بود تا برای فروش نفت و گاز خود بتواند طال دریافت کند .شواهد
موجود نشان می دهد که اردوغان کوشید تا جلوی تفحص پلیس ترکیه از گروه ضراب
را بگیرد ولی موفق نشد .جریان از آنجا شروع میشود که هواپیمایی از غنا میرسد که
حامل  1.5تن طالست ولی صاحباش معلوم نیست .گفته میشود میلیونها دالر رشوه
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پرداخت شد .مهمترین کارگزار این فعالیت رضا ضراب بود که در ترکیه او را رضا صراف
هم مینامند .در مصاحبهای که درآوریل  2014انجام گرفت ضراب مدعی شد که
فعالیتهایش کامالً قانونی است و حتی گفت که او به کاهش کمبود ترازپرداختهای
ترکیه هم کمک کرده است .درگزارش پلیس ترکیه میخوانیم که متهمان درگیر رشوه،
تقلب و قاچاق طال بودند و همهی اینها هم در پیوند با تحریم ایران از سوی غرب انجام
گرفت .در سال  ،2012تحریمهای غرب علیه ایران تشدید شد .از سویی ترکیه برای
اقتصاد خود که نرخ رشد قابلتوجهی داشت به نفت و گاز نیاز داشت و از سوی دیگر
ایران هم برای تأمین مالی نیازهای وارداتی خود به ارز محتاج بود .قرار شد که با وجود
این تحریمها ترکیه بتواند از همسایهی خود نفت و گاز بخرد و بهایش را به لیر ترک
بپردازد -نظر به این که لیر ترک دربازارهای بینالمللی قابل معاوضه نبود .این پولها
هم قرار بود در یک حساب بانکی دولت ایران در بانک هالک نگاهداری شود.
در  2012ترکیه از ایران بیش از  10میلیارد دالر نفت و گاز خرید .در تحریم غرب
علیه ایران ،به ایران اجازه داده شد که با پولش در بانک ترکیه بتواند طال خریداری
نماید.
گفته میشود پس از آن بود که صدور طال از ترکیه به ایران بهسرعت افزایش یافت.
کل طالیی که ازترکیه به ایران صادرشد در  2011تنها یک تن بود ولی در  2012بیش
از  125.8تن طال به ارزش  6.5میلیارد دالر به ایران صادر شد .گفته میشود که در
همان سال همچنین  85تن طال به ارزش  4.6میلیارد دالر به دوبی صادرشد که گفته
میشود عمدتاً برای صدور به ایران صورت گرفته بود .همچنین گفته میشود ضراب و
همکارانش در واقع سازماندهندگان اصلی این تجارت طال بودند که عمدتاً بهوسیلهی
شرکتهای به ثبت رسیدهی خود در دوبی این کار را انجام میدادند .برای تسهیل
کارها ضراب به شماری از وزیران در دولت ترکیه ،ازجمله ظفرکگلیان -وزیر وقت
اقتصاد -معمر گولر -وزیرداخله ،و اگه من باگیس -وزیر امور اروپایی و همچنین سلیمان
اصالن -رئیس هیأت مدیرهی بانک هالک رشوه پرداخت کرده است.
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هر سه وزیر بعدها یا برکنار شدند و یا استعفا دادند و هر سه هم همهی اتهامات را
رد کردند و هالکبانک هم به همین نحو مدعی شد که هیچگونه قانون یا قاعدهای را
زیرپا نگذاشته است و هیچ کدام هم با هیچ اتهامی روبرو نشدند.
براساس گزارش پلیس ترکیه ولی پولهای پرداختی در ساختمانی در محلهی بازار
بزرگ انجام گرفت .اهدای یک ساعت سوئیسی گرانقیمت به کگلیان به بهای 340
هزار دالر ،باگیس هم  500هزار دالر را در یک قوطی شکالت دریافت کرد به همراه
یک ظرف نقره .دریک محاورهی تلفنی که ضبط شد ،ضراب دربارهی سینی نقره به
دیگری گفته است سعی کن خیلی گران درنیاید.
در گزارش همچنین ادعا شده است که اصالن و همچنین کگلیان درصدی از
فعالیتهای مربوط به ایران را دریافت میکردند که با توجه به حجم عظیم آن به صورت
رشوهی دهها میلیون دالری در آمد .در دسامبر  2013پلیس در بازرسی از خانهی
اصالن  4.5میلیون دالر پول نقد را که در جعبههای کفش قرارداشت کشف کرد .اصالن
مدعی شد که این پول را شماری از کسبوکارها برای احداث یک مدرسهی اسالمی
پرداختهاند .پیشتر از واردات  1.5تن طال از غنا که بدون این که صاحباش معلوم
باشد گفته بودیم االن در گزارش پلیس میخوانیم که آنها به متن محاورهای بین ضراب
و وزیر اقتصاد دست یافتهاند که نشان میدهد که اقدامات الزم انجام گرفت تا پلیس
فرودگاه آن را ضبط نکند و پس از چند روز ترخیص شد.
داستان این طالی وارداتی از غنا اندکی پیچیده است .بابک زنجانی پیش از بازداشت
خود ،در یکی از سایتهای وابسته به خود اعالم کرد که خریدار اصلی طال از غنا او بود
و این کارها کامالً قانونی بود .درهمان سایت زنجانی ادعا کرده است که ضراب را چند
بار مالقات کرده است ولی با هم فعالیت مشترک نداشتهاند به همین نحو ضراب هم در
یک مصاحبهی تلویزیونی گفت که زنجانی را دوبار مالقات کرده است ولی نه با او دوست
است و نه شریک تجاری.
در ژوییهی  2013امریکا این سوراخی را که وجود داشت بست .یعنی ایران دیگر
نمیتوانست با پول نفت و گاز خود طال بخرد پس از آن ضراب در یک مصاحبهی
تلویزیونی گفت که او هم دیگر در تجارت طال درگیر نیست بلکه به تجارت مواد غذایی
و دارو رو کرده است -البته خرید و فروش این اقالم براساس تحریمها با محدودیت
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روبرو نبود .در یک فاصلهی چهارماهه بهگفتهی ضراب حجم معامالت بیش از 1.6
میلیارد دالر بود.
البته در گزارش پلیس میخوانیم که دربسیاری از موارد هیچگونه مواد غذایی جابجا
نشد بلکه صورتحسابهایی که به بانک هالک ارایه میشد جعلی بودند و باید توجه
مسئوالن جلب میشد که نشد.
یکی از نکاتی که در گزارش پلیس آمده این است که دریک صورتحساب ادعا شده
است که  150هزار تن کاال قرار است جابجا بشود ولی حداکثر ظرفیت کشتی مورد
استفاده برای این جابجایی فقط پنج هزار تن بود .در صورتحساب دیگری گفته شد که
قرار است  5تن شکر خام قهوهای به ایران صادر شود ولی بهای آن را هر کیلو 550
دالر ذکر کرده بودند که بیش از صد برابر بهای آن در بازار بود.
در  2017گزارش شد که ضراب دردادگاه نیویورک به صورت یک شاهد ظاهر شد
که عالیرتبهترین مقامات دولت ترکیه را به دریافت رشوه متهم کرد .او اگرچه در ابتدا
اتهام خود را رد کرد ولی با پذیرش آن موافقت کرده است علیه حکان آتیال رئیس بانک
هالک در دادگاه شهادت بدهد .او در دادگاه گفت به وزیر اقتصاد ترکیه کگلیان در طول
 2012و  2013بیش از  50میلیون دالر رشوه داده است تا بتواند به کارهای غیرقانونی
خود ادامه بدهد .ضراب همچنین در دادگاه از همدستی با باگیس -وزیر مسائل اروپایی
در دولت ترکیه و همین طور بانک اکتیف  -قبل از آن که با بانک هالک کار کند -خبر
داد .او دردادگاه مدعی شد که هربار که الزم بود پولی جابجا بشود حداقل  10مبادله
الزم بود که در حسابهای مختلف انجام بگیرد .در  2013هم دردادگاهی در ترکیه او
با همین اتهامات روبرو شد و در آن دادگاه حتی اردوغان هم متهم شده بود که در فساد
مالی مشارکت داشته است .احتماالً به همین دلیل بود که عالوه بر برکناری سه وزیری
که نامشان ذکر شده بود ،اردوغان به یک تصفیهی گسترده در نظام قضایی ترکیه دست
زد و هزاران مأمور پلیس ،قاضی ،و دادستانهای عمومی را برکنار کرد .او حتی فراتر
رفت و مدعی شد که تقحص دربارهی فساد مالی در واقع پوششی برای انجام یک کودتا
بود که درنهایت فتح اهلل گولن پشت آن بود .بررسیهای  OCCRPنشان میدهد که
بانک ملت در ایران و شرکت ملی نفت از مبادالت ضراب – تاخت زدن نفت و گاز با
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 بهره مند شده بودند و دراین بررسی روشن شد که ضراب با استفاده از پولشویان-طال
.در روسیه و آذربایجان به این کار دست میزده است
یکی از کمپانیهایی که برای مخفی کردن منشاء این پولها از آن استفاده میشد
 گزارشگران مطبوعاتی.کمپانی هاندان در دوبی بود که پیشتر به آن اشاره کردم
معتقدند که توافق ضراب با دادگاه در نیویورک وقتی او دردادگاه رسماً اعضای کابینه
اردوغان را به دریافت رشوه متهم کرده است بعید نیست به تیره شدن روابط بین آنکارا
. این داستان همچنان ادامه دارد.و واشنگتن منجر شود
 با استفاده از «قانون آزادیOCCRP برای اطالع اضافه کنم که پژوهشگران
 هزار مبادلهی بانکی و دیگر اسناد را که در750 اطالعات» توانستند اسناد مربوط به
محاکمهی ضراب مورد استفاده قرار گرفت به دست بیاورند و منبع گزارشهایی که
.دربارهی ضراب نوشته اند این مجموعه اسناد بوده است
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پیوست  -گزارش مختصری از رضا ضراب به روایت نشریات داخلی
درفروردین  1395سایت ایسنا در نوشتهی مبسوطی به بررسی روابط بین بابک
زنجانی و رضا ضراب میپردازد .دراین جا میخوانیم سه وزیر دولت احمدینژاد و رئیس
وقت بانک مرکزی با امضای نامهای  9هزار میلیارد تومان و چندین محموله نفت و
معیانات گازی دراختیار زنجانی قرار میدهند .در دی  1392زنجانی بازداشت میشود
اتهام او هم این است که از این مبالغی که از دولت گرفته چیزی بازنگردانده است .البته
چند ماه پیش از بازداشت زنجانی ،ضراب هم در ترکیه به اتهام پولشویی و جابهجایی
غیرقانونی ارز و طال به مقصد شرکت سورینت -متعلق به زنجانی دستگیرشد .اژهای که
در آن زمان سخنگوی قوه قضائیه بود میگوید که «در پروندهی بابک زنجانی میلیاردر
نفتی متهمان از افراد زیادی نام بردهاند که از آنها تحقیق و بازجویی شد .البته از رضا
ضراب هم نام برده شده و ایشان مطرح هستند ،اما نامبرده در خارج از کشور است.
وقتی مطلبی علیه کسی گفته میشود و خودش هم نیست که دفاع کند ،نمیتوان برای
او قرار صادر کرد .در نتیجه برای ضراب نیز قراری صادر نشده ،اما نام او در پرونده برده
شده است».
پس تا اینجا خبردار می شویم که دولت ایران هم ازکارهای ضراب مطلع بود .در
آذر  1392درکل  53نفر ازجمله رضا ضراب در ترکیه به اتهام پولشویی و فعالیتهای
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غیرقانونی دستگیر میشوند .یکی از روزنامههای ترکیه گزارش کرد که «رضا ضراب در
اعترافهای خود نام رئیس خود را فاش کرده است .این نام کسی نبود جز بابک زنجانی؛
ارتباطی که البته از سوی هر دو نفر (بابک زنجانی و رضا ضراب) تکذیب شد» البته
روزنامه ی دیگری مدعی شد که قرار بود زنجانی با یک پاسپورت جعلی به ترکیه
سفرکرده با ضراب مالقات کند ولی با دستگیری ضراب این سفر انجام نگرفت.
از قرار ضراب برای زنجانی کار میکرده است و رابط این دو هم یک تاجر ساکن
دوبی به نام «م.ش.ز» بود .درپی دستگیری درترکیه ضراب تنها سه ماه زندان بود و بعد
آزاد شد .اگرچه پیشتر اشاره کردم که هم ضراب و هم زنجانی ارتباط فیمابین را انکار
کردهاند ولی درجریان دادگاه زنجانی روشن شد که دریک مورد زنجانی  12میلیون
یورو کارمزد به صرافی «صفیرالتین» که متعلق به رضا ضراب است پرداخت کرده است.
اگر انکارشان راست بوده باشد که نیست درآن صورت ،پرداخت  12میلیون یورو کارمزد
چرا صورت گرفته است؟ در یکی از جلسات دادگاه زنجانی قرار شد در اینباره توضیح
بدهد که خبرندارم آیا این کار را کرد یا خیر .با این همه از گزارشی در بلومبرگ در
ژانویهی  2014منتشرشد ،خبر داریم که یک شرکت واردات و صادرات به نام «سارا»
در دوبی 1.5 ،تن طال از یک شرکت در غنا خرید .این شرکت طالی معدنی «امنای»
نام داشت« .امنا ی» به مأموران گمرک اعالم کرده بود که محمولهاش  30بسته
نمونههای طالی معدنی است و مقصد نهایی آن امارات متحده عربی بود .ضراب گفته
بود که خریدار نهایی این محموله ،یک تاجر ایرانی به نام بابک زنجانی است که مالک
شرکت سورینت است .هواپیمای شرکت «یوالاس» از فرودگاهی در آکرا (پایتخت غنا)
پس از یک ساعت پرواز به دلیل مهآلود بودن مسیر پرواز ،مجبور شد در فرودگاه
آتاتورک استانبول فرود بیاید .مأموران گمرک ترکیه در فرودگاه این محموله را کشف
و هواپیما را توقیف کردند.
بلومبرگ در ادامه میافزاید :شرکت «سارا» ادعا کرد شرکت «امنای» طالی تقلبی
به آنها فروخته است .پس از مدتی آزمایشگاه صنعتی امارات با بررسی و تجزیه و
تحلیلهای انجامشده گزارشی را منتشر میکند مبنی بر اینکه  99درصد پایهی این
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محموله سرب بوده و روکش نیکل  95درصد داشته است .البته این صرفاً ادعای شرکت
اماراتی و ادعای زنجانی در دادگاه است .از راست و دروغش خبر ندارم.
از جریانات ضراب در دادگاه خبرداریم که سه شرکت صوری در ترکیه که تحت
مالکیت رضا ضراب هستند ،در سالهای  2009تا  2012حدود  87میلیارد یورو نقل و
انتقال غیرقانونی از کشورهای مختلف انجام دادهاند که  40درصد این مبلغ ،پولی است
که بهصورت غیرقانونی از کشور خارج کردهاند .در یکی از پروندهها ،رضا ضراب با
هلدینگ سورینت متعلق به بابک زنجانی ارتباط داده شده است .در ژانویهی  2013در
فرودگاه آتاتورک ترکیه  1.5تن محموله طال در هواپیمایی کشف شد که دوسوم این
محموله قرار ب وده تحویل شرکت سورینت هلدینگ در ایران شود .این محموله بدون
هیچ سندی و با پرداخت رشوه به برخی افراد سیاسی در ترکیه راهی دوبی شد .البته
دیدگاههای ضراب در این باره بسیار خواندنی است .او مدعی شد که من اتهامات وارد
شده را نمیپذیرم .مأموران ساعت  5:30صبح به خانه من ریختند و من را از تختخواب
بیرون کشیدند و بازداشت کردند 20 .فیلمبردار در حال فیلمبرداری از این صحنه
بودند .بازداشت من کودتایی سازماندهی شده بود .این که چی کسی علیه یک «فرد»
که ظاهراً هیچگونه مقام و موقعیت سیاسی ندارد میخواست «کودتا» کند ،بر ما روشن
نیست.
این تاجر ایرانیتبار در ادامه میگوید :من از سال  2007 - 2006شهروند ترکیه
محسوب میشوم .در آن زمان وزیر کشور عبداهلل آکسو بود .من از سال  1984میالدی
در ترکیه زندگی می کنم و تمام اعتبار شخصی و زندگی خود را در این کشور گذاشتهام.
چطور ممکن است من به فعالیت غیرقانونی بپردازم و قوانین این کشور را زیر پا بگذارم؟
او ادامه می دهد :همچنین شهروندی برادر من هم طبق قوانین ترکیه در زمان
وزارت آقای گولر مورد پذیرش قرار گرفت .شرکت برادر من در سال گذشته جوایز
متعددی را بهعنوان بهترین صادرکننده دریافت کرد و من میخواهم که اجازه دهند تا
طبق قوانین ،او فعالیت خود را در این کشور از سر بگیرد.
ضراب در مورد اتهام قاچاق طال از غنا نیز ضمن رد اتهامهای مطرحشده اظهار
میکند :میتوانید با بررسی اسناد فروش طالها حقایق را دریابید.
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او همچنین با رد اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی وجه میان دو کشور ایران و
ترکیه خاطرنشان میکند :حجم مبادالت ساالنهی ایران و ترکیه  3.5میلیارد دالر است.
چگونه اتهام انتقال  87میلیارد یورو پول را بر من وارد کردهاند؟
وی افزود :تمام فعالیتهای من براساس قوانین کشور ترکیه بوده است و همچنین
تمام بازرسیهای دولتی آن را رصد میکردهاند.
ضراب با ردّ تمامی اتهامهای واردشده می گوید :تمام کارهای بازرگانی من قانونی
بودهاند و من تمام فعالیتهای تجاری را از طریق بانکها انجام دادهام .من دوست
زنجانی نیستم و مسائل مطرحشده در مورد او به من ارتباطی ندارد .فعالیتهای من
کامالً قانونی بوده و نمیتوان اتهام قاچاق را به من نسبت داد .البته وقتی این ادعاهای
ضراب با اعترافاتاش دردادگاه امریکا مقایسه میشود ،نادرستی این ادعاها روشن
میشود .چون برعکس آنچه که در ترکیه گفته است درامریکا تقریباً همهی اتهامات را
پذیرفت ولی به نظر می رسد با مقامات قضائی به «توافق» رسیده که اگر علیه مقامات
دولت ترکیه شهادت بدهد ،احتماالً با مجازات کمتری روبرو خواهد شد.
با وجود ادعاهای گوناگون ضراب ،یکی از وکالی مجلس درایران مدعی است که با
توجه به اطالعاتی که در دست داریم ،بابک زنجانی و رضا ضراب جدا از هم نیستند و
بخش اعظم اموال بابک زنجانی که ایران به دنبال آن میگردد ،نزد رضا ضراب است.
در این پرونده زنجانی تنها نبوده و یک مافیای قوی پشت سر اوست که در روند رسیدگی
به پرونده مانع ایجاد میکنند .با توجه به اینکه مسئوالن ایرانی بارها گفتهاند اموال
زنجانی در خارج از کشور را پیدا نمیکنند ،بازهم با اشاره به اینکه احتمال ارتباط بین
زنجانی و ضراب دور از ذهن نیست ،به نظر میرسد ضراب ،کلید بخشی از پولهای
گم شده در این پرونده باشد و جای آن در دادگاه خالی است .البته این وکیل دربارهی
این «مافیای قوی پشت سر او» اطالعات بیشتر نداد.
درآذر  1396ایسنا مصاحبهی مفصلی با بهمنی رئیس وقت بانک مرکزی انجام داد
که در نوع خود مصاحبهی بینظیری است .آنچه در این مصاحبه روشن میشود ،این
است که پریشان اندیشی سیاست پردازان درایران به راستی تمامی ندارد .خبرنگار از
بهمنی دربارهی رابطه با ضراب میپرسد و او به جای پاسخ به این سؤال مشخص،
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داستان میبافد که «در زمان ریاست هفتسالهی بنده در بانک مرکزی توانستم بدترین
تحریم ها را مدیریت کنم چون مدیریت بحران و تحریم کار من است» .همان طور که
در جای دیگر گفته ام مدیریت تحریم یک چیز است و «دور زدن» آن چیز دیگر .آنچه
در این سال ها داشتیم نه مدیریت تحریم که کوشش برای دور زدن آن بود و این دو
تفاوت دارند .سرانجام به سؤال پاسخ میدهد که «چنین چیزی صحت ندارد .تاکید
میکنم با ایشان نه جلسه و نه هیچ ارتباطی داشتم .فکر نکنم آقای احمدینژاد نیز
مالقاتی داشته است» .و یک بار دیگر بهمنی برای خود سنگ تمام میگذارد که «بنده
توانستم تحریمها را به بهترین شکل در طول تاریخ کشور آن هم در شرایطی که گزینهی
نظامی روی میز بود مدیریت کنم» .وقتی خبرنگار تشدید تحریمها را به سیاست خارجی
مناقشه آمیز احمدینژاد ربط میدهد بازهم بهمنی ترجیح میدهد به ستایش از خودش
ادامه بدهد «من باز هم تأکید میکنم که به بهترین وجه توانستم تحریمها را مدیریت
کنم به گونه ای که مردم حتی متوجه تغییر وضعیت و چنین شرایطی نشدند ».بازهم
خبرنگار شیطنت میگوید و اشاره میکند که در همین دورهای که ظاهراً مردم متوجه
تغییروضعیت نشده بودند ،ولی بهای پراید از  6میلیون به  20میلیون تومان افزایش
یافت .بهمنی ترجیح میدهد که به این نکته اصالً جواب ندهد و تنها اشاره کند که
درپایان سال  1391میزان تورم  30.9درصد بود .خبرنگار از بهمنی دربارهی زنجانی
میپرسد و جواب بهمنی بهراستی بیمعناست ،که «آقای زنجانی با ما کاری نداشت.
طرف حساب او وزارت نفت بود .طبیعتاً باید نفت را کسی میخرید که آقای زنجانی
برای ما میفروخت» و بعد داستان بیربطی میگوید که وقتی وزرای احمدینژاد
خواستند که ارز در اختیار زنجانی قرار بگیرد و  4تن از وزرا هم نامه را امضا کرده بودند
بهمنی مدعی است که من در آن نامه نوشتم که «ما ارزی نداریم و اگر میخواهید ارز
بدهید از ارز وزارت نفت بدهید» .پس تا اینجا روشن شد که آقای بهمنی با ارزدادن
به مفسدانی چون زنجانی مسئلهای نداشتند فقط اصرار داشتند که از جیب دیگر دولت-
وزارت نفت -این ارز داده شود .خبرنگار از بهمنی دربارهی جلسه با ضراب میپرسد و
آقای بهمنی ترجیح میدهد که به جای پاسخ یک معما طرح کند .میگوید« ،دربارهی
ادعای رضا ضراب مبنی بر برگزاری جلسه مشترک ...که اصالً چنین جلسهای برگزار
نشده است؛ به فرض برگزاری هم کار من برگزاری جلسه است ».به این ترتیب ،روشن
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نیست که جلسه داشتند یا نداشتند .دربارهی زنجانی هم بهمنی جا خالی میدهد که
«پدیده بابک زنجانی ارتباطی به ما ندارد .ما فقط تحریم را مدیریت میکردیم» و بعد
جالب است وقتی از نیازهای کشور سخن میگوید به نظر تنها نکتهای که به خاطرش
میآید این است که «مثالً حجاج میخواستند حج بروند و برای آن پول نقد احتیاج بود
که در آن دوره پول دادن خارجیها به ما ممنوع بود .».دربارهی کاهش ارزش ریال هم
نظر جالبی دارد به خاطر تحریم فروش نفت ما کم شد و «آیا میخواستید در آن شرایط
دالر به  500تومان برسد؟» از شیوهی «مدیریت تحریم» خود هم نمونه میدهد که
جالب است «فکر میکنید برای چی چند صد تن طال را در خزانه گذاشتیم؟ حال اینکه
چطور توانستیم آن را وارد کشور کنیم بماند .بنده نام این کار را مدیریت بحران و
تحریم میگذارم .ممکن است کسی به آن نام دور زدن تحریمها را بگذارد که من کاری
به این لفاظیها ندارم».
حاال بماند که وقتی روحانی به ریاست رسید ادعا کرد که یک خزانهی خالی تحویل
گرفته است ولی جالب است که بهمنی به شیوهی ورود طال کار ندارد که احتماالً در
آن صورت ناچار است پای ضراب را به میان بکشد و بعد جالب است که مدعی میشود
هرکس بگوید این دور زدن تحریم است دارد لفاظی میکند .اندکی که از مصاحبه
میگذرد به قول معروف دم خروس آشکار میشود« .وقتی خواستند ما را اذیت کنند
بتوانیم حداقل ارز پنج سال بعد را داشته باشیم تا دارو ،گندم و سایر مواد ضروری را
وارد کنیم» درجای دیگر گفتهام این هرچه باشد نامش «مدیریت» تحریم نیست بلکه
بازی در زمین تحریمکنندگان است .اگر بهمنی با مدیریت تحریم آشنا بود باید با
سیاست پردازی برای بیشتر کردن توان تولیدی اقتصاد داخلی کمک میکرد تا چنین
نیازی -به واردات -کاهش یابد نه این که ارز جمع میکنیم و بعد به کمک مفسدینی
چون زنجانی و ضراب سعی میکنیم با جعل سند و مدرک از جان آدم تا شیرمرغ را
وارد کنیم و بعد با تبختر و ناآگاهی اسمش را میگذاریم« ،مدیریت تحریم» .البته
اندکی که در مصاحبه پیش میرویم به بخشهای فانتزی آن میرسیم .خبرنگار یک
بار دیگر از ایشان دربارهی مالقات با ضراب می پرسد و بهمنی یک بار دیگر دو پهلو
جواب میدهد که «من میگویم که با رضا ضراب جلسهای نداشتم .تنها این توضیح را
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میدهم که جز رییس بانک مرکزی چه کسی میتواند ورود و خروج ارز را کنترل کند
و جلسه برگزار نماید؟ طبیعتاً کس دیگری نیست چون رییس بانک مرکزی خزانهدار
کل کشور است ».یعنی اینجا هم روشن نیست که با ضراب مالقات کرده است یا خیر؟
ولی بخش فانتزی مصاحبه اینگونه آغاز میشود که «من مدعی مدیریت تحریم و
بحران کشور هستم که برای همان هم آمریکا و اروپا در زمانی که به رکود اقتصادی
برخورد کردند از ما دعوت نموده تا به آنجا رفته و به آنها طرح دهیم .این کار در سال
 2008انجام شد و با طرح ما این کشورها از رکود خارج شدند».
وارسیدن این ادعای مضحک بهمنی از توان من بیرون است .با توجه به وضعیتی
که دراقتصاد ایران داشتیم ،امریکاییها و اروپاییها دست به دامان آقای بهمنی شده
بودند تا آنها را از رکود خارج کند .این ادعا بیشتر از آن که مضحک باشد رسوا کننده
است .اگر شما درستان را بلد بودید پس چرا همین سیاستها را درایران اجرا نکردید
که رکود تورمی آن تخفیف پیدا کند و تنها بسنده کردهاید به انکار واقعیتها و به
آمارسازی که اگرچه فریبندهاند ولی واقعیت را تغییر نمیدهند .این که بانک جهانی و
فدرال رزرو از ایشان «دعوت» کردند تا به امریکا رفته و به ایشان راهنمایی بدهند که
«چطور از رکود و بحران خارج شویم» البته که باعث انبساط خاطر میشود .در دنبالهی
این مصاحبه به توجیه رفتار زنجانی هم بر میآید که «اگر تحریم شدیم نمیتوانیم نفت
را بفروشیم و باید خارج از سیستم آن را به فروش برسانیم .خیلی از این موارد را
نمیتوان گفت» .وقتی دربارهی «مدیریت تحریم» بیشتر سخن میگوید بیشتر و بیشتر
روشن میشود که بهراستی چیزی در این باره نمیداند .درهمین راستا میخوانیم که
«برای توضیح بیشتر این سؤال را میپرسم که آیا باید نفت کشور را میفروختیم یا نه،
طبیعتاً در زمان تحریم دولتیها نمیتوانستند نفت را بفروشند و باید نفت از طریق
بخش خصوصی به فروش میرفت .قطعاً اگر االن نیز نفت را تحریم کنند باید شرایطی
برای فروش آن بیندیشم .طبیعتاً در چنین وضعیتی موضوعاتی همچون بابک زنجانی
پیش میآید» .جواب پرسش ایشان که حتی به نظرشان هم نمیرسد از جمله این است
که وقتی نمیتوانی نفت را بفروشی خوب باید برای رسیدن به اقتصادی که به دالرهای
نفتی به این صورت وابسته نباشد برنامهریزی کرد نه این که به هرشکل و صورتی نفت
را میفروشیم و بعد با دالرها به همان شیوه سابق وارد میکنیم و به خیال خام خود
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داریم تحریم را «مدیریت» میکنیم .و البته که دراین شرایط «موضوعاتی هم چون
بابک زنجانی پیش میآید».
و اما برگردیم به روایت رضا ضراب در نشریات داخلی ایران .منابع ایرانی برای
مدتها موضعی دفاعی از ضراب داشتند که «خانوادهی رضا ضراب یک خانوادهی کامالً
مذهبی هستند و کل اعضای خانواده پیرامون شغل تجارت کموبیش فعالیت داشتهاند
که از جمله فعالیتهای پدر رضا ضراب میتوان به تأسیس و ادارهی شرکت بینالمللی
واردات و صادرات ،تأسیس و فعالیت کشتیرانی (در استانبول ترکیه) ،کارخانهی
فوالدسازی (در تیکمه داش آذربایجان شرقی) ،صرافی (در دوبی) و … اشاره کرد که
همین امر باعث میشود از رضا ضراب هم یک تاجر ساخته شود» .با خبر میشویم که
رئیس هیأت مدیره کارخانه فوالد کاوه تیکمه داش هم رضا ضراب است.
در مهر  1398ایسنا گزارش کرد که دادستانی درامریکا علیه بانک هالک
کیفرخواست صادرکرد که درآن بانک با شش فقره اتهام شامل پولشویی ،کالهبرداری
و نقض تحریمهای ایران متهم شد .مهمت هاکان آتیال از مدیران سابق این بانک به
اتهام کمک به دور زدن تحریمها از سوی ایران به  32ماه زندان محکوم شد که پس از
 28ماه حبس آزاد شد.
اگر این روایت در سایت ایسنا به تاریخ فروردین  1399راست باشد بانک هالک از
اتهام پولشویی به نفع ایران تبرئه شد .از قرار «در پروندهی هالک بانک ،اتهاماتی متوجه
رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه ،بوزداغ ،وزیر دادگستری و برات آلبایراک،
وزیر دارایی و داماد اردوغان شده است .همچنین مهمت شمشک ،معاون سابق
نخستوزیر ترکیه و مولود چاووش اوغلو ،وزیر خارجهی ترکیه از دیگر کسانی هستند
که نامشان در این پرونده دیده میشود» ترامپ متهم شده است که درفرایند رسیدگی
دادگاه مداخله کرده است تا شاهد خرابی رابطه با ترکیه نباشد.
در آذر  1398سایت ایسنا دریک مطلب طوالنی به نقش جولیانی دردادگاه مفاسد
اقتصادی پرداخت.
واشنگتن پست پیشتر گزارش کرد ،جولیانی از دسترسیاش به ترامپ در سال
 2017استفاده کرد تا دو اقدامی که رجب طیب اردوغان ،رییسجمهور ترکیه به دنبال
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آنها بود ،انجام شوند .اوایل سال  2017جولیانی از سوی تیم حقوقی یک تاجر ایرانی-
ترکیهای به نام رضا ضراب که در آمریکا به نقض تحریمهای واشنگتن علیه ایران متهم
شده ،استخدام شد .این مسأله بسیار مورد عالقه اردوغان بود و دربارهی ضراب گفت،
او «گروگان» سیاسی اجرای قوانین آمریکا است .طبق اسناد دادگاهی در پروندهی
ضراب ،جولیانی در دیدار با اردوغان در استانبول در فوریه  2017دربارهی احتمال «حل
و فصل این پرونده از طریق راه حلی مابین دو دولت» گفتگو کرد .گفته میشود در
 2017دریک نشست در کاخ سفیدکه جولیانی هم حضور داشت ترامپ علناً از
تیلرسون -وزیرامورخارجه اش -خواست تا شرایطی ایجاد کند که درازای تبرئهی موکل
جولیانی -رضا ضراب -امتیازاتی از ترکیه گرفته شود .از قرار تیلرسون با این ایده همراه
نبود و آن را مداخله در یک پرونده کیفری میدانست .در  2018جولیانی رسماً بهعنوان
یکی از مشاوران حقوقی ترامپ درآمد
اگر این روایت راست باشد درسایت ایسنا گزارش شده است که «مقامات ترکی
دستور بازداشت رضا ضراب ،تاجر طال که علیه یک بانکدار ترکی در نیویورک شهادت
داده بود را صادر کردهاند».
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***
( )2حسن رعیت
پیش از آن که دربارهی «حسن رعیت» یکی از کالنمفسدان اقتصادی ایران
شواهدی ارایه کنم مفید است که گزارشی از سرمایهداری مافیایی ارایه بدهم .بر اساس
آنچه که از بررسی مورد حسن رعیت فهمیدهام ،میتوان یک شمای کلی از آنچه که
در این یادداشتها «سرمایهداری مافیایی» نامیدهام به دست داد.
اولین قدم ،ایجاد مناسبات ناسالم با صاحبان قدرت است .یکجا طرف میتواند
رییس یک بانک باشد و در جای دیگر ،یک قاضی دادگاه و یا یک معاون وزیر و یا حتی
وزیر.
قدم بعدی هم ثبت شرکتهای صوری است که بتوان از شخصیت حقوقی آنها
بهعنوان متقاضیان «تسهیالت اعتباری» استفاده کرد.
درپیوند با قدم دوم ،یافتن تعدادی سهامدار و اعضای هیئت مدیرهی کرایهای هم
ضروری است که بهازای یک پرداخت ماهیانه حاضرند اسم و شخصیت حقوقیشان را
«کرایه» بدهند.
وقتی این قدمها را برداشتید همه چیز آماده میشود تا بتوانید در این شرایطی که
با ضعف ،اگر نگویم فقدان ،کامل نهادهای نظارتگر و مسئول مشخص میشود یکهتازی
کنید و بهاصطالح «تسهیالت» بگیرید.
برای این که حرف بدون سند نزده باشم ،بد نیست با اختصار به میزان فساد مالی
و اقتصادی در این اقتصاد مافیایی اشاره کنم.
در مرداد  1398سخنگوی قوهی قضاییه بدون این که وارد جزئیات بشود در پیوند
با مفاسد اقتصادی در «کیمیا خودرو» خبر میدهد که  9نفر درمجموع به  115زندان
محکوم شدند .در یک پروندهی ارزی دیگر ده نفر در کل به  143سال زندان محکوم
شدند .به خاطر فساد در سازمان گوشت 5 ،نفر ،از رییس تا دیگران ،در کل به  36سال
حبس شدند .در یک مورد دیگر «شرکت بینالمللی نگین اعظم» که  1283شاکی
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داشت ،رییس شرکت به  8سال زندان رفت .دربارهی شرکت «آرمان پرشین پارس» با
 1379فقره شکایت رؤسا به زندانهای طویلالمدت محکوم شدند ولی هنوز قطعی
نشده است .در استان بوشهر یک پروندهی کالهبرداری بود با  3217شاکی که احکام
بدوی صادر شد و باید قطعی شود .در پیوند با یکی از خودروسازان  -به احتمال زیاد
سایپا  -که  23متهم دارد و دادگاه درجریان است .در اسالمشهر هم  150شاکی
کامیوندار از یک شرکت شکایت کردهاند که جزییاتش را نمیدانم قرار شد پرونده به
تهران فرستاده شود .شهردار سابق کرج هم به گفتهی سخنگو دو تا پرونده دارد .در
این گزارش «ساالر آقاخانی» را هم داریم که از او وثیقه گرفته بودند ولی ازقرار در
رفته است .در فروردین  1400سخنگوی قوهی قضاییه میگوید که در  6ماه دوم سال
گذشته 204 ،پروندهی مفاسد اقتصادی  625متهم به شعب ویژه ارجاع شد.
اما موضوع اصلی ما در این یادداشت ،حسن رعیت ،در مرداد  1398بازداشت شد
ولی محاکمهاش در  22فروردین  1400آغاز شد .وی متولد  1351است و بخشی از
اتهامات او به این قرار است :مشارکت در اخالل عمده در نظام پولی و ارزی کشور از
طریق اخذ مبالغ کالن ارزی و ریالی با تقلب از بانکها معادل  400میلیون دالر و بیش
از  5هزار میلیارد ریال که گوشههایی از آن را بررسی خواهیم کرد .سردستگی ،مشارکت
در کالهبرداری شبکهای از بانکها به مبلغ مذکور در بند نخست ،مشارکت در جلب و
استفاده از اسناد مجعول ،مشارکت در پولشویی به میزان مبالغ ارزی و ریالی مندرج
در اتهامات اول و دوم ،مشارکت در پرداخت رشوه به علی دارابینیا مدیر عامل و رییس
هیأت مدیرهی وقت بانک صادرات لرستان به مبلغ  11میلیارد ریال ،محمدحسن
کریمی رییس وقت بانک پارسیان کیش به مبلغ  980میلیون ریال ،رییس وقت شعبه
 4060بانک صادرات گرگان به تعداد  30عدد سکه ،خانم منصوره عنصری رییس وقت
شعبا بهار و سهراه طالقانی بانک ملت به میزان  5عدد سکه و  300میلیون ریال وجه
نقد ،اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی با سوءاستفاده از روابط خصوصی و قطع
و خشکاندن  206اصله درخت.
از ارتباطات حسن رعیت ،فراتر از آنچه در ادعانامهی نمایندهی دادستانی آمده
است ،عالوه بر بابک رنجانی با قاضی منصوری که یکی از متهمان پروندهی اکبر طبری
بود و خود طبری هم ارتباط داشت .فعالیتهای مشکوک دیگر رعیت عبارتاند از ارتباط
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با سیامک صمیمی قائممقام معاونت برنامهریزی وزارت صنایع و معادن وقت جهت
انتفاع نامشروع از تسهیالت کالن بانکهای صنعت و معدن و کشاورزی ،سوءاستفاده از
حساب کارمندان خود جهت پولشویی و اخذ حوالههای ارزی دولتی جهت ورود
کاالهای اساسی و بعد عدم واردات کاالها .عالوه بر رعیب ،برادر او سید روحاهلل
میرکاظمی متهم ردیف چهارم است و برادر همسر او منصور معتقد که متهم ردیف دوم
است .و ازقرار مغز متفکر ایجاد و تأسیس شرکتهای صوری و کاغذی و دریافت
حوالههای ارزی بهواسطهی این شرکتها از منابع بانکی برای گروه میرکاظمی بود .البته
چهار متهم فراریاند .باقر شعار متهم ردیف سوم ،محمدامین علوی طالبی متهم ردیف
ششم ،سید علیرضا هاشمیزاد متهم ردیف هفتم و علی قاسمی متهم ردیف دهم از
ایران گریختهاند .البته دو رییس بانک هم بهعنوان متهم ردیفهای  16و  19در اینجا
هستند.
عالوه بر کسانی که نام بردم رعیت با قاضی مرتضوی هم محشور بود .سعید مرتضوی
دربارهی نحوهی آشنایی اش با بابک زنجانی اظهار داشت « ،من اصالً ایشان را
نمیشناختم و شرکتش را هم نمیشناختم .یکی از دوستان بهنام آقای کاظمی (حسن
رعیت) که نیروی ارزشی بسیار مورد اعتمادی است که با ایشان دوست است ،تماس
گرفت و ایشان را معرفی کرد» .تا حدودی باید تا همینجا روشن شده باشد چرا از
اقتصاد مافیایی سخن میگویم چون همهی زیرساختهای شبکههای متعدد
کالهبرداری و حیفومیل اموال عمومی روشن و آشکار است.
البته در زمان باالگرفتن مناقشهی الریجانی و احمدینژاد برسر وزارت رفاه در دولت
دهم ،فیلمی از برادر رییس مجلس در مجلس منتشر شد که در آن ،فاضل الریجانی
برای پیشبرد طرح خرید شرکتهای شستا از سوی بابک زنجانی ،درخواستهایی را از
سعید مرتضوی مطرح میکند .در فیلم دیگری که در سال  1392از اتاق کار سعید
مرتضوی منتشر شد ،نشان داده میشود که حسن میرکاظمی (رعیت) و بابک زنجانی
همراه حمیدرضا باقری درمنی (که بهعنوان سلطان قیر و فساد مالی اعدام شد) ماجرای
درخواست مالی فاضل الریجانی را برای سعید مرتضوی تعریف میکنند .آنچه این دو
فیلم نشان داد این است که میرکاظمی (رعیت) رابط افراد مهم در بزرگترین پروژههای
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مالی مشکوک بود .البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که به گزارش فارس آشنایی
زنجانی و مرتضوی زمینهساز یک معاملهی چهار میلیارد یورویی بین زنجانی و مرتضوی
شد و قرار بود زنجانی  137شرکت تأمین اجتماعی را صاحب شود که با افشاگری
رسانهای این معامله ناکام ماند؛ اما نام حسن رعیت در ذهنها باقی ماند و بسیاری بعد
از ماجرای بازداشت و محاکمهی بابک زنجانی چنین روزی را برای او هم پیشبینی
میکردند .حسن رعیت همچنین در سال  1388همراه با حسین شیرازیمنش (که در
سال  92بازداشت شد) به عضویت یک پروژهی اقتصادی درآمد؛ پروژهای که بعدتر و با
ورود بابک زنجانی به آن ،این دو را به دو دستیار و رابط اصلی بابک زنجانی در همهی
پروژههای اقتصادیاش تبدیل کرد .اینگونه بود که نام رعیت در پروندههای مفاسد
کالن اقت صادی تا قبل از رسیدگی به اتهامات خود او مطرح بود ولی روشن نبود که
چرامسئوالن مبارزه با فساد سروقت حسن رعیت نمیرفتند.
اما ،این آقای حسن میرکاظمی -معروف به حسن رعیت -روایت جالبی دارد.
میدانیم در سال  1351متولد شد ولی تا پیش از آن که با از ما بهتران در رابطه
قرار بگیرد نمیدانم به چه کاری مشغول بود .در پیوند با کسانی چون او ،و بابک زنجانی
و خاوری و چند تای دیگر در جایی نوشته بودم که پوستهی نظام اقتصادی ایران
سرمایهداری است ولی وقتی این پوسته را کنار میزنیم ،چنان معجونی سر بر میزند
که با هیچ الگوی شناخته شدهای جور درنمیآید .نه این که شیفتهی نظام سرمایهداری
بوده باشم ،ولی با آنچه دربارهی این نظام اقتصادی خواندهام این جور آدمها نباید
قاعدتاً در آن جایی داشته باشند .نه فقط کار مولدی نمیکنند بلکه حتی رانتخواری
و باجخواریشان هم شکل ویژهای است که تنها در جوامعی چون ایران امکانپذیر است.
باری ،پدرآمرزیدهای به من ایمیل زد که این دیگر چه حرف مزخرفی است که
میزنی .این حرفها دیگر کهنه شده است .این نظام ،سرمایهداری است و سرمایهداری
هم همین است .مانده بودم که چه پاسخی برایش بنویسم! البته امیدوارم که آقای
ابراهیم نبوی دیگر وارد مباحثه نشده و از «کارآفرینان» -همان گونه که مدتی پیشتر
درباره شهرام جزایری اظهار فضل کرده بودند -دفاع نکنند .و اما ،وقتی آدم خوششانس
باشد ،شاهد از غیب میرسد .میخواستم بگویم این نظام یک «سرمایهداری گانگستری»
است .بعد دیدم به گانگسترها ممکن است توهین بشود .چون گانگسترها -تا جایی که
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دربارهشان خوانده ام برای خودشان کد رفتاری دارند .حاال این که من و امثال من این
کدها را میپذیریم یا خیر فرع قضیه است .بهتر دیدم که نظام اقتصادی ایران را
«رانتخواری مسلحانه» بنامم .البته این ترکیب را ازخودم درآوردهام .ولی اجازه بدهید،
فعالً یک سند ارایه بدهم .اول به این عکس بنگرید .بهظاهر عکس بیخطری است .یک
مقام حکومتی برای بازدید به کارخانهای رفته است.

آنکه به دوربین نزدیکتر است سیدحسن میرکاظمی -همین آقای حسن رعیت-
مدیر عامل کارخانه ی دنیای فلز در اتوبان کرج است .حاال در ایپزود دوم به عکس
دیگری از همین سیدحسن میرکاظمی بنگرید.
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همان گونه که مشاهده میکنید ،دارد سالح مرگبارش را جابجا میکند .به احتمال
زیاد در دفاع از مصائبی که پس از انتخابات کذایی سال  1388اتفاق افتاد و به احتمال
زیاد به سینه و یا چشم یا مغز انسانهای آزادهای هم شلیک کرده است.
سؤال اول ،در کجای دنیا ،شما مدیر عامل کارخانهای را سراغ دارید که به این شکل
و صورت مسلح بوده و جزو عوامل کشتار باشد؟ سؤال دوم ،چه شد و چه پیش آمد که
مدیر عامل یک کارخانه خود را موظف به شراکت در کشتار دیده است؟ سؤال سوم ،تا
جایی که خبر دارم برخالف امریکا ،در ایران داشتن و حمل سالح گرم برای همگان
آزاد نیست و ضوابطی دارد .آیا مسئوالن مملکتی میدانند چند تن از مدیران عامل
کارخانهها با خود سالح گرم حمل میکنند؟ و مسئولیت اجرای قانون ممنوعیت حمل
سالح با کیست؟ از گرفتن این عکس و سیر و سیاحت آن در اینترنت چندین سال
میگذرد ،چه شد که توجه هیچ یک از مسئوالن قضایی در ایران به این نکته جلب نشد
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که ببینند این طرف بهراستی چه کاره است که در روز روشن در خیابانهای تهران
هفتتیرکشی میکند؟ خودتان را خسته نکنید .جریان از آنچه که به نظر میرسد
بسی سادهتر و سرراستتر است .متأسفانه آنگاه که با آزادی فردی و امنیت اجتماعی
شهروندان تضاد و تناقض آشتیناپذیر وجود داشته باشد ،سازماندهی گروههای رسمی
و غیررسمی و حرفهای و نیمه حرفهای تعجبی ندارد .در کنار ارگانهای رسمی ،این
نوع نظامها به چنین افرادی نیز نیاز دارند .برای این که پاسخ کنجکاوی خود را بگیرید
حاال توجه شما را به این سند جلب میکنم.
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همانطور که مشاهده میکنید ،سیدحسن میرکاظمی عالوه بر کارخانهی نامبرده
مدیر عامل دو شرکت دیگر هم هست و بالغ بر  175میلیارد تومان هم از بانک کشاورزی
وام ستانده و باالترین بدهکار بانک کشاورزی است و تازه در شش ماه یادشده در نامه
هم دیناری به این بانک نپرداخته است .حاال بانک کشاورزی – یعنی یک بانک
تخصصی -چرا به مدیر عامل کارخانهی دنیای فلز و پارسیان فلز وام میدهد ،نه به من
مربوط است و نه به شما .البته در این سند رسمی یک «اشتباه» تایپی هم وجود دارد
که برای  40درصد از این وامها -یعنی  70میلیارد تومان هیچ وثیقهای هم داده نشده
است .این به گمان من نمیتواند درست باشد؛ سید حسن رعیت در عکس دومی که
گذاشته ام «وثیقهاش» را به کمرش بسته بود!
این که چه شد تا سرانجام گذار همین حسن رعیت به دادگاه رسید خبر ندارم.
حدس می زنم یکی از دالیلش این بود که به قول معروف «آش فساد» در اقتصاد ایران
اندکی زیادی شور شده بود و باید کاری میکردند .احتماالً به همین دلیل به سراغ بابک
زنجانی رفتند و بعد ،اکبر طبری را به محاکمه کشیدند و بعید نیست در این ماجراها
مسائلی هم درباره ی کسانی چون حسن رعیت رو شده باشد .هرچه که پیشزمینهی
«گرفتار» شدن حسن رعیت باشد ،واقعیت این است که اکنون به همراه بیش از 20
تن از همدستانش به اتهام فساد مالی و اقتصادی محاکمه میشود.
حاال که با این مختصر آشنا شدهایم ببینیم در دادگاهی که برای محاکمهی رعیت
تشکیل شد کارها به چه روالی گذشته است .ابتدا به ساکن نمایندهی دادستان از یک
«شبکهی فساد» سخن گفت که شامل اخالل کالن در نظام پولی و ارزی کشور تا ضربه
زدن به محیط زیست را شامل میشود .در ضمن میدانیم که حداقل برای ده سال
یعنی از  30تا  40سالگی رعیت و شبکهی او به عناوین مختلف از بانکهای مختلف
تسهیالت گرفته است .نمایندهی دادستان شکوه میکند در حالی که یک فرد عادی
باید مدتها در نوبت باشد و ضامن و وثایق معرفی کند چگونه است که شبکهی رعیت
«به اخذ تسهیالت به میزان  400میلیون یورو و در جای دیگر به میزان  5هزار میلیارد
ریال» از بانک اقدام کرده است .در پیوند با الگوی کاری رانتخوارانی چون رعیت که
پیشتر ارایه دادهام ،نمایندهی دادستان شماری از وابستگان او را هم معرفی میکند که
از جملهاند اکبر طبری ،قاضی مرتضوی ،قاضی منصوری و البته که بابک زنجانی .جالب
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این که به گفتهی نمایندهی دادستان اولین روزی که بابک زنجانی دستگیر شد به بازجو
شماره تلفن رعیت داد تا با کمک اکبر طبری خالص شود.
نمایندهی دادستان اعالم کرد در بازرسی از دفتر متهم رعیت 12 ،مُهر بانکی کشف
شده و مربوط به بانکهایی بوده که از آنها تسهیالت گرفته شده است .کارمند متهم
رعیت اظهار کرد که در دفتر دستگاه مهرسازی داشته اند لذا در اصل ،تسهیالت نیز با
جعل مهر بانک کشاورزی بوده است .دراین جا ضعف و درواقع فقدان نهادهای نظارتگر
را مشاهده میکنیدکه یک مفسد اقتصادی کالن برای خود و شبکهاش مهر بانکی جعل
میکند و با آن مهرهای جعلی «تسهیالت» میگیرد و به احتمال زیاد در ارگانهای
نظارتگر ،هم شماری که نوکر خاناند و در بانکها هم که رؤسا هم با خودشاناند ،ولی
با این همه روشن نیست وقتی این اسناد جعل شده است ،بانکها با کدام ارزیابی و
اعتبارسنجی مالی این پولهای ک الن را به حساب حسن رعیت و وابستگان او واریز
کردند؟ وقتی این اسناد به این صورت جعل شدهاند پس دردفاتر بانک مربوطه قاعدتاً
نباید سابقهای از این «وامخواهیها» موجود باشد ،در آن صورت ،پرسش این است که
مسئوالن بانک برچه مبنایی و با چه مجوزی با تقاضای این تسهیالت کالن – که
سابقهای در بانک ندارد -موافقت کردهاند؟ اگربانکهای درگیر خصوصیاند که یک جای
کار میلنگد و در پیوند با بانکهای دولتی ،هم که یک جای دیگر .قوانین و نظامات
حاکم بربنگاههای خصوصی در ایران چگونه است که برای چندین سال میتوان از منابع
محدود آن به این صورت سرقت کرد و نه کسی میفهمد و نه کسی برای جلوگیری از
آن کاری میکند .از سوی دیگر مگر از سوی دولت بر فعالیتهای بانکهای دولتی هیچ
گونه نظارتی صورت نمیگیرد که میتوان به این ترتیب ،با جعل سند  -یعنی بدون
هیچ سابقه در بانک  -از آن وام گرفت و نه وثیقه گذاشت و نه اقساط را پرداخت و بعد
به گفتهی نمایندهی دادستان ،این وضعیت برای بیش از ده سال ادامه پیدا میکند.
اولین کارخانهای که رعیت تأسیس کرد «کارخانهی دنیای فلز تهران» است که در
سه مرحله برایش تسهیالت اخذ شد .در مرحلهی اول  248میلیون دالر« ،که برای
واردات ورق از بانک کشاورزی» تسهیالت اخذ شد .توجه دارید بانک «تخصصی»
کشاورزی برای واردات ورق ،به یک متقاضی که همهی اسناد از جمله مهر بانک را جعل

ایران و سرمایهداری مافیایی :نمونهی رضا ضراب و حسن رعیت

کرده است ،وام میدهد .در مرحلهی دوم با جعل سند  64میلیون یورو از بانک صادرات
وام گرفته شد که تنها  25میلیون یوروی آن پرداخت شده است ،یعنی  39میلیون یورو
یا بیش از  60درصدش را باال کشید .البته رفع تعهد نشد چون ،بارنامه به صورت جعلی
تنظیم شده است .تا اینجا روشن شد که همدستان رعیت تنها در بانک کشاورزی
نبودند بلکه در بانک صادرات هم خوش نشسته بودند .البته زحمت جعل بارنامه را یک
شرکت ثبتشده در دوبی کشید که متعلق به برادر میرکاظمی بود .نمایندهی دادستان
میگوید که رعیت در کل  93میلیون یورو بدهکار است و باید پرداخت شود که بیش
از  10سال است تسویه نشده است .با توجه به کشف  12مهر بانکی به احتمال زیاد
همهی اسناد برای وامستانی از «بانکها» هم در دفتر حسن رعیت تنظیم میشده است.
به این ترتیب ،سؤال این است که بانک کشاورزی که هیچ ردّ پایی از این اسناد در دفاتر
خود ندارد چرا بهازای آنها تسهیالت می پرداخت و البته همین پرسش دربارهی دیگر
بانکها هم وجود دارد.
از ابعاد دیگر فساد به این صورت باخبر میشویم که نمایندهی دادستان میگوید
قرار شد کارخانه ی دنیای فلز اردستان را تهاتر کنند و آن را  360میلیاردتومان
ارزشگذاری کردند .در آن موقع رعیت  352میلیارد تومان بدهی داشت .کسی خریدار
دنیای فلز اردستان به این قیمت نشد و بانک نهایتاً آن را بهمبلغ  288میلیاردتومان به
یکی از شرکتهای تابعهی خود فروخت .به این ترتیب در پیوند با فلز اردستان ضرری
معادل  64میلیاردتومان به بانک وارد آمد .اما نمایندهی دادستان سؤال جالبتری
میپرسد ،آنچه نمایندهی دادستان «تهاتر» مینامد در واقع این بود که قرار شد فلز
اردستان با بدهی حسن رعیت با بانک «تاخت» زده شود ،ولی «سؤال اینجاست که
چرا هنوز دنیای فلز اردستان دست متهم رعیت است مگر تهاتر صورت نگرفته است؟»
اگر درست فهمیده باشم« ،تهاتر» یعنی ،این که در دفاتر بانک« ،بدهی حسن رعیت»
«پاک» شده ،چون قرار است مالکیت دنیای فلز اردستان به بانک منتقل شده باشد!
ولی خالف به عرض رسانیدهاند .اینجا ایران است و آقای حسن رعیت ،همچنان کارخانه
را در اختیار دارد.
حسن رعیت کارخانه ی دیگری به نام «فوالد و ذوب ازنا» هم داشته است که
درپیوند با آن از بانک صنعت و معدن  176میلیون دالر و از بانک تجارت لرستان هم
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 30میلیاردتومان تسهیالت گرفته شد .در ضمن خبر داریم که « 161میلیون دالر
تسهیالت برای احداث خط تولید گرفتند که طبق برآورد متهم رعیت  92میلیون دالر
بوده است» با این وصف نکتهی کلیدی این است که اگر این تسهیالت عظیم گرفته
شد و معلوم نشد که برسرشان چه آمد ،ولی «هم چنان این خط تولید به بهرهبرداری
نرسید و کارخانه در حال خاک خوردن است»
همچنین در این جلسه با خبر میشویم که شبکهی رعیت در قالب هفت شرکت از
سه بانک آینده ،گردشگری ،و کشاورزی تسهیالت ریالی گرفته و به حساب خود در
پنج بانک دیگر ریخت «و از این طریق پیشپرداخت حوالههای ارزی خود را تأمین
کرد» درحالی که قرار بود با آن تسهیالت «مواد اولیه وارد کند» .باخبر میشویم که از
یکی از شعب بانک مسکن برای ذوب آهن ازنا تسهیالت دریافت کرد و بعد با استفاده
از بابک زنجانی تسهیالت ریالی را ظاهراً به ارز تبدیل کرد« .همچنین رعیت از بانکی
دیگر ،تسهیالتی را بهنام برادرش اخذ کرد که در اینجا برادرش اقرار کرده که امضایش
جعل شده است ».و بعد با استفاده از این وجوه بهدست آمده «یک باغ وحش خصوصی
که به بهشت گمشده مشهور است را راهاندازی کرد و سبک متفاوتی نسبت به سایر
مفسدین اقتصادی به کار گرفت؛ وی این ملک را برای دعوت از افراد تأثیرگذار استفاده
میکرد؛ وی کلکسیونی ازجمله موتور سیکلت جمعآوری میکرد و گاهی بعضی از این
کلکسیون را در قالب هدایا ارائه میداد ».وقتی این رازها از پرده برون افتاد و نام رعیت
بهعنوان یک بدهکار کالن بانکی مطرح شد ،رعیت تاکتیک دیگری بکار گرفت «با
استفاده از اوراق هویتی کارمندان و اعضای خانوادهاش شرکتهای کاغذی را راهاندازی
و از این طریق تسهیالت اخذ کرد .متهم در این پرونده تالش داشت تا اتهامات خود را
به افراد متواری این شبکه منتسب کند؛ این پرونده دارای پنج متهم متواری به خارج
از کشور است که علیرغم پیگیریها حاضر به بازگشت نشدند و تسهیالتی که باید
صرف تولید می شد به علت سودجویی و اعمال مجرمانه منجر به افزایش بیکاری مردم
شد ».بخشی از اتهامات رعیت به گفتهی نمایندهی دادستان به این شرحاند «مشارکت
در پول شویی به میزان مبالغ ارزی و ریالی مندرج در اتهامات اول و دوم ...مشارکت در
پرداخت رشوه به علی دارابینیا مدیر عامل و رییس هیئت مدیرهی وقت بانک صادرات
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لرستان به مبلغ  11میلیارد ریال ،محمدحسن کریمی رییس وقت بانک پارسیان کیش
به مبلغ  980میلیون ریال ،رییس وقت شعبه  4060بانک صادرات گرگان به تعداد 30
عدد سکه ،خانم منصوره عنصری رییس وقت شعبات بهار و سه راه طالقانی بانک ملت
به میزان  5عدد سکه و  300میلیون ریال وجه نقد ...اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات
قانونی با سوءاستفاده از روابط خصوصی ...قطع و خشکاندن  206اصله درخت».
جالب است نمایندهی دادستان میگوید «طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور
مورخ  28آذر سال  90شرکتهای حسن رعیت از محل گشایش اعتباری 2 ،هزار و
 500میلیارد ریال را تحت عنوان تسهیالت از شبکهی بانکی به صورت نامشروع به
دست آورد و با این تسهیالت اخذ شده نهتنها کاالیی را وارد کشور نکرد بلکه مبادرت
به خروج ارز از کشور و خرید کاالهای غیر کرد».
اولین پرسشی که پیش میآید این است که چرا برای نزدیک به ده سال هیچ اقدامی
در برخورد به این فساد سازمانیافته انجام نگرفت؟ نیروهای پس پردهای که به رعیت
و امثال او امکان ادامهی این همه مفاسد را دادهاند چه کسانی هستند و با آنها چه
برخوردی صورت گرفته است؟
در دومین جلسهی دادگاه اتهامات تازهای مطرح میشود که عبارتند از «جمله
روابط نزدیک وی با قاضی منصوری؛ ارتباطات او با سیامک صمیمی قائممقام معاونت
برنامهری زی وزارت صنایع و معادن وقت جهت انتفاع نامشروع از تسهیالت کالن
بانکهای صنعت و معدن و کشاورزی؛ ارتباط با محمد آریا؛ پرداخت رشوه به رییس
هیئت مدیرهی بانک صادرات استان گلستان؛ پرداخت رشوه به رییس شعبهی بانک
پارسیان کیش؛ سوءاستفاده از حساب کارمندان خود جهت پولشویی و اخذ حوالههای
ارزی دولتی به واسطهی شرکتهایی با ذینفع واحد و عدم واردات کاالهای تولیدی».
البته متهم دیگر این پرونده ،منصور معتقد است که درواقع برادر همسر حسن رعیت
است که «مغز متفکر ایجاد و تأسیس شرکتهای صوری و کاغذی و دریافت حوالههای
ارزی به واسطهی این شرکتها از منابع بانکی برای گروه میرکاظمی بود» متهم ردیف
سوم باقر شعار متواری است و اتهامات او از این قرارند «مشارکت در کالهبرداری به
مبلغ  400میلیون دالر از منابع ارزی بانکهای صادرات ،کشاورزی و صنعت و معدن و
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حوالههای ارزی بانک مسکن؛ مشارکت در پولشویی؛ مشارکت در جعل پیشفاکتورهای
شرکتهای خارجی و استفاده از اسناد مجعول».
در چهارمین جلسهی دادگاه دادستان از متهم معتقد که برادر همسر رعیت است
میپرسد که
«تسهیالت ارزی که از بانک کشاورزی اخذ و به حساب شرکتی در آلمانی واریز
شده بود چرا معادل ریالی آن به حساب شما آمد؟ که متهم مدعی شد :این پول کامالً
قانونی به حساب من واریز شد و بنده یک ریال از این پول منتفع نبودم و باید از باقر
شعار پرسید که چرا از من شماره حساب خواستند تا این پول را واریز کنند».
در مورد دیگر از او سؤال شد که از بانک مسکن هم تسهیالتی گرفتهاید که به
حساب بابک زنجانی منتقل شد و بعد مبلغ  26میلیاردتومان که به حساب بانک
پاسارگارد شما واریز شد چه توضیحی دارید که متهم پاسخ داد این رقم  22میلیارد
تومان بود و به حساب من آمد «اما همان روز برداشت شد» .توضیح متهم دربارهی
اعضای هیئت مدیرهی کرایهای بسیار جالب است که آنها را «انتخابی» خواند و وقتی
با سؤال قاضی روبرو شد که «شما در اقاریرتان گفتید که در تعیین اعضای شرکتهای
صوری نقش داشتید و از امضای آنها سوءاستفاده کردید» .و اما پاسخ متهم جالب
است «اعضای هیأت مدیره از همکاران من بودند که خودشان با رضایت قلبی این کار
را انجام میدادند»
وکیل رعیت هم به نکات قابلتأملی اشاره کرده است که «موکل خود را صرفاً بدهکار
دانست نه اخاللگر و سرجمع این بدهیها را  40میلیون دالر اعالم کرد که با واکنش
نمایندهی بانک صادرات مواجه شد چراکه وی معتقد بود میرکاظمی تنها  130میلیون
دالر به بانک صادرات بدهکار است حال چگونه مبلغ کل بدهی وی 40 ،میلیون دالر
عنوان میشود».
در سومین جلسهی دادگاه بخشی از شیوهی کار رعیت و همدستان او بیان شد.
بهعنوان مثال 67 ،میلیون یورو از بانک صادرات شعبهی گرگان گرفته شد و به یک
حساب صوری واریز شد بدون این که کاالیی بهازایش وارد شود .او همچنین متهم است
که  44شرکت صوری ایجاد کرده و به نامشان تسهیالت گرفته است ولی رعیت مدعی
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شد که « 50درصد این شرکتها کاری انجام نمیدادند که بخواهند صوری یا غیرصوری
باشند!» برای راهاندازی کارخانهی فلز اردستان  182میلیون دالر تسهیالت ارزی گرفته
شد که رعیت پاسخ داد  110میلیون دالر برای واردات ماشینآالت هزینه شد ولی
نمایندهی دادستان مدعی شد که این پول در واقع «صرف خرید ملک زعفرانیه و خرید
سهام شرکت دنیای فلز و خرید خودرو و فرش شده است ».بعالوه از بانک صنعت و
معدن هم  161میلیون دالر تسهیالت اخذ شدکه متهم پاسخ داد که  6ماه صرف واردات
این کارخانه از بندرعباس شد که نمایندهی دادستان اعالم کرد که «ماشینآالت وارداتی
مجتمع ازنا مستهلک بوده است» و در این راستا از اکبر طبری -یکی از کالنمفسدان
قوهی قضاییه نقلقول آورد که تأکید کرده بود «ازنا یک متروکه است که به بانک
انداخته شد».
در پیوند با راهاندازی خط تولید نورد ،رعیت بابت آن  176میلیون دالر تسهیالت
گرفت در حالی که کل منبع مورد نیاز تنها  93میلیون دالر بود و نمایندهی دادستان
ادامه داد «اوضاع به گونهای پیش رفت که شرکت فوالد مبارکه وقتی بر آن شد تا خط
تولیدی مزبور را راه بیندازد ،اعالم کرد 60 :میلیون دالر دیگر نیاز است!» .بعالوه رعیت
از بانک مسکن شعبهی خدامی هم  11.8میلیون یورو وام گرفت که به حساب بانکی
بابک زنجانی در مالزی واریز شد و معادل ریالیاش بدون این که کاالیی وارد ایران شود
نصیب رعیت شد .رعیت به زبان بیزبانی مدعی شد که یکی دیگر از متهمان «باقر
شعار» سر او کاله گذاشته است ولی نمایندهی دادستان بهدرستی پرسید که «اگر
مدعی هستید آقای شعار سر شما کاله گذاشته چرا از وی بهسبب کالهبرداری و تضییع
حقوق بیتالمال شکایت نکردید؟ آیا این موضوع از آنجایی ناشی نمیشد که شما
(رعیت) و آقای شعار یک مجموعه بودید و منافع مشترک داشتید؟» .جالبترین بخش
اتهامات رعیت در این جلسه تأسیس  44شرکت صوری است که به نام افراد بیبضاعت
ایجاد شد تا به نام آنها تسهیالت گرفته شود و به عوض به هرفرد هم ماهی  200هزار
تومان میپرداخت .پاسخ رعیت بهواقع عبرتآموز است «بیبضاعت بودن این افراد را
منکر شد و آنها را که اعضای هیئت مدیرهی شرکتهای صوری تسهیالتگیرنده بودند،
کارمندان خود دانست!»
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 احکام بدوی این محاکمات اعالم شده، بهقرار اطالع.از جزئیات بیشتر میگذرم
است و اگرچه متهمان به زندان محکوم شدهاند که البته قابلاستیناف است ولی در
جایی نخواندهام که دادگاه برای بازیابی اموالی عمومی بهسرقت رفته هم دست به اقدامی
 باید منتظر ماند تا این مرحله نیز بگذرد و بتوانیم جمعبندی تازهای ارایه.زده باشد
.نماییم
:جزئیات بیشتر را در این لینکها بخوانید
mshrgh.ir/1202519
https://www.asriran.com/fa/news/778877/
https://www.alef.ir/news/4000122114.html
http://www.rajanews.com/node/346387
https://aftabnews.ir/fa/news/711381/
mshrgh.ir/1223853
http://rajanews.com/node/347880
https://aftabnews.ir/fa/news/711024/
https://www.isna.ir/news/1400032518788/
https://www.isna.ir/news/1400030805915/
https://www.isna.ir/news/1400030504308/
https://www.isna.ir/news/1400032417512/
www.irna.ir/news/84366155/
mshrgh.ir/1223796
https://www.asriran.com/003GcX
https://www.pishkhan.com/news/221032
https://www.ghadirinews.ir/news/paper/page/?id=1400379422
https://www.parsine.com/fa/news/707145/
https://www.baharnews.ir/news/266322/
https://www.ettelaat.com/?p=561086
http://tribunegilan.ir/?p=2731
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()1
بخش بزرگی از روشنفکران در جامعهی ایران به روابط قدرت در عرصهی اقتصاد
اعتنایی ندارند .تحلیل تصمیمهایی که سرنوشت هزاران میلیارد تومان پول را گاه با یک
مصوبه یا یک امضا ذیل یک ابالغیه رقم میزند در ادبیات آنها کمتر جایی پیدا میکند.
از همینروست که نقاطِ عطفِ تاریخی و اجتماعیِ مورد اشارهی این قبیل روشنفکران،
ماهیتِ اقتصادی ندارد .این روشنفکران هنوز ترجیح میدهند از مشکالتِ فرهنگ
جامعه ی سنتی در گذار به فرهنگِ مدرن سخن بگویند .این در حالی است که با بسطِ
نابرابری و فقر در جامعهی ایران و جهان به ویژه در دورهی همهگیری کووید  ،19اقتصاد
اهمیتِ خود را بیش از هر زمان دیگر به جهانیان نشان میدهد« .انقالب محافظهکارانهی
نولیبرالی» اصطالحی است که پییر بوردیو جامعهشناس انتقادیِ فرانسوی ،در دههی
 90میالدی برای نامیدن گروهها و مجموعهسیاستهایی به کار برد که در جهانِ
تکقطبیشدهی پس از فروپاشی اردوگاه چپ ،واسپاریِ حوزههای مختلفِ حیات
اجتماعی به بازار را تعقیب میکردند )Bourdieu, 1998( .این تغییر «ضدانقالبِ
نولیبرالی» نیز نامیده شده است )Soron, 2004(.بوردیو ،این حرکت را در برابرِ
آرمانهایِ برابریخواهانهی انقالبِ فرانسه ،ضدانقالبی در جهت از بین بردنِ سوگیری
اجتماعیِ حکومت در جوامعِ اروپایی خواند .از بین بردن درکِ هگلی-دورکیمی از دولت
(دولتِ مسئولیت پذیرِ اجتماعی) ،تقویتِ دستِ راستِ دولت و تضعیفِ دستِ چپ آن،
فردی کردن مسئولیتهایِ اجتماعی و در یک کالم حککردنِ امر اجتماعی در امر
اقتصادی به تعبیر کارل پوالنی ،ویژگیهای حرکت این ضدانقالب به تعبیر بوردیو بود.
(بوردیو )1395 ،ثمرهی این ضدانقالب برای جوامع مختلف ،گسترش نابرابری و تضعیف
دموکراسی بوده است .ضدِ انقالبی که به صورتِ نمادینی نخستین خاستگاهِ آن نه لیبرال
دموکراسیهایِ غربی که دیکتاتوریِ ژنرالِ کودتاچی اگوستو پینوشته در سالِ 1973
در شیلی بود تا بر همگان آشکار باشد که اجرای سیاستهای نولیبرال ربطی به «لیبرال
دموکراسی» ندارد .مدافعانِ «لیبرالیسمِ سیاسی» در ایران - ،اگر امروز دیگر چنین
مدعیانی وجود داشته باشند -با رجوعی به کتابِ کالسیکِ حسینِ بشیریه با نام
«لیبرالیسم و محافظهکاری» که در دههی  70شمسی نوشته شده میتوانند به تفاوتِ
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لیبرالیسم و نولیبرالیسم از حیث ربطِ هر یک با دموکراسی پی ببرند .بشیریه مینویسد
«امروزه در اواخرِ قرنِ بیستم ،با افولِ دولتهای رفاهی و گرایش به سمت سیاستهای
لیبرالیسمِ اقتصادی تحت عنوان ایدئولوژیِ نولیبرالیسم تعارضهای لیبرالیسم با
دموکراسی بارز شده است( ».بشیریه)13 :1386 ،
( )2
در ایران دیرزمانی است برنامهی پژوهشی معینی در علومِ اجتماعیِ انتقادی در
ادامه و همراهی با یک جریانِ حاشیهایِ روشنفکری ،سخن از اجماعی میان همهی
گروههای حاضر در سیاستِ رسمیِ ایران اعم از اصالحطلب یا اصولگرا و دولتی و
حاکمیتی ،بر سر اجرای برخی مهمترین اجزای سیاستهای نولیبرال گفته است .برخی
اجزای این برنامه که به درجاتِ مختلف در ایران اجرا شدهاند و با آمیختن در حاکمیتِ
دینی گاه ترکیبهایِ ویژهی خود را آفریدهاند از نظر اصحاب این برنامهی پژوهشی
عبارت بوده است از :موقتیسازی قراردادهای نیروی کار؛ ممانعت از تشکلیابی نیروهای
کار؛ خصوصیسازی اموال و داراییهای دولت؛ حرکت به سمت آزادسازی قیمتها؛
عقبنشینی دولت از مسئولیتهای اجتماعی خود به خصوص در حوزهی آموزش و
بهداشت ،سیاستگذاری در مسیر تفوق سرمایههای مالی ،کاالیی کردن عرصههای
مختلف زندگی و از همه مهمتر پرورش سوژهی نولیبرال .در زمینهی چیستیِ
سیاستهایِ نولیبرال و چگونگیِ اجرایِ آنها در ایران در این سالها متونِ متعددی نوشته
شده است ،هر چند این برنامهی پژوهشی در ایران هنوز جوان است و نیازمندِ تحقیقاتِ
تجربیِ متعددی است تا ابعادِ مختلفِ مسئله واکاوی شود .این برنامهی پژوهشی ،پارادایم
سنت -مدرنیته را به مثابه پارادایم غالب بر علوم اجتماعی و حتی چهبسا فضای
روشنفکریِ ایرانِ پس از انقالب ،به دلیل تقلیلگراییِ فرهنگی و بیتوجهی به نقدِ اقتصادِ
سیاسی نقد کرده و تالش میکند رابطهی اقتصاد و فرهنگ را در یک کلیت اجتماعی
تحلیل کند .با وجودِ جوان بودنِ این برنامهی پژوهشی ،مخاطبان با رجوع به منابعِ
منتشرشدهی نظری و تجربی میتوانند پاسخِ سؤاالتِ متداولی مانند «سیاستهای
نولیبرال چیست؟»« ،مگر ما لیبرال بودهایم که اکنون نولیبرال شویم؟»« ،چگونه ممکن
است نولیبرالیسم با استبدادِ دینی جمع شود؟»« ،چگونه ممکن است اقتصادِ نفتی
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نولیبرال باشد؟»« ،چگونه ممکن است سیاستهای نولیبرال اجرا شوند و دخالت دولت
همچنان در اقتصاد زیاد باشد؟» را دریابند( .در این زمینه در زبانِ فارسی رک به هاروی
( ،)1391استگر ( ،)1399سعدفیلهو ( ،)1394مکگیگان ( ،)1400بشیریه (،)1386
صداقت ( )1387و برای مطالعهی اجرای این سیاستها در کشورهایِ خاورمیانه و به
خصوص چگونگیِ ترکیب آنها با استبدادهای منطقهای رک به هنیه ( ،)1399سیف
( )1389و برای مطالعهی اجرای این سیاستها در ایران و نقدِ تبعاتِ آن از دیدگاههای
مختلف رک به مالجو ( ،)1398صداقت ( ،)1397مومنی (1394الف و 1394ب)،
خیراللهی ( ،)1397صادقی ( ،)1397خائفی ( ،)1399بنیاد فرهنگی شریعتی ()1398
و برای مطالعهی انتقادی مبانیِ معرفتشناسانهی این سیاستها رک به اباذری ()1400
و برای مطالعهی چگونگی تشکیالتسازیِ دانشگاهیِ قائالنِ به این سیاستها در ایران
رک به اباذری و پرنیان ().)1400
()3
کسانی که از پیشرفت سیاستهای نولیبرال در حاکمیت ایران سخن گفتهاند تالش
کردهاند در نوشتارهای متعددی به چگونگی مفصلبندی این سیاستها با سایر
سیاستهای اقتصادی و فرهنگی و ایدئولوژیک در زمینهی ایرانی بپردازند و رابطهی
فرهنگ ،اقتصاد و سیاست را در این شرایطِ جدید صورتبندی کنند .آنها بهطور ویژه
نسبت به اجرایِ این سیاستها در یک حکومت دینی حساس بودهاند و تالش کردهاند
در مقاالت و مصاحبههای مختلفی به چگونگیِ برقراریِ پیوند میان «حکومت دینی» و
«سیاستهای نولیبرال» بپردازند( .رک به مراد فرهادپور()1397؛ مالجو(1398ب)؛
صداقت( ،)1398اباذری(1400ب) – اباذری و ذاکری( )1400و سهم این سیاستها در
تضعیف دموکراسی در ایران را روشن کنند( .ذاکری )1399 ،در عین حال که مدام
تأکید کردهاند سیاستهای نولیبرال به هیچ روی یگانه عامل مؤثر در شکلگیریِ
وضعیتِ کنونیِ ما و از جمله تضعیف جامعه و دموکراسی نیست و باید ترکیبِ آن با
سایرِ عوامل و زمینهی اجتماعیِ ایران موضوع مطالعه قرار گیرد .آنچه این سیاستها را
شایانِ توجهِ بیشتر میکند غفلت از تحلیلِ ثمراتِ آنها در چند دههی گذشته است.
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()4
یادداشتِ حاضر در تداومِ سابقهی تحقیقاتی ذکر شده میکوشد نشان دهد چگونه
منطقِ مواجههی دولتِ جدید در مواجهه با مهمترین بحرانِ کوتاهمدتِ اقتصادیِاش
یعنی بحرانِ کسری بودجه ،به درجات زیادی از توصیههای «ضدانقالب نولیبرال»
تبعیت می کند و از این حیث الزم است کسانی که این دولت را به صفت «انقالبی»
متصف میکنند متوجه باشند که در حیطهی اقتصاد تا جایی که به مواجهه با این
مهمترین بحرانِ کوتاهمدتِ اقتصادی باز میگردد نه فقط دولتِ جدید وجهِ انقالبی به
معنای برابریخواهانه ندارد ،بلکه کامالً به عکس به نظر میرسد ضد انقالب است .از
این حیث کالمِ تکراریِ سیاستمداران از هر جناح دربارهی ضرورتِ کاستن از نابرابری
و توصیههای اخالقی دربارهی توجه به فرودستان چندان اهمیت ندارد ،بلکه نتایجِ
جهتگیریهایِ سیاستگذارانه است که واجد اهمیت است.
()5
ا ما پرسش اصلی اینجاست که سیاستِ دولت برای مواجهه با بحرانِ کسری بودجه
چیست؟
دولت در چند سال گذشته برای مواجهه با کسریِ بودجه هم به استقراض از بانک
مرکزی روی آورده ،هم از بانکها استقراض کرده و بانکها را به سراغ بانک مرکزی
ق بدهی
فرستاده (یعنی مستقیم و غیرمستقیم به انتشار پول دست زده است) و هم اورا ِ
ق
فروخته است و دولت را بدهکار کرده است .مجوزِ فروش  50هزار میلیارد تومان اورا ِ
جدید در پنج ماه آینده نیز صادر شده است(.اقتصادنیوز )1400/8/15 ،کششِ فروشِ
اوراق در جامعه محدود است و عوارضِ تورمیِ چاپِ پول سهمناک .همچون بسیاری از
کشورها که به دلیل بیپولی و ناتوانی ناچار به انتخابِ سیاستِ ریاضتی هستند حاال
ق بدهی ،سیاستهای دیگری را در پیش گرفته است.
دولت در کنارِ ادامهی فروشِ اورا ِ
از جمله مهمترینِ آنها «فروش داراییهای ملت» و «آزادسازی قیمتها» است که اولی
در حال اجراست و چگونگیِ اجرایِ دومی موضوعِ بحثِ تیمِ اقتصادیِ دولت.
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الف) فروشِ اموالِ دستگاهها (خصوصیسازی)
این سیاست نه «نو» است و نه «انقالبی» .بدهکارِ ناتوان از تأمین معیشت برای
گذرانِ زندگیِ روزمره اموالِ خود را میفروشد .در یونان به دلیل بدهی به اتحادیهی
اروپا سیاستِ فروشِ اموالِ ملت که دولت به نمایندگی از ملت عهدهدار ادارهی آنها
است ،تا فروشِ جزیرههایِ این کشور پیش رفت .در ایران هنوز معلوم نیست بیثباتی
در ارتباط با سایر کشورهای جهان و مقاومت در برابر دموکراتیکشدنِ ساختارِ قدرت
تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد به همین دلیل روشن نیست فروشِ اموالِ ملت قرار
است تا کجا پیش رود .آنچه مسلم است آنکه نیازِ شدیدِ دولت به پول ،واگذاریِ اموالِ
ملت را سرعت بخشیده است .به گفتهی فرهاد دژپسند وزیرِ اقتصاد دولتِ روحانی فقط
در سال  1399دولت  127هزار میلیارد تومان از اموال خود را فروخت( .خبرگزاری
تسنیم )1400/1/31 ،البته نباید فراموش کنیم سابقهی اجرای این سیاست به دورانِ
بعد از جنگ میرسد .مبدعِ ایرانیِ آن دولت آقای هاشمی است و سه دهه است با اجماعِ
کاملِ حاکمیت پیش رفته و به خصوص پس از ابالغ سیاستهایِ کلیِ اصل  44به مثابه
یکی از «سیاستهای کلی نظام» اجرا شده است .اما پیش از داوری به بیاناتِ مسئولینِ
قوایِ مختلف دربارهی این سیاست ارجاع میدهیم تا نشان دهیم دولت آقای رئیسی از
این حیث هیچ تفاوتی با دولت آقای روحانی ندارد .آقایِ خاندوزی وزیرِ اقتصادِ دولتِ
جدید در تاریخِ  ،1400/8/8با اشاره به اینکه «مسئلهی اصلی در نظام اقتصادی کشور
کسری بودجه است» اظهار داشتهاند« :مورد اول مسئلهی اموال و دارایی های دولت
است ،که ساالنه دولتها همیشه مکلف بودند اموال مازاد ،تکالیف موارد  16و  17قانون
بودجه را عملی کنند که متأسفانه بسیار اندک محقق شد .برایِ فروشِ اموالِ دستگاهها
مقاومتهای شدید میکردند .مقاومتها به این دلیل بود که مدیر یا وزیر احساس
میکرد که قرار است بخش زیادی از اتوریتهی مدیریتی از او گرفته شود .برای غلبه بر
این ترس ،رایزنی اولیه در جلسهی ستاد اقتصادی صورت گرفت و بخشنامهای در دو
هفتهی اخیر توسط معاون اول به تمام دستگاههای اجرایی ابالغ شد .مبنی بر اینکه
دستگاه ها در مدت مشخصی اموال مازاد خود را بفروشند و وزارت اقتصاد اختیار دارد
رأسا برای فروش اموال مازاد همه دستگاهها ورود کند که بخشی از کسری بودجه را
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جبران میکند( ».ایرنا )1400/8/8 ،البته آقای خاندوزی راجع به ترس از واگذاریِ
اقتدارِ حاکم درست گفتهاند ،اما راهِ حل را واگذاریِ بیشترِ اقتدار به اقلیتِ صاحبثروت
انتخاب کردهاند نه واگذاریِ اقتدار به تصمیمهای دموکراتیک ملت در یک جامعۀ
تشکلیافته.
پیش از این نیز هم رئیس مجلس شورای اسالمی و هم رئیسجمهور و هم رئیسِ
جدیدِ قوهی قضاییه حمایت خود را از تداوم سیاست خصوصیسازی اعالم کرده بودند.
برای نمونه آقای رئیسی در آبان  1399گفت« :تخلفات اندک در حوزه خصوصیسازی
نباید مانع اجرای سیاستهای اصل  44شود ...حتماً باید تصدیگری دولت کاهش یابد
و نظارت ،حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی تقویت شود( ».ایرنا)1399/8/17 ،
اخیراً نیز آقای رئیسی همین موضع را تکرار کرده است .ایشان در جریان سفر به اردبیل
که پیش از این واگذاریِ غیرقانونیِ مجموعهی کشت و صنعت مغان در این شهر رخ
داده بود و در گ زارش دیوان محاسبات کشور نیز به آن اشاره شده بود (دیوان محاسبات
کشور )1397 ،اظهار داشت «خصوصیسازیهای ما باید در جهت افزایش تولید ،رونق
و افزایش اشتغال و رفع مشکالت باشد» .ایشان در ادامه به این ضرورت نیز اشاره کرد
که «خصوصیسازی را در کشور نیاز داریم .این جزو برنامه های چهارم ،پنجم و ششم
بوده است و دولت باید بتواند به بخش خصوصی میدان بدهد متصدی نباشد؛ کار دولت
کار هدایت ،حمایت و نظارت است اما کار باید طوری انجام شود که حتماً خصوصی
باشد با این شرط که صورت بگیرد(».خبرگزاری تسنیم )1400/8/3 ،آقای قالیباف نیز
در دیماه سال گذشته اظهار داشت «ما با واگذاری و خصوصیسازی که از سیاستهای
قطعی است ،موافق هستیم(».خبرگزاری ایرنا )1400/10/9 ،رئیس قوهی قضاییه نیز در
تاریخ  5آبان ماه در نشست تخصصی بررسی آسیبهای واگذاریِ شرکتهای دولتی به
بخش خصوصی اظهار داشتهاند «قانون بر واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش
خصوصی تأکید دارد و باید اجرا شود و اگر خصوصیسازیها اشکال داشته باید ایرادات
این کار برطرف شود نه آنکه جلوی آن گرفته شود( ».خبرگزاری ایرنا)1400/8/5 ،
فقط به اشاره و برای نشان دادن همسوییِ کاملی که سالهاست بر سر اجرای این
سیاست و هر بار اجرای به اصطالح «درست» و «واقعی» و «سالم» آن وجود داشته
است به اظهارات عباس آخوندی در سال  1380ارجاع میدهیم «هر چند جهتگیری
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اقتصادی برنامهی سوم به روشنی بیان نشده است ،لکن جهتگیریِ تلویحیِ برنامه از
جمله خصوصیسازی گسترده شامل واگذاری مدیریت انحصارهای دولتی نیز میگردد
که خود ویژگیِ نظام های با اقتصاد بازار آزاد جاافتاده و به قولی نولیبرال است»
(آخوندی)1380 ،
چه بسا فضیلت عباس آخوندی را باید در این دانست که سیاست «خصوصیسازی»
را با نام اصلی خود یعنی «سیاستی نولیبرال» و «ویژگی نظامهای با اقتصاد بازار آزاد»
معرفی میکند نه با عنوانهایی چون «اقتصادِ مقاومتی» و «سیاستِ دولتِ انقالبی».
به هر حال سیاستمدارانِ ایرانیِ مدافعِ این سیاستها به طور کلی در برابر نقدهایی
که به اصلِ اجرایِ این سیاستها در خودِ کشورهای غربی وارد شده ساکتاند ،آنها هیچ
توضیحی نمیدهند که چه شرایطی باعث شده در سه دههی گذشته اجرای این
سیاست ها همواره سبب سلب مالکیت از عموم مردم ،تضعیفِ دموکراسی و انباشت
سرمایه در دستان یک اقلیت محدود در همهجای جهان شود و اجرای به اصطالح
«درست» و «واقعی» این سیاستها چگونه است و چه تفاوت و ثمرهای جز آنچه تاکنون
در ایران و جهان به بارآورده خواهد داشت؟ و به چه دلیل در ایران نتایجی دیگر خواهد
داشت؟
مجریان این سیاستها خیلی شفاف باید به جامعه اعالم کنند برندگانِ این سیاست
چه کسانی خواهند بود؟ چه کسانی قرار است اموال ملت را مالِ خود کنند؟ در شرایطی
که با تورمهای باالی  50درصد روبهروییم و ایران ،بهشتِ انباشتِ ثروت بدون نیاز به
کار و فقط از طریق «تورم» است ،چه انگیزه و محاسبهای صاحبان سرمایه را راغب به
خرید اموال ملت میکند؟
به بیان خیلی ساده ،به نظر میرسد کشور در معرض این تهدید است که اینبار به
بهانهی مشکل کسری بودجه حجم بزرگی از داراییهای ملت ،به ثمن بخس به
الیگارشی اقتصادی-سیاسیای واگذار شود که در همهی این سالها از سیاستِ
خصوصیسازی منتفع شده است و بخشی مهم از ساختار اقتصاد سیاسیای است که
حرکت در مسیر دموکراسی را مهمترین دشمن منافع خود میداند.
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ب) گرانکردن (آزادسازی) قیمتها
شهریورماه امسال رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر از پرداخت ساالنه  63میلیارد
دالر یارانهی پنهان از سوی دولت داد و فضاسازی برای گرانکردن قیمت برخی کاالها
را آغاز کرد .نخست باید روشن کنیم که منظور از «یارانهی پنهان» چیست .یارانهی
پنهان بر خالف تصور عموم پولی نیست که دولت به کس یا کسانی میپردازد ،بلکه
عدمالنفع دولت ناشی از فروش برخی کاالها پایینتر از قیمت فروش آنها در خارج از
کشور (معموالً قیمتِ فوبِ خلیج فارس) است(.سازمان برنامه و بودجهی کشور)1397 ،
بنابراین فرضِ یارانه ی پنهان آن است که مردم باید کاالهایشان را به همان قیمتی
بخرند که در کشورهایِ خلیجِ فارس فروخته میشود ،بدونِ اینکه دستمزدها و درآمدها
با این کشورها مقایسه شود .به بیانِ دیگر دولت قرار است  63میلیارد دالر پول را از
خودِ مردم بگیرد و در بهترین حالت بخشی از آن را بینِ خودِ مردم بازتوزیع کند .فرضِ
دیگر آن است که با گران شدن کاالها دولت منابعی خواهد داشت که میتواند آنها را
به نحو «بهتری» بازتوزیع کند .کسانی که همواره بر وجود «سرمایهداری رفاقتی»،
«تیولداری» و «فساد سیستماتیک» و «دولت رانتی» در ایران تأکید کردهاند به این
پرسش پاسخی نمیدهند که چگونه دولتِ فاسد و رفاقتمحور و تیولدار و رانتی،
ناگهان و یکشبه میتواند بازتوزیعکنندهی خوبی باشد؟ آنها پاسخ نمیدهند آیا عایدات
دولت از محل افزایش قیمت بنزین در آبان  ،1398به فرودستان جامعه که آن همه در
آن حوادث کشته دادند ،رسید؟ آنها پاسخی نمیدهند که آیا تورمِ ناشی از افزایش
قیمت و همچنین ساختارِ منفعتمحورِ الیگارشی حاضر در دولت ،دو عامل مهم برای
تقویتِ همان طبقاتِ مرفه و تضعیف بیشتر طبقاتِ فرودست نیست؟ فرضِ دیگرِ قائالن
به ضرورتِ گرانکردنِ قیمتها آن است که مرفهین بیش از طبقاتِ پایین از گراننشدنِ
قیمتها سود میبرند .آنها به ناتوانیِ طبقاتِ پایین برای تحملِ فشار بیشتر ناشی از
گرانتر شدن قیمتها بیتوجهاند .همچنین هرگز از نظامِ مالیاتی یا نظامِ قیمتگذاری
سلسلهمراتبی برای ایجاد برابریِ بیشتر دفاع نمیکنند ،در حالی که به نظر نمیرسد
پرداخت هزینههای ناشی از گرانکردنِ قیمتِ آب و برق و گاز برای صاحبانِ امالکِ
گرانقیمت و طبقاتِ باال چندان کارِ دشواری باشد ،در حالی که حتی اندکی گرانشدنِ
این قیمتها فشارِ دهشتناکی به طبقات پایین وارد میکند.
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به هر حال به باور رئیس فعلی سازمان برنامه و بودجهی کشور «طبقهی مرفه
جامعه از طریق ابزار رسانه هیچگاه نگذاشته مقولهی توزیع ناعادالنهی یارانهی پنهان
در جامعه موشکافی شود( ».سایت جوانآنالین )1400/6/8 ،پس از این اظهارات موج
گستردهای از اخبار در خبرگزاریهای دولتی و سایتهای همسو با دولت منتشر شد
که محور همهی آنها نشان دادنِ بزرگیِ عدد «یارانههای پنهان» و ضرورت «اصالح»
شیوهی قیمت گذاری کاالها بود .برای نمونه ده روز پس از اظهارات آقای میرکاظمی
خبرگزاری رسمی دولت گزارشی با عنوان «آیا زمان حذف یارانههای پنهان فرارسیده
است؟» به سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه ارجاع داد .در این گزارش همچنین
به سخنان مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
اشاره شده است که گفته بود« :الزم است روش پرداخت یارانه پنهان در کشور هدفمند
شود اما در عین حال نباید در اجرای آن به کسی آسیبی هم برسد و ما معتقدیم چنین
چیزی شدنی است( ».خبرگزاری ایرنا )1400/6/16 ،گزارش خبرگزاری رسمی دولت
میافزاید «حذف یارانههای پنهان و آشکار کردن آنها و پرداخت نقدی از یک طرف و
آزادسازی قیمتها از سوی دیگر میتواند با فرض ثبات سایر شرایط ،آثار مثبت رفاهی
بیشتری نسبت به پرداخت همان میزان یارانه از طریق کنترل قیمت داشته باشد».
(همان) روز  23شهریورماه سایت خانهی ملت با تیتر «آمارهای تکاندهنده دربارهی
یارانه های پنهان انرژی» خبر از برگزاری نشست فراکسیون نیروهای مردمی انقالب در
موضوع «بررسی اصالح نظام یارانهای کشور» داد( .خبرگزاری مجلس شورای اسالمی،
 )1400/6/23چندی بعد خبرگزاری ایسنا در  16مهر گزارشی با عنوان «پرداخت
 1500میلیارد تومان یارانهی پنهان  /راهکار اصالح یارانهی نقدی و بنزین» منتشر
کرد(خبرگزاری ایسنا )1400/7/16 ،و به فاصلهی  5روز بعد خبر دیگری با عنوان
«اوضاع عجیب یارانههای پنهان 2.5 ،برابر بودجهی دولت رفت» را منتشر
کرد(.خبرگزاری ایسنا )1400/7/21 ،در چند ماه گذشته ،دیوان محاسبات مجلس
شورای اسالمی ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی و سازمان برنامه و بودجه در
گزارشهای جداگانهای به بحث «یارانههای پنهان» پرداختهاند و سعی کردهاند .در کنارِ
برخی پیشنهادها دربارهی ضرورت هدفمند شدن پرداختها« ،آزادسازی قیمتها» وجه
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مشترک توصیهی همهی گزارشهاست .تعدادی از نمایندگان مجلس نیز درخواست
کردهاند که آزادسازی قیمتها به رفراندوم گذاشته شود( .دنیای اقتصاد)1400/6/17 ،
سرانجام در هفتههای گذشته رئیس جمهور از دستگاههای اجرایی خواسته است تا
«برنامههای پیشنهادی خود برای اصالح الگوی مصرف انرژی با رعایت عدالت اجتماعی
را هر چه زودتر ارائه کنند( ».خبرگزاری ایرنا )1400/8/3 ،به نظر میرسد چنانکه
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی گفته
است بر سر ضرورت گرانکردن قیمتها تردیدی میان مسئولین وجود ندارد« :اساساً
آن افزایش قیمت بنزینی که در سال  98اتفاق افتاد با توجه به تورمی که اکنون در
کشور وجود دارد و قیمت دالری که به شدت افزایش پیدا کرد ،تاثیر افزایش قیمت را
از بین برد .براساس قانون هدفمندی یارانهها یک اختالف زیادی بین قیمت کنونی
حامل های انرژی و آن چیزی که باید براساس قانون باشد ،وجود دارد( ».خبرگزاری
ایلنا )1400/8/9 ،اما هراس از آنچه «ضربهخوردن اعتماد عمومی» و «تبعات ناگوار آن»
نامیده شده است تاکنون مانع از حرکت به سمت افزایش قیمتها شده است .اما همین
فضاسازی برای گرانکردنِ قیمتهاست که نگرانیِ اقتصاددانان منتقدِ این برنامه را
برانگیخته است .برای نمونه فرشاد مؤمنی بر این باور است که «مدتی است با تکیه بر
دروغ و جوسازی مافیاهای رسانه ای بساطی راه انداخته اند که قیمت ارز پایه کاالهای
اساسی ،حامل های انرژی و مابقی کاالها و خدماتی که توسط دولت عرضه می شود را
باال ببرند .من مسئوالن وزارت اقتصاد ،بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را دعوت
به مناظره می کنم .اگر واقعا در سیاست های تورمزا ذینفع نیستید بیایید تا باهم بحث
کنیم» (سایت مؤسسهی دین و اقتصاد)1400/8/8 ،
همهی اینها در حالی اتفاق میافتد که خاطرهی شوکدرمانیِ در گرانکردن قیمتِ
بنزین در سال  1398در دولتِ آقای روحانی و حمایت همهی مسئوالنِ نظام از این
سیاست و تیترِ تاریخیِ مدافعانِ آن در روزنامهی کارگزاران با نام «هزینهی جراحی»
هنوز از یاد نرفته است .مردمانی که فقط برای اعتراض به بدتر شدن وضعیتِ معیشتِ
خود به خیابان آمده بودند و سینههاشان آماج گلوله شد .فرودستان حق دارند بپرسند
آیا پولِ حاصل از گرانشدنِ بنزین صرفِ بهبود وضعیتِ زندگیِ آنها شد؟ هیچچیز در
این بازیِ شوکدرمانی برای جامعهی ایران جدید نیست .مردمان ،همان مردمان
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سالهای  72تا  74در دولت سازندگیِ هاشمیِ رفسنجانیاند که هنوز هیچ آمار دقیقی
از میزانِ کشتگانشان در اعتراض به آزادسازیِ قیمتِ ارز و تورم  50درصدیِ آن روزها
در دست نیست .سیاستمداران نیز هنوز همان سیاستها را پیش میبرند و گلولهها نیز
هنوز همانقدر کشندهاند .باید دید آیا هراس از تبعاتِ امنیتیِ آزادسازیِ قیمتها ،مانع
از اجرای آن خواهد شد یا دستکم سرعت اجرای آن را کند خواهد کرد یا باز
«شوکدرمانی» دیگری در راه است و جامعه ناگزیر از پرداخت چندبارهی «هرینهی
جراحی» خواهد بود.
()6
برای آنها که مدام از بدیلی ممکن میپرسند ،بدون سخنگفتن از بدیلهایی
رادیکال ،در همین وضعیت فعلی میتوان پرسید چگونه است که هیچ گام جدی برای
تغییر نظامهای مالیاتی برداشته نمیشود؟ صاحبانِ زمین و ملک ،مالکان طال و ارز و
حسابهای بانکی میلیاردی و سهامهای درشت و خودروهای گرانقیمت ،و سوداگران
مالی در همهی این عرصهها ،و نیز برخی صاحبان حرفهها هیچیک در کشور مالیات
متناسبی نمیدهند .اخذ مالیات از دارایی در ایران هرگز جدی نبوده است .تورم ،ثروتِ
عدهی معدودی را بیهیچ زحمتی چندین برابر کرده و آنان هیچ مالیاتی نمیپردازند و
سرمایههایشان را به راحتی از کشور خارج میکنند و در همان حال مدام فریاد میزنند
افزایشِ مالیات باعثِ فرارِ سرمایه خواهد شد .سرمایههایی که حتی تن به شفاف شدنِ
میزانشان نمیدهند .پس از سالهای سال ،بوروکراسی کشور هنوز در برابر تدوین بانکِ
اطالعاتیِ صاحبان امالک (زمین و ویال و آپارتمان و واحدهای تجاری و اداری) مقاومت
میکند .هنوز ساختارِ قدرت در ایران در برابرِ بهبودِ وضعیتِ دستمزدِ کارگران ،در یکی
از ارزانقیمتترین کشورها از حیثِ قیمتِ نیرویِ کار و یکی از رهاترین کشورها از حیث
مسئولیتهای کارفرما در برابر نیروی کار ،مقاومت میکند .کمتر سیاستمداری به
مقایسهی عدد دستمزد کارگران ایران با سایر کشورها میپردازد .کمتر سیاستمداری از
تأمینِ امنیتِ نیرویِ کار ،آموزش آنها و دائم شدن قراردادهایشان سخن میگوید .نه
فقط کوچکترین قدمی در به رسمیتشناسیِ حق تشکلیابی و مشارکت و نظارتِ
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نیرویِ کار در فرآیندهای تولید برداشته نمیشود بلکه اعضایِ تشکلهایِ صنفی
کارگران و معلمان و دیگر اقشار ،زیرِ فشارهای امنیتی قرار دارند .نه فقط اعتراض و
دادخواهی خانوادههایِ کشتهشدگانِ سالهایِ گذشته تحمل نمیشود و پاسخی
نمییابد بلکه از ابزارهایِ متکثرِ امنیتی استفاده میشود تا آنها به سکوت کشانده شوند.
حتی مدافعانِ فرودستان در میان روشنفکران و نویسندگان و روزنامهنگاران و وکال نیز
از برخورد در امان نیستند .در چند ماهِ آینده مذاکراتِ دستمزدی برای تعیینِ حداقل
دستمزدِ کارگران در سالِ آینده آغاز خواهد شد و بهرغم تورم باالی  50درصد ،هیچ
چشماندازی برای رشد دستمزدها متناسب با تورمِ چند سالِ اخیر و خط فقر وجود
ندارد .از سوی دیگر چشماندازِ تنشزدایی جدی و صلحی پایدار با جهان و همسایگانِ
کشور وجود ندارد .در یک کالم ،کماکان ادارهی «امنیتی» کشور در مقابلِ ادارهی
«دموکراتیک» آن و صاحباثر نبودنِ مردم در مهمترین عرصههای حیات اجتماعی
اصلیترین عامل ناتوانیِ کشور در خروج از بحرانهای اقتصادیاش است و از این حیث
کشور بهوضوح در مسیرِ بدتر شدنِ وضعیت است .در این زمینهها کوچکترین تفاوتی
میانِ گذشته و حال نیست .در فقدان «دموکراسی»« ،شوکدرمانی» و «فروش اموال
ملت» ،راهکارهایی است که الیگارشیِ اقتصادی-سیاسیِ حاکم به سادگی در پیش
گرفته است؛ برایِ خلعِ مالکیتِ هر چه بیشترِ مردم و تضمینِ بقایِ خود یا در ایران یا
در کشورهایی که پیشاپیش سرمایههای ملت به آن کشورها انتقال داده شدهاند.
() 7
شکافهای جامعهی ایران فقط محصول سیاستهای نولیبرال نیست .شکافهای
سیاسی ،قومیتی ،جنسیتی ،مذهبی و حاال دیگر شکافهای زیستمحیطی هر یک به
واسطهی مجموعه ای از عواملِ مختلفِ تاریخی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در
جامعه به وجود آمدهاند و جامعهی ایران را به سمت گسیختگی میبرند .با تداومِ اجرایِ
سیاستهای نولیبرالی ،نابرابری بیشتر و جامعهی ضعیفتر ،ناراضیتر و عصبانیتر
خواهد شد .برخورد با بخشهای مترقی و تشکلیافتهی معترض در میان اصناف مختلف
فقط راه را برای جریانهای تودهای و واپسگرا میگشاید .در این شرایط یگانه امید به
«همبستگی اجتماعی» است ،همبستگی برای ایجاد ائتالفی ملی برای شکلدادن به
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یک «قرارداد اجتماعی جدید» که در آن آحاد مردمِ ایران خود را منتفع بدانند .قراردادی
که محورِ آن آزادی همهی افراد ،امکان مشارکت دموکراتیکشان در حیات اجتماعی و
ق اجتماعیشان نظیر حقِ کار و تشکل و اعتراض و مسکن و بیمه و
تأمین حقو ِ
بازنشستگی و دفاع از محیط زیست و بهداشت و آموزش رایگان باشد .از رؤیای چنین
قرارداد اجتماعیِ جدیدی باید اعادهی حیثیت کرد و برای آن جنگید.
منابع
آخوندی ،عباس ( )1380جهانیشدن و برنامۀ سوم توسعه ،مجلۀ بورس ،شمارۀ 25
اباذری ،یوسف ( )1400رسالۀ بنیادگرایی بازار ،منتشر شده در اباذری ،یوسف ( )1400بنیادگرایی
بازار ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران
اباذری ،یوسف و پرنیان ،حمید ( )1400استقرار مکتب آموزشی نیاوران ،منتشر شده در اباذری،
یوسف ( )1400بنیادگرایی بازار ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران
اباذری ،یوسف و ذاکری ،آرمان( )1400سهدهه همنشینی دین و نئولیبرالیسم در ایران ،منتشر شده
در اباذری ،یوسف ( )1400بنیادگرایی بازار ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران
اباذری ،یوسف(1400ب) عقالنیت ،اعتدال ،جنبشهای فاشیستی ،جنبشهای مذهبی افراطی،
منتشر شده در اباذری ،یوسف ( )1400بنیادگرایی بازار ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران
استگر ،مانفرد ،بی و راوی کی ،روی( )1399نئولیبرالیسم ،درآمدی خیلی کوتاه ،ترجمۀ مسلم
قربانبابایی ،تهران :نشر لوگوس
بشیریه ،حسین ( )1386لیبرالیسم و محافظهکاری ،تهران :نشر نی
بنیاد فرهنگی شریعتی ( )1398نوشریعتی و ابداع خویشتن ،سایت بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی
بوردیو ،پییر ( ) 1395ساختارهای اجتماعی اقتصاد ،ترجمۀ حسن چاوشیان ،تهران :مؤسسهی
پژوهش تأمین اجتماعی
خائفی ،منصوره ( )1399نئولیبرالیسم ،صنعت و فناوری ،شرکتهای استارتآپی ،تهران :انتشارات
آگاه
خیراللهی ،علیرضا ( )1397کارگران بیطبقه ،تهران :نشر آگاه
دیوان محاسبات کشور( )1397خالصه گزارش تفریغ بودجه
ذاکری ،آرمان ( )1399دموکراسی و دشمنان آن ،فصلنامهی پویه ،شمارهی  13و 14
سازمان برنامه و بودجهی کشور ( )1397گزارش پژوهشی تخمین ابعاد کمی یارانههای آشکار و
پنهان در نظام یارانهای ایران
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سعدفیلهو ،آلفردو و جانسون ،دبورا ( )1394نئولیبرالیسم ،خوانش انتقادی ،ترجمۀ میرجواد
سیدحسینی و دیگران ،تهران :نشر پرسش
سیف ،احمد( )1389اقتصاد سیاسی جهانی کردن ،تألیف ،گردآوری و ترجمه ،تهران :نشر آگه
صادقی ،علیرضا ( )1397زندگی روزمرۀ تهیدستان شهری ،تهران :نشر آگاه
صداقت ،پرویز ( )1387ایدئولوژی نئولیبرال (گردآوری و ترجمه) ،تهران :مؤسسۀ انتشارات نگاه
صداقت ،پرویز ( )1397اقتصاد سیاسی نابرابری در ایران ،منتشر شده در موسوی ،میرطاهر ()1397
آسیب های اجتماعی و نابرابری (دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران ،)1396-1388تهران :انتشارات
آگاه
صداقت ،پرویز ( )1398نئولیبرالیسم در ایران ،افسانه یا واقعیت ،سایت اخبار روز
فرهادپور ،مراد ( )1397ادغام و انزوا ،سایت تزِ یازدهم
مالجو ،محمد ( )1398عوامل تکوین و تعمیق نابرابریهای طبقاتی در ایران؛ منتشر شده در
روزخوش ،محمد ( )1398شکافهای اجتماعی در ایران ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات
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همزمان با بسط ماجراجوییهای سرمایههای مالی  -سوداگر از یک دهه پیشتر،
جریان راست افراطی و نظریهی ایرانشهری نیز در حال شکلگیری و گسترش بوده
است .همانطور که در مقالهی شیوع عارضهی نظریهی ایران شهری ،هایدگر و چالش
1

چپ عنوان شده ،این جریان دستکم در بین بخشی از طبقات متوسط شهری ]عالوه
بر خردهبورژوازی[ جای پایی باز کرده است.
میتوان مدعی شد آنچه زمینهی پذیرش نظریاتی از این دست را فراهم کرده ،ادغام
طبقات متوسط در نظم نولیبرال در طول سه دههی اخیر است .تغییر شکل دولت و
تبدیل آن به بنگاه ،در کنار غلبهی سرمایهی مالی در دورپیماییهای تولید/گردش ،و
بهموازات آنها کاالیی شدن آموزش و فرهنگ ،خاستگاه و جایگاه اجتماعی و اقتصادی
و فرهنگی طبقات متوسط را دگرگون کرده است .عالوه بر آن ،ادغام روزافزون اجتماع
و فرهنگ و طبیعت در نظم سرمایهداری و تاریخ زدایی مالزم آن هر نوع رابطهی معنادار
با جهان و طبیعت را تحتالشعاع قرار داده است.
هم اکنون برخالف دعاوی مبلغان بازار و طرفداران روابط اقتصادی جدید ،انواع
پیوندهای اجتماعی و روابط دوستی و خویشاوندی و سرگرمی و خالقیت و مهارتهای
فردی (در هنر و سایر حوزهها) و هر نوع نشانی از فردیت و رهایی فردی و جمعی به
مخاطره افتاده است .اضطراب ناشی از سازندگیِ ویرانگر در تمام این حوزهها بدون درک
میانجیهای تحقق آن به کمک عرصهی عمومی سیاسی و فرهنگی ،رهایی را نه در
آینده که در تاریخی اسطورهای میجوید .تاریخی که بهدور از تنشها و تناقضهای
جامعهی مدرن و بیرون از جستوجوی غیرعقالنی ارزش مبادله ،موضعی برای معنادهی
جهان به دست میدهد .اما تاریخزدایی در دلِ جهان کاالیی شده ،این جستوجوی
معنا و هویت را اغلب در قالب بازگشت به وطن و امر مکانمند تجلی میدهد .یعنی امر
مکانمندی که از سیال بودن و پی وستگی زمان تهی شده است و همچون نوعی عتیقه
تقدیس میشود.
در این نگاه ،وطن عتیقهایست که در چند نشانهی ثابت و مشخص تبلور مییابد.
به عنوان نمونه ایران باستان و ایرانیت در نشانهی امپراتوری بودن ،جهان وطن بودن،
 1رها ،علی ،شیوع عارضهی نظریهی ایرانشهری ،هایدگر و چالش چپ ،نقد اقتصاد سیاسی.

94

95

منصوره خائفی

غذاها و اماکن تاریخی و ...تجسد مییابد؛ نشانههایی که به خوبی در جهان سرمایهداری
متأخر مبادلهپذیر هستند و در چند دههی اخیر ،امکانِ رشد بازار محصوالت فرهنگی
و کاال -نشانه را فراهم آورده اند.
وطن ،همچون نشانهی هویت ،در فضای کالنی ممکن شده که تجربهی زمان
مسألهدار شده است .زمان زیر ضربات جهان سرمایهداری ،سرشت کیفی ،تغییرپذیر ،و
سیّال خود را از دست داده و به زمان گسستهای مبدل شده که آنات سهگانهی آن از
یکدیگر جدا شده و هر سه تابع منطق کمّی ،انتزاعی و بیزمانِ سرمایه شده اند .زمانِ
مکانیشدهی این جهان است که جستوجوی تاریخ و هویت را در بند تعیناتِ مکانی
ساخته است و تاریخ را از پیوستگی با جهان کنونی محروم.
چنین است که تاریخ به دغدغهی خاطر مورخان منزوی و کاالهای فرهنگیِ طبقات
متوسط بدل میشود .آنها در تاریخ به دنبال نوستالژی و گذشتهی ازدسترفتهی
سرزمین خود میگردند تا بتوانند بیمعنایی اکنون را تاب بیاورند .اما در بستر
بالواسطگیِ امر واقع ،تاریخ برای آنان ،تاریخِ فتوحاتِ گذشتگان و تاریخِ مفاخری است
که به فراموشی سپرده شده است .در نگاه آنان ،تاریخ فاتحان گذشته باید در برابر
فاتحان اکنون نهاده شود تا افتخارات گذشته ،تسالیِ اکنون آنها باشد و پشتوانهی
فتحی جدید.
اما تاریخِ فتوحات و مفاخر ،تاریخ صلبشده در مکان است ،تاریخی است که در
اکنون حاضر نیست بلکه باید به آن بازگشت و آن را احیا کرد .این تاریخِ زمانزداییشده،
همانا تاریخی شیءواره است .تاریخی است که پیشاپیش و بدون هیچ تنشی در ایدههای
جامعهی سرمایهداری تعین یافته است .غلبهی امپراتوری ،آموزهی حقوق بشر ،آزادی و
تسامح مذهبی و قومی در کنار وجود ملیت و ...همگی در کلیتِ یکدستی چون «ایران
باستان» عرض اندام میکنند .تنشها و تناقضات جامعهی جدید میان دولت -ملتها و
جهانیشدن سرمایه ،آزادی مصرف در عین عدم آزادیهای اجتماعی و سیاسی ،آموزهی
حقوق بشر در عین سلب تمام حقوق انسانیِ طبقات پایین و طردشدگان نظم جهانی
و ...در این بازخوانی غیرانتقادی از تاریخ محو میشوند و گذشته به تجلیِ هماهنگی و
ثبات مبدل میشود .یعنی به گذشتهای که حاوی هیچ نوع منفیتی در نسبت با نظم
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مستقر کنونی نیست و ساختار سلطهگرانهی آن را برنمیآشوبد .در نتیجه ،تاریخ بهجای
رهاییبخشی ،به بازتولیدکنندهی منطق سلطه و غلبه مبدل میشود .غلبهای که در
شکلی ظاهراً متفاوت ،در روایت تاریخی از ایران باستان بهمثابه تاریخ باشکوهِ فاتحان
ستایش میشود.
به این ترتیب همسو با غلبهی منطق سرمایهداری در ایران ،تاریخ به تاریخنگاری
دادهمحور یا تاریخِ فتوحات اسطورهای تقلیل مییابد و همزمان تاریخ بالفصل انقالب
 57تحریف و خواست رهایی جمعی در آیندهی واقعی فراموش میشود .بنا به ادعای
این نوشتار بخشی از فراموشی مذکور به واسطهی ادغام گامبهگام طبقات متوسط در
نظم نولیبرالی اتفاق افتاده است و چنانچه این تغییر با تأمل نظری و پراکسیس سیاسی
بازشناخته نشود سیاست رهاییبخش را با مخاطراتی مواجه میکند .این هشدار بهخوبی
در مقاله شورشهای فرّار :برآمدن تناقض آمیز سیاست طبقه متوسطی با نوعی تناظر
برقرار کردن میان سیاست طبقهی اشراف در عصر لیبرالیسم و طبقهی متوسط در عصر
نولیبرالیسم ،مطرح شده است:
«در عصر لیبرالیسم کالسیک ،طبقهی اشراف خود را بازیابی کردند و به دفاع از
زمین (و بهطور ضمنی طبیعت) در مقابل کاالییشدن برخاستند .و از آنجایی که این
سیاست ،دفاع قاطعانه از امتیازات خود نیز بود ،به واکنشهای اقتدارگرایانه (و نهایتاً
فاشیستی) در مقابل کاالییسازی متمایل شد .طبقات متوسط جدید به جای بقایای
اشرافیت آن سالها ،موقعیت تناقض آمیز مشابهی در عصر ما دارند»).(Tugal, 2015
این امر مختص به ایران نبوده و در برخی از اعتراضات و جنبشهای سیاسی بعد از
 2009نیز نمود داشته است .در ترکیه در اعتراضات پارک گزی ،طبقهی متوسط به
دفاع از فضای عمومی شهری (و طبیعت شهریشدهی درون آن) برخاستند و در غرب
در جنبش اشغال وال استریت در مخالفت با کاالییشدن پول ،سیطرهی مالی و اختالف
طبقاتی و در جهان عرب مستقیماً در مقابل اقتدارگرایی ایستادند .در عین حال ،اغلب
مسایل نیروی کار نیز مطرح میشد.
در تمام این موارد با توجه به امتیازات نامتوازن افراد طبقهی متوسط ،نمیتوانیم
دربارهی انواع راهحلهای سیاسی که این طبقه ممکن است در آینده از آن پشتیبانی
کنند ،مطمئن باشیم .روی تاریک سیاستهای طبقهی متوسط (نخبهگرایی،
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اقتدارگرایی ،ضدیت با طبقات پایین و گاهی فاشیسم) در حلقههای متأخر زنجیره
]اعتراضی[ (ونزوئال و اوکراین) مشهودتر بوده است ،اما در جنبشهای مخالف
کاالییسازی نیز چندان غایب نبوده است (همان).
گرچه این مقاله تالش میکند با کمک بازتعریف طبقهی متوسط جدید بهعنوان
خردهبورژوازی جدید ،سیاستهای چندگانه و گاه متناقض (که ترکیبی از لیبرالیسم،
نخبه گرایی ،ضد سرمایهداری و مؤلفههای فاشیستی است) این طبقه را توضیح دهد
ولی این بازتعریف ،تاریخ شکلگیری و تغییرات این طبقه را میپوشاند .حال آنکه
فراموشی تاریخ در عین عدم فراموشی رنجهای فردی و طبقاتی تاریخی (و نه ابدی و
تغییرناپذیر) را میتوان یکی از مهمترین دالیل تزلزل سیاسی و سیاستهای چندگانهی
این طبقه دانست.
از سوی دیگر تغییر شکل دولت – و گذار از دولت رفاه کینزی به بنگاه اقتصادی
نولیبرالی ،-به شکاف میان ذهنیت و عینیت این طبقه و نوعی تعلیق ساختاری منجر
شده است .برون سپاری بخشهای دولتی و کاالیی سازی دانش و فرهنگ و سالمت،
حوزههایی را در معرض رقابت بازاری قرار داده که پیشتر مأمن طبقات متوسط و ضامن
استقالل و جایگاه اجتماعی اقتصادی این طبقه بود .اما استمرار رفاه و امتیازات سابق
(برای الیههای فوقانی طبقهی متوسط) ،تداوم ذهنی این طبقه را به رغم تغییر جایگاه
عینی آنها در نسبت با سرمایه به همراه داشته است.
حال مسأله این است که ادغام در نظم سرمایهداری که آدرنو در دورهی سرمایهداری
کینزی/فوردیستی نسبت به آن هشدار میداد ،در چند دههی اخیر با محوریت ادغام
طبقهی متوسط جدید (خصوصاً در ذیل ایدئولوژی «کارآفرینی» و استارت آپی) و نه
کارگران صنعتی محقق شده است .گفتار شکستخوردهی اخیر «کارآفرینی» را نیز
میتوان نسخهی بهروز شدهی همان اسطورههای موفقیت صنعت فرهنگ دوران پیشین
دانست ،با این تفاوت که اینبار نه صرفاً فرودستان بلکه کسانی را نیز مسحور خود
ساخته که امکانات طبقاتی بیشتری برای مقاومت در مقابل آن داشتند .البته همزمان
و بهطور متقابل اعتراضات کارگری اخیر به خوبی از بلوغ و آگاهی طبقاتی کارگران
صنعتی خبر میدهد ،یعنی طبقهای که در تقابل با طبقهی متوسط جدید -بهمثابه
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صاحبان داشتههای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی ،-اشکال حادتری از سلب مالکیت
را در نتیجهی سیاستهای نولیبرالی تجربه کردهاند.
حال و در شرایطی که ویرانیها و تخریبهای جهان نولیبرالی ،دیگر جای چندانی
برای سازندگی و وعدههای آن برای طبقات متوسط باقی نگذاشته ،تاریخ اسطورهای
دیگربار احیا شده و پدر زندهبهگور از پس ویرانیهای اخیر مهربانیهای پیشین خود را
خاطرنشان میکند .در این میان وضعیت ایران بحرانیتر به نظر میرسد چرا که
سرمایهداری شبهکینزی /فوردیستی سابق با تمام امتیازات آن در خاطرهی جمعی با
سلطنت پیوند خورده است .در آن دوران هم شکلی از دولت رفاه ،حدی از امنیت
اقتصادی برای طبقات مختلف فراهم کرده بود و هم به علت توسعهنیافتگی سرمایهداری
و انحصارات فرهنگی در ایران (مانند آلمان و اروپای پیش از فاشیسم) حدی از استقالل
برای فعالیت فکری و فرهنگی فراهم شده بود .میتوان گفت هر دوی این شرایط در
تاریخ معاصر ایران تکرار نشده و عدم درک میانجیهای تحقق آن در جامعه و عرصهی
عمومی ممکن است به تکرار خاطرهی ظاهراً خوش از سلطنت منجر شود.
بدین ترتیب قرار دادن پدر در دل تاریخ تغییرات سرمایهداری و نه ورای آن،
سرنوشتساز است .حتی تحقیقات اجتماعی و اقتصادی که به شیوهای غیر دیالکتیکی
شکل مالی سرمایهداری فعلی را در تقابل کامل با سرمایهداری کینزی /فوردیستی قرار
میدهند و پیوستگی این دو در عین گسستگی آنها را نشان نمیدهند ،نیز شکلی
پدرساالرانه و گذشتهگرا پیدا میکنند.
به این ترتیب برخالف تاریخ نگاری دادهمحور (شرح امتیازات سرمایهداری پیشین)
یا تاریخ نگاری اسطورهای ،فراموشی ساختاری تاریخ پیش از انقالب را میکاویم .فرض
این است که فراموشی مذکور به واسطهی ادغام گامبهگام طبقات متوسط در نظم
سرمایهداری جهانی (خصوصاً نسخهی آمریکایی آن) به غلبهی مجدد توسعهی
غیردموکراتیک و فناورانه در عین صنعتزدایی (برخالف سرمایهداری سابق) و تبعات
اجتماعی و اقتصادی و روانشناختی آن منجر شده است .در واقع بعد از انقالب ،طبقات
متوسط (در غیاب طبقهی سرمایهدار سابق) به واسطهی فراموشی (ساختاری) انتقادات
پیشین خود به فنساالری و استثمار طبقاتی جامعهی صنعتی ،به بسط شکل جدید
(ظاهراً نرمتر) توسعهی فناورانه و تشدید استثمار طبقاتی و تودهای شدن کنونی جامعه
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کمک کرده اند .این موارد در کنار هژمونی اقتصاددانان نولیبرال در میان اقشار مختلف
طبقهی متوسط ،نقاطی از تاریخ را روشن میکند که برای این نوشتار ظهور فنساالری
توسعهطلب در دههی چهل و رشد قدرت سیاسی آنها در چند دههی اخیر است.
روشنفکران و فنساالری توسعهطلب
در خالل سالهای  1342تا  ،1349رژیم پهلوی قدرت خود را تحکیم کرد و شاه
دولت را به طور کامل در اختیار گرفت .عوامل متعددی به این دگرگونی در شیوهی
حکومت کمک کرد که از جمله عبارت بودند از :تغییر قوانین انتخابات که فنساالران
کمتجربه و جوان تر را به جای سیاستمداران کهنهکار وارد مجلس کرد .نخستوزیر
جدید ،حسنعلی منصور ،که در  1342منصوب شد ،بهعنوان کسی که از طرفداران
پروپاقرص آمریکاست شناخته می شد .حزب او یعنی حزب ایران نوین ،از فنساالران
ایرانی تحصیل کردهی غرب که بهتازگی از آمریکا و اروپا بازگشته بودند و از دید مردم
با مسائل کشور خود بیگانه و ناآشنا بودند تشکیل شده بود .این حزب در جامعه فاقد
پایگاه حمایتی بود و تصور عمومی بر این بود که آنها بین مردم و حکومت شکاف ایجاد
کردند .اینکه آنها با هیأت حاکمه همکاری داشتند و تالششان در جهت توجیه
تصمیمات حکومتی بود که مردم آن را مدافع منافع امپریالیسم میدانستند ،موجب
نفرت شدید همگانی نسبت به آنها شده بود .از آن گذشته آنان را به سبب داشتن همان
صفاتی سرزنش می کردند که مورد تحسین خلیل ملکی و حتی ناصر وثوقی بود ،و
بهزعم آنها برای پیشرفت تمام کشورهای توسعهنیافته ضروری به نظر میرسید .بنابراین
در حالی که در دههی سی و اوایل دهه چهل انتظار میرفت روشنفکر کارشناس فنی
باشد و بتواند قواعد علمی جامعه را کشف و بیان کند ،در اواخر دههی چهل این صفت
تحقیر و تقبیح میشد .مثالً علیاصغر حاجسیدجوادی از فنساالران بهتحقیر یاد میکرد
و آنان را کسانی توصیف می کرد که به ارقام ،آمار و محاسبات اقتصادی و مالی و فنی
بیشتر از نیازهای روحی و اخالقی انسان اهمیت میدهند .آلاحمد از آنان بهعنوان
«تخصصبازان» یاد میکرد .در واقع فنساالران عموماً متضاد آنچه روشنفکران
باید باشند تصور میشدند ،زیرا نهتنها وضعیت موجود را زیر سؤال نمیبردند بلکه با
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تحمیل آموزشهای خارجی خود ،که با هنجارهای جامعهی محل زیستشان فاصلهی
بسیار داشت ،موجب حفظ آن میشدند.
روشنفکران حضور انبوه فنساالران را در دولت منصور دالّ بر آن میدانستند که
اولویت دولت او اعمال سیاستهایی است که عمدتاً در جهت منافع غرب قرار داشت.
اینکه ظهور کارشناسان تحصیلکردهی غرب به معنای بیگانگی از تاریخ و فرهنگ
ایران تصور میشد ،خود نشانهای بود از پیدایش گفتاری جدید و قطعاً یکی از عوامل
موثر در این گفتار مخالفت با رژیم بود .در آن زمان ،جهانسومگرایی نیز که تمام محافل
روشنفکری را بیش از پیش فراگرفته بود ،نقشی مهم در شکلدهی به مباحثات
روشنفکرانه در ایران ایفا میکرد (نبوی.)128-126 :1388 ،
درهم آمیختن نقد فنساالری با نقد سلطه و اقتدارطلبی رژیم پهلوی و عدم تمایز
روشن میان آنها در همین نقطه باقی نمیماند بلکه در میان برخی از روشنفکران
خصوصاً هایدگریها بهنوعی انتقاد کلیتر از علوم و فناوریهای مدرن نیز میانجامد .به
زعم نبوی ،از آنجا که جنبشهای ضد فرهنگی نوظهور در اواخر دههی  1340و اوایل
 1350کل تصور جامعهی صنعتی و جهانبینی علمی آن را زیر سؤال برده بودند،
بسیاری از روشنفکران ایرانی نیز قانع شده بودند که تاریخ لزوماً روندی خطی نیست.
آنها که پیشتر فکر میکردند معنای پیشرفت آن است که آیندهی آنها با الگوی غربی
مطابقت داشته باشد ،اکنون به هیچ الگوی مشخصی اعتقاد نداشتند ،زیرا دیگر روشن
شده بود که نه علم و نه فناوری هیچ کدام نمیتوانستند خشنودی و ثبات را به طور
کامل تضمین کنند (همان )236:و حتی راه پیشرفت را احیای نوعی معنویت معرفی
میکردند.
از سوی دیگر در فضای جنگ سرد ،آمریکا و شرکای اروپاییاش نیز مصمم بودند
که دولت شاه را بهعنوان گزینهای نمونه در برابر عراق ،لیبی ،چین ،ویتنام و سایر مللی
که جنبش نیرومند ضد آمریکایی در میانشان در جریان بود ،علم کنند .با افزایش قدرت
اوپک در دههی  ،1970شاه به یک رهبر جهانی ،با نفوذ روزافزون ،تبدیل شد و همزمان
نیروهای نظامیاش را چنان توسعه داده بود که در منطقهی خاورمیانهی تبدیل به
قویترین قدرت نظامی شد (پرکینز .)171 :1392 ،توسعهی صنعتی و نظامی ،رژیم
شاه را به تأسیس دانشگاه صنعتی آریامهر (شریف) به تأسی از الگوی دانشگاه امایتی
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ترغیب کرد و گفته میشود که نوعی تقابل سیاسی با دانشگاه تهران -که زمینهی
روشنفکرانه داشت  -نیز در این الگو دخالت داشته است.
در چنین فضایی و در واکنش به طرحهای توسعهی غیر دموکراتیک رژیم ،حرکت
«بازگشت به خویشتن» هم در شکل سیاسی آن در آثار آل احمد و شریعتی و هم در
شکل عرفانی و غیرسیاسی آن در میان هایدگریها و برخی گردانندگان جشن هنر
شیراز رقم میخورد .با این حال با تقویت عرصهی عمومی ادبی و فرهنگی در دههی
چهل و پنجاه ،نسخهی سیاسی حرکت «بازگشت به خویشتن» و نقد امپریالیسم و
«غرب زدگی» از نقد انضمامی استثمار نیروی کار و توسعهی فناورانه منتزع نمیشود.
شرایط فرهنگی این دوران (در متن عقبماندگی اجتماعی و اقتصادی ایران) مشابه
شرایطی است که آدورنو اینگونه روایت میکند« :در آلمان ،ناکامل ماندن روند کنترل
دموکراتیک و نفوذ نکردن آن در زندگی مردم منجر به بروز وضعیتی تناقضآمیز شده
بود .حوزههای بسیاری از تن سپردن به مکانیسم بازار ،که در کشورهای غربی
مهارگسیخته شده بود ،هنوز معاف بودند .در آلمان از نظام آموزشی ،ازجمله دانشگاهها،
تئاترهای برخوردار از معیارهای هنری ،ارکسترهای بزرگ و موزهها حمایت میشد.
قدرتهای سیاسی ،دولت و شهرداریها که چنین نهادهایی را از حکومت مطلقه بهارث
برده بودند ،به آنها اجازه داده بودند تا حدی از قید قدرتی که بر بازار مسلط است آزاد
باقی بمانند ،درست نظیر عملکرد شاهزادگان و اربابان فئودال در قرن نوزدهم .این امر
موجب شد هنر در این مرحله یا فاز متأخر در تقابل با حکم عرضه و تقاضا قرص و
محکم شود و قدرت مقاومت آن در ورای حد و میزان واقعی حمایت اعمال شده بسی
افزایش یابد» (آدورنو.)190 :1396 ،
شرایط مشابهی در ایران به مقاومت سیاسی طبقات مختلف در مقابل سلطهی رژیم
کمک کرد و حتی مانع از ادغام کارگران صنعتی در نظم سرمایهداری ایرانی شد و نهایتاً
به انقالب  57منتهی شد .اما عقبماندگی سیاسی و اجتماعی ایران بعد از انقالب به
انحای مختلف ظاهر شد و دوگانهای را در مواجهه با صنعت و علم و فناوری مدرن ایجاد
کرد که خود سپس به توسعهی افسارگسیختهی نولیبرالی دامن زد .عالوه بر آن،
تنشهای سیاسی قبل از انقالب نیز که در مقالهی چپهای «نجس» و مذهبیهای
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«خردهبورژوا» به برخی از آنها اشاره شده است ،به دودستگی میان طرفداران حکومت
و مخالفان منجر شد .و شرایط را برای تقابل سرنوشتسازتر میان توسعهگرایان یا
طرفداران مدرنیزاسیون و منتقدان فرهنگ (به تعبیر آدرنو) یا مدرنیستها (به تعبیر
مارشال برمن) فراهم کرد -البته ،به نظر نگارنده تعبیر آدرنو از منتقدان فرهنگ امکانات
بیشتری برای فهم روند و چگونگی ادغام این طبقه در نظم نولیبرال فراهم میکند.-
از سوی دیگر تقابل غیردیالکتیکی توسعهگرایان و منتقدان فرهنگ بهواسطهی
پیوند متفاوت آنها با نهادهای پساانقالبی مضاعف شد .فعاالن صنعتی و توسعهگرایان
در هماهنگی کامل با ضربآهنگ اقتصاد سرمایهداری و نهادهای اجتماعی بعد از انقالب
اعم از نهاد دین و خانوادهی بورژوایی و کار تخصصی عمل کرده و میکنند .این امر در
کنار تقسیم کار حوزهی اقتصاد و فرهنگ (فرهنگ مدرن در مقابل زمان خطی مقاومت
میکند) به تثبیت درک خطی از زمان در تجربهی توسعهگرایان و فراموشی گذشته
بهمثابه امر زنده منجر شده است.

2

 .1بهتویی ،علیرضا ،چپهای نجس و مذهبیهای خرده بورژوا ،نقد اقتصاد سیاسی.
 .2حکایت آنها به تفسیر آدرنو از درآمیختگی اسطوره با سلطه و کار در یکی از حکایتهای هومر قرابت دارد .سرود
دوازدهم حماسهی اودیسه داستان برخورد اودوسئوس با سیرنها را بازگو میکند .وسوسهی ناشی از آنها همان
وسوسهی گم کردن خود در گذشته است .سیرنها با آوازشان ،که به صورت وعدهی مقاومتناپذیر کسب لذت به
گوش میرسد و با فراخواندنِ مستقیم گذشته ی نزدیک ،نظام پدرساالری را تهدید میکنند؛ چرا که سیرنها به هر
آنچه زمانی در این زمین بس بارور رخ داده است ،آگاهاند .همان نظامی که زندگی هر کس را فقط در قبال سهم
کامل او از زمان به وی عطا میکند .هر آن کس که تن به خیاالت فریبکارانهی آنها بسپارد ،تباه میشود ،زیرا فقط
با هشیاری دائمی است که آدمی میتواند هستی خود را از دل طبیعت به چنگ آورد (آدرنو .)59 -60 :1396 ،اما
جامعهی پساانقالبی همچون نمونهی گذشتهی آن تدارک الزم را برای گوش نسپردن به وسوسهی سیرنها /فراموشی
گذشته میبیند .همان طور که کارگران باید با لجاجت تمام میل و اشتیاق به حواسپرتی را در قالب تالش مضاعف
تصعید کنند و از این طریق است که آنان اهل کار میشوند؛ توسعهگرایان بورژوا شدهی اخیر نیز همپای افزایش
قدرت خوی ش و نزدیک شدن سعادت و لذت با عزمی لجوجانه تر کفّ نفس میکنند .یا همان طور که کارگران با
کار خویش حیات کارفرما را در یگانگی با حیات خویش بازتولید میکنند؛ کارفرما نیز دیگر نمیتواند از نقش
اجتماعی خویش رهایی یابد .طنابهایی که او با آنها خود را به طرزی چارهناپذیر به کار و عمل بسته است ،در
عین حال سیرنها را از عرصهی عمل دور نگه میدارند و وسوسه و افسون آنان خنثی میشود (همان .)62 :اما
خنثی شدن وسوسهی سیرنها برای توسعهگرایان انقالبی بیش از همه با تثبیت درک خطی از زمان محقق شده و
بخش دیگری از حکایت/تجربه اودوسئوس را در میان این طبقه برجسته کرده است :رها ساختن لحظهی حال از
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از سوی دیگر منتقدان هنر وارث لذت هنری بورژوایی و غیر انتقادی سابق (بهعنوان
نمونه در سنت جشن هنر شیراز) هستند؛ لذتی که با وجود ریشهی ظاهراً متفاوت آن
از بو رژوازی بعد از انقالب ،بنیاد مشترکی در گسست لذت هنری و کار بدنی دارد.
اگرچه خودآگاهی هنر مدرن نسبت به تقسیم کار مذکور ،امکاناتی را برای مواجههی
مدرنیستها با این مسأله فراهم کرده است .اما همین تقسیم کار به شکل پیچیدهتری
به درون حوزههای فرهنگی نفوذ کرد و تقسیم کاری را در ارتباط با نهادهای اجتماعی
پدید آورد .یعنی تقسیم کار میان آنانی که خود را به تمامی از ضربآهنگ نهادهای
موجود کنار می کشند و به پرورش فرهنگ اصیل و تعمق نظری مشغول میشوند و
توسعهگرایان فرهنگی و بوروکراتهایی که بقای نهادهای فرهنگی را در رقابت با سایر
حوزههای اجتماعی در جهان رو به نولیبرالی شدن ،تضمین میکنند.
در نتیجه گرچه ذهن مدافعان فرهنگ اصیل و منتقدان فرهنگ ،از قیمومیت
فئودالی -الهیاتی رهایی یافته ،اما به نحو فزایندهای زیر نفوذ بی نام و نشان وضعیت
موجود قرار میگیرد .این نظم و انضباط ،که نتیجهی جامعهوار شدن همهی روابط
انسانی است ،فقط از بیرون در برابر ذهن قد علم نمیکند ،بلکه وارد هماهنگی و انسجام
درونی آن می شود .وضعیت موجود خود را با همان فشار مداومی به ذهن خودمختار
تحمیل میکند که سابقاً نظمهای دگرمختار خود را به ذهنهای اسیر تحمیل میکردند.
نه فقط ذهن به گونهای به خود شکل میدهد که قابل عرضه در بازار باشد و به این
ترتیب موجب بازتولید مقولههای اجتماعی حاکم میشود بلکه رفتهرفته شباهت
بیشتری به وضعیت موجود پیدا میکند ،حتی وقتی به لحاظ ذهنی از تبدیل شدن
خود به کاال اجتناب میورزد (آدرنو.)305 :1387 ،
تأکید بر وجه سرکوبگر نهادهای اجتماعی همزمان با اقبال به نظریات فوکو،
منتقدان فرهنگ را بیش از پیش از ضربآهنگ تغییرات اجتماعی اقتصادیِ تجسد
یافته در نهادها ،منتزع میکند و در مقابل مودهای فردی (و به صورت دیالکتیکی
جمعی) ساحت فرهنگ بورژوایی غالب میشود و حتی این مودها در اندیشهی
چنگ قدرت گذشته ]ی اسطورهای[ با تقسیم سه وجهی زمان برحسب گذشته و حال و آینده ،و انتقال این قدرت
به پشت مرز مطلق اعادهناپذیری گذشته و واگذاری این قدرت به حال در قالب معرفت مفید و سودمند (همان.)62:
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هایدگریها به ساحت وجودی برکشیده میشود .در نتیجه حساسیت نسبت به تغییرات
اجتماعی نظام سرمایهداری که در حال تبدیل شدن به کیفیت جدید نولیبرالی است،
کاهش مییابد.
مسایلی از این دست موجب میشود که اقتصاد و صنعت و مسایل نیروی کار به
توسعهگرایان سپرده شود و منتقدان فرهنگ با تأخیر به مسایل فرهنگی یا سبک زندگی
یا مناسبات اجتماعی و خانوادگی بپردازند؛ مسایلی که در چارچوب غلبهی نولیبرالیسم
به سرعت در حال تغییر شکل بوده است .در نتیجه مخالفت سابق نسبت به استثمار
نیروی کار در جهان صنعتی و نقد توسعهی فناورانه و فنساالری در پس انتقادات
فرهنگی پنهان میشود .همچنین بعد از مواجههی انقالب اسالمی با تناقضات خود،
روندی معکوس را طی میکند و با حرکت نخست به عرفانیات درونی ،سپس به
توسعهگرایی سریع در جهت نسخههای جدید «غرب زدگی» یعنی نولیبرالیسم شتاب
میورزد.
با این حال تثبیت نولیبرالیسم ایرانی و ادغام اقشار مختلف طبقهی متوسط در آن
یک شبه اتفاق نیفتاده است .گفتارهای توسعهای نسبتاً متفاوتی بعد از انقالب حاکم
شده است ،اما برآیند نیروهای اجتماعی موجود نتوانست جهت حرکت آنها را تغییر
دهد .ازاینرو تالش میشود تا در چارچوب سه گفتار توسعه  ،تثبیت نولیبرالیسم ایرانی
را بکاویم .دورهی نخست را توسعهی فاوستی مینامیم و مشخصات آن را در سینمای
محسن مخملباف میجوییم .دورههای بعدی را در نوشتارهای دیگری در زمان اصالحات
یعنی دورهی توسعهی سیاسی و سپس توسعهی مبتنی بر گفتار کارآفرینی پی خواهیم
گرفت .گفتار کارآفرینی نیز که در دههی نود به اوج خود رسید ،به تودهای شدن و
رقابتی شدن مضاعف جامعه دامن زد و گرچه هم اکنون با ادغام در سرمایهداری
انحصاری شکل متفاوتی به خود گرفته است ،اما پیامدهای اقتصادی (صنعتزدایی) و
روانشناختی آن به بسط گفتار ایران شهری کنونی دامن زده است.
به هر ترتیب در این نوشتار به دورهی نخست جریان توسعه میپردازیم .سینمای
محسن مخملباف یکی از بهترین شواهد تاریخی برای درک این دوره و درک روند ادغام
تکنوکراتهای انقالبی و متخصصان متعهد و توسعهگرایان صنعتی دههی نخست بعد
از انقالب در نظم سرمایهداری جهانی است .تغییرات این گروه در پیوند با مواجههی

104

105

منصوره خائفی

منتقدان فرهنگ با این تغییرات ،باعث شد که حتی تواناییهای علمی و فنی و
حساسیت سیاسی توسعهگرایان فاوستی انقالبی ،نسبت به آرزوها و نیازهای مردم از
دست برود و شرایط برای نولیبرالی شدن روزافزون جامعه فراهم شود.
توسعهی فاوستی در سینمای محسن مخملباف
مارشال برمن در کتاب تجربهی مدرنیته میگوید« ،ماجرای منظومهی فاوست در
دورهای آغاز میشود که حس و تفکر مدرن شدهاند اما شرایط مادی و اجتماعی این
دوره هنوز قرون وسطایی است؛ اثر گوته در میانهی آشوبهای معنوی و مادی یک
انقالب صنعتی پایان می پذیرد .فاوست در اتاق ساکت و خلوت یک روشنفکر ،در قلمرو
انتزاعی تفکر شروع ،و در مرکز قلمرو گستردهی تولید و مبادله تمام میشود ،قلمرویی
که تحت سلطهی سازمانهای پیچیده و نهادها و شرکتهای غولآسایی است که
اندیشهی فاوست در خلق آنها سهیم است و به یاری آنها قادر به خلق چیزهای بیشتری
میشود (برمن.)53 -54 :1400،
توسعهگر فاوستی ایرانی نیز که در فیلم «بایکوت» مخلباف متخصص علمی/
شیمیدان است ،در فضای فرهنگی مدرن دههی چهل و پنجاه رشد کرده است با این
تفاوت که محتوای انتقادات فرهنگی و سیاسی این دوره نسبت به اندیشهی دورهی
روشنگری و عصر لیبرال ،انضمامی و دیالکتیکیتر بوده است .و گرچه در جریان پیشرفت
سرمایهداری و توسعهی نولیبرالی شیءواره شده است ،اما چنانچه سویههای
خودآگاهانهتر آن در بازخوانی انتقادی تاریخ بازشناخته نشود ،میتواند به مانعی
روانشناختی در مقابل رهایی جمعی بدل شود .سویهی خودآگاهانهتر مذکور را نیز
میتوان در تناقض درونی سرمایهداری کینزی /فوردیستی پیش از انقالب ردگیری کرد
که نهایتاً شکل شیءوارهی آمریکاستیزی متأخر را به خود گرفت .همان طور که در
کتاب آدرنو و نولیبرالیسم آمده است ،سرمایهداری کینزی /فوردیستی هم با ادغام
طبقات کارگر در جامعهی تودهای همراه است و هم با ادغام جهان سوم در «الگوهای
توسعه»ی صنعتی ،براساس طرحهای اقتصاددانان و مدیران دولتی سازمانهای
بینالمللی چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (.)Prusik,2020: 59
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وابستگی ساختاری سرمایهداری پیش از انقالب به شمال جهانی یا آمریکا و
وابستگی به درآمدهای نفتی نیز یکی از محوری ترین انتقادات انقالبیون نسبت به شاه
بوده است .حتی آزادیهای سیاسی محسوس بعد از ریاست جمهوری کارتر ،تصویر
وابستگی و تزلزل او نسبت به قدرتهای جهانی را تقویت کرد .در نتیجه پدر فیلم
توبهی نصوح و استعاذه را نمیتوان همچون نقد منتقدان فرهنگ به روانشناسی فردی
مخملباف فروکاست.
از سوی دیگر عدم درک انقالبیونی چون مخملباف از پیچیدگیهای وابستگی
ساختاری جهان سوم به اقتصاد جهانی ،شاه را در قامت پدر نمادین و به شیوهای

روانشناسانه در فیلمهای متقدم او ظاهر میسازد .پدر از یک سو ،سوداگر فیلم توبهی
نصوح و از سوی دیگر شیطان/مفیستوفلس فیلم استعاذه است که پسران را به فردگرایی
و نفعطلبی وسوسه میکند .با این حال همچنان میتوان رد پدر موحش فیلم استعاذه
را در شکنجههای سبعانه نظام شاهنشاهی جست که برای حفظ سلطنت پدرساالرانه
بر پسران روا داشته میشد و انقالبیون برخالف جشن هنریهای سابق نتوانسته بودند،
به هنر مادرانه و عرفانی برای تخفیف سبعیت این نظام پناه ببرند.
به هر ترتیب ارجاع صرف به تراژدی فاوست برای نقد توسعهگرایان ،پیچیدگیهای
اجتماعی و سیاسی و روانشناختی موجود را تحلیلناشده باقی میگذارد و خود میتواند
به تقابلهای موجود دامن زند .کمااینکه خود فیلم بایکوت شاهدی بر انزوای مضاعف
توسعهگرایان ایرانی است .آنها گرچه از جامعهی کمترتوسعهیافتهی خود (با بقایای
فئودالیسم و ساختارهای قرون وسطایی) جدا شده بودند اما انزوای مجددی را از بایکوت
شدنی تجربه میکردند که محصول مدرنیزاسیون غیر دموکراتیک سابق و رادیکالیسم
برخاسته از آن بوده است .این انزوای مضاعف در دورههای بعدی نیز (هم به دلیل
جداسازی دانش آموزان/دانشجویان تیزهوش از سایرین و هم اشکال متفاوت سیاست
هویت و تأکید بر تفاوت به جای دیالکتیک) به تکرار روحیهی فاوستی خصوصاً در میان
فارغالتحصیالن دانشکدههای فنی دامن زده است.
به هر ترتیب همان طور که مارشال برمن میگوید «در قرن بیستم ،روشنفکران
جهان سوم ،این حامالن فرهنگهای پیشگام (آوانگارد) در جوامع عقبافتاده ،همین
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گسست فاوستی را با شدت و حدتی خاص تجربه کردهاند .تنش و عذاب درونی آنان
غالباً الهامبخش خیاالت ،اعمال و خالقیتهای انقالبی بوده است ...و لیکن این عذاب
درونی در بسیاری از موارد نیز صرفاً به بنبست یأس و بیهودگی منتهی شده است»
(برمن.)59 -60 :1400 ،
اما پیروزی انقالب ،فاوست ایرانی را از انزوا و یأس مذکور نجات میدهد و «در
سیلی از نور و تأیید و تصدیق غرقه میسازد .تمامی اتاق میلرزد ،صدای بلندِ نواختن
ناقوسها از بیرون به گوش میرسد ،خورشید طلوع میکند و گروه عظیم فرشتگان آواز
سر میدهند :زیرا امروز ،همان یکشنبهی عید پاک است .آنان میگویند :مسیح از بطن
زوال قیام کرده است! درهای زندان خویش را بشکنید و از روشنایی روز شادکام شوید!»
(همان.)60:
تمام توصیفات مذکور در خاطرات و بازنماییهای بعد از انقالب تکرار میشود و در
فیلم «دو چشم بیسو» مخملباف در شکل سنتی آن یعنی شفا گرفتن از امام معصوم
ظاهر میشود و دلیل همراهی نخست او با شکل دینداری مسلط و جشن انقالب را
روشن می کند« .او نیز احساس خویش را با ستایشی زیبا و غنایی از زندگی بیان
میکند -ستایشی از زندگی طبیع ی در بهار ،از زندگی الوهی در رستاخیز عید پاک ،از
زندگی اجتماعی و انسانی (بهویژه زندگی ستمدیدگان و طبقات فرودست) در متن عید
و جشن و سرور همگانی و از زندگی عاطفی خویش که متأثر از بازگشت به کودکی
است .اینک حس میکند تالشها و رنجهای باطنی و ناپیدای او با رنجها و آرزوهای
مردمان و فقرای شهری گرداگرد او مرتبط است (همان.)63:
این شکل همدردی با فرودستان در سینمای مخملباف و زندگی «انقالبیونی» چون او
حضور پررنگی دارد .بایسیکل ران ،دستفروش،عروسی خوبان حتی سالم سینما و نون
و گلدون بهرغم تفاوتهایشان در فضای مشابهی رقم میخورند.
گرچه مخملباف در این دوره با هنر سینما و تکنیکهای هنری جدید آشناتر شده است
اما همچنان قادر نیست تجربیات وجودی خود از تنشها و ترسها واضطرابهای
جامعهی جدید را در سنتهای هنری و ادبی مدرن بازشناسد و در نتیجه تنها در حد
درک پیوند روانشناختی میان تالشها و رنجهای باطنی خود با سایر مردمان و طبقات
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فرودست باقی میماند و تالشی برای خودآگاه کردن این پیوندِ روانشناختی انجام
نمی دهد و صرفاً انرژی کسب شده را وقف تولید سریع آثار متنوع میکند .او همچون
سایر توسعهگران فاوستی به کار خود ادامه میدهد و با وجود حساسیت نسبت به آرزوها
و نیازهای مردم از سنت مدرنیستی و انتقادی موجود جدا باقی میماند.
اما همزمان با سینمای مردمی مخملباف ،در سوی منتقدان فرهنگ ،سنتی در حال
شکلگیری است که مؤلفههای مختلف آن را حول رمانهای کوندرا و مفاهیم او میتوان
1

جست .مقالهی کوندرا خوانی در ایران از زاویهای دیگر به این سنت پرداخته است و به
نظر می رسد که مقاالت بیشتری در این زمینه به فهم نولیبرالیسم ایرانی و خصوصاً
روند سیاستزدایی (و محوریت یافتن زندگی خصوصی و لذتهای فردی) چند دههی
اخیر کمک شایانی خواهد کرد.
این سنت تقابل جدیدی را به تقابلهای غیردیالکتیکی میان توسعهگرایان انقالبی
و منتقدان فرهنگ اضافه می کند که همانا تقابل فرشته و شیطان در رمان خنده و
فراموشی است .فرشته تداعیگر پیوریتانیسم سرکوبگر دینی و برابریخواهی توتالیتر و
سرور و شادی کودکانه از همبستگی جمعی در جهت دفاع از وضع موجود پساانقالبی
و نه دفاع از امر خیر است .از سوی دیگر شیطان نماد تساهل و رواداری ،آزادیخواهی
و فردگرایی در جهت طرد مطلق وضع موجود است.
تقابل ساده ساز فرشته و شیطان و پیامدهای آن در جهت ادغام طبقات متوسط،
قرینهای در بازنماییهای ساده و ایدئولوژیک فیلمسازان انقالبی و فیلمهای نخست
مخملباف دارد .به تعبیری این تقابل در سطح ایماژها و تفاسیر ایدئولوژیک دیگری
تصدیق میشود اما در تجربهی فردی و روانشناختی داستان از این قرار است« :آنچه
فاوست گوته را نجات میدهد ،عیسی مسیح نیست ...این زنگها ]نواختن ناقوسها[،
همچون مناظر و صداها و احساسات تابناک و بهظاهر تصادفی که پروست و فروید یک
قرن بعد در آنها به کاوش خواهند پرداخت ،فاوست را به کلیت حیات مدفونشدهی
کودکیاش پیوند میدهد .سیلبندهای خاطره در ذهن او گشوده میشوند؛ امواج
عواطف از دست رفته -عشق ،آرزو ،مالطفت ،وحدت -بر او سرازیر میشود و فاوست در
 .1منصوری ،امید ،رضایی ،نادیه ،کوندرا خوانی در ایران ،نقد اقتصاد سیاسی.
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اعماق آن جهان کودکی غوطهور میشود که کل دوران بلوغ وی موجب فراموشی
اجباری آن گشته بود .فاوست ،همچون مغروقی که خود را به دست امواج سپرده است،
ناخواسته ذهن خود را به روی بعد یا ساحت گمشدهای از وجود خویش گشوده است،
و از این طریق خود را به منابعی از انرژی متصل ساخته است که میتوانند او را احیا
کنند .با بهیادآوردن این نکته که در کودکی زنگها و ناقوسهای عید پاک او را از سر
شوق و ذوق به گریه میانداخت ،درمییابد که اشکهایش بار دیگر ،بار دیگر برای
نخستین بار از زمان بلوغ جاری شده است ...او در پیوند با ژرفترین چشمههای احساس،
آماده است تا زندگی جدیدی را در جهان بیرون آغاز کند (همان.)62 -60:
تجربیاتی از این دست همانا تجربهی کلیت گذشتهی خویش بهمثابه امری زنده
است که هم منبع الهام هنرمندان است و هم در ادبیات و روان کاوی فروید و
جامعهشناسی آدرنو/بنیامین بازشناخته شده است و میتواند منشأ تغییرات وجودی و
حدی از رهایی روانشناختی فرد باشد اما مسأله تفسیر آنها و پیوندشان با کلیت
اجتماعی و تاریخی به میانجی مفاهیم دیالکتیکی (در معنای هستیشناسانهی آن)
است .با این حال این تجربه در فضای سیاسی بعد از انقالب و در جریان جنگ ایران و
عراق به شکل تجربهای عرفانی/دینی ظاهر شد و برسازندهی خلوص عارفانه و زاهدانه
شد .زمان تولید فیلم عرفانی/دینی دو چشم بیسو مخملباف و قرار گرفتن آن بعد از
فیلم توبهی نصوح (که بازگشت پدر را اعالم میکند) و بایکوت که به تنشهای سیاسی
پیش از انقالب می پردازد ،شاهدی بر آمیختن تجربیات سیاسی و دینی در شکل/تجربه
دینی مشابه است.
در واقع ضرورت عقالنی قربانی شدن افراد در زمان محدودی در جریان جنگ ایران
و عراق برای خیر جمعی و حفظ وطن ،بخشی از شکل دینداری عارفانهی مسلط بود.
اما تقابلهای کوندرایی برخالف دیالکتیک روشنگری ،امکان چندانی برای درک این
ضرورت و آمیختن آن با ابعاد روانشناختی (ناعقالنی) فراهم نمیکند .همانطور که
آدرنو میگوید «خردستیزی آیین قربانی که غالباً بدان اشاره میشود ،فقط
منعکسکنندهی این واقعیت است که عمل قربانی کردن بیش از ضرورت عقالنی خاص
آن دوام آورد ،ضرورتی که جای خود را به توجیهات و منافع خاص بخشید ...هرگونه
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اسطورهزدایی همواره شکل کشف مقاومتناپذیر بیهودگی و زائد بودن قربانی را به خود
میگیرد (آدرنو .)89 :1396 ،در واقع مسأله کشف مقاومتناپذیر بیهودگی اشکال
متفاوت قربانی کردن در عرصهی عمومی سیاسی به کمک تحلیل میانجیهای اجتماعی
و اقتصادی و سیاسی هر شکل است و نه طرد کلی آن .اتفاقاً در همین دوران سینمای
ابراهیم حاتمی کیا با تأکید بر وجه تراژیک تجربهی شهادت و نه تقدس بخشی به آن،
امکاناتی برای نقد سیاستهای جنگی و دفاع از زندگی فراهم کرده بود.
از سوی دیگر مفهوم دیالکتیکی فروید یعنی «احساس گناه» از تقابل فرشته/شیطان
کوندرا فراتر میرود و امکان نقد و تحلیل وجه ناعقالنی دینداری مذکور را فراهم میکند.
سینمای مخملباف نیز شواهد متعددی برای «احساس گناه» مذکور ارائه میدهد چه
در توبهی نصوح و چه در استعاذه و جه در عرفانگرایی شهادتطلبانهی فیلم دو چشم
بیسو .همانطور که در مقالهی نفی امر اجتماعی :برآمدن گفتارهای فردگرایانه در ایران
پساجنگ (روانشناسی موفقیت ،عرفانگرایی و انسان اقتصادی) بهخوبی تحلیل شده
است ،گفتار شهادت در زمان جنگ با محوریت «احساس گناه» «باعث غلبهی امر
انفسی و سوبژکتیو بر امر اجتماعی شد و از اساس سوژهای را ساخت که در لحظهای
درونی و با غلبه بر نفس خویش خواهان رستگاری و شهادت بود .این سوژه در دوران
پساجنگ در همارزی با عوامل غیرگفتمانی دیگر شرایط امکان برآمدن گفتارهای
سوبژکتیو پساجنگ را تسهیل کرد .در اصل در دوران پساجنگ فرم انسانی که
میبایست در لحظهای فردی و سوبژکتیو به رستگاری برسد باقی ماند اما محتوایش
توسط گفتارهای جدید تغییر کرد .گفتار شهادت زمان جنگ و گفتارهای سوبژکتیو
پساجنگ هستیشناسی اجتماعی/انتقادی زمان انقالب اسالمی را بدل به مبارزه با نفس
و کشف نیروی درون کردند» (زائری ،نریمانی.)1399 ،
به هر ترتیب حضور «احساس گناه» چه در ایدئولوژی انقالبیون و چه در گفتار
شهادت ،پیامدهای اجتماعی و اقتصادی مهمی به دنبال دارد .این ایده در فیلم توبهی
نصوح به شکلی روانشناسانه پیچوتاب میخورد .پدر زندهبهگور برمیگردد و توبهی
نصوح میکند .اما فیلم بهخوبی درک غیردیالکتیکی از توبه را که همانا شاهدی از تکرار
عشق و نفرت به پدر و اتفاقاً توبهی پسر است ،نشان میدهد .پدر سوداگر که شبیه
مفیستوست ،حقالناسی را مرتکب شده که پیامدهای بینهایتی دارد و در نتیجه
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بخششناپذیر است .پدر سوژهای در متن کلیت نظام سرمایهداری نیست بلکه فردی
است مجزا از تاریخ معاصر که مرتکب حقالناس شده است.
مفیستو در فیلم استعاذه نیز ظاهر میشود اما او مفیستوی گوته نیست او همچون
پدر موحش و بخششناپذیر بر کل فضای اجتماعی قاهر است .او فقط وسوسه نمیکند
بلکه بر کل روان فرد مسلط است.در نتیجه همزمان با غلبهی گفتار شهادتطلبی جنگ،
جهاد با نفس ،جهاد اکبر میشود و نوعی فردگرایی عرفانی را موجب میشود« :این
سیاست مبا رزه با نفس محصول فراخود متورم شده است و فردی را تولید میکند با
وجدانی معذب ...گفتار شهادت زمان جنگ ،اعماق درون انسان را رؤیتپذیر میکند؛
سوژهای را ممکن میکند که بیش از آنکه به فکر تغییر هستیهای بیرونی باشد
دغدغهی پاک شدن نفس خویش را دارد .برای سوژهی رزمنده همهی هستیهای
بیرونی مانند اقتصاد و سیاست و جامعه بدل به هستیهایی میشود که میبایست از
آنها احتراز کرد زیرا پیشاپیش ارزشهای هستیهای مذکور اغواگر هستند و انسان را
به جهان مادیات چفت و بست میکنند؛ همهی این هستیها بازیچهی مردمانی
صورتبندی شد که هنوز حقیقت را درنیافتهاند .همان حقیقتی که خودش را در
لحظهی شهادت و پیروزی نهایی بر نفس نشان میدهد .شهادت دیگر نه نیرویی برای
سرنگونی مثلث شوم زر و زور و تزویر در سطح جامعه ،بلکه بدل به نیرویی برای
پاکسازی درون از زر و زور و تزویر شد .مبارزه برای خلق جامعهای بهتر بدل به احتراز
از دنیا شد» (زائری ،نریمانی.)1399 ،
در نتیجه از یک سو نقد اجتماعی و اقتصادی نظام سرمایهداری پیشین به نقد
اخالقی تقلیل مییابد و تصور کارفرما/توسعهگر متعهد و اخالق مدار را ممکن میکند
که مجدداً مشابه فاوست گوته است« :قصد او از سازندگی کسب سود شخصی در
کوتاهمدت نیست ،بلکه نگاه او متوجه آیندهی درازمدت نوع بشر ،و آن آزادی و سعادت
همگانی است که فقط مدتها پس از مرگ او به ثمر خواهد نشست» .و مجدداً نکتهی
اصلی آن است که «ژرفترین دهشتهای توسعه و رشد فاوستی از شریفترین اهداف
و اصیلترین دستاوردهای این توسعه نشأت میگیرد .اگر بخواهیم عرصهی ظهور این
گونه طرحها و خیاالت فاوستی را در روزگار گوتهی سالخورده مشخص کنیم ،باید نگاه
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خود را به عوض واقعیات اقتصادی و اجتماعی آن عصر ،به رؤیاهای افراطی و آرمانی آن
معطوف سازیم؛ و عالوه بر این ،باید سوسیالیسم آن عصر را مورد توجه قرار دهیم ،نه
سرمایهداری آن را (برمن.)106 -107 :1400 ،
از سوی دیگر در لوای نقد کلی اقتصاد سرمایهداری و نقد مصرفگرایی و دفاع از
پاکدینی و زهد ،ارتباط جامعه با فرهنگ و تاریخ مادی گسیخته میشود .این امر
خصوصاً بهواسطهی تغییر نظام آموزش و پرورش به غلبهی نگاه فنساالرانه و نهایتاً
جداسازیهای نولیبرالی منجر میشود .مسألهای که در مقالهی مدرسه :از تشکیل امور
تربیتی تا جداسازی به آن اشاره شده است« :پس از انقالب با تشکیل امور تربیتی در
مدارس افتراقی میان آموزش و پرورش شکل گرفت .از یک سو امور تربیتی ایجاد شد
که مذهب و تربیت مذهبی مالک اعتبار آن بود و نظام نیز از آن حمایت میکرد ،از
سوی دیگر آموزش دانش گسترش یافت که همزاد آموزش و پرورش مدرن بود .آموزش
دانش در مدارس ،منطق نقادانهای به همراه آورد که الجرم با آموزش علوم مذهبی
دچار اصطکاک شد .در واقع آموزههای مذهبی -تربیتی در معرض منطق نقادانهی علمی
قرار گرفت .این فرآیند با گذار از دوران اولیهی انقالب ،بوروکراتیزه شدن آموزش و
پرورش ،جنگ و ضرورتهای توسعهی پس از آن و اهمیت یافتن ارزشهایی چون
موفقیت و بهرهوری بهتدریج مرجعیت مذهبی را کمرنگتر ساخت و اهمیت دستیابی
به دانش و فناوری را بیشتر کرد ،تا آنجا که به غلبهی نگاه فنساالر بر آموزش و پرورش
منتهی شد » (اباذری ،محمدی.)1392 ،
تمامی موارد فوق در کنار طرد فرهنگ و هنر مدرن در مدارس و تغییر شکل آن
به سرمایهی فرهنگی ،رشد صنعت را که مبتنی بر ترکیبی از اخالقیات ریاضتکشانهی
علمی و حدی از خالقیت و ملیگرایی است ،تحت الشعاع قرار داد و در نهایت بیشتر به
ادغام طبقات مختلف و ازجمله طبقهی متوسط جدید در نظم نولیبرال انجامید.
اما پیش از ظهور پیامدهای توسعهی مذکور ،تعلق خاطر به فرهنگ مدرن نیز مسیر
چندان متفاوتی را رقم نزد .بهعنوان نمونه عرفانگرایی فقط مختص توسعهگرایان
انقالبی نبود بلکه در میان منتقدان فرهنگ نیز به شکل دیگری گسترش یافته بود.
یعنی همان عرفان فردی که مخملباف در شبهای زایندهرود در دختر استاد
مردمشناسی بهدرستی تشخیص داده بود ،در بانو و پری مهرجویی نیز حضور دارد و
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اغلب (در حوزهی مسائل اجتماعی و سیاسی) شکلی زنانه پیدا میکند و آمیخته با
دغدغههای فمینیستی است .در این میان فیلم سگکشی بیضایی زمینهی اقتصادی و
اجتماعی و سیاسی آن را روشنتر نشان میدهد .در این فیلم زن/قهرمان به شکل فردی
در مقابل نظم مردساالرانه و سرمایهدارانهی موجود میایستد و از عشقی دفاع میکند
که در زمینهی اقتصاد سوداگرایانهی حاکم ،محکوم به شکست است .او بهتمامی از
جامعهی خود بیگانه است و شاهد آن است که عشق رمانتیک خانوادهی بورژوایی سابق
مغلوب ادغام بورژوازی قدیمی در نظم جدید شده است؛ نظمی که بنا به روایت فیلم،
به دلیل ناامنی سیاسی ،سوداگرایانه و مردانهتر شده است.
اما ناامنی سیاسی تمام ماجرا نیست بلکه نوعی ناامنی روانشناختی و بحران معنا
در نتیجهی کشتن پدر/شاه نیز در پس نفعطلبی اقتصادی تصویر شده از یکسو و
عرفانگرایی از سوی دیگر حضور دارد .تقسیم کار و تقابل غیر دیالکتیکی اقتصاد و
فرهنگ نیز در اینجا به درون خانواده منتقل میشود و مرد/اقتصاد نفعطلب و فردگرا
پدیدار می شود و زن/فرهنگ دگرخواه و عارف .البته عرفان فیلمی چون هامون هم در
ساختار و هم درمحتوا نسبت به کلیت اجتماعی و توسعهی اقتصادی آن زمان خودآگاهتر
است .با این حال نقد فرهنگی بهمرور با تمرکز صرف بر تنشهای خانوادگی در میان
طبقات متوسط و پرداختن به مقولهی زندگی روزمره و امثالهم ،تنشهای طبقاتی سابق
یا تغییراتی را که در صنعت در حال وقوع است ،فراموش میکند.
البته فراموشی انتقادات سابق از کلیت جهان سرمایهداری و مکانیسمهای عینی
برسازندهی رنجهای فردی و طبقاتی به تقابل دیگری وابسته است که در مقالهی
ریچارد رورتی با عنوان هایدگر و کوندرا و دیکنز ظاهر شده است و تأمل دقیق
جامعهشناختی و اقتصادی را درباره میانجیهای بازتولید استثمار طبقاتی و سلطه (و
در اینجا نقد گفتار توسعهی اقتصادی و صنعتی) تضعیف کرده است :یعنی تقابل میان
کشیش ریاضتکش و فرد لیبرال لذتطلب و اهل تساهل.
رورتی در این مقاله اندیشهی نیچه را دربارهی کشیش ریاضتکش نقل میکند و
برای انتقاد از آنچه هابرماس تجرید از طریق ماهیتگرایی مینامد و آن را ویژهی هایدگر
میداند ،به کار میبرد .به زعم او تالش هایدگر برای جمعبندی غرب و فاصله گرفتن

ادغام طبقهی متوسط در نظم نولیبرال در ایران پساانقالبی

از آن ،نمایش دیگری از قدرت بود .او همچون افالطون امید داشت بتواند از آنچه بدان
می نگرد فاصله بگیرد و خود را از وجود آن پاک کند و هر دو به نوعی تزکیه نفس
کشیده میشوند (رورتی.)1373 ،
رورتی در این موارد ریاضتکشی فکری را نقد میکند بدون آنکه پای مفاهیم
دیالکتیکی چون سرکوب طبیعت درون و بیرون و سلطه و تقسیم کار ذهنی و بدنی را
پیش بکشد .و به نقل از نیچه میگوید :تا هنگامی که آرمان ریاضتکشی وجود نداشت،
انسان حیوانگونه بههیچوجه روی کرهی خاک معنا پیدا نمیکرد و در شرق یا غرب
بدون کشیشان ریاضتکش احتمال ایجاد فرهنگ واال بسیار اندک بود (همان) .رورتی
ناتوان از پیش بردن تناقض مذکور تنها به تقابل میان تمایل کشیشان ریاضتکش به
نظریه و سادگی و ساخت و انتزاع و ماهیت با تمایل رماننویسان به روایت و جزئیات و
گوناگونی و عرض اشاره میکند و در ادامه بر این نظر کوندرا تأکید میکند که این
اندیشه خندهدار است که کسی بتواند فراتر از جستوجوی شادمانی برود ،که نظریه
بیش از وسیله ای برای رسیدن به شادمانی باشد ،که چیزی به نام حقیقت یافت شود
که فراتر از رنج و لذت باشد و در نهایت این نتیجهی مهم را میگیرد که کوندرا اصطالح
رمان را تقریباً هم معنی یوتوپیای دموکراتیک میگیرد و یوتوپیای دموکراتیک،
اجتماعی است که در آن به جای جستوجوی حقیقت ،اصلیترین فضیلتهای فکری،
مدارا و کنجکاوی هستند (همان).
اما اگر بنا بر کنجکاوی باشد کدامیک از منتقدان فرهنگ بیش از مخملباف در
اشکال مختلف ژانرهای سینمایی و ادبی و موضوعات مختلف کنجکاوی کرده است؟ و
چه کسانی زودتر از توسعهگرایان انقالبی ،ماهیتباوری نسبت به غرب را کنار گذاشتند
و نسخههای نولیبرالی آنها را عیناً اجرا کردند؟ تا آنجا که حتی کسی چون مخملباف
در سفر به قندهار طرفدار مداخلهی بشردوستانهی غربیان در افغانستان برای کاستن از
رنج زنان(گرچنها) میشود! از سوی دیگر انرژی مضاعف توسعهگرایان جز از راه
لذتهای متعددی که آنها هم تا حدی از عشق و هم دین و هم کار ریاضتکشانهی
فکری و هم تأیید اجتماعی و اقتصادی ریاضتکشیهای فردی کسب میکنند ،تأمین
میشود؟
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با این حال تمام مؤلفههای کشیش ریاضتکش در انقالبیونی چون مخملباف وجود
دارد .اغلب آثار هنری او ایدئالیستی است و به شیوهای ریاضتکشانه و در زمان بسیار
محدودی تولید شدهاند .انقالبیگری او نیز در چارچوب نقد ماهیتباورانه از غرب و
سرمایهداری غربی و تمایل به تزکیهی نفس و عرفانگرایی بوده است.
مسأله این است که این تناقض نه از واقعیت اجتماعی داده شده بلکه از مفاهیمی
نشأت میگیرد که خود به بخشی از واقعیت سرمایهداری بعد از انقالب تبدیل شد و هم
اکنون تجلی بارزی در لذتجویی نولیبرالی از یک سو و تالش ریاضتکشانهی صاحبان
ایده های نوآورانه از سوی دیگر دارد تا آنها بتوانند بدون حمایت دولت و نهادهای
اجتماعی در رقابت فردی موفق شوند .در سطحی دیگر تقابل مذکور برای عقل سنتگرا
نهتنها ناخوشایند نبود بلکه آشنا نیز به نظر میآمد .چرا که پیش از این نیز ،دیگری را
مادیگرا و طرفدار لذتهای دنیوی و غرب زده معرفی میکرد و خود را طرفدار معنویت
و ریاضتکشی .در نتیجه نسخهی پیچیدهتر تقابلهای سیاسی پیشین به لحاظ منطقی
نمیتوانست و نتوانست نسخهی سادهتر آنها را تضعیف کند و انتقال تجربهی گروههای
اجتماعی متفاوت را ممکن کند.
حال آنکه تفکر دیالکتیکی (تضعیف شده بعد از انقالب) با نشان دادن دیالکتیک
لذت و ریاضتکشی میتواند تقابلهای مذکور را تخفیف دهد؛ یعنی با دفاع از وجه
ریاضتکشانهی لذت و لذتِ ریاضتکشی فکری در اشکال رهاییبخش ریاضتکشی
فکری (نقد علمی-دیالکتیکی سرمایهداریِ در حال نولیبرالشدن و امثالهم) و لذتجویی
هنری ( فراموشی رنجهای فردی در عین یادآوری تاریخِ رنج عینی دیگری) و دیالکتیک
این دو شکل.
در این میان توسعهگرایان با کنار گذاشتن وجه ریاضتکشانهی لذت در هنر مدرن
و محدود کردن تجارب خود از دین و عشق و تاریخ/سنت به کسب انرژی از این حوزهها،
تنها به لذتِ ریاضتکشی فکری در حوزههای تخصصی معطوف شدند .منتقدان فرهنگ
نیز بهواسطهی فراموشی دیالکتیک اقتصاد و فرهنگ و در نتیجه کمتوجهی به نقد
علمی -دیالکتیکی سرمایهداری ،به ریاضتکشی در حوزهی تخصصی فرهنگی /هنری
خود و کسب لذت (محدود) از این حوزهها(ی جدا شده از کلیت اجتماعی) متمایل
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شدند .برای این گروه نیز تجربهی تاریخ بهمثابه امر زنده در هنر به جای آنکه مقدمهی
عمل سیاسی برای رهایی فردی و جمعی باشد ،به منبعی برای کسب انرژی و لذت بدل
میشود تا بتوانند بی معنایی جامعهی مبادلهای را تاب بیاورند و در نهایت با رنج خود
خو بگیرند.
اما هر دو با کنار گذاشتن دیالکتیک فوق ،به نقطهای میرسند که بهزعم آدرنو بر
این اساس مبتنی است :کسی که بدون هر گونه ارجاع یا پیوند عقالنی با صیانت نفس
زندگی خویش را دنبال کند بنا بر حکم روشنگری ]بگوییم منتقدان فرهنگ[ و آیین
پروتستان ]بگوییم توسعهگرایان مدرن ایرانی و روشنفکران دینی[ به قلمرو پیشاتاریخ
رجعت خواهد کرد ...پیشرفت ،مهارگسیختگی در تفکر و لذت ،هر دو را ممنوع و حرام
کرده است (آدرنو.)55 :1396 ،
بدین ترتیب در ادامه ،هر دو شکل ریاضتکشی فکری و لذت ،شکلی بازاری و
نولیبرال به خود گرفت و توسعهگرایان صنعتی به مدیران صنعتی ،اقتصاددانان به
سیاستگذاران اقتصادی مبدل شدند و منتقدان فرهنگی و هنری به کلکسیونر.
اما پیش از ادغام کامل در نظم نولیبرال ،بازاریشدن گامبهگام توسعهگرایان و
منتقدان فرهنگ ،نخست با کمرنگ شدن تقابل سابق به نفع همگرایی آنها در لیبرالیسم
تساهلطلب جلوهگر میشود .در زمینهی چنین شرایط و تغییراتی است که مخملباف
در نون و گلدون ،مبارزهی مسلحانهی پیش از انقالب را نقد میکند و آن را تجلی
احساسات نابالغانه معرفی میکند و همزمان خشم ناشی از نابرابری طبقاتی و سلطه را
نادیده گرفته و فراموش میکند .همین لیبرالیسم ساده انگارانه ،حتی او را به تالش
مذبوحانهای برای حل مسالمتآمیز تراژدی گرچن در فیلم نوبت عاشقی میکشاند .با
این حال مخملباف هنوز در حال تجربهی جهان فاوستی است و تساهل و مدارای مذکور
تغییری در روانشناسی و تغییر مسیر او ایجاد نکرده و تنها در سطح نوعی همگرایی
تجربه ظاهر شده است .خاستگاه گرچن او همچنان همان «جهان منزوی و بستهی
شهر کوچک و مذهبی است که همان جهان کودکی فاوست بود و او آن را در آخرین
استحالهی خویش تماماً نابود خواهد کرد».
مسأله ی مهم دیگر این بخش از قرائت برمن است« :ما روایت خود را با فاوستی
آغاز کردیم که به لحاظ فکری از جهان سنتی که در آن بزرگ شد ،جداست ،ولی به
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لحاظ جسمانی هنوز جزئی از آن است .آنگاه از رهگذر وساطت مفیستوفلس و پول او،
فاوست توانست جسماً و روحاً آزاد گردد .اینک او بهروشنی از جهان کوچک مستقل و
مجزاست؛ او میتواند در مقام یک بیگانه بدان جهان بازگردد ،آن را بهمثابه یک کل از
منظر رهایییافتهی خویش بررسی کند  -و به نحوی طنزآمیز ،عاشق آن شود .گرچن
در چشم او بیش از هر چیز ،نمادی است برای زیباترین نعمات جهان که او از دست
داده است .فاوست شیفته و مسحور معصومیت کودکانه ،سادگی شهرستانی و فروتنی
مسیحی او میشود» (برمن .)74 -75 :1400 ،تمام مشخصات فوق در نوبت عاشقی و
در نون و گلدون به شکلی دیگر تکرار میشود و منشأ شکلگیری تصویر آرمانی از زن
را در میان اغلب انقالبیون مذهبی و توسعهگرایان روشن میکند .اما نقطهی تناقضآمیز
تراژدی گرچن در نوبت عاشقی (که خود حاکی از استحالههای گامبهگام فاوستی است)
این است که تعهد به آن و ظاهر شدن آن بر روی صحنهی سینما در متن شکلگیری
بازار هنر منتقدان فرهنگ ،مجدداً در جهت بقای نفس فاوستی بوده است و نقش
چندانی در رهایی سیاسی زنان و فروپاشی شرایط پدرساالرانه ایفا نکرده و نمیتوانست
بکند.
در این میان جالب است که مخملباف در جریان ماجراجوییهای توسعهگرایانهی
خود در سکس و فلسفه با ایدههای کوندرا نیز تمرینی انجام میدهد اما همچنان در
سطح ایده و ذهنیات باقی میماند و پیوند آن را با سیاست و تجربیات تاریخی دیگری
تأمل نشده باقی میگذارد .و بدون این پیوند ،آزادیهای جنسی (خصوصاً در نسل بعد)
با سهولت بیشتری به آزادیهای نولیبرالی و مردانه بدل میشود.
از سوی دیگر مخملباف به کمک سینمای انقالبی (و سایر توسعهگرایان به کمک
پیشرفت اقتصاد پولی) ،از جهان سنتی جسماً و روحاً جدا میشود اما این جدایی به
خاطر شکل مواجههی او با هنر سینما در عمق الیههای روان رسوخ نمیکند .چرا که
توسعه گر فاوستی میتواند از دین ،عشق و گذشته و هر آنچه برای رشد و تحول خودش
الزم دارد بهره گیرد و مابقی را رها سازد (همان.)81:
این بدین معناست که توسعهگر فاوستی که اغلب در میان مدیران صنعتی و
اقتصاددانان نولیبرال متقدم دیده میشود ،از عرفان و دین و سنت انرژی الزم را برای

ادغام طبقهی متوسط در نظم نولیبرال در ایران پساانقالبی

فعالیتهای توسعهطلبانهی خود کسب میکند اما حقیقت درونی تمام حوزههایی را که
به شکلی با کلیت اجتماعی و تاریخی در ارتباطاند ،کنار میگذارد و تنها حقانیت علوم
پوزیتیویستی و اقتصاد بازار را به رسمیت میشناسد .اینجاست که مجدداً به قطب
ظاهراً مخالف خود نزدیک میشود یعنی به سنت کوندرا /رورتی .چرا که برای آنها نیز
یوتوپیای دموکراتیک ،اجتماعی است که در آن به جای جستوجوی حقیقت کلی،
اصلی ترین فضیلتهای فکری ،مدارا و کنجکاوی هستند.
در واقع مسألهی توسعهگرایان انقالبی ،ریاضتکشی فکری در معنای متداول آن
نیست بلکه احترام گذاشتن کل روشنگری بورژوایی به امور واقع و ارزیابی صحیح از
نسبت نیروهاست .جایی که در عالقه ی منتقدان فرهنگ به مستندهای اجتماعی نیز
ظاهر میشود .در هر دو «آرزو مجاز نیست پدر تفکر باشد .اما به همین دلیل است که
هرگونه قدرتی در جامعهی طبقاتی گرفتار خورهی آگاهی به عجزش در برابر طبیعت
جسمانی و جانشین اجتماعی آن یعنی جمع بسیاران است .فقط تطبیق و سازگاری
آگاهانه و حساب شده با طبیعت است که طبیعت را مطیع و منقاد موجودات جسماً
ضعیفتر میسازد» .حال آنکه « اصل توهمزدایی بورژوایی یا طرح و شمای بیرون ِ
ی
درونی ساختن آیین قربانی از قبل در ارزیابی نسبت یا میزان نیروها حضور دارد ،ارزیابی
که از پیش شکست را میپذیرد و بقای آدمی را عمالً وابسته به مرگ میکند .فرد زیرک
و تیزهوش فقط به بهای رؤیای خویش زنده میماند ،رؤیایی که آدمی با فروپاشی
جادوی خویش به همران جادوی نیروهای بیرون از خودش آن را وا مینهد .او هرگز
نمیتواند مالک کل باشد (آدرنو.)94 :1396 ،
به تعبیر دیگر توسعهگر نمیتواند آرزوی رهایی از رنج را در تاریخ واقعی در سر
بپروراند .او را اینبار میتوان نشسته بر بالونی تصور کرد که نرم و سبک بر فراز جهان
اجتماعی و تاریخ حرکت میکند و در بهترین و عمیقترین حالت ،جهان را همچون
نقاشیهای کازیمیر مالویچ تجربه میکند؛ نقاشیهایی که در برخی از آثار سهراب
سپهری (یکی از نقاشان محبوب منتقدان فرهنگ) هم دیده میشود (و البته دور نیست
که انزوای سیاسی باعث شود که با تصاویر عرفانی و مردانهی او نیز ارتباط برقرار کند).
او براساس گستره ی تجربیات فردی ممکن است به احساسی انتزاعی از کلیت
تناقض آمیز موجود و آنتروپی جهان دست یابد اما هم شکل انتزاعی و هم ناگشودگی
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ادراک او به هر نوع پیچیدگیِ روانشناختی ناشی از تناقضات اجتماعی ،تنها به توسعهی
سیاسی لیبرالی امکان بروز میدهد اما از درک مکانیسمهای برسازندهی رنج عینی و
روزمره ی طبقات مختلف و خصوصاً فرودستان در جریان تخریب سازنده سرمایهداری
عاجز است.
این امر در شکل مواجههی توسعهگر با سینما و هنر بهخوبی ظاهر شده است.
مواجههی توسعهگرایان با هنر مدرن براساس «اشتیاق مقاومتناپذیر به حفظ آنچه
سپری شده است بهمنزلهی امری زنده» نیست ،بلکه بیشتر «بهعنوان مادهی خام
پیشرفت » و «رها ساختن لحظهی حال از چنگ قدرت گذشته ]اسطورهای[ است ،آن
هم با انتقال این قدرت به پشت مرز مطلق اعاده ناپذیری گذشته و واگذاری این قدرت
به حال در قالب معرفت مفید و سودمند» (آدورنو.)60 :1396،
ایدهی محوری آثار مخملباف یا آنچه در مقالههایی مانند مخملباف ،یهودای سینما؟
دربارهی استفادهی ناشیانه ،دلبهخواه و معناناپذیر نمادها در آثار مخملباف گفته
میشود ،به دلیل مواجههی توسعهگرایانهی او با هنر است .مقاله بهدرستی به این مسأله
اشاره میکند که «او برای بیان ایدههای اجتماعیش ،موقعیتهای نمادینی به وجود
میآورد که سخت متظاهرانه و آزاردهنده و تحمیلی است ...در مواردی مخملباف،
تحلیلهای شخصی خود را از رویدادهای اجتماعی و تاریخی ایران ،تبدیل به
موقعیتهای نمادین میکند ...مخملباف در موارد قابلتوجهی ،به اشیا ظرفیت نمادینی
میبخشد که خود مراد میکند .اما نمیتواند طی قراردادی نمایشی و سینمایی،
نمادهای شخصی خود را برای تماشاگر معناپذیر کند (عشقی.)1374 ،
این نقد تنها به نقد هنری آثار مخملباف محدود نمیشود بلکه نقد مواجههی
توسعهگرایان با تاریخ نیز بر همین اساس استوار است .چرا که حتی تاریخ نیز در مقام
بازنمود زندگی گذشته به درک گذشته بهمنزلهی امری زنده و نه عبرتآموز تعلق دارد.
تاریخ بهمثابه گذشتهی عبرتآموز همانا فراموشی درکی از گذشته است که در الهیات
رهاییبخش پیش از انقالب به شکلی حضور داشت« :گذشته حامل نوعی نمایهی زمانی
است که از طریق آن به رستگاری رجوع میکند .پس آیا بر چهرهی ما نیز نسیمی از
همان هوایی نمیوزد که گرد روزگاران دور بوده است؟ آیا در دل صداهایی که به آنها

ادغام طبقهی متوسط در نظم نولیبرال در ایران پساانقالبی

گوش میسپاریم پژواکی از صداهای اکنون خاموش گشته طنینانداز نیست؟ آیا زنانی
که در پی عشقشانایم خواهرانی ندارند که دیگر ایشان را به جا نیاوردهاند؟» (بنیامین،
.)156 :1395
از سوی دیگر منتقدان فرهنگ نیز گرچه در اشتیاق مقاومتناپذیر به حفظ آنچه
سپری شده است بهمنزلهی امری زنده ،تاحدی شریکاند اما «تا زمانی که هنر از ارائهی
خود بهمنزلهی شناخت پرهیز کند و نتیجتاً ازعرصهی عمل یا کنش اجتماعی کنار
کشد ،این عرصه نیز حضور آن را همانند حضور لذت ،تحمل میکند» (آدورنو:1396،
.)60
هنر نزد منتقدان فرهنگ و بازار هنری روبهرشد نیز ،برخالف هنر و ادبیات پیش از
انقالب از عرصه ی عمل یا کنش اجتماعی (و همزمان درک کلیت اجتماعی) کنار
میکشد و امکانات رهاییبخش آن محدود میشود .حتی به نظر میرسد که برخی
توسعهگرایانی چون مخملباف یا اقتصاددانان نولیبرال فعلی را بالگردان ظاهری جدال
با عقل سنتگرا میپندارند .بهعنوان نمونه در مقالهای با عنوان رساله مختصر
مخملبافشناسی از یک سو بهخوبی مخملباف را در متن روزگاری قرار میدهد که
منظور نظر این متن است« :مخملباف فرزند عصر خودش است ،طیف گستردهی
موضوعاتی که وی با آن درگیر بوده بیانگر همین مطلب است ...در دموکراسی آموزشی
عصر ما همگان باید اطالع کمی از همه چیز داشته باشند تا اموراتشان بگذرد ...بهجز
خصوصیت فرهنگ بیفرهنگی ،زمانهی ما خصوصیت دیگری هم دارد و آن سرعت است
که البته با خصوصیت اول ارتباط دارد .در زمانهی ما هرکس مفهوم سرعت را درک کند
سریعاً به اهداف خود می رسد .فهم سرعت شرط اساسی موفقیت در کشور ما و بقیهی
جاهاست .محسن مخملباف با درک مفهوم سرعت و دستیابی به ریتم تند اندیشیدن و
فیلم ساختن یک فیلمساز جهانی شده ...در حال حاضر مخملباف همچون چند
شخصیت معاصر چون دکتر سروش -طالیهدار -یک نوع حرکت اجتماعی است حرکتی
که میخواهد بهسرعت هرچه تمامتر شکاف عقبماندگی میان خود و فرهنگ غربی را
پر کند و در این حرکت شتابزده بهناچار اشتباهاتی هم مرتکب میشود».
البته نویسنده تصور میکند که «به احتمال فراوان از این حرکت با وجود این که
لج عقل سنتگرا را درمیآورد گریزی نیست .انقالب ما به نحوی ناگزیر خود را درگیر
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قضیهی فرهنگ آینده و فرهنگ گذشته کرده ولی خیلیها از حل این تناقض ایجاد
شده واهمه دارند یا شانهخالی میکنند و یا حل آن را موکول به آینده میکنند .جای
تعجب است حاال که یکی مثل مخملباف پیدا شده که خود را بالگردان حل این تناقض
کرده چرا این افراد ناراحتاند .کسی که خودش جسارت خطر کردن ندارد و از این سیر
ذهنی و نفسانی میترسد باید بگذارد مخملباف کار خودش را بکند» (سجادهچی،
.)1374
از یک سو آنچه در این مقاله نقد میشود همان روند کاالییشدن دانش و فرهنگ
در جریان رشد سرمایهداری  -با محوریت توسعهگرایان در عرصههای مختلف -است و
از سوی دیگر جدال مذکور میان عقل سنتگرا و فرهنگ مدرن با خطرپذیری فردیِ
توسعهگرایان یا ادغام دیگری در بازار هنر منتقدان فرهنگ حل نخواهد شد .اتفاقاً در
همین دوران همزمان با کنار کشیدن فرهنگ از عرصهی عمل و کنش اجتماعی ،هنر
و فرهنگ به سرمایهی فرهنگی و در نهایت کاالی فرهنگی تغییر ماهیت میدهد .این
تغییر ماهیت نیز صرفاً از بیرون محقق نشده بلکه همان طور که آدرنو شرح میدهد،
به مکانیسمهای درونی این حوزه و جایگاه منتقدان فرهنگ در متن کلیت جامعهی
سرمایهداری وابسته است:
«منتقد فرهنگی از تمدن ]بگوییم توسعهی بورژوایی[ خرسند نیست ،و
ناخرسندی اش را تنها مدیون همین تمدن است .او چنان سخن میگوید که گویی
نمایندهی طبع و سرشتی ناب و کامل یا مرحلهی تاریخی باالتری است .اما او ضرورتاً
از ذات و جوهر همان چیزی است که خود را واالتر از آن میپندارد ...جایی که حرمان
و فالکت بی حد وجود دارد ]بگوییم افزایش استثمار نیروی کار و تضادهای طبقاتی در
جریان توسعهی نولیبرالی بعد از جنگ[ ،او فقط پدیدههای معنوی و وضعیت آگاهی
آدمی و سقوط هنجارها را میبیند .انتقاد ،با پافشاری روی این پدیدهها ،به سودای
فراموش کردن ناگفتنیها میافتد ،به جای آن که برای نجات انسان تالش کند ،تالشی
هر چند بیرمق.
موقعیت منتقد فرهنگی ،به دلیل تفاوت وی با بینظمی حاکم ،او را قادر میسازد
که به لحاظ نظری فراسوی آن باشد ،هر چند که غالباً فقط عقب میماند .اما او این
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تفاوت را وارد همان صنعت فرهنگ میکند که درصدد پشت سر گذاشتن آن است؛
صنعت فرهنگی که به این تفاوت نیاز دارد تا خود را فرهنگ بپندارد .خصوصیت تظاهر
فرهنگ به تشخص ،که از طریق آن خود را از ارزیابی براساس شرایط مادی زندگی
معاف میکند ،این است که سیریناپذیر است .داعیههای گزافآمیز فرهنگ ،فرهنگ را
از این شرایط دور و دورتر میکند ،چون رشد و تعالی هنگامی از ارزش میافتد که با
موقعیت مادیِ ملموس و یا تهدید نابودی انسانها رویارو شود» (آدورنو.)303 :1387،
فرهنگ مدرن ایرانی نیز هنگامی که دیالکتیک خود را با موقعیت مادی ملموس و
مسائل انضمامی توسعهی اقتصادی و صنعتی چند دههی اخیر از دست میدهد ،از
درک پیچیدگیهای جهان سرمایهداری بازمیماند و تنها روی جلوههای سطحی و
ظاهری جامعه میخکوب میشود و انتقادات او نیز بر محتوا و ساختار صنعت فرهنگ
اثر میگذارد .تکرار انتقاد از حکومت بدون درک تغییرات آن و غفلت از نولیبرالی شدن
روزافزون آن در بسیاری از انتقادات فرهنگی به چشم میخورد .این تکرار و منتزع شدن
ساحت فرهنگ از اقتصاد و تضادها و تناقضات کلیت اجتماعی است که به درکی از
خلوص فرهنگی و رشد و تعالی معنوی در اشکال متنوع سنتی و مدرن آن میدان
میدهد .و بهمرور اشکال متفاوت فرهنگی میتوانند در دوران اصالحات بهمثابه تجلیات
تمدنهای متفاوت (و نه متناقض) با یکدیگر گفتگو کنند و زمینه را برای توسعهی
سیاسی (نه دموکراسی در معنای حداکثری آن) و احیای شکوه تمدن/فرهنگهای
گذشته (چه تمدن ایران باستان ،چه تمدن اسالمی) فراهم کنند.
در این شکل از توسعه ی سیاسی که با نوعی همگرایی لیبرالی طبقات متوسط یا
آشتی آنها همراه است ،تقابلهای سابق به تفاوتهای سبک زندگی تقلیل پیدا میکنند
و انتزاع مذکور مانع از درک میانجیهای اقتصادی و اجتماعی رنجهای عینی طبقات
مختلف و عدم درک پیچیدگیهای روانشناختی دیگری میشود .توجه به مسائل
طبقات و گروههای اجتماعی مختلف و خصوصاً فرودستان نیز منوط بر طرح قاعدهمند
و مسالمتآمیز آنها میشود .حال آنکه به شهادت فیلمهای دوران اصالحات ،زنان و
مردان طبقهی متوسط حتی در خانواده نیز قادر نیستند نظم مردساالرانهی حاکم را به
شیوهای گفتوگویی حل کنند.
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به هر ترتیب و به دالیلی که در نوشتار دیگری مطرح خواهد شد ،توسعهی سیاسی
این دوران نیز نتوانست به تعمیق دموکراسی و تغییر مسیر نولیبرالیسم ایرانی منتج
شود.
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دربارهی سازمان بینالملل کارگران
[متن زیر ترجمه و تلخیص بخشی از مصاحبهی الندور با مارکس است که در 18
ژوئیه  1871در نیویورک ورلد منتشر شد .برگرفته از کتاب «کارل مارکس :مصاحبهها
و یادوارهها» .عبارات درون [ ] افزودهی مترجم است].
الندور :به نظر میرسد که جهان نسبت به بینالملل در تاریکی به سر
میبرد .آیا میتوانید از این معما پردهبرداری کنید؟
دکتر مارکس :آقای عزیز ،معمایی وجود ندارد که نیاز به توضیح دادن باشد .احتماالً
به استثنای حماقت انسانی کسانی که دایم این واقعیت را انکار میکنند که سازمان ما
علنی است و گزارشهای کامل فعالیتهای آن برای هر کس که مایل به خواندن باشد
منتشر شده است .میتوانید نظامنامهی ما را با یک پنی خریداری کنید ،و با پرداخت
یک شیلینگ جزوههایی که هرچه دربارهی ما الزم به دانستن باشد را به شما میآموزد.
الندور :بله ،شاید اینطور باشد ،اما کماکان این پرسش موضوعیت دارد که
سازمان بینالملل چیست؟
دکتر مارکس :کافی است به ترکیب افراد آن نگاه کنید – کارگران.
الندور :بله ،احتیاجی نیست که یک سرباز معرف فنون سیاستمدارانی باشد
که محرک او هستند .من برخی از اعضای شما را میشناسم ،و میتوانم باور
کنم آنها برای توطئهگری ساخته نشدهاند .به عالوه ،اسراری که میلیونها نفر
در آن سهیم باشند نمی تواند سری باشد .ولی اگر آنها صرفا ابزار دست یک
مجمع محرمانه ی جسور ،و با عرض معذرت بیش از حد وسواسی باشند ،چی؟
دکتر مارکس :هیچ چیز در اثبات آن وجود ندارد.
الندور :قیام پیشین پاریس؟
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دکتر مارکس :اوالً من مصرانه درخواست میکنم اگر اصالً توطئهای در کار بوده
است ،ثابت شود و اینکه آنچه صورت پذیرفت نتیجهی مشروع وضعیت چنان وهلهای
نبوده است؛ یا ،با پذیرش توطئه ،من مصرانه درخواست میکنم شرکت سازمان
بینالملل ثابت شود.
الندور :حضور بسیاری از اعضای سازمان در بدنهی کمون.
دکتر مارکس :سعی کن توضیح دیگری پیدا کنی .قیام پاریس توسط کارگران
پاریس انجام گرفت .ضرورتاً قابلترین کارگران ،رهبری و مدیریت آن را عهدهدار بودند.
اما قابلترین کارگران در عین حال اعضای سازمان بینالملل بودند .اما سازمان به خودی
خود مسئول اعمال آنها نبود.
الندور :دنیا آن را به صورت دیگری میبیند .کسانی دربارهی
دستورعملهای مخفیانه از لندن و حتی اعطای هزینهی مالی صحبت میکنند.
آیا میتوان با صراحت اعالم کرد که بهاصطالح علنی بودن کارهای سازمان
مانع کلیهی ارتباطهای مخفی است؟
دکتر مارکس :آیا تا کنون سازمانی وجود داشته است که از نمایندگیهای خصوصی
و علنی برخوردار نباشد؟ اما صحبت از ایجاد یک قیام مخفیانه از لندن – بهسان فرمانی
مربوط به ایمان و اخالقیات از یک مرکز سلطه و دسیسه مثل پاپ – سرشت بینالملل
را کامالً بد فهمیده است .چنین چیزی دال بر یک شکل حکومتی متمرکز است ،در
حالی که شکل واقعی بینالملل چنان طراحی شده است که به انرژیهای محلی
بیشترین استقالل و آزادی عمل را داده است .بینالملل یک رابط وحدت است نه نیرویی
سلطهجو.
الندور :و وحدت با چه هدفی؟
دکتر مارکس :رهایی طبقهی کارگر از راه کسب قدرت سیاسی .استفاده از قدرت
سیاسی برای کسب اهدافی اجتماعی .ضروری است اهداف ما چنان همهجانبه باشد که
هرگونه فعالیت کارگری را دربرگیرد .منطبق کردن [اهداف] به یک وجه مشخص ،یعنی
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انطباق آن با نیازهای یک شعبه ،با کارگران یک کشور معین .اما چگونه میتوان از تمام
انسانها خواست تا برای پیشبرد اهداف چند نفر متحد شوند؟ اگر چنین میبود ،سازمان
عنوان بینالملل را منتفی کرده بود .سازمان شکل جنبشهای سیاسی را دیکته
نمیکند؛ [بلکه] فقط تعهد به هدفش را درخواست میکند .شبکهای از جوامع همبسته
است که به سراسر جهان کارگری گسترش یافته است .در هر بخش از جهان ،جنبههای
خاصی از مشکل عرضه شده است؛ و کارگران آنجا توجه خود را به شیوهی خود به آن
[مشکالت] معطوف میکنند .شیوهی ترکیب کارگران نمیتواند در جزئیات ،در
بارسلون ،در لندن و در برلین ،مطلقاً یکسان باشد .بهعنوان نمونه ،در انگلستان ،شیوهی
ابراز قدرت سیاسی به روی طبقهی کارگر باز است .در جایی که آژیتاسیون مسالمتآمیز
سریعتر و مطمئنتر به مقصد برسد ،قیام کردن دیوانگی است .به نظر میرسد که در
فرانسه با وجود صدها قانون سرکوب و آنتاگونیسم اخالقی بین طبقات ،جنگ اجتماعی
راهحلی خشونت آمیز داشته باشد .انتخاب آن راهحل به عهدهی طبقات کارگر آن کشور
است .بینالملل نه اجازهی دیکته کردن و نه توصیهی آن را به خود میدهد .اما با هر
جنبشی همدردی میکند و در محدودهی قوانین خودش به آنها یاری میرساند.
الندور :و ماهیت چنین کمکی چیست؟
دکتر مارکس :بهعنوان نمونه ،یکی از عامترین شکلهای جنبش رهایی اعتصاب
است .پیشتر ،در زمان وقوع یک اعتصاب در یک کشور ،با وارد کردن کارگران از کشوری
دیگر ،شکست میخورد .بینالملل تقریباً چنین کاری را متوقف کرده است ...کل موضوع
را خالصه کنیم .طبقات کارگر در میانهی افرایش ثروت ،تهیدست ماندهاند ،و علیرغم
رشد تجمالت ،در فالکت به سر میبرند .محرومیت مادی ،جایگاه اخالقی و جسمی آنها
را فرومیکاهد .آنها نمیتوانند برای راه چاره به دیگران متوسل شوند .بنابراین در دست
گرفتن سرنوشت خود به ضرورتی عاجل تبدیل شده است .آنها میباید در روابط خود
با یکدیگر و با سرمایهداران و زمینداران ،تجدیدنظر کنند ،و این بدان معناست که باید
جامعه را متحول کنند .این هدف عام هر سازمان کارگری است؛ جمعیتهای زمین و
کار ،جمعیتهای صنفی و دوستانه ،فروشگاهها و تولیدات اشتراکی ،وسیلهای در جهت
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آن هدف هستند .مسئولیت بینالملل ،ایجاد همبستگی کامل بین آنهاست ...حال که
گفتم بین الملل چیست ،شاید در موقعیتی باشی که بتوانی نسبت به توطئهی منتسب
به آن نظر خود را شکل بدهی.
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مصاحبهی خبرنگار «سان» با کارل مارکس
یکم اوت 1۸۸۰

1

کارل مارکس یکی از برجستهترین انسانهای کنونی است که در سیاست انقالبی
 40سال اخیر نقشی رازگونه ولی پرتوان داشته است .مردی که اشتیاقی به خودنمایی
یا شهرت ندارد؛ در زندگی خودستا نیست یا از تظاهر به قدرت بینیاز است؛ مردی که
نه عجول است و نه فارغبال؛ مردی با عقلی توانمند ،وسیع و رفیع که سرشار از
طرحهایی گسترده ،روشهای منطقی ،و اهدافی عملی است .او زمینلرزههایی که
ملتها را متشنج کرده و تاج و تختها را به انهدام کشیده تحمل کرده و هنوز استوار
ایستاده است و بیش از هر فرد دیگری در اروپا ،از جمله خودِ مازینی ،تاجبرسرها و
شیادان حاکم را تهدید و وحشت زده کرده است.
به عنوان دانشجوی برلین ،منقد هگلیسم ،ویراستار نشریات ،خبرنگار قدیمی
«نیویورک تریبون» ،روح و کیفیتهای خود را نشان داده است؛ بنیانگذار و روح واالی
یک انترناسیونال که زمانی خوفناک بود و نویسندهی کاپیتال است .او از نیمی از
کشورهای اروپایی اخراج شده است ،و تقریباً از تمام آن کشورها تبعید شده ،و طی 30
سال گذشته به لندن پناهنده شده است .در مدتی که من در لندن بودم ،او در رامزگیت،
تفرجگاه مهم ساحلی لندنیها ،به سر میبرد .او و دو نسل از خانوادهی او را در کلبهای
مالقات کردم .زنی با چهرهای مقدس ،زبانی شیرین و باوقار که از قرار معلوم بانوی خانه
و همسر کار مارکس است ،دم در به من خوشآمد گفت .آیا این مرد  60ساله با آن
جمجمهی بزرگ ،سیمایی وزین و مهربان کارل مارکس است؟
دیالوگهای او مرا به یاد سقراط میانداخت – چقدر آزاد ،همهجانبه ،خالق ،نافذ و
اصیل – با چاشنی طعنهآمیز و نشانههایی از شوخطبعی ،و نشاطی سرگرمکننده .او
 .1جان سوینستون در آن زمان ویراستار روزنامهی «سان» در نیویورک بود .سوینستون در دههی  1860نیز سردبیر
«نیویورک تایمز» بود و آشنایی او با مارکس از آن زمان آغاز شده بود .برگردان از مجموعه آثار انگلیسی مارکس و
انگس ،جلد  24زیر عنوان:
“Account of an Interview of Karl Marx with Jhon Swinton, Correspondent of
”THE SUN
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دربارهی نیروهای سیاسی و جنبشهای عمومی کشورهای مختلف اروپا سخن میگفت
– جریانهای پهناور در روح روسیه ،جنبوجوش ذهن آلمان ،کنش فرانسه ،عدم تحرک
انگلستان .سخنان او دربارهی روسیه امیدوارانه ،دربارهی آلمان فلسفی ،دربارهی فرانسه
با خوشحالی بود و دربارهی انگلستان غمانگیز – به «اصالحات اتمی» که لیبرالهای
پارلمان بریتانیا وقت خود را صرف آن میکردند با تحقیر مینگریست .با بررسی جهان
اروپا ،یکایک کشورها ،اشاره به شاخصها و رویدادها و شخصیتهای آشکار و نهان،
نشان میداد که جریان امور به سوی پایانی در حرکت است که مطمئناً به وقوع خواهد
پیوست.
اغلب از سخنان او تعجب میکردم .بدیهی است که این مرد که کمتر دیده یا شنیده
شده است ،در ژرفای زمان نفوذ داشت و از نوا تا سن ،و از اورال تا پیرنه ،مشغول تدارک
ظهوری جدید است .کار او نه در حال حاضر و نه در زمان گذشته بیهوده نبوده است؛
دورهای که طی آن تغییرات بسیار مطلوبی روی داده است ،مبارزات قهرمانانهای به وقوع
پیوسته ،و جمهوری فرانسه به فرازهایی دست یافته است .در حین صحبت ،پرسشی
که از او کردم « -چرا در حال حاضر هیچ کاری نمیکنی؟»  -به دیدهی او پرسش یک
فرد ناآموخته بود که پاسخی صریح نداشت .وقتی دربارهی ترجمهی انگلیسی اثر سترگ
او کاپیتال که بذر محصوالتی در عرصههای بسیار متنوع را کاشته است پرسش کردم،
اثری که از متن اصلی آلمانی به روسی و فرانسوی ترجمه شده است ،ظاهراً پاسخی
نداشت اما گفت برای ترجمهی انگلیسی پیشنهادی در نیویورک به او داده شده .به
گفتهی او این کتاب صرفاً یک پاره ،یک بخش از سه بخش است .دو بخش دیگر هنوز
انتشار نیافته است که در مجموع یک سهگانهی «زمین»« ،سرمایه»« ،اعتبار» است .به
گفتهی او ،این بخش آخری بهطور عمده از ایاالت متحده نمونهبرداری کرده است،
جایی که اعتبار رشد شگفتآوری داشته است.
آقای مارکس نظارهگر فعل و انفعاالت آمریکا بوده و مالحظات او دربارهی برخی از
نیروهای شکلدهنده و اصلی زندگی آمریکا سرشار از پیشنهادهاست .ناگفته نماند که
به بیان او هر کسی که خواهان خوانش کاپیتال است ،ترجمهی فرانسوی را از بسیاری
جهات نسبت به اصل آلمانی ،برتر خواهد یافت .آقای مارکس هنگام صحبت دربارهی
برخی از پیروان متوفیاش به هنری روچفورد فرانسوی ،باکونین جنجالی ،السال قابل،
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و دیگران اشاره کرد .من میدیدم که نبوغ او چگونه مردانی را به خود جذب کرده بود
که شاید تحت شرایطی دیگر ،میتوانستند مسیر تاریخ را هدایت کنند.
در حالی که مارکس مشغول گفتگو بود ،بعدازظهر درحال رنگ باختن به گرگ و
میش شبی تابستانی در انگلیس بود .او پیشنهاد کرد در شهر ساحلی و در کنار ساحل
راهپیمایی کنیم ،جایی که هزاران نفر ،اکثراً کودک ،در حال تفرج بودند .ما در شنهای
اینجا ،مهمانی اعضای فامیل او را میبینیم – همسر او که به من خوشآمد گفته بود،
دختران و فرزندان آنها ،و دو داماد که یکی از آن دو پروفسور دانشگاه کینگ در لندن
است و فکر کنم آن دیگری هم اهل قلم باشد .مهمانی دلپذیری بود که حدود ده نفر
در آن شرکت داشتند – پدر دو زن جوان که با فرزندان خود خوشحال بودند ،و
مادربزرگ بچهها که آکنده از نشاط و متانت طبیعت زنانهاش بود .کارل مارکس به
همان ظرافت ویکتور هوگو هنر پدربزرگ بودن را درک کرده است؛ اما از ویکتور هوگو
خوشبختتر است چرا که دختران متأهل او ،مشوق مارکس سالمند هستند.
با فرا رسیدن شب ،او و دامادهای او از خانوادههای خود جدا میشوند تا ساعتی را
با مهمان آمریکایی خود سر کنند .و در حالی که گیالسهای خود را کنار دریا بههم
میزدیم ،صحبت از جهان بود ،از انسان ،زمان و ایدهها .قطار راهآهن منتظر کسی
نمیماند .شب فرا رسیده بود .در اندیشهی غرش و چرخ دندههای زمان و زمانه ،و هنگام
صحبت روز و منظرهی شب ،پرسشی در ذهن من دربارهی قانون غاییِ هستی ایجاد
شده بود که از آن حکیم جویای پاسخ آن شدم .در فاصلهی یک سکوت ،با فرود به
ژرفای زبان ،و فراز به نقطهی اوج تأکید ،از آن انقالبی و فیلسوف با این کلمات پرسیدم:
«هستی چیست؟»
اینگونه مینمود که در حالی که او خروش دریایی که روبرویش بود و همهمهی
جماعتی که در ساحل بودند را نظاره میکرد ،ذهنش برای لحظهای باژگون شده است.
پرسیده بودم «هستی چیست؟» و او با لحنی عمیق و موقرانه پاسخ داد« :مبارزه!»
در نظر اول چنین مینمود که طنین یأس را شنیدهام .اما اتفاقاً این همان قانون
زندگی است.
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روایتی از یک مصاحبه با کارل مارکس
[از مصاحبهی خبرنگار ویژهی «شیکاگو تریبون» با مارکس که در دسامبر 1878
انجام یافت .البته نویسنده کالً برداشتهای شخصی خود را ارایه کرده است .اما نظر به
برخی نکات ارزشمند دربارهی بیوگرافی مارکس ،گزیدههایی از آن در زیر ترجمه شده
است .منبع :جلد  24کلیات آثار مارکس و انگلس به انگلیسی .عبارات بین دو [ ]
افزودههای مترجم است].
لندن 18 ،دسامبر – یک ویالی کوچک در هاورستاک هیل ،در شمال غربی لندن،
محل اقامت کارل مارکس ،سنگبنای سوسیالیسمِ مدرن است .او در سال 1844
[ ]1843به خاطر نظریههایی انقالبی ،از زادگاه خود آلمان تبعید شده .او در سال 1848
بازگشت اما پس از چند ماه دوباره تبعید شد .سپس در پاریس اقامت گزید ،اما در سال
 1849به خاطر نظریههای سیاسیاش اخراج شد .از آن زمان ،مقر او لندن بوده است.
باورهای او از ابتدا برایش مشکل ساز بوده است .نظر به ظواهر خانهی او ،این باورها
بهطور قطع برایش رفاهی ایجاد نکرده است .در تمام این سالها ،او پیگیرانه نظریههای
خود را صادقانه ترویج کرده است که بیتردید از باور راسخ او به آنها ناشی شده است...
دیدار با مارکس
خبرنگار ما دو سه بار به سراغ او رفت و هربار دکتر را در کتابخانهاش یافت .با کتابی
در یک دست و سیگاری در دست دیگر .او باید باالی  70سال باشد [مارکس در آن
زمان  60سال داشت] .جسم او متراکم ،سنگین و راستقامت است .او دارای سرِ مردی
اندیشمند است و از خصایص یک یهودی فرهیخته برخوردار است .چشمانش سیاه
درخشان با ابروانی پرپشت که بر آنها سایه افکنده است .با غریبهها بسیار محتاط است.
کالً یک خارجی میتواند پذیرفته شود اما یک زن آلمانی که کهنسال مینماید [هلن
دموت] و از مهمانها مشایعت می کند دستور گرفته است که مراجعان کشور پدری را
راه ندهد مگر آنکه با خود معرفینامه حمل کنند .اما به محض ورود به کتابخانه و
جابجایی عینک در گوشهی یک چشماش ،گویی به خاطر سنجش وسعت و عمق فکری
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مخاطب ،خویشتنداری را کنار مینهد ،و دانشی از انسانها و چیزها در سراسر جهان
ارایه میدهد که شخص را به طور قطع جذب میکند .و گفتگوهای او تکخطی نیست
بلکه همانند مجلدهایی که در قفسهی کتابخانه او یافت میشوند ،همهجانبه است .یک
فرد را میتوان از کتابهایی که میخواند قضاوت کرد .پس از آنکه به شما بگویم یک
نگاه سرسری چه چیزی را آشکار ساخت شما میتوانید خودتان قضاوت کنید :شکسپیر،
دیکنز ،تاکری ،مولیر ،راسین ،مونتین ،بیکن ،گوته ،ولتر ،پین؛ دفترهای آبی [بازرسان]
انگلیس ،آمریکا ،و فرانسه؛ آثار سیاسی و فلسفی به روسی ،آلمانی ،اسپانیایی ،ایتالیایی،
و غیره و غیره.
آشنایی او با مسایل آمریکا
در حین گفتوگو از آشنایی او با امور آمریکا که طی  20سال گذشته بسیار مهم
بوده است ،متعجب شدم .دانش او نسبت به آنها ،و صحت شگفتآوری که لوایح ملی و
دولتی ما را نقد میکرد ،در ذهن من نشانگر آنست که او اطالعاتش را از منابع داخلی
بهدست آورده است .اما در واقع چنین دانشی محدود به آمریکا نیست بلکه شامل سراسر
اروپاست .هنگامی که دربارهی موضوع مورد عالقهاش – یعنی سوسیالیسم – صحبت
میکند ،ابداً آنطور که عموما به او نسبت داده شده است خود را غرق خیالپردازیهای
افراطی نمیکند بلکه با صداقت و جدیت بر طرحهای اتوپیایی «رهایی نژاد بشری»
تکیه میکند که نشانگر باور مستحکم او در مورد تحقق یافتن نظریههای اوست ،حال
اگر نه در این سده بلکه در سدهی بعد.
شاید دکتر مارکس را در آمریکا بهعنوان نویسندهی «کاپیتال» و بنیانگذار جامعهی
بینالملل بشناسند ،و یا دستکم بهعنوان ستون اصلی آن .در مصاحبهای که در زیر
میآید ،خواهید دید که او دربارهی وضعیت کنونی جامعهی بینالملل چه میگوید .اما
ابتدا گزیدههایی از آییننامهی کلی جامعهی بینالملل را که توسط شورای عمومی آن
در سال  1871منتشر شده است به شما ارایه میکنم تا خودتان اهداف آن را مورد
قضاوت قرار دهید.
جامعهی بینالملل
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«اینکه رهایی طبقات کارگر باید توسط خود طبقات کارگر تحصیل شود؛ اینکه
مبارزه برای رهایی طبقات کارگری به معنی مبارزه برای انحصار و امتیازات طبقاتی
نیست ،بلکه به معنی حقوق و وظایف برابر ،و الغای کلیت حاکمیت طبقاتی است؛ اینکه
انقیاد اقتصادی انسانهای کارگر به انحصار ابزار کار – یعنی منابع زندگی – منشاء تمام
اشکال بندگی و کلیهی فالکتهای اجتماعی ،انحطاط فکری و وابستگی سیاسی است؛
اینکه مجموعهی تالشها به هدف رهایی جامع طبقات کارگر تاکنون شکست خوردهاند
چرا که فاقد همبستگی بین بخشهای متعدد کار در کشورها بودهاند» ،و مقدمه
فراخوانی است برای «ترکیب عاجل جنبشهایی که هنوز پراکندهاند» .سپس ادامه
میدهد که سازمان بینالمللی اذعان دارد که «بدون وظایف ،حقوق ،و بدون حقوق،
وظایفی وجود ندارد» - ،لذا هر عضوی یک کارگر است .این سازمان در لندن تأسیس
شد «تا واسطه ای مرکزی باشد برای ارتباط و همکاری بین جوامع کارگری کشورهای
مختلف که اهداف یکسانی دارند ،که عبارتند از :حمایت ،پیشبرد و رهایی کامل طبقات
کارگر ».این سند در ادامه میگوید «هر عضو سازمان بینالملل که محل سکونت خود
را از کشوری به کشور دیگر تغییر دهد ،مورد حمایت دوستانهی کارگران متحد خواهد
بود».
برنامهی گوتا
طی دیدار دکتر مارکس به یک پالتفرم اشاره کرد که بنکرافت دیویس [سفیر آمریکا
در برلین] در سال  1877در گزارش رسمی خود عنوان کرده است ،که به گفتهی او
روشنترین و موجزترین توصیف سوسیالیسم است که او تا به حال دیده است .به گفتهی
او ،این گزارش از برنامهی احیای وحدت سوسیالیستهای آلمان در گوتا به تاریخ مه
 1875برگرفته شده است .او گفت ترجمهی آنها غلط است ...در گزارش آقای بنکرافت
دیویس ،همچنین بند دوازهمی هست که از سایر [بندها] مهم تر است ،بدین شرح که:
«کمک و اعتبار دولتی برای مجتمعات صنعتی تحت یک جهتگیری دموکراتیک».
از دکتر پرسیدم که چرا این بند را حذف کرده است که پاسخ داد« :هنگامی که در
سال  1875در گوتا وحدتی به وقوع پیوست ،بین سوسیال دموکراتها اختالف بود.
یک جناح که حزب السال بود و دیگران که برنامهی عام سازمان بینالملل را پذیرفته
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بودند و نامشان آیزناخی بود .بهعنوان یک امتیازی به السالیها ،آن بند  12نه در پالتفرم
بلکه در مقدمه ی عمومی گذاشته شد .از آن به بعد دیگر حرفی از آن به میان نیامد.
آقای دیویس نمیگوید که این بند بهعنوان یک مصالحه ،بدون هیچ اهمیت خاصی در
برنامه گنجانده شده بود بلکه آن را با جدیت بهعنوان یکی از اساسیترین اصول برنامه
میگذارد».
گفتم« :اما سوسیالیستها به طور کلی به دگرگونی ابزار کار به مالکیت اشتراکی
جامعه بهمثابه نقطه اوج جنبش مینگرند« ».بله؛ ما میگوییم این ماحصل جنبش است
ولی مسأله بر سر زمان ،آموزش ،و برنهادن یک وضعیت عالیتر اجتماعی است ».اشاره
کردم« :ای ن پالتفرم صرفاً در مورد آلمان و یکی دوتا کشور دیگر صدق میکند».
بالفاصله آهی کشید که «اگر نتایج خود را فقط از این [برنامه] بهدست بیاوری ،هیچ
چیز دربارهی کنش حزب نمیدانی .بسیاری از نکات آن بیرون از آلمان بیاهمیتاند.
اسپانیا ،روسیه ،انگلستان ،و آمریکا دارای پالتفرمهایی هستند که منطبق با دشواریهای
ویژهی آنهاست .تنها تشابه آنها هدفی است که باید بدان رسید».
«و این سروری کار است؟»
«این رهایی کار است».
خصلت جهانشمول مبارزهی کار و سرمایه
خبرنگار ما میپرسد« :سوسیالیسم تاکنون چه دستاوردی داشته است؟»
پاسخ « :دو چیز .سوسیالیستها نشان داده اند که مبارزهی عمومی بین سرمایه و
کار ،از خصلتی جهانی برخوردار است ،و درنتیجه کوشیدهاند که بین کارگران کشورهای
مختلف یک تفاهم ایجاد کنند ،که بسیار ضروری است چراکه سرمایهداران نیز در
استخدام کارگر و ایجاد رقابت بین کارگران بومی و خارجی ،نه فقط در آمریکا بلکه
همچنین در انگلستان ،فرانسه و آلمان ،هرچه بیشتر جهانوطن شدهاند .روابط
بین المللی ایجاد شده بین کارگران کشورهای مختلف ،نشان میدهد که سوسیالیسم
جهانی است نه منطقهای ،و راهحل آن در کنش بینالمللی کارگران است .طبقات کارگر
بدون وقوف از اهداف جنبش ،بهطور خودانگیخته به حرکت درآمدهاند .سوسیالیستها
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هیچ جنبشی ابداع نمیکنند بلکه صرفاً به کارگران میگویند خصلت و اهدافشان
چیست».
پریدم وسط حرفش که «این یعنی واژگونی نظام اجتماعی کنونی» ،ادامه داد که
«ما ادعا میکنیم که این نظام که از سویی در دست کارفرمایان زمین و سرمایه است،
و در نزد کارگران صرفاً معرف نیروی کاری است که باید بهعنوان کاال بفروشند ،صرفاً
مرحلهای تاریخی است که عبور خواهد کرد و جای خود را به یک وضعیت اجتماعی
نوین خواهد داد .ما در همه جا گسست جامعه را مشاهده میکنیم .آنتاگونیسم دو طبقه
پابهپای رشد منابع صنعتی کشورهای مدرن جریان مییابد .از دیدگاهی سوسیالیستی،
برای اینکه مرحلهی تاریخی فعلی دستخوش انقالب گردد ،ابزار آن از هم اکنون فراهم
آمده است».
السال و السالیها
از او دربارهی میزان قدرت السالیها در میان انترناسیونالیستها پرسیدم .پاسخ داد:
«حزب السال وجود خارجی ندارد .البته در میان ما عدهای باور دارند اما تعداد آنها کم
است .السال اصول کلی ما را پیشبینی کرده بود .وقتی که از پس ارتجاع  1848آغاز
به کار کرد ،به این خیال بود که میتواند با ترویج همکاری کارگران مؤسسات صنعتی،
با موفقیت بیشتری جنبش را احیا کند .میخواست آنها را به فعالیت تحریک کند .او
به این موضوع صرفاً بهعنوان ابزاری برای هدف واقعی جنبش مینگریست .من در این
مورد ،نامههایی از او در دست دارم».
«آیا این را داروی شفابخش او میخوانی؟»
«دقیقاً .او به بیسمارک رو آورد .به او گفت چه نقشهای دارد و در آن زمان بیسمارک
به هر طریق ممکن مشوق مسیر السال بود».
«قصد او چه بود؟»
«او میخواست از طبقات کارگر علیه طبقات متوسط که تالطمهای  1848را ایجاد
کرده بودند استفاده کند».
رهبری انقالب از لندن
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«آقای دکتر ،گفته میشود که شما مغز و جبههی نخست سوسیالیسم هستید و از
درون ویالی خود سرنخ تمام سازمانها ،انقالبها و غیره را که در جریان است در دست
دارید .در این باره چه میگویید؟»
آقای پیر لبخند زد« :میدانم .بسیار احمقانه و مسخره است»...
«اما جامعهی بینالملل شما از لندن جنبش را هدایت میکند؟»
«جامعهی بین الملل دیگر مفید نیست و وجود ندارد .وجود داشت و جنبش را
هدایت میکرد .اما رشد سوسیالیسم در سالهای اخیر به قدری عظیم شده است که
وجود آن غیرضروری شده است .نشریاتی در کشورهای مختلف راه افتاده است .این
تنها ارتباطی است که احزاب کشورهای مختلف با یکدیگر دارند .جامعهی بینالملل در
وهله ی نخست بدین خاطر تأسیس شده بود که کارگران را بههم پیوند بزند ،و نشان
دهد که سازماندهی کلیتهای مختلف کاری مؤثر است .منافع احزاب در کشورهای
مختلف شبیه هم نیست .این شبح که رهبران انترناسیونالیست در لندن نشستهاند صرفاً
چیزی ابداع شده است .این صحت دارد که ما در ابتدای تأسیس سازمانی بینالمللی
جوامع خارجی را هدایت میکردیم»...
مذهب ،انقالب و حزب
«دکتر مارکس ،به شما و پیروان شما انواع و اقسام سخنرانیهای آتشافروزانه علیه
مذهب نسبت داده شده است .البته شما ترجیح میدهید کل سیستم و شاخ و برگهای
آن برکنده شود».
پس از قدری مکث گفت« :میدانیم که استفاده از روشهای خشونتآمیز علیه
مذهب بیمعنی است .اما این یک نظر است .با رشد سوسیالیسم ،مذهب ناپدید میگردد.
ناپدید شدن آن باید توسط رشد اجتماعی انجام شود که تعلیم و تربیت نقش مهمی
در آن دارد».
«آیا کشیش ژوزف کوک در بوستون را میشناسی؟»
«نامش را شنیدهام .در مورد سوسیالیسم اطالعات بسیار اشتباهی دارد».
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«او اخیراً در یک سخنرانی گفته است که' :به کارل مارکس این نسبت داده شده
است که در ایاالت متحده و بریتانیای کبیر ،و احتماالً در فرانسه ،اصالح کار میتواند
بدون یک انقالب خونین به وقوع پیوندد ،ولی در آلمان ،و در روسیه و ایتالیا و اتریش
خونین خواهد بود'».
دکتر با خنده گفت« :ضرورتی ندارد که یک سوسیالیست انقالبی خونین در روسیه،
آلمان ،اتریش و احتماال ایتالیا را پیشبینی کند ،اگر ایتالیاییها کماکان سیاستهای
کنونی را دنبال کنند .ممکن است اعمال انقالب فرانسه در آن کشورها اجرا گردد .این
برای هر دانشجوی سیاسی واضح است .اما انقالبها توسط اکثریت انجام میشود .هیچ
انقالبی توسط یک حزب صورت نمیپذیرد ،بلکه توسط یک ملت انجام میشود».
«با این حساب ،آیا آنها که باور دارند ،برای پیشبرد اصول سوسیالیسم ،ترور و
خونریزی ترویج شود؟»
کارل مارکس پاسخ داد« :تاکنون هیچ انقالب بزرگی بدون خونریزی به وقوع
نپیوسته است .کسب استقالل آمریکا با خونریزی بود؛ ناپلئون فرانسه را به واسطهی
یک فرآیند خونآلود تصرف کرد ،و به همان روش سرنگون شد .ایتالیا ،انگلستان ،آلمان،
و سایر کشورها این را به اثبات میرسانند ».سپس ادامه داد« :دربارهی ترور کردن،
احتیاجی به گفتن ندارد که پدیده ی جدیدی نیست .اورسینی سعی در کشتن ناپلئون
کرد .پادشاهان بیش از هرکس کشتهاند؛ مسیحیان کشتهاند؛ اصالحگران [پروتستان در
انگلیس] در زمان کرامول کشتهاند .همهی این اعمال پیش از آنکه سوسیالیسمی در
کار باشد انجام گرفته و یا قصد انجامش در کار بوده .اما امروز هرگونه سوءقصدی علیه
یکی از اعضای سلطنت یا دولت به سوسیالیسم نسبت داده میشود».
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نانسی فریزر نظریهپرداز سیاسی به نشریهی ژاکوبن میگوید که ما همزمان با چندین
بحران روبهرو هستیم :در اقتصاد ،در بازتولید اجتماعی ،در محیط زیست ،و در سیاست.
بدون مداخلهی جدی ،ممکن است کار ما به «سرمایهداری آدمخوار» برسد.
نانسی فریزر نظریهپرداز آمریکایی برخی از بانفوذترین ایدههای جریان چپ در سه
دههی گذشته را ارائه کرده است.
در برخی موارد ،این ایدهها مشخصاً سیاسی هستند ،مانند هنگامیکه فریزر از فمینیسم
می خواهد که پیوندش را با نخبگان اقتصادی قطع کند و پذیرای سیاست طبقه کارگر
باشد تا بتواند به علت ریشهای ستم حملهور شود .در موارد دیگری ،ایدههای او از قدرت
نظری چشمگیری برخوردارند ،مانند تحلیل فریزر از برهمکنش میان سرمایهداری و
1

«شرایط زمینهای» که سرمایهداری به آن متکی است اما نمیتواند آن را به تمامی تابع
خود سازد.
فریزر در اثر جدید خود همنهادی از این خطوط نظری و عملی را دنبال میکند ،آن
هم برای جلوگیری از فاجعه پرشتابی که آن را در کتاب در دست انتشار خود
«سرمایهداری آدمخوار» مینامد :این چشمانداز که سرمایهداری با تصرف تمام حوزههای
زندگی ،ممکن است شرایط بقای خود  -و از آن مهمتر شرایط بقای ما را نیز -نابود
کند.
فریزر در مصاحبهی اخیر خود با مارتین موسکرا ،سردبیر بخش آمریکای التین ژاکوبن
( ،)Jacobin América Latinaتوضیح میدهد که توجه او معطوف به فراهم کردن نوعی
پرتونگاری از سرمایهداری مدرن و بحرانهایش بوده است ،با این هدف که بتواند نقشهی
راهی برای کنشگران به دست دهد تا بتوانند به شکل سیاسی و متحدانه ،و به عنوان
بخشی از یک جمعِ روبهرشد عمل کنند.
فریزر میگوید جریان چپ که چند دهه مشغول به انشعاب و درهمشکستن خود در
قالب گروههای کوچکتر و خوددرگیر بود ،اکنون در حال بازیابی حسی از قدرت
یکپارچه است .اما هنوز راه زیادی در پیش است .برای ساختن قدرت جمعی باید بفهمیم
1. Background conditions
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که تمام اجزای جامعهی سرمایهداری مدرن چگونه با یکدیگر هماهنگ میشوند .فریزر
تاکید میکند که ما نیاز داریم از جنبشهای سیاسی پوپولیستی استقبال کنیم ،جایی
که نارضایتیهای متفاوت افراد فرصت بیان پیدا میکند ،و در عین حال تمام افراد
میتوانند با عطف به یک برنامه سوسیالیستی که چشمانداز مشترکی از مسیر پیشرو
ارائه میدهد متحد بمانند.
فریزر در مصاحبه با موسکرا از سناریوهای در پیشرو صحبت میکند که در افق ظاهر
خواهند شد ،مگر آنکه به شکلی قاطعانه برای تضعیف قدرت سرمایه و در راستای رفع
چالشهایی اقدام کنیم که در برابر ایجاد جبههی مشترکِ مبارزهی سیاسی قرار دارند.
***
موسکرا :شما در آخرین اثر خود مفهومی را بسط دادهاید که «مفهوم
1

بسطیافته از سرمایهداری» میخوانید .چرا مفاهیم موجود درباره سرمایهداری
نیازمند بسط و تفصیل بیشتر هستند؟ آیا به این دلیل که مفاهیم موجود
تمرکزی تکبعدی بر سرمایهداری در مقام یک نظام اقتصادی دارند؟
فریزر :بله ،درست است .من فهم بسطیافته از سرمایهداری را دنبال کردم تا از نسخههای
زیربنا -روبنایی مارکسیسم فاصله بگیرم ،چون آنها نظام اقتصادی را در حکم بنیان
واقعی جامعه در نظر میگیرند و هر چیز دیگری را «روبنای» صرف میدانند .در این
الگو ،علیتْ تنها در یک جهت حرکت میکند ،یعنی از زیربنای اقتصادی به سمت
روبنای سیاسی-حقوقی .چنین الگویی عمیقاً ناکافی است .بدیل پیشنهادی من متمرکز
2

بر بازاندیشی رابطهی زیرنظامِ اقتصادی جامعه سرمایهداری با شرایط زمینهایِ ضروری
برای وقوع این مناسبات است – فرایندها ،فعالیتها ،و مناسباتی که غیراقتصادی در
نظر گرفته میشوند ،اما بهتمامی برای اقتصاد سرمایهداری حیاتی هستند ،از جمله
بازتولید اجتماعی ،طبیعت غیرانسانی ،و کاالهای عمومی.
1. Expanded conception of capitalism
2. subsystem
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این الگو تصویر غالب روبنایی-زیربنایی را بغرنج میکند .وقتی میگوییم چیزی شرط
زمینهایِ ضروری است یعنی نظام اقتصادی سرمایهداری نمیتواند بدون آن عمل کند:
توانایی سرمایهداری برای خرید نیروی کار و به کار گماشتن آن ،دسترسی به مواد خام
و انرژی ،تولید کاالها و فروش آنها با یک حاشیه سود ،و انباشت سرمایه تنها زمانی
اتفاق میافتد که این شرایط «غیراقتصادی» برقرار باشد .به این ترتیب ،شرایط زمینهای
1

وزن علّی خود را دارد ،و صرفاً «پدیدهای ثانوی» نیست.
نمونهی بازتولید اجتماعی را در نظر بگیرید :فعالیتهایی که اغلب توسط زنان خارج از
اقتصاد رسمی انجام میشود و به زندگی انسانهایی تداوم میبخشد که «نیروی کار»
را تشکیل میدهند .به این اعتبار ،کارهایی همچون بچه به دنیا آوردن ،جامعهپذیر
کردن ،آموزش ،و مراقبت کردن از نسلهای بعدی ،و همچنین بازپروری کارگران
بزرگسال که نیازمند تغذیه ،حمام ،پوشاک ،و استراحت برای بازگشت به سر کار در روز
بعدی هستند – تمام اینها شرط الزم برای عملکرد اقتصاد سرمایهداری است .این بحث
را فمینیستهایی بسط دادهاند که به آنچه اصطالحاً نظریه بازتولید اجتماعی خوانده
میشود میپردازند ،که خود شاخهای از فمینیسم مارکسیستی است .این نظریه نشان
میدهد که اگر بازتولید اجتماعی بهدرستی کار نکند ،میتواند مشکل جدی برای تولید
اقتصادی ایجاد کند .به بیان دیگر ،انباشت سرمایه مقید به روابط خویشاوندی ،نرخ
زادوولد ،نرخ مرگ ومیر و غیره است .پس هنوز هیچ نشده ما با تصویری بغرنجتر از
علیت یکسویه مواجه هستیم.
میتوان استدالل مشابهی درباره شرایط زمینهیِ زیستمحیطی یا طبیعی مطرح کرد.
پیشفرضِ تولید و انباشت سرمایهدارانهْ دسترسپذیریِ مواردِ مادی الزم برای تولید
است  -از مواد اولیه گرفته تا منابع انرژی و محلی برای دفع ضایعات .چنانچه این شرایط
در مخاطره قرار گیرد،باز هم روند کار با اختالل مواجه خواهد شد .هماکنون با ظهور
کووید 19-شاهد یکی از نمونهّهای برجسته در این زمینه هستیم که از یک جنبه،
نوعی اختالل عملکرد زیستمحیطی به حساب میآید .این ویروس همچون تهدیدی
برای زندگی آدمیان است که از طریق حیوان به انسان سرایت کرده ،یعنی با انتقال از
1. Epiphenomenon
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خفاشها به واسطهی یک گونهی میانجی ،احتماالً مورچهخوار پولکدار ،که خود
نتیجهای است از مهاجرتهای اجباری گونههای حیوانی به دلیل تغییرات آبوهوایی و
طرحهای «توسعه»ی کذایی .ماحصل این روند انقباض شدید در کل نظام اقتصادی
بوده است .کووید 19-مثال بسیار مناسبی از علیتی است که در جهت مخالف [نسبت
به تصور رایج از زیربنا به روبنا] حرکت کرده است.
موسکرا :همانطور که اشاره کردید ،سرمایهداری یک نظام اقتصادی تماماً
خودمختار نیست ،به این معنا که به شرایط زمینهای متکی است که خارج از
قلمروی آن قرار دارد .اما حتی اگر تمام این قلمروها نسبتاً مستقل از یکدیگر
باشند ،نظام اقتصادی همچنان میتواند نقش عمدهای در سایر قلمروها ایفا
کند و آنها را دستخوش تغییر سازد .آیا یکی از خصوصیات عجیبوغریب
سرمایهداری این نیست که میتواند به حوزههای خارج از خود مانند طبیعت
شکل دهد؟
فریزر :بیشک ویژگی خاصی در اقتصاد سرمایهداری وجود دارد که به آن پویاییِ علّی
فوقالعادهای می بخشد :الزام به انباشت سرمایه و افزایش «ارزش» بهشکلی نامحدود.
همانطور که میدانیم ،اقتصاد سرمایهداری اینگونه نیست که مقداری پول درآورید و
بعد با خیال راحت در ملک اربابی خود بنشینید و از زندگی خود لذت ببرید و مواهب
آن را مصرف کنید .در عوض ،با الزامی برای سرمایهگذاری مجدد مواجه هستیم که
هدف آن تولید کمیتهای هرچهبیشتری از ارزش اضافی ،سود هرچهبیشتر ،و همچنین
سرمایهی بیشتر است .نیروی قدرتمند این الزام مالکان سرمایه را ترغیب میکند که تا
جای ممکن پیش بروند ،و تالش کنند شرایط غیراقتصادی را به خواست خود تغییر
دهند .اما توانایی آنها برای اعمال این تغییرات مطلق نیست .بلکه با واکنشهایی همراه
است ،از جمله عکسالعمل طبیعت که با سرعت و مطابق با برنامهی زمانی خود پیش
میرود .زمانمندی بازتولید زیستمحیطی در وهلهی نهایی در کنترل سرمایهداری قرار
نمیگیرد .پس بهدرستی میتوان از حوزههای «نسبتاً خودمختار»ی سخن گفت که در
جایگاه «غیراقتصادی» قرار میگیرند.

144

گفتوگو با نانسی فریزر  /ترجمهی کیوان مهتدی و آنیشا اسدالهی
1

اما رانش گسترشگرایانهی سرمایه یک اجبار کور و بیرحم است که در تاروپود این
نظام تنیده شده ،و بسیار قدرتمندتر از ارادهی انسانهای منفردی است که مالک سرمایه
هستند و با مشوقهای اقتصادی به دنبال افزایش ارزش سرمایهی خود میروند –گویی
این انسانها هستند که به «ارادهی سرمایه» عمل میکنند .این نیروی پیشبرنده چنان
قدرتمند است که توانسته شکل تازهای به شرایط زمینهایِ خود بخشد (خانواده،
طبیعت ،اشکال دولت و غیره) ،هرچند مقید به محدودیتهایی است که پیشتر اشاره
شد .میخواهم به این موضوع اشاره کنم که مارکسیستها کامالً حق دارند که بر قدرت
و نیروی شکلدهندهی پویاییِ [فرایند] انباشت تاکید کنند .اما خطا آنجا است که این
ایده را در قالب علیت زیربنایی-روبنایی ترجمه کنیم .واکنشهای فراوانی در جهت
مخالف [این نیرو] وجود دارد ،زیرا این شرایط زمینهایْ قواعد و زمانمندی بازتولید
خود را دارند ،و چون مأمن ارزشهای «غیراقتصادی» هستند که برای آدمیان مهم
است و بر کنشهایشان تاثیر میگذارد.
موسکرا :همانطور که اشاره کردید ،بحران کووید نمونهی برجستهای است که
نشان میدهد چگونه این عوامل خارجی به شیوههای پیچیده با سرمایهداری
برهمکنش دارد ،و به نوعی از بحرانهای سرمایهداری منجر میشود که شما
آن را «چندبعدی» توصیف کردهاید .همچنین در جایی دیگر اشاره کردهاید که
دستکم از سال  2۰۰۸به این سو ،مرحلهی کنونیِ سرمایهداریِ نولیبرال و
مالیشده بحرانی را از سر میگذراند -چه بسا بحران واپسین -که نهایتاً با
تغییری تاریخی به شکل متفاوتی از انباشت سرمایهدارانه همراه خواهد داد .با
این اوصاف ،بحران کنونی را چگونه ارزیابی میکنید؟
فریزر :اجازه دهید به چند نکته اشاره کنم که به طور ضمنی در شیوه طرح سوال شما
2

وجود دارد .نخست اینکه باید میان بحرانهای عمومی و بحرانهای جزئی [مربوط به
یک بخش مشخص] تفاوت قائل شد .بحران جزئی به حالتی اشاره دارد که یک حوزهی
1. expansionist drive
2. sectoral
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قابلمالحظه در یک نظام انباشت سرمایهداریِ مفروض یا مرحلهای از توسعهی
سرمایهدارانه آشکارا با اختالل عملکرد مواجه باشد ،در حالیکه سایر بخشها کمابیش
بهدرستی کار میکنند .اغلب تمایل داریم بحرانهای اقتصادی را تنها به این معنا جزئی
یا بخشی بدانیم .مورخان میتوانند به نمونههای بسیاری از این بحرانهای جزئی اشاره
کنند که تنها به یک بخش از قلمروی اجتماعی مربوط میشوند .اما بحران عمومی در
تمامیت نظم اجتماعی موضوع دیگری است .مفهوم بحران عمومی حاکی از نوعی
1

همگرایی یا تعینِ چندعلتیِ مجموعهای از بنبستها و سطوح مختلف اختالل عملکرد
است .بهگونهای که نه یک بخش مجزا ،بلکه تقریباً تمام بخشهای عمدهی اجتماعی
در بحران قرار گرفتهاند و [بحران] یکدیگر را تشدید میکنند .مثالً در دههی 1930
شاهد چنین وضعیتی بودیم.
به گمانم اکنون بحران عمومی مشابهی را ازسر میگذرانیم .بیشک ،شاهد اشکال
شدیدی از بحرانهای اقتصادی بودهایم ،مانند بحران مالی  2007-8که در یک قدمی
فروپاشی کامل قرار داشتیم .و اگرچه به نظر میرسد که حاکمان ما هرطور شده موضوع
را رفعو رجوع کردند ،اما بحران واقعاً حل نشده است .مالیسازی فراگیر همچنان مثل
بمب ساعتی آمادهی انفجار است .اما چنانچه گزارش هیئت بیندولتی درباره تغییر
اقلیمی ( )IPCCنشان میدهد ،مصایب اقتصادی ما با یک بحران فاجعهآمیز و بسیار
شدید دیگر همگرا شده است :یعنی گرمایش جهانی .این بحران زیستمحیطی از
مدتها پیش در حال تکوین بوده و تازه به شکل ملموس درآمده است .هر روز
بخشهای بیشتری از جمعیت جهانی ،از جمله بخشهایی که بهنسبت در برابر
شدیدترین اثرات مخرب گرمایش زمین مصون هستند ،نسبت به این موضوع آگاه
میشوند.
چنانکه پیش تر اشاره کردم ،همچنین با بحران بازتولید اجتماعی مواجه هستیم که
ظرفیتهای ما را برای خلق ،مراقبت ،و نگهداری از انسانها تحت فشار قرار داده یا از
میان میبرد :مراقبت از فرزندان و مراقبت از سالمندان ،آموزش و مراقبتهای بهداشتی.
از یک سو ،دولتها از سرمایهگذاری در تأمین اجتماعی شانه خالی میکنند ،و از سوی
1. overdetermination
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دیگر ،با کاهش سطح دستمزدها ،ناچار هستیم زمان بیشتری را به کار مزدی اختصاص
دهیم .در نتیجه ،نظام موجود زمان و انرژی مورد نیاز برای کارهای مراقبتی را میبلعد.
به این ترتیب ،بخش بازتولید اجتماعی نیز بحرانزده است ،بهویژه در شرایط بعد از
همهگیری کووید .می توان گفت که کوویدْ بحران از پیش موجودِ بازتولید اجتماعی را
تا حد زیادی تشدید کرده است .پر بیراه نیست اگر بگوییم بحران از پیش موجودِ
بازتولید اجتماعی (از جمله عدم سرمایهگذاری در زیرساخت سالمت همگانی و تأمین
اجتماعی) به نوبه خود تاثیرات کووید را تا حد زیادی تشدید کرده است.
دست آخر ،با بحران سیاسی عمدهای طرف هستیم .در یک سطح ،بحران حکمرانی قرار
دارد ،یعنی حتی دولتهای قدرتمندی همچون ایاالت متحده فاقد ظرفیت الزم برای
حل مشکالتی هستند که این نظام ایجاد میکند .این دولتها به واسطهی بنبستهای
موجود فلج و از درون تهی گشتهاند ،و مغلوب ابرشرکتهایی هستند که عمالً تمام
نهادهای تنظیمکننده را قبضه کردهاند و حجم عظیمی از کاهش مالیات را برای خود
و ثروتمندان رقم زدهاند .دولت ها پس از چند دهه محرومیت از درآمدهای خود،
زیرساختهایشان را به حال خود رها کرده و ذخایر کاالهای عمومی ضروری خود را
خالی کردهاند (از جمله تجهیزات حفاظتیِ شخصی برای ایمنی کار) .این دولتها بنا به
تعریف نمی توانند با مسائلی همچون تغییر اقلیمی مواجه شوند که در چارچوب مرزهای
کشوری محدود نمیشوند .نتیجهی این وضعیتْ بحران حاد حکمرانی در سطح
ساختاری است .اما همچنین بحرانی سیاسی در سطحی دیگر وجود دارد ،بحران هژمونی
به همان معنایی که گرامشی مد نظر داشت :رویگردانی گسترده از سیاست به معنای
رایج آن[ ،رویگردانی] از احزاب سیاسیِ جاافتاده و نخبگانی که ننگ همصدایی با
سیاستهای نولیبرالی را با خود حمل میکنند ،و ظهور پوپولیسمهایی که تا پیش از
این قابل تصور نبود – که برخی از آنها بالقوه رهاییبخش هستند ،اما الباقی بهّهیچوجه.
حاصل آنکه اکنون با بحرانهای متعدد و درهمتنیده مواجه هستیم :بحران اقتصادی،
بحران بازتولید اجتماعی ،بحران زیستمحیطی ،و بحران سیاسی دوسویه .به باور من،
مجموعهی اینها به یک بحران عمومی جامعه سرمایهداری منجر میشود .اثرات آن
همهجا ظاهر میشود ،نخست اینجا ،بعد آنجا ،و سپس جایی دیگر ،همچون سرطانی
که فراگُستر شده است .هر تالشی برای خاموش کردن یکی از طغیانها به فورانهای
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دیگری ختم میشود که بخشها ،مناطق ،و جمعیتهای دیگری را مبتال میکند ،تا
جایی که سرتاسر بدنهی جامعه را دربرگیرد .تجربهی بحران عمومی برای بسیاری از
مردم ملموس شده است ،اما نمیتوان نتیجه گرفت که در آستانهی فروپاشی کامل یا
اوج انقالبی باشیم .متأسفانه بحرانهای سرمایهداری میتواند تا دههها طول بکشد .به
تعبیری تمام نیمه ی اول قرن بیستم تا شکست فاشیسم در پایان جنگ جهانی دوم
یک بحران طوالنی و متالطم در سرمایهداری لیبرال-استعماری بوده است .پس شاید
راه دراز و پرفراز و نشیبی پیش روی ما باشد.
موسکرا :کووید قطعاً توانایی پیشبینی ما را محدود ساخته است .با این حال،
به نظر مهم است که سناریوهای متفاوتی از آینده را با توجه به گرایشهای
کنونی تدوین کنیم – حتی شده فقط برای اینکه ببینیم چطور میتوانیم
کنشهایمان را به سمت سناریوهای رهاییبخش و بهدور از نسخههای
فاجعهوار هدایت کنیم.
فریزر :قبول .من هم دوست دارم به سناریوهای ممکن پیش رو فکر کنم ،البته با تأکید
بر اینکه پیشبینی مشخصی نمیکنم .نخست با این پرسش شروع میکنم که آیا
1

2

بحران جاریْ بحرانی «دورانساز» است یا «توسعهبخش» .این تمایز را مدیون دانشگاه
3

بینگهامتون هستیم .بحران دورانساز به بحرانهایی اشاره دارد که مستقیماً به
سرمایهداری به معنای دقیق کلمه مربوط میشوند؛ راهحل این بحرانها نیازمند غلبه
بر این نظام ،و جایگزینی آن با یک شکل جدید و غیرسرمایهدارانه یا پساسرمایهدارانه
از نظم اجتماعی است .در مقابل ،بحران توسعهبخش به یک «نظام انباشت» مشخص یا
مرحلهی مشخصی در تاریخ سرمایهداری مربوط میشود که میتواند با جایگزینی یک
نظام جدید – و متفاوت اما همچنان سرمایهدارانه -حداقل به شکل موقت برطرف شود.
در این حالت ،تقسیمات برسازندهی نظامِ سرمایهداری میان تولید کاالیی و بازتولید
1. Epochal crisis
2. Developmental crisis
3. Binghamton
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اجتماعی ،میان «امر اقتصادی» و «امر سیاسی» ،میان جامعهی انسانی و طبیعت
غیرانسانی ،و نیز میان استثمار و سلب مالکیت برطرف نمیشود بلکه «فقط» به شکلی
دیگر ترسیم میشود.
این تقسیمات در تمام مراحل سرمایهداری به اشکال گوناگون وجود دارند ،و همواره
محمل تضاد هستند .هر کدام به یک گرایش بحرانی (اقتصادی ،زیستمحیطی،
اجتماعی ،یا سیاسی) دامن میزنند که دیر یا زود به مشکل جدی منتهی خواهد شد.
یک نظام مفروض میتواند این تضادها را برای مدتی کاهش داده یا تلطیف کند ،اما
راهکاری دائمی برای آن در چنته ندارد .در نهایت ،این تضادها آشکارا فوران میکنند
و نظام وارد بحران فراگیر میشود ،و دیوانهوار به دنبال راهحلی میگردد – و همزمان
نزاع شدیدی درمیگیرد برسر اینکه راهحل باید چه شکلی باشد .اما آنان که در بطن
این منازعات زندگی میکنند نمیتوانند با اطمینان بگویند که نتیجهی آن نظام جدیدی
درون سرمایهداری خواهد بود ،یا بدیلی پساسرمایهدارانه .این موضوع فقط با نگاهی روبه
عقب و پس از وقوع آن روشن میشود.
تا کنون تمام بحرانهای عمومی تاریخ سرمایهداری «صرفاً» بحرانهای توسعهبخش از
کار در آمدهاند .بحران عمومی در دوران سرمایهداری تجاری به نظام لیبرال-استعماری
قرن نوزدهم منجر شد ،که با بروز بحران در این دورانْ نوبت به نظام دولتمحور نیمه
قرن بیستم رسید ،که به نوبهی خود راه را برای سرمایهداری مالیشدهی عصر حاضر
هموار ساخت .در هر مورد ،نظام جدیدْ بحران توسعهبخش مرحلهی پیشین را موقتاً
خنثی میکند ،و در نهایت خود تسلیم بحران دوران خویش میشود .با وجود این ،در
هر مرحله ،بسیاری از بازیگران اجتماعی باور داشتند آنچه از سر میگذرانند بحرانی
دورانساز است که به الغای سرمایهداری منتهی میشود .اما آنها توان ابداعگرانهی
سیستم را دستکم گرفتند ،یعنی قابلیت سیستم برای استحالهی خویش.
برای فهم موقعیت کنونی خودمان باید این تاریخ را مدنظر داشته باشیم .ممکن است
برخی جنبههای بحران کنونی از نوع توسعهبخش باشد که مختص به نظام مالیشده
است .اما شاید تمام جنبههای آن از نوع توسعهبخش نباشد .جنبهی زیستمحیطیِ
بحران کنونی من را به صرافت انداخته که شاید ما با پدیدهی دیگری مواجهیم ،یعنی
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با یک بحران دورانساز حقیقی که راه برونرفت از آن مستلزم کنار گذاشتن
سرمایهداری یک بار برای همیشه است.
در این صورت ،باز هم چندین سناریو محتمل است .برخی از آنها مانند اکوسوسیالیسمِ
دموکراتیکِ جهانیْ آیندهی مطلوبی را رقم خواهند زد .البته نمیتوان دقیقاً تعیین کرد
که این سناریو چه شکلی خواهد بود ،اما بیایید فرض کنیم «قانون ارزش» را از میان
برمیدارد ،استثمار و سلب مالکیت را لغو میکند ،و مناسبات جدیدی را میان جامعهی
انسانی و طبیعت غیرانسانی ،میان تولید کاالها و کارهای مراقبتی ،میان «امر سیاسی»
و «امر اقتصادی» ،و میان بازارها و برنامهریزی دموکراتیک ابداع میکند .این سناریو
منتهای «خوب» طیف امکانهای پیش روی ما است .در منتهای دیگر این طیف ،برخی
از خروجیهای حقیقتاً هولناک غیرسرمایهدارانه قرار دارند :ارتجاع اجتماعی عظیم زیر
چکمههای مردان قدرتمند جنگافروز یا یک نظام اقتدارگرای جهانی .البته یک احتمال
سوم نیز وجود دارد ،مبنی بر اینکه بحران اصالً حل نشود ،و صرفاً در یک
لگامگسیختگیِ اجتماعی چنان مشغول به آدمخواری و خودخواری گردد تا دیگر
کوچکترین اثری از انسانیت به جا نماند.
همانطور که گفتم ،قصد پیشگویی ندارم .اما باور دارم که اگر گزینههای کنونی ما
چنین هستند ،بهتر است با تمام وجود برای تحقق سناریوی اول مبارزه کنیم .به بیان
دیگر ،برای ایجاد بلوک ضدهژمونیکی تالش کنیم که بتواند تمام نیروهای بالقوه
رهاییبخش را حول یک پروژهی دگرگونی زیستمحیطی-اجتماعی متحد سازد .در
مقالهی اخیرم در نیو لفت ریویو ،تالش کردم این استراتژی و تفکر نهفته در پشت آن
را توضیح دهم .به باور من بهترین مفهومپردازی از این پروژه در قالب ضدسرمایهداری
1

و فرامحیطزیستی صورت میگیرد :ضدسرمایهداری چون سرمایهداری گرایشی درونی
و ساختاری به بحران زیستمحیطی در کنه خویش دارد و اصلیترین موتور محرکهی
تاریخی-اجتماعیِ تغییر اقلیمی است؛ و فرامحیطزیستی چون تناقض زیستمحیطی
سیستم بهشکل جداییناپذیری با دیگر تناقضات آن (اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی)
درهمتنیده است و نمیتواند به شکل مجرد از آنها حلوفصل شود .حاصل آنکه فعاالن
1. Transenvironmental
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محیط زیستی باید به آرمانی مشترک با مبارزان برای حقوق کارگران ،معیشت ،و امنیت
غذایی دست یابند ،آرمانی مشترک برای ارزشگذاری مجددِ کار مراقبتی و
سرمایهگذاری دولتی در حوزهی بازتولید اجتماعی ،آرمانی مشترک علیه طرد و اخراج
مهاجران ،و نیز علیه سلب مالکیت از زمین ،علیه اقتدارگرایی ،و ستم نژادی-
امپریالیستی.
آنچه چنین ائتالف فرامحیطزیستی را در اصل ممکن میسازد ،این واقعیت
«پذیرفتهشده» است که تمام این بیماریهای اجتماعی ریشه در یک نظام اجتماعی
واحد دارد ،که همانا سرمایهداری است .این نظام میتواند ،یا دقیقتر اینکه باید ،همچون
دشمن مشترک برای اعضای متفاوت ائتالف و نیز همچون محل تمرکز کنشگریهای
1

متنوع در نظر گرفته شود .جریانهای سیاسی محیطزیستی که اکنون چندپاره هستند،
در صورت اتخاذ موضعی ضدسرمایهدارانه میتوانند با یکدیگر ،و نیز با جنبشهای
اجتماعی «غیرمحیطزیستی» تجمیع نیرو کنند .بهطور مشخص به جنبشهای
2

3

رشدزدایی ،عدالت محیطزیستی ،و نیو دیل سبز اشاره میکنم که این روزها میانهشان
شکرآب است .از نگاه من هر کدام از این سه جریان بینشهایی اصیل و نیز نقاط کور
فلجکنندهای دارند .قاطعانه امیدوارم که اگر این جریانات در بلوکی ضدهژمونیک با
ویژگیهای ضدسرمایهداری و فرامحیطزیستی کنار هم قرار بگیرند ،بینشهای مثبت
آنها تشدید میشود و نقاط کورشان اصالح میگردد .در این صورت ،برنامههای مشخص
آنها ،مانند نیو دیل سبز ،بیش از آنکه هدفی در خود به نظر رسد ،همچون
«استراتژیهای سوسیالیستی دوران گذار» (با وامگیری از صورتبندی تروتسکی) در
راه تحول ریشهایتر بهسوی بهاصطالح «سوسیالیسم زیستمحیطیِ دموکراتیک» ظاهر
میشود.

1. Ecopolitical currents
 - Degrowth .2جنبشی که خواهان کاهش مصرف و تولید جهانی است ،و از پایداری محیط زیستی دفاع میکند
بهگونهای که شاخصهای سالمت محیطزیستی را جایگزین تولید ناخالص داخلی بهعنوان معیار بهروزی جامعه
میکند.
3. Green New Deal
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در هر صورت ،نمی توان دقیقاً گفت که چه اتفاقی و چه زمانی روی خواهد داد ،چون
این موضوع آشکارا به عملکرد مردم بستگی دارد .این روزها کار من در تالش برای پرده
برداشتن از پویاییِ بحران کنونی در ابعاد گوناگون آن خالصه میشود .هدف من ترسیم
نقشهای از تمامیت اجتماعی است که کنشگران بالفعل و بالقوه بتوانند دغدغههای
متفاوت خود را در آن پیدا کنند ،دغدغههایی که در غیر اینصورت محدود و گسسته
باقی می مانند .با این کار امیدوارم که نقش و جایگاه هر کدام از این دغدغهها را در
چارچوب تصویر کلی نشان دهم؛ و همچنین امکانهای حرکت میان نیروهای اجتماعی
ستیزهجو را ترسیم کنم .هدف بزرگتر من بهمراتب عملیتر است :اینکه نشان دهم
چگونه این نیروها و این دغدغهها میتوانند در قالب یک راهحل رهاییبخش برای بحران
به مؤثرترین شکل بسیج شوند.
موسکرا :توصیف شما کمابیش همچون استراتژی پوپولیستی به نظر میرسد:
این ایده که جامعه از منافع و دغدغههای ذاتاً جزئی و مجزا ساخته شده ،و
چالش پیش رو یکی کردن این منافع گوناگون در قالب یک عاملیت سیاسی
منسجم است .در گذشته نیز از پوپولیسم چپگرایانه با نظر مساعد صحبت
کردهاید ،اما رویدادهای اخیر ظاهراً نشان میدهد که پوپولیسم چپگرا در مقام
یک جنبشْ کارآیی سیاسی محدودی دارد .در عین حال ،ظاهراً پوپولیسم
راستگرا سابقهی بهتری برای خود فراهم کرده است.
فریزر :نخستین بار با ظهور جنبش اشغال والاستریت ،بهطور جدی دربارهی پوپولیسم
فکر کردم .خطابه  99درصد و یک درصد که اساساً بیانی پوپولیستی بود ،من را بهشدت
تحت تأثیر قرار داد .هرچند این صورتبندی وضوح و دقت تحلیلی الزم را برای تحلیل
طبقاتی ندارد ،اما بیدرنگ قابل فهم و بهلحاظ عاطفی بسیار قدرتمند است .این زبان
با سرعت حیرتانگیزی سرتاسر ایاالت متحده را فراگرفت .بخشی از این موفقیت مدیون
شرح و تفصیلهای برنی سندرز بود که از «سیستمی» سخن میگفت که از جانب
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«طبقهی میلیاردرها» «دستکاری» میشود .کلمهی «دستکاری» یا «تقلب» بسیار
قدرتمند از کار در آمد ،و دونالد ترامپ نیز از این نکته غافل نشد ،چنانکه آن را به نفع
خود مصادره کرد و معنای دیگری به آن بخشید.
در هر صورت ،فوران زبان پوپولیستی در سپهر سیاسی ایاالت متحده بسیار چشمگیر
بود .این پدیده ی نوظهور نه تنها گواهی بود بر شکافی عمیق در هژمونی نولیبرالی ،بلکه
همزمان گسستی در زبان جزئینگرِ رایج در میان برخی حلقههای «چپگرا» ایجاد کرد
که در آن زمان مشغولِ در همشکستن دستهبندیهای سیاسی جمعی (همچون
«زنان») در قالب واحدهای هرچه کوچکتر و مجزاتر بودند .صحبت از « 99درصد» در
برابر «یک درصد» در جهت مخالف و به سمت جمعهای بزرگتری حرکت میکرد که
برای من حاکی از عالقه ی رو به رشد در ایاالت متحده نسبت به ایجاد ائتالف فراگیر
چپ بود .گویی مردم ،شاید بدون اینکه هنوز متوجه باشند ،تشنهی تحلیلی بودند که
بر این پیوندها متمرکز باشد ،تحلیلی که بتواند به چپ کمک کند تا بر چندپارگی خود
غلبه کرده و جبههای واحد تشکیل دهد – من این نشانهها را به فال نیک گرفتم.
در همین حین ،مصادرهی ادبیات پوپولیستی از جانب ترامپ ایجاب میکرد که
پوپولیسم چپگرا خود را از پوپولیسم راستگرا متمایز سازد .هر کدام نقشهای از
سلسلهمراتب اجتماعی ارائه میدهد ،از اینکه چه کسی در جایگاه باالدست قرار گرفته
و چهکسی در جایگاه فرودست ،و اینکه چه کسی پای خود را روی گلوی چهکسی قرار
داده است .اما تفاوت این دو نقشه از زمین تا آسمان است .پوپولیسم چپگرا مبنایی
دوتایی دارد که جامعه را به دو شق تقسیم میکند :اقلیت کوچک نخبگان حاکم که از
دسترنج اکثریت وسیع جامعه ،ثروت هنگفتی را برای خود انباشته میکنند – برنامهی
بسیج « 99درصد» علیه «یک درصد» از همینجا منتج میشود .در مقابل ،نقشهی
پوپولیسم راستگرا سه ضلع دارد که جامعه را به سه گروه مجزا تقسیم میکند :در باال
نخبگان «خونخوار» نشستهاند ،در کف آن طبقهی تهیدستان که باری به دوش جامعه
هستند ،و در میان این دو «مردم» شریف قرار دارند که از هر دو سو تحت فشار قرار
گرفتهاند .به این ترتیب ،پوپولیسم راستگرا یکدرصد را هدف قرار میدهد ،اما
1. rigged
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همچنین به مهاجران ،رنگینپوستان ،اقلیتهای جنسی و غیره نیز میتازد .این تصویر
از جامعه و پروژهی سیاسی بسیار متفاوت از تصویر پوپولیسم چپگرا است.
تفاوت دیگر اینجا است که پوپولیسم راستگرا دشمن خود را به شکلی جزئی و ماهوی
تعریف می کند .اگر برای نمونه به گفتار طرفداران ترامپ مراجعه کنیم ،شاهد
«دارودستهی مخفی یهودیانِ پدوفیل» در نوک هرم ،و نیز «متجاوزان مکزیکی» و
«سیاهان تن پرور» در کف آن هستیم ،که هر دو در قالبی فرهنگی و به شکلی عینی
شخصیتپردازی شدهاند .در مقابل ،پوپولیسم چپگرا دشمن خود را بر مبنای کارکرد
آن تعریف می کند ،یعنی با توجه به نقشی که در سیستم اجتماعی ایفا میکند – از
این رو صحبت از «وال استریت» و «طبقهی میلیاردرها» به میان میآید .البته کارکردها
میتوانند به ورطهی هویتها درغلتند ،چنانکه «وال استریت» گاهی جای خود را به
«بانکدارهای یهودی» میدهد .بنابراین ،مرز مطلقی میان این دو گونه پوپولیسم وجود
ندارد ،و آنانکه در سمت چپ این مرز قرار دارند باید توجه زیادی به خرج دهند تا از
لغزیدن به آن سوی مرز جلوگیری کنند .این تفاوت میان دو گونه پوپولیسم ،همچون
تفاوت پیشین ،واجد اهمیت سیاسی و اخالقی است .نباید فراموش کرد که
جامعهشناسیِ دومبنایی و «کارکردیِ» پوپولیسم چپگرا بسیار به حقیقت نزدیکتر
است تا هویتگرایی سهضلعیِ پوپولیسم راستگرا .بخش مالی واقعاً اکثریت عظیم
جامعه را در سرمایهداری معاصر غارت میکند ،در حالیکه «طبقهی تهیدستان» سوار
بر دوش «مردم» نیستند.
مسألهی بعدی اینجا است که آیا پوپولیسم چپگرا ،با چنین تعریفی ،میتواند نقش
یک آرایش یا صورتبندی مرحلهی گذار را ایفا کند که پیروزیهایی را به دست آورد،
دامنهی خود را گسترش دهد ،به نقد اجتماعی خود ژرفا بخشد ،و هر چه بیشتر رادیکال
گردد .مسألهی دیگر این است که آیا پوپولیسم چپ میتواند در مسیر مبارزه مردم را
آموزش دهد ،و تبیین کند که آنها با چه سیستمی در حال مبارزه هستند ،و نیز اینکه
این سیستم دقیقاً چگونه دستکاری شده است .حدس میزنم که پوپولیسم چپگرا
عزیمتگاهِ در دسترسی برای مبارزهی طبقاتی ارائه میدهد .اما نمیتوانم با اطمینان
بگویم که پوپولیسم چپگرا میتواند در ایجاد بینشی اصیل دربارهی چگونگی سازوکار
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«سیستم» و کارهایی که برای تغییر آن باید انجام داد موفق باشد .به گمانم آنها نیازمند
کمک مارکسیستّها در این دو مورد آخر هستند .ببینیم چه میشود.
اکنون با این مقدمات ،کامالً با شما موافقم که سابقهی پوپولیسم چپگرا تا به امروز در
برابر رقیب راستگرای خود چندان چشمگیر نبوده است .بیشک ،پوپولیسم راستگرا
با موفقیت بیشتری حمایت بخش عمدهای از مردم را جلب و حفظ کرده است .اما
بخشی از مشکل به ایفای نقشی ننگین از سوی احزاب و رهبران ظاهراً سوسیال
دموکرات و سوسیالیست در بسیاری از کشورها مربوط میشود که به استقرار و تحکیم
نولیبرالیسم منجر شده است :بیل و هیالری کلینتون در ایاالت متحده ،تونی بلر در
انگلستان ،گرهارد شرودر در آلمان .هر دو پوپولیسم در واکنش به این افتضاح رشد
کردند ،اما نسخهی چپگرای آن تالش کرده خود را از «نولیبرالهای مترقی» متمایز
سازد ،یعنی همانهایی که متولی مالیسازی بودند ،حتی زمانی که میخواستند پایگاه
کارگریِ از دسترفتهی حزب خود را احیا کنند.
در هر صورت ،استراتژی دیگری را در دسترس نمیبینم .برای چپ ضرورت مبرم دارد
که حمایت بخشهایی از طبقهی کارگر را جلب کند که اکنون از پوپولیسم راستگرا
حمایت می کنند .ناگفته نماند که این فرایندْ عملیاتی است بسیار حساس .از یک سو،
نباید ذرهای سازش با نژادپرستان عضو اتحادیههای کارگری به خرج داد .از سوی دیگر،
نباید فرض کرد که نژادپرستانْ اکثریت قاطع کارگرانی را تشکیل میدهند که به ترامپ
یا جاییر بولسونارو رأی دادهاند .اگر به این دام بیفتیم ،دیگر قافله را باختهایم .در عوض،
باید با این فرض شروع کنیم که بخش عمدهای از این رأیدهندگان میتوانند به
واسطهی پوپولیسم چپگرا ،به جبههی چپ ملحق شوند .البته واقعیت این است که
بسیاری از آنها پیشتر به چهرههایی همچون لوال یا باراک اوباما رأی داده بودند ،و
گردش به راست آنها ،بعدتر با از میان رفتن امیدشان ،رخ داد .کاری که پوپولیسم
چپگرا میتواند و باید انجام دهد ،تصدیق نارضایتیهای بهحق آنها است ،درحالیکه
تفسیر متفاوتی از دالیل نهفته در پس آن ارائه میدهد ،و توضیح میدهد که دقیقاً
چهکسی دارد چه چیزی را دستکاری میکند ،و اینکه چرا تمرکز بر تهیدستانِ داغ
لعنتخورده راه به جایی نمیبرد ،و در نهایت اینکه اگر از احزابی حمایت کنند که در
صفوف طبقهی کارگر شکاف میاندازند ،هرگز قدرت کافی برای شکست مقصر و عامل
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اصلی (سرمایهی جهانی و مالیهی جهانی) پیدا نخواهند کرد .به بیان دیگر ،در شرایط
حاضر حداکثر امید ما میتواند به پوپولیسم چپگرایی باشد که بتواند در زمان مناسب
به یک جنبش سوسیالیستی از گونهای جدید ارتقا یابد.
موسکرا :مبارزهی طبقاتی در کجای این تکامل پوپولیسم چپگرا به جنبش
سوسیالیستی قرار میگیرد؟ برخی استدالل میکنند که تأکید پوپولیستی بر
متحد ساختن تضادهای چندگانه در قالب یک «مردم» نمادین نمیتواند با
سیاست سوسیالیستی سازگار باشد – یا حداقل با برداشتی از سیاست
سوسیالیستی که قدرت طبقهی کارگر را به شکل «ساختاری» میفهمد ،یعنی
با شروع از نقطهی تولید ،جایی که کارگران بالقوه میتوانند از اهرم فشار خود
بهعنوان تولیدکننده استفاده کنند تا به دستآوردهای سیاسی و مادی برسند.
به نظر میرسد آنچه شما «مبارزات مرزی» مینامید میتواند سرنخهایی ارائه
دهد .میتوان چنین بردا شت کرد که «مبارزات مرزی» شکل مشخصی از
مبارزهی طبقاتی است که بنابر تبیین شما در زمینه فهم بسطیافته از
سرمایهداری رخ میدهد .آیا چنین برداشتی درست است؟
فریزر :به شکل تاریخی ،دستکم در مارکسیسم سنتی و جنبشهای کارگری و
سوسیالیستیِ جریان اصلی ،گرایشی به درکی محدود از مبارزهی طبقاتی وجود داشته
است ،چنانکه مبارزه را [صرفاً] در نقطه تولید و بر سر نرخ و توزیع ارزش اضافیِ ناشی
از استثمار کار مزدی در کارخانهها در نظر میگیرند .و البته قرار است که این مبارزات
به آن سوی دروازههای کارخانه گسترش یافته ،و بعدی سیاسی بیابند ،و آرمانهای
دیگری را در ساحتهای دوردست برای خود تعریف کنند .با وجود این ،گمان میکنم
که این تصویر از مبارزهی طبقاتی ،که بیشتر درگیر کار مزدی در محیط صنعتی است،
روی هم رفته تصویر بسیار قدرتمندی است.
این تصویر از مبارزهی طبقاتی بسیاری را بر آن داشته است تا علیه «ذاتگرایی
طبقاتی» استدالل کنند (اصطالحی که شانتال موف و ارنستو الکالئو برای نقد نگاه
سنتی به کار میبرند) .در این مباحثات ،افراد استدالل میکنند که مبارزهی طبقاتی
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تنها شکل مبارزه در جوامع سرمایهداری نیست ،و بینش حقیقی از جامعه را در انحصار
خود ندارد .آنانکه ذاتگرایی طبقاتی را نکوهش میکنند مدعی هستند که
سوسیالیستها و مارکسیستها حق انحصاری برای تعیین تمام اشکال ستم و بیعدالتی
ندارند .و در واقع ،جوامع سرمایهداری به طور تاریخی میدانِ مبارزات عظیم بر سر کارِ
وابسته و غیرآزاد ،و همچنین دیگر اشکال ستم و سلطه بودهاند ،که طیف گستردهی
آنها در چارچوب پارامترهای متعارف مبارزهی طبقاتی نمیگنجد .به بیان دیگر ،میتوان
از یک موضع گفت« :مبارزه ی طبقاتی همین یک تعریف مشخص را دارد ،و بنابراین،
باید مبارزات غیر طبقاتی را تصدیق کنیم ،زیرا واجد معنا و داللتهایی دیگر هستند».
اما از چشماندازی دیگر میتوان گفت که مشکل به تعریف محدود آنها از مبارزهی
طبقاتی برمیگردد .اگر به بخش ابتدایی صحبتهایمان بازگردیم ،گفتیم که با فهم
بسطیافته از سرمایهداری میتوانیم مبارزهی طبقاتی را از منظر متفاوتی ببینیم.
همانطور که سرمایهداری صرفاً یک اقتصاد نیست ،طبقه نیز به مبارزه در نقطهی تولید
ختم نمیشود .اگر سرمایهداری را بهگونهای بفهمیم که دربرگیرندهی تمام این شرایط
زمینهای باشد -یعنی همان شرایط ضروری برای ایجاد مکان تخصصیشدهای که در
آن ارزش اضافه از قبل استثمار کار مزدی انباشته میشود – آنگاه میتوانیم بفهمیم
که کار بازتولیدی بخشی به همان اندازه ضروری از این سیستم و شرط الزم برای
جفتوجور شدن اجزای آن است .حال اگر همین استدالل را به طبیعت ،کاالهای
عمومی ،ظرفیتهای تنظیمکننده ،و اشکال حقوقی که آنها را سیاسی در نظر میگیریم
تعمیم دهیم،آنگاه بهخوبی درمییابیم که این مبارزات نیز مبارزاتی ضدسرمایهداری ،یا
دستکم مبارزاتی علیه بخشهایی اساسی از نظام سرمایهداری هستند .اگر این مبارزات
در قالب درستی قرار بگیرند – البته در نظر داشته باشید که همیشه چنین نمیشود –
آنگاه میتوان آنها را نیز به عنوان مبارزهی طبقاتی درک کرد.
مبارزه بر سر بازتولید اجتماعی در واقع به لحاظ تاریخی بخشی از مبارزهی طبقاتی
1

بوده است .در کنه مطالبهی جنبش کارگری برای دستمزد متناسب با معیشت خانوار
نزاع بر سر بازتولید اجتماعی نهفته است .این مطالبه هم مبارزهای برای شرایط استخدام
1. Family wage
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به معنای دقیق کلمه بود ،و هم مبارزهای برای شرایط بازتولید اجتماعی و زندگی
خانگی .البته مطالبهی دستمزد بر مبنای خانوار برای زنان یا بخشهایی از طبقهی
کارگر که واجد شرایط سرپرست خانوار نبودند چندان مفید از کار در نیامد .اما میبینید
که بسته به اینکه چگونه از مبارزهی طبقاتی صحبت کنیم ،امور میتواند بهسرعت در
هم پیچیده شود.
پس به یک معنا ،بهترین راهحلْ بازتعریف طبقه و مبارزهی طبقاتی بهگونهای است که
ظرفیت بیشتری داشته باشد .اما ،در عین حال ،باید با دقت مشخص کنیم که منظور
از معنای دیگری از مبارزهی طبقاتی چیست .اینجا به یک دغدغهی مشخص اشاره
دارم :یافتن بهترین راه برای ترویج اتحادهای گستردهای که بدان نیاز داریم تا بر
قدرتهای عظیمِ مستقر بتازیم و بر آنها چیره شویم.
در نگاه اول ،به نظر میرسد بیان اینکه مبارزاتِ ظاهراً متنوع ،جملگی مبارزهی طبقاتی
هستند امکانات جدیدی را میگشاید :ما همه با هم هستیم ،و دشمن ما یکی است .اما
اگر به همین مسیر ادامه دهیم و نگاهی بسطیافته به سرمایهداری داشته باشیم – و در
نتیجه نگاهی بسطیافته به مبارزهی طبقاتی و مبارزهی ضد سرمایهداری – آنگاه بر
دوش ما است که با دقت به این نکته توجه کنیم که این مبارزات متنوع از چه جنبههایی
به شکل بی واسطه هماهنگ نیستند .این مهم کاری است سیاسی ،و در واقع کار شاق
سیاسی .بار دیگر به ایدهی پوپولیسم چپگرا میرسیم :باید نقشهای ترسیم کنید که
نشان دهد این مبارزات چگونه با یکدیگر جفتوجور میشوند ،و نیز اینکه در چه
حالتهایی این مبارزات یکدیگر را تضعیف میکنند ،و با چه رویکردی میتوان از این
حالتها پرهیز کرد.
در تبیین مبارزات مرزی ،گاه به چشماندازهای کارلپوالنی مراجعه کردهام .پوالنی بدون
استفاده از این اصطالح ،عمالً بر مبارزهی مرزی میان جامعه و آنچه او بازار خودتنظیمگر
میخواند -که ما میتوانیم آن را اقتصاد بخوانیم – متمرکز بود .نکتهی جالب توجه و
پربار این رویکرد آنجا است که مبارزه دیگر صرفاً بر سر شکل توزیع ارزش اضافی نیست.
کشمکش سر این است که چه چیزی صرف و نحو زندگی را تعریف خواهد کرد ،یعنی
اینکه آیا در یک اجتماع مشخص،دست سرمایه باز خواهد بود یا خیر.

گفتوگو با نانسی فریزر  /ترجمهی کیوان مهتدی و آنیشا اسدالهی

اینجا با پرسشهایی عمیق مواجه میشویم دربارهی اینکه عمالً چه کسی در جامعه
قدرت الزم را برای تعیین صرف و نحو زندگی در اختیار دارد .در جوامع سرمایهداری،
این پرسشها بهشکلی نامحسوس از برنامههای سیاسی حذف میشوند ،و به دور از
چشم ما ،این اختیار به سرمایه و افرادی اعطا میشود که متصدی انباشت سرمایه
هستند.
صحبت کردن از مبارزات مرزی به معنای فراروی از مسألهی توزیع بهگونهای است که
پرسش از چگونگی سازماندهی صرف و نحو زندگی مطرح گردد .مبارزات مرزی میگوید
که یک مسألهی بنیادین و واقعی وجود دارد ،دربارهی اینکه مرز میان جامعه و طبیعت،
میان کار مزدی ،سایر فعالیتهای مراقبتی در اجتماعات و روابط خویشاوندی و غیره را
چگونه ترسیم میکنیم .این پرسشها به اینجا ختم میشود :مرزهای مشروعی که بازار
بتواند درون آن فعالیت کند کدام است؟ چه چیزهایی مشروعیت الزم برای خرید و
فروش را دارند؟ به نظرم نکتهی مهم هنگام صحبت از مبارزات مرزی اینجا است که
نشان میدهد این امور همواره در جوامع سرمایهداری مورد نزاع بودهاند .به بیان دیگر،
آنها جایگزین مبارزهی طبقاتی نیستند ،بلکه مبارزهی طبقاتی گاه در قالب مبارزات
مرزی تجلی مییابد ،و مبارزات مرزی نیز -اگر همهچیز درست پیش رود -گاه شکل
مبارزهی طبقاتی را به خود میگیرد.
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چهگونه خرید خانه برای بسیاری
غیرممکن شد؟
لیدیا مکموالن ،هیالری آبزبورن ،گری بالیت و
پامال دانکن
ترجمهی خسرو آقایی

بحران مسکن در بریتانیا
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بریتانیا بحران مسکن دارد :در دهههای اخیر هزینهی خرید خانه با سرعتی بیش
از افزایش دستمزدها رشد داشته است و این باعث شده که بسیاری از کارگران از بازار
مسکن خارج شوند.
در برخی نواحی ،وامهای با سپردهی اندک کمکی به خرید خانه نمیکند چون آنها
که قرار است از این راه صاحبخانه شوند نمیتوانند از پس پرداخت اقساط ماهانه
برآیند و در نتیجه پیش از آنکه دست به کار خرید خانه شوند باید مبالغ هنگفتی
پسانداز کنند.
اجاره ی باالی خانه در بخش خصوص این کار را دشوار ساخته است ،ضمن اینکه
باعث شده است که در برخی نواحی  %40مستأجرین برای پرداخت هزینهی اجاره و
خدمات شهری محتاج کمکهای دولتی باشند .تعداد خانههای اجتماعی در مقایسه با
قبل کمتر شده است و در نتیجه بسیاری خانوارها چارهای جز اجاره کردن ندارند و
1

اغلب اجارهای که میپردازند بیشتر از اقساط معمول وام مسکن است.
در مطلب حاضر به اختصار نشان خواهیم داد که چگونه وضعیت مسکن در بریتانیا
به اینجا رسیده است.
197۰
اوضاع همیشه هم اینگونه نبوده است...
بنا بر آمار دولتی ،در اوایل دههی  70تقریباً یک سوم خانهها در سراسر بریتانیا
خانههای ارزانقیمت اجتماعی بودند که توسط مقامات محلی در اختیار متقاضیان قرار
میگرفت .این بدیل مطلوبی برای مالکیت خانه بود .اما برای آنها که قصد خرید داشتند
نیز میانگین قیمت مسکن در بریتانیا  4057پوند بود .اما به دههی بعد که میرسیم
اوضاع شکل دیگری به خود میگیرد.
 .1خانههای اجتماعی در بریتانیا خانههایی هستند که با قیمتهای مناسبی به متقاضیانی عمدتاً از طبقهی کارگر
اجاره داده میشود .تأمین خانههای اجتماعی برای بخش های وسیعی از جمعیت از اوایل قرن بیستم و باالخص با
پایان گرفتن جنگ جهانی اول آغاز شد .از اوایل تا سال  2011اکثر سکونتهای استیجاری در بریتانیا از نوع «مسکن
اجتماعی» (یا «مسکن شورایی») بود اما از آن سال به بعد تعداد خانههای اجارهای خصوصی از خانههای اجتماعی
پیشی گرفت.
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نمودار  .1سهم بخشهای مختلف از مجموع خانههای مسکونی در بریتانیا از دههی  7۰به این سو
بهشدت تغییر کرده است

نمودار موجودی مسکن در بریتانیا بر حسب نوع استیجار در فاصلهی سالهای -1970
 .2018منبع :وزارت مسکن ،محالت و دفاتر دولتی محلی
19۸۰
طرح حق خرید ،خبر بدی برای مسکن اجتماعی بود
اگر به دنبال نقطهی آغازی برای بحران کنونی مسکن میگردیم ،میتوانیم از طرح
حق خرید آغاز کنیم .این طرح به مستأجران خانههای شورایی امکان میداد تا این
خانهها را با قیمتی کمتر از قیمت بازار خریداری کنند .این امکان از مدتها پیش وجود
داشت ،اما دولت تاچر با تخفیفهای کالنی که در قانون مسکن سال  1980برای آن
در نظر گرفت جان مضاعفی به آن بخشید .به مرور زمان ،از مجموع مبالغی که شوراها
برای ساخت خانههای جدید در اختیار داشتند ،و در نتیجه از تعداد این خانهها کاسته
شد.

چهگونه خرید خانه برای بسیاری غیرممکن شد؟

نمودار  .2از سال  ،19۸۰تعداد خانههای شورایی در بریتانیا مستمراً کاهش یافته است.
منبع :وزارت مسکن ،محالت و دفاتر دولتی محلی

19۸5
طرح حق خرید باعث جهش بزرگی در تعداد صاحبان خانه در بریتانیا شد.
طی پنج سال (از  1980تا  )1985فقط در انگلیس (یعنی بدون در نظر گرفتن
ایرلند شمالی و اسکاتلند) نیم میلیون خانهی شورایی ذیل طرح حق خرید به فروش
رفت .فروشهایی که ذیل حق خرید انجام گرفت ،تخریب خانههای قدیمی ،و انتقال
داراییهای به تعاونیهای مسکن که متعاقباً انجام گرفت ،مجموعاً باعث شد که از دههی
 80به این سو مسکن شورایی افول کند.
دهههای  19۸۰و 199۰
دسترسی به وامهای مسکن آسانتر شد  ...اما ریسک سیستم افزایش یافت
در همان حال که تعداد خانههای شورایی کاهش مییافت چیز دیگری داشت شکل
میگرفت .بخش مالی اقتصاد دست به کار یک مقرراتزدایی در مقیاس وسیع شد که
در تمام دههی  80ادامه یافت .دسترسی به وام رهنی آسانتر شد و میزان بهره را هم
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وامدهندگان به دلخواه خود تعیین میکردند .دیگر برای وام گرفتن نیازی نبود ثابت
کنید توانایی پسانداز کردن دارید .به این ترتیب پول بیشتری وارد سیستم شد.
19۸۸
قانون مسکن سال  ،1988بیش از پیش از توان شوراهای محلی برای تهیه مسکن
کاست
قانون مسکن  ،1988تعاونیهای مسکن را قادر ساخت تا برای ساختن خانههای
جدید و تعمیر خانههای کنونی از پول بخش خصوصی استفاده کنند .تأمین مالی
تعاونیهای مسکن ،که سازمانهای مستقل غیرانتفاعی بودند ،در اصل از طریق
فعالیتهای خیریه انجام میگرفت اما در دههی  70این امکان را یافتند که برای ساخت
خانه به منابع صندوقهای دولتی دسترسی پیدا کنند .قانون جدید سال  1988به
تعاونیها اختیارات و قدرتهایی داد که شوراها نداشتند و از این رو خیلیها مالکیت
خانهها را به تعاونیها منتقل کردند .تا سال  ،1997مالکیت  250هزار خانه منتقل شده
بود و این روند در دولت حزب جدید کارگر نیز ادامه یافت.
یکی از تازههای این قانون ،استیجار تضمینی ( )assured shorthold tenanciesبود
که باعث میشد تملک یک دارایی استیجاری برای سرمایهگذاران منفرد (حقیقی)
جذابتر شود و این از دیگر عوامل تأثیرگذار در افزایش قیمت خانه بود.
اواخر دههی  ۸۰و اوایل دههی 9۰
فروپاشی بازار مسکن
از سال  1983قیمت خانه بهشدت افزایش یافت اما با رسیدن نرخهای بهره به %15
و ورود اقتصاد به وضعیت رکود ،در انتهای این دهه بازار مسکن دچار فروپاشی شد.
سقوط بازار مسکن در اوایل دههی  90باعث شد که بسیاری از وامگیرندگان در وضعیت
ارزش خالص منفی قرار گیرند یعنی مبلغ وامشان از ارزش خانهای که وثیقه وام بود
بیشتر شد.
برخی وامگیرندهها کلید خانههاشان را تقدیم وامدهندگان کردند و برخی دیگر با
مشکل اقساط عقبافتاده مواجه شدند .تملک ثانویه (مصادرهی وثیقهها توسط

چهگونه خرید خانه برای بسیاری غیرممکن شد؟

وامدهندگان) رو به افزایش گذاشته و در سال  1991با  75500مورد به اوج خود رسید.
خانههای مصادرهشده بار دیگر به بازار عرضه شدند و این قیمتها را بیش از پیش
کاهش داد.

نمودار  .3در فاصلهی سالهای  19۸9تا  ،1991مصادرهی خانهها در انگلیس و ولز افزایش چشمگیری
داشت.
منبع :وزارت مسکن ،محالت و دفاتر دولتی محلی

1992
بروز مشکل بزرگ عرضه و تقاضا
با کمتر شدن کنترلهایی که بر وامگیری اعمال میشد قاعدتاً افراد بیشتری
میتوانستند خانه بخرند ،اما پایین بودن نرخ تولید خانههای جدید باعث خنثی شدن
این تأثیر میشد .در سال  ،1992تعداد خانههای جدید تکمیلشده در انگلستان
 179100عدد بود ،که در مقایسه با  20سال قبل به نصف رسیده بود .تقاضای فزاینده
باعث باال رفتن قیمتها شد.
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نمودار  .4از سال  ،197۰عرضه ساالنه خانههای جدید در بریتانیا مستمراً کاهش داشته است.
منبع :وزارت مسکن ،محالت و دفاتر دولتی محلی

1993
قیمت خانه دوباره باال میرود ...اما دستمزدها از قیمتها عقب میافتند
از پایان سال  1993قیمت خانه دوباره افزایش یافت .بر اساس «شاخص قدرت
خرید در مقیاس کشوری» ،طی  10سال ،قسط وامها که به اندازهی یکپنجم دستمزد
میانگین یک خانه-اولی بود تقریباً به یکسوم آن رسید.
1996
خرید-برای-اجاره رواج مییابد
در سپتامبر « ،1996انجمن اجارهدهندگان امالک مسکونی» ) (ARLAبه همراه
چهار وامدهنده« ،طرح خرید برای اجاره» را به راه انداختند .با این کار سرمایهگذاری
افراد در امالک مسکونی آسانتر شد چرا که وامهای تخصصی در اختیار آنها قرار
میگرفت که درآمد حاصل از کسب اجاره نیز در آنها لحاظ شده بود .طی دو دهه پس
از آن ،تنزل نرخهای بهره و افزایش قیمت خانهها باعث شد که عدهی بیشتری به بازار
ملک بهعنوان یک گزینهی خوب سرمایهگذاری راغب شوند .در سال  2014تقریباً 200

چهگونه خرید خانه برای بسیاری غیرممکن شد؟

هزار وام خرید-برای-اجاره به تأیید رسید .این طرح نه فقط بازار اجاره را وسعت بخشید
بلکه عامل دیگری شد در جهت افزایش قیمت خانه.
1999
بانک «نورثرن راک» وام یکجا ( )Togetherرا راه انداخت ،یک وام خرید مسکن
که به وامگیرندگان این فرصت را میداد تا وامی به ارزش  %125ملکی که قصد خریدش
را دارند اخذ کنند .کل خانههای جدیدی که آن سال شوراها در بریتانیا ساختند فقط
 50واحد بود.
2۰۰5
هشدارها درخصوص «وامهای بدون فیش حقوقی» به صدا درآمد.
از دیگر نوآوریها در بازار مسکن ،وامهای خود-گواه بود .این وامها به این منظور
طراحی شده بود که به خویشفرماها و سایر وامگیرندگانی که از چند منبع مختلف
درآمد دارند کمک شود تا بدون نیاز به نشان دادن فیش حقوقی بتوانند وام بگیرند .اما
با باال رفتن قیمتها در بازار مسکن در اوایل دهه  2000این وامها ،در کنار وامهای
«سریع» که درآمدها در آنها وارسی نمیشد ،رواج بیشتری یافتند .نهادهای نظارتی و
سیاستمدارها شروع کردند به ابراز نگرانی درخصوص این بخش از بازار.
وامهای فقط-بهره نیز متداولتر شدند چون وامگیرندگانی که از پس پرداخت
ماهیانه بخشی از وام خانه خود بر نمیآمدند گزینهی کمهزینهتر را انتخاب کردند و به
این امید بستند که افزایش قیمت خانه ادامه یابد و نهایتاً بتوانند کل مبلغ وام را
بپردازند .پس از بحران بانکی و به منظور مهار کردن بازارِ این نوع وامدهی ،مقررات
سفت و سختی حاکم شد.
2۰۰7
میانگین قیمت خانه در بریتانیا اشک بسیاری را در آورد ...و بعد نوبت به بحران
اعتباری رسید
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قیمت خانه در بریتانیا افزایش شدیدی یافت ...و بعد شرکت آمریکایی لیمان برادرز
اعالن ورشکستگی کرد و این سرآغاز یک سقوط مالی در سرتاسر جهان شد.
وامدهندههای بریتانیای ،محصوالت وامی پرریسکتر را از بازار جمع کرده و وامدهی را
بهشدت کاهش دادند .نتیجه آنکه وام گرفتن دشوارتر شد ،بهخصوص حاال که رکود
به مشاغل و پساندازهای مردم آسیب زده بود .در شرایطی که عرضهی مسکن اجتماعی
آب میرفت و بسیاری به وامهای بانکی دسترسی نداشتد ،عدهی بیشتری به اجبار به
قرض گرفتن از وامدهندگان خصوصی روی آوردند .نسبت امالکی که در تملک ساکنان
بود به کل امالک ،رو به کاهش نهاد.

نمودار  .5در فاصلهی اوت  199۰تا اوت  2۰۰7میانگین قیمت خانه تقریباً سه برابر شده است .برگرفته از
شاخص قیمت خانه ( )HPIدر بریتانیا.
میانگینهای ساالنه از روی میانگینهای ماهانه  HPIمحاسبه شدهاند.

2۰۰۸-2۰۰7
برای خیلیها دوران سختی بود و برای برخی دیگر فرصتی مغتنم.

چهگونه خرید خانه برای بسیاری غیرممکن شد؟

با گسترش تبعات بحران اعتبار در سراسر کشور ،تالش شد تا روند تملک مجدد
(مصادره) کنترل گردد .این کار با پایین نگه داشتن نرخ بهره در حدی بیسابقه و
همچنین اعمال برخی مقررات انجام گرفت که به وامدهندگان فشار میآورد تا هر چه
در توان دارند انجام دهند تا مردم خانههاشان را از دست ندهند.
ارزانی اعتبار کمک کرد تا مردم خانههایشان را از دست ندهند و در عین حال باعث
شد که بازار ملک برای کسانی که نقدینگی کافی داشتند سرمایهگذاری جذابی گردد و
این طی چند سال پس از آن به برخی بخشهای بازار جان دوبارهای بخشید.
2۰۰9
درصد کسانی که در خانههای شورایی ساکناند کاهش یافته است
در بریتانیای کبیر ،درصد خانههای تأمین شده از سوی شوراها از  %32در سال
 1977به  %9در سال  2009رسید .این رقم در یک دهه پس از آن نیز کاهش یافت و
در  2018به  %7رسید .در سال  ،2009نرخ بهره برای واجدین صالحیت اخذ وام از
هر زمان دیگری کمتر بود .نرخ بهرهی پایه تا  %0.5کاهش یافت و به تبع آن از هزینهی
وامهای خانه نیز کاسته شد.
2۰1۰
تعداد خانههای تازهساخت به پایینترین حد رسید
تعداد خانههای تازه ساخت در بریتانیا به  135990عدد کاهش یافت که کمترین
میزان از سال  1946بود .در  2013این مقدار باز هم رکورد زد و به  135590عدد
رسید .اما جمعیت کشور و به تبع ،تقاضا برای مسکن ،همچنان رو به افزایش بود.
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نمودار  .6از آغاز قرن بیست و یکم ۸ ،میلیون نفر به جمعیت بریتانیا اضافه شده است.
منبع :دفتر آمار ملی ()ONS

2۰1۰
در همان سال ،دولت ائتالفی طرح «اجارهی ارزان» را ارائه کرد که بسیاری به
دیدهی تردید به آن مینگریستند
دولت ائتالفی شکل جدیدی از اجارهداری را با نام «اجارهی ارزان» مطرح کرد که
بنا بر آن ،مستأجرین  %80نرخ بازار اجاره را میپرداختند که البته بسیار بیشتر از
نرخهای پرداختی مسکن اجتماعی بود .دولت امید داشت که با این طرح امکان ساخت
خانههای بیشتری فراهم شود .اما این قیمتها بسیار بیش از استطاعت بسیاری از افراد
کم-درآمد در برخی نواحی کشور بود :شورای وستمینیستر در سال  2013هشدار داد
که با  %80نرخ اجارهی بازار ،یک خانواده میبایست حداقل  58هزار پوند در سال درآمد
داشته باشد تا بتواند خانهای یک-خوابه اجاره کند.
2۰13
ظهور طرح کمک-به-خرید
پس از بحران بانکی ،بازار مسکن در خارج از لندن اوضاع خوبی نداشت،
ساختوسازها بهکندی پیش میرفت و از آنجا که وامدهی هنوز مشروط به داشتن یک
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سپردهی کالن بود تعداد خریداران اولین خانه در حال کاهش بود .در این شرایط دولت
با عرضهی دو طرح کمک-به-خرید «اقدام به مداخله چشمگیری کرد تا بازار مسکن از
تک و تا نیفتد» .یکی از طرحها برای اعطای وام به خانههای جدید بود که بر پایهی
یک طرح ازپیش موجود برای خریداران خانه اول طراحی شده بود و طرح دوم به
وامدهندگان تضمینهای دولتی میداد تا بتوانند از نو وامهایی معادل  95درصد قیمت
ملک بدهند.
درست یک هفته بعد ،اقتصاددانهای «ادارهی مسئولیت بودجه» که یک ادارهی
مستقل محسوب میشود هشدار دادند که این کمک-به-خرید باعث باال رفتن قیمتها
میشود و در عین حال تأثیر ناچیزی بر افزایش تقاضا دارد.
2۰15
جورج اوزبرن مالیات مالکان خانههای مسکونی را افزایش داد.
سالهای سال مالکین خانههای مسکونی از وامهای ارزان منتفع شده بودند و این
وامها به خاطر قوانینی که تا  %45بهره وام را مشمول معافیت مالیاتی میکردند بیش
از پیش کمهزینه شده بودند.
جورج اوزبرن که در آن زمان عضو کابینه بود بسیاری را با بودجهی بهاری (که به
آن بودجهی کوچک نیز میگویند) شگفتزده کرد چون در بودجه آمده بود که در سال
 2017این  45درصد به  20درصد کاهش خواهد یافت و اینکه اشخاص دیگر به طور
پیشفرض مستحق معافیت  10درصدی برای جبران استهالک طبیعی خانه نخواهند
بود .در نوامبر  2015او ضربهی بعدی را وارد کرد و اعالم کرد که در آوریل سال بعد
خانههای دوم مشمول  3درصد مالیات بیشتر خواهند شد .معنای این تغییرات این بود
که صاحبان خانههای مسکونی دیگر مزیتی در مقایسه با خریداران خانه اول نداشتند.
2۰19-2۰1۸
ترزا می امکان وامگیری را برای شوراهای محلی فراهم کرد
ترزا می ،نخستوزیر وقت ،سقف وامگیری برای خانهسازی را برای شوراها برداشت
با این امید که این اقدام باعث افزایش تعداد خانههای ساختهشده توسط شوراها شود
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اما البته فقط به اندازهی ساالنه 10هزار خانهی جدید بیشتر .یک سال پس از اعالن
رفع محدودیت ،تحقیقات نشان میداد که برخی شوراها دست به کار خانهسازی شدهاند
و انتظار میرفت که به 10هزار واحد مسکونیای که دولت هدف گرفته بود تحقق یابد،
تا اینکه همهگیری کووید 19-رخ داد.
2۰2۰
همهگیری کووید 19-بریتانیا را درگیر میکند
بازار مسکن در مارس این سال مشمول شهربندان (مقررات منع آمد و شد و تعطیلی
کسبوکارها) شد اما علیرغم آنکه همهگیری اغلب بخشهای اقتصاد را مختل کرده
بود ،بازار مسکن پس از بازگشایی یک دورهی رونق را تجربه کرد .بنا به دفتر آمار ملی،
در طول سال  2020قیمت خانه در بریتانیا  8.5درصد رشد داشت .این افزایش قیمت
تا اندازهای بهخاطر هجوم مردم برای خرید در طول «مهلت عوارض تمبر» 1بود که قرار
است در پایان ژوئن  2021خاتمه یابد و در پایان سپتامبر نیز نرخها به اندازهی معمول
بازگردد .عامل مؤثر دیگر در افزایش قیمت« ،رقابت برای زیربنای بیشتر» بود که باعث
شد قیمت هر متر مربع خانههای بزرگ از خانههای کوچک سبقت گیرد.

 1در تابستان سال  ،2019دولت بریتانیا اعالم کرد که تا  31مارس سال  ،2020نخستین  500هزار پوندی که در
معامالت مسکن افراد مبادله میشود مشمول عوارض تمبر نخواهد شد .این مهلت تا  30ژوئن تمدید شد.

چهگونه خرید خانه برای بسیاری غیرممکن شد؟

نمودار  .7علیرغم همهگیری کووید ،19-قیمت خانه از ماه مه  2۰2۰مستمراً افزایش داشته است.
برگرفته از شاخص قیمت خانه (( )HPIمیانگین قیمت ماهانه برای تمامی انواع امالک)

***
فروش چندین و چند سالهی خانههای اجتماعی در کنار بیش از دو دهه سرازیر
کردن نقدینگی به بازار مسکن بهواسطهی وامهای ارزان باعث شد که خانوادههای فاقد
مسکن در شرایط دشواری قرار گیرند .اجارههای باال مانع از آن میشود که افراد بتوانند
برای گرفتن وامهایی که ماه به ماه ارزانتر میشوند به قدر کافی پول پسانداز کنند.
لگامگسیختگی قیمت خانه به این معنا است که برخی هیچگاه نمیتوانند چنان
سپرده ی بانکی بزرگی جور کنند که به اتکای آن وام بگیرند .در عین حال پایین بودن
نرخهای بهره باعث جذابیت بازار ملک برای سرمایهگذاران شده است و به آنها که از
پس تهیهی سپردهی بانکی برمیآیند کمک کرده است که پولهای هنگفتی برای خرید
جور کنند اما این فایدهای به حال کسانی که دارند پسانداز میکنند ندارد.
سروسامان دادن به این اوضاع کار سادهای نیست اما میتوان برای بهبودش کارهایی
کرد.
پیوند با منبع اصلی:
?UK housing crisis: how did owning a home become unaffordable
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ساختار طبقاتی در جهان و فرایند تغییر آن در دورهی 2019-2000
«همانگونه که بازتولید ساده همواره رابطهی سرمایهای ،یعنی ...رابطهی سرمایهداران با کارگران
مزدبگیر ...را بازتولید میکند ،بازتولید گسترده ،یعنی انباشت ،رابطهی سرمایهای با سرمایهدارانی
بیشتر یا سرمایهدارانی بزرگتر در یک قطب ،وکارگران مزدبگیر در قطب دیگر ،را بازتولید میکند...
ازاینرو ،انباشت سرمایه به افزایش پرولتاریا میانجامد».
کارل مارکس ،دستنوشتههای اقتصادی :سرمایه جلد اول ،فصل بیست و پنجم
«این تصور روبهرشد که نهادهای اجتماعی موجود نامعقول و ناعادالنهاند ،این
که خِرد به بیخِردی و درست به نادرست تبدیل شده است ،تأیید این است که
نظم اجتماعی موجود که با شرایط اقتصادی پیشین سازگار بود ،قابلدوام نیست».
کارل مارکس ،سوسیالیسم :تخیلی و علمی (فصل سه)
« مادام که افراد فرانگیرند در پس هر یک از جمالت ،اظهارات و وعده و
وعیدهاى اخالقى ،دینى ،سیاسى و اجتماعى منافع طبقات مختلف را جستجو
کنند ،در سیاست همواره قربانى ...فریب و خودفریبى بوده و خواهند بود».
لنین ،مجموعه آثار ،جلد 19

مقدمه
تالشی اتحاد جماهیر شوروی و نظام اقتصادی-سیاسی موجود در تمامی کشورهای
اروپای شرقی و مغولستان در اواخر دههی  1980از یک سو ،و تهاجم اقتصادی-سیاسی
نولیبرالیسم در کشورهای سرمایهداری پیشرفته همراه با برتری نظامی-اقتصادی ایاالت
متحده و رویآوردن چین ،ویتنام ،الئوس و کوبا در دهههای  1990و  2000به درجات
مختلف به «اصالحات» اقتصادی مبتنی بر بازار کار و گسترش فعالیت بخش خصوصی
داخلی و خارجی در عرصه ی تولید و گردش متکی بر منطق سود ،از سوی دیگر ،به
جهانیشدن سرمایهداری سرعت بخشیده است .هماکنون ایاالت متحده هنوز قدرت
اقتصادی اصلی در جهان است ،اما چین و اتحادیهی اروپا در تجارت و سرمایهگذاری
جهانی با آمریکا بهشدت رقابت میکنند .در واقع ،تثبیت نسبی این فرایند در دههی
 ،1990برخالف دورهی پس از جنگ جهانی دوم ،همراه بوده است با جایگزینی لیبرالسم
اقتصادی-سیاسی توسط نولیبرالیسم و ،بهرغم ظاهر آن ،آغاز زوال قدرت هژمونیک
قبلی بدون وجود جانشینی مشخص در مرحلهی نولیبرالیسم امپریالیستی است .در
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نتیجه ،بدیهی است که در چنین شرایطی مبارزه برای کسب هژمونی جهانی شدت
یابد.
امروزه نظام سرمایهداری جهانی دچار مشکالت تاریخی متعددی است و بهشدت
بحران زده است 1.این بحرانها و مشکالت عبارتند از مشکل پایان دادن به پاندمی
کووید  ،19رکود جهانی (در سالهای  2009-2008و  ،)2021-2020نابرابریهای
شدید و عمیق در درون ملت -دولتها و در عرصهی بینالمللی ،بدهیهای شرکتها و
خانوارها ،دولتها و بحران هماهنگی مابین بلوکهای اقتصادی و سیاسی (ایاالت
متحده ،چین ،اتحادیه ی اروپا ،برزیل ،فدراسیون روسیه ،هند ،چین و آفریقای جنوبی
و غیره) .گذشته از این ،و در ارتباط با بحرانهای مذکور ،مشکالت اجتماعی درازمدت
مانند گرمشدن کرهی زمین و بحران زیستمحیطی ،نژادپرستی ،مهاجرت و
نابرابریهای جنسیتی و نژادپرستانه رو به شدت دارند .بدیهی است که در چنین
شرایطی جنبشهای اجتماعی رخ میدهند و گسترش خواهند یافت.
یکی از تبعات مهمّ اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی در دورهی تهاجم نولیبرالیسم بر
زحمتکشان ،هم در کشورهای سرمایهداری و هم تا حدودی در کشورهایی که به
شکلهای مختلف بر سمتگیری سوسیالیستی توأم با رفرمهای مبتنی بر گسترش
بخش خصوصی و بازار ادعا دارند ،تسریع و گسترش انباشت گسترده و روابط
سرمایهدارانه و مبتنی بر بازار ،و در نتیجه ،پرولتریزاسیون و افزایش نابرابری در مقیاس
جهانی است .این فرایندها همراه با سرشت توسعهی ناموزون و مرکب آن باید اثر بارزی
بر تغییر ترکیب ساختار طبقاتی و نابرابری در کشورهای مختلف و در سطح جهانی در
دو دههی اول قرن بیستویکم داشته باشند .لیکن تا آنجا که نویسنده پیگیری کرده
است ،بررسی کمّی  -آماری ،نظاممند و مقایسهپذیری دربارهی این دگرگونی ساختاریِ
 .1اقتصاد جهانی سرمایهداری مجموع ارتباطهای بینالمللی اقتصادی کشورهای سرمایهداری (ملت-دولتها) در
عرصه های تولید ،گردش ،توزیع و مصرف است که به میانجی سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم ،و صادرات-
واردات محصوالت و خدمات صورت میگیرد .این نظام تمامی سرمایهداریهای پیشرفته و سرمایهداریهای موجود
در کشورهای عقبمانده و روبه رشد (از نظر اقتصادی) را در ارتباطی دیالکتیکی در فرایندی ناموزون و مرکب دربر
می گیرد ،و امروزه به شکل روزافزونی در ارتباطی متقابل و گسترده با کشورهایی که خود را سوسیالیست و یا در
حال گذار به سوسیالیسم میخوانند (بهویژه چین و ویتنام) ،قرار گرفته است.
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ترکیب طبقات اجتماعی بر اساس آمار قابلاتکا و تطبیقی و بر اساس مفهومپردازی
مارکسیستی وجود ندارد.
ازاینرو ،هدف این بررسی کوششی است تطبیقی-کمّی برای عملیاتیکردنِ بررسی
تغییر ترکیب ساختار طبقات اجتماعی و فرایند پرولتریزاسیون و نابرابری در جهان در
مقیاس جهانی در زمینهی گسترش نولیبرالیسم:
( )1در سطح جهان،
( )2در گروههایی از کشورها بر اساس درآمد سرانهی این کشورها برحسب برابری
قدرت خرید و ناظر بر ملت – دولتهای موجود در کشورهای سرمایهداری پیشرفته و
در حال رشد ،و نیز کشورهایی درآخرین تغییر قانون اساسیشان نظام اقتصادی-
احتماعی خود را سوسیالیسم مبتنی بر بازار (چین و ویتنام) و یا سوسیالیسم میخوانند
( کوبا) و سرانجام،
1

( )3در منتخبی از کشورها بهعنوان نمونه ،در دورهی .2019 – 2000
دلیل انتخاب دورهی  2019 – 2000برای این بررسی فقدان آمار نظاممند-
تطبیقی و قابلاتکا برای تقریب کمّیِ ساختار طبقات اجتماعی در جهان پیش از سال
 2000است .بدین سبب دورهی  2019 -2000تنها در برگیرندهی بخشی از فرایند
ناموزون و مرکبِ تهاجم اقتصادی-سیاسی نولیبرالیسم و رشد روزافزون پرولتریزاسیون
و نابرابری در مقیاس جهانی را دربر میگیرد.
تحقق چنین هدفی بهناچار مستلزم طرح دو مفهوم مرتبط بههم و نکاتی مهم در
مورد آمار مورد استفادهی این بررسی تطبیقی است .نخست ،با توجه به هدف این
مطالعه و برای جلوگیری از اغتشاش مفهومی از طبقه بهمثابه مفهومی اجتماعی در
کلیّتی متضاد متشکل از روابط اقتصادی (در فرایند تولید و گردش) و روابط غیر
 .1ن.ک.به مقدمه و مادهی  15آخرین قانون اساسی چین Constitution of the People's Republic of
) China (npc.gov.cnو مقایسهی آن با قانون اساسی چین در سال CONSTITUTION OF ،1988
 ،THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINAمقدمه و مادهی  51قانون اساسی ویتنام ( The
constitution of the socialist republic of Viet Nam - Politics & Laws - Vietnam News
 ،) | Politics, Business, Economy, Society, Life, Sports - VietNam Newsو مقدمه و اصول
 22و  18قانون اساسی کوبا ) (anonymous) (constituteproject.orgدر مورد «سوسیالیسم مبتنی بر بازار»
و نقش مالکیت خصوصی ،خارجی ،بازار و رفرم اقتصادی و برنامهریزی.
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اقتصادی ،باید به اختصار طرح شود .دوم ،بر مبنای مفهوم مناسبات طبقاتی ،معنای
فرایند پرولتریزاسیون در مارکسیسم باید در سطح بررسی انضمامی موجود شکافته
شود .سوم ،محدویتها و اعتبار استفاده از دادههای آماری اشتغال کشورها و
سازمانهای بینالمللی برای عملیاتیکردن ساختار کمّی و مقایسهپذیر طبقاتی را از
منظر مارکسیستی باید بررسی کرد و ارتباط متقابل بین طبقه ،شغل ،جنسیت (و ملیت
و قومیت) در آمارهای متعارف جهانی مشخص گردد ،و اگر آمار سری زمانی  -تطبیقیِ
متعارف در مقیاس جهانی بر حسب جنسیت و ملیت  -قومیت در بخشهای خصوصی
و غیر خصوصی ،موجود باشد ،بررسی ساختار طبقاتی باید این دو جنبهی ساختار
طبقاتی ملت-دولتهای موجود در سطح انضمامی را مورد تأکید قرار دهد1.
ساختارطبقات اجتماعی موجود در جهان
مارکس در سرمایه ،جلد اول ،به درستی با انتزاع از اقتصاد جهانی و برخی دیگر
مفروضات مناسب ،به بررسی تناقضات و پویایی یک جامعهی کامالً سرمایهداری شدهی
مفروض (سرمایهداری ناب) با نگاه به انگلستان بهمثابه پیشرفتهترین جامعهی
سرمایهداری آن زمان ،میپردازد .اگرچه مارکس در بخش پایانی سرمایه ،جلد اول ،در
مورد ظهور تاریخی سرمایه در انگلستان بحث میکند ،اما تنها پس از تجزیه و تحلیل
تولید ارزش اضافی در فرایند تولید این کار را انجام میدهد .به عبارت دیگر ،مارکس
در سرمایه ،جلد اول ،به غیر از بخش مربوط به انباشت اولیه ،تناقضات پایدار سرمایه را
بدون تأکید بر پویایی ژئوپولیتیک و پیچیدگی مراحل تکامل سرمایهداری نشان میدهد.
لیکن اتکا بر روش نیرومند سطوح مختلف انتزاع – انضمام در سه جلد سرمایه ،بررسی
انضمامیتر مسایل گوناگون و پویایی اقتصادی-اجتماعی سرمایهداری را امکانپذیر
ساخته است2.
 .1ن.ک .به نقش دولت در غلبهی سرمایهداری در ایران  /فرهاد نعمانی – نقد اقتصاد سیاسی، (pecritique.com)،
نقد اقتصاد سیاسی و بهداد و نعمانی ( 1387و نعمانی و بهداد  )2006برای طرح گستردهی این مسائل.
 .2برای روششناسی سطوح مختلف انتزاع  -انضمام بهطورعام ن .ک .به نعمانی و بهداد تعیّن دیالکتیکی و سطوح
انتزاع – انضمام در بررسی طبقات اجتماعی  /فرهاد نعمانی و سهراب بهداد – نقد اقتصاد سیاسی
)(pecritique.com
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سرمایه رابطهای اجتماعیِ -تاریخی است (تولید ارزش اضافی در فرایند تولید
توسط قدرت کار خریداری شده در بازار بهمثابهی کاالیی یکتا ،توسط سرمایهدار) که
قبل از ظهور جوامع سرمایهداری در اروپا در قرن  18میالدی به صورتی تعمیمیافته
وجود نداشت .ازاینرو ،سرمایهداری وجود دو طبقهی کارگر و سرمایهدار را میطلبد که
در ارتباطی تضادآمیز در فرایندهای تولید (و تصاحب ارزش اضافی) و گردش (و تصاحب
کار اضافی) کارکرد اجتماعی سرمایه و کار را تعیین میکند و توزیع سود و مزد ،اجاره
و بهره را شکل میدهد و بازتولید اجتماعی سرمایه و عرضهکنندی قدرت کار را
امکانپذیر میکند1.
با آگاهی از سه بُعد رابطهی طبقاتی در نخستین سطح انتزاع و تعدیل مفهومسازی
دوقطبی طبقات در سپهرهای تولید و گردش جنبهی اقتصادی ساختار طبقات
اجتماعی درسرمایهداری در سطوح انضمامیتر بر موارد زیر مبتنی است:
• مالکیت حقیقی (و حقوقی) وسایل تولید (این بُعد در ارتباط با دو بُعد دیگرِ
طبقهی اجتماعی است و نسبت به آنها اولویت مییابد)؛

« .1درست همانطور که کار پرداختناشدهی کارگر مستقیماً برای سرمایهی تولیدی ارزش اضافی خلق میکند،
کار پرداختناشدهی کارگر مزدبگیر تجارت نیز سهمی از این ارزش اضافی را برای سرمایهی تجاری تأمین میکند».
(سرمایه ،جلد سوم ،فصل هفدهم)
«سرمایهی تجاری تنها از طریق کارکرد در تحقق ارزش هاست که در فرایند بازتولید همچون سرمایه عمل میکند
و بدین ترتیب از ارزش اضافی که سرمایهی کل تولید کرده برداشت میکند .کار پرداختناشدهی این کارکنان در
عین حال که ارزش اضافی خلق نمیکند ،سرمایهدار تجاری را قادر به تصاحب ارزش اضافی میکند که در عمل در
قبال سرمایهی وی ،همان تأثیر را دارد .بنابراین ،منبعی برای سود وی محسوب میشود .در غیر این صورت ،تجارت
در مقیاس گسترده به شکل سرمایهدارانه نمیتوانست انجام شود( ».سرمایه ،جلد سوم ،فصل هفدهم)
«هرگاه نیروهای طبیعی را ،خواه آبشار و معادن غنی و آبهای پر از ماهی باشد ،یا مکان ساختمانی که از جای
مساعدی برخوردار است ،بتوان انحصاری کرد و به سود مازاد سرمایهدار صنعتی که از آن استفاده میکند ضمانت
بخشید ،آنگاه مالک بهواسطهی تملک بخشی از زمین ،دارندهی این چیزهای طبیعی میشود و این سود مازاد از
کارکرد سرمایه را به شکل رانت استخراج خواهد کرد ...بنابراین بخشی از جامعه از بخش دیگر برای کسب مجوز
سکونت در زمین خراج میگیرد ،چنان که مالکیت زمین بهطور عام به مالک زمین امتیاز بهرهبرداری از کالبد زمین،
اعماق زمین ،هوا و بنابراین حفظ و تکامل حیات را واگذار میکند( ».سرمایه ،جلد سوم ،فصل )46
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• کارکرد اجتماعی کار که توسط کارگر فردی و/یا جمعی اجرا میشود وکارکرد
سرمایه که توسط سرمایهدارفردی و/یا گروهی (یا فراگیر) اعمال میگرد؛1
• تصاحب ارزش اضافی و زمان کار اضافی که منبع سود ،بهره ،رانت و مالیات
را شناسایی میکند2.
لیکن در سطوح میانجی و انضمامیترِ انتزاع ،تکامل ناموزون و مرکب و فرایند
ناقص کاالییشدن در واقعیت به پیکرهبندیهایی از طبقات منتهی میشود که در آن
شیوهی مسلط سرمایهدارانهی تولید و دو طبقهی اصلی آن ،یعنی کارگر و سرمایهدار،
در کنار طبقهی نوپای متوسط در میان دو طبقهی اصلی کارگر و سرمایهدار (و ازاینرو،
میگیرد3.

بهشدت متناقض) ،و خردهبورژوازی در تولید و مبادلهی کاالیی ساده قرار
ازاینرو عناصر طبقاتی این ساختارمرکب متشکل است از طبقهی سرمایهدار و طبقهی
کارگر (در فعالیتهای خصوصی و دولتی) ،طبقهی متوسط (در فعالیتهای خصوصی
و دولتی) در چارچوب سرمایهداری ،و خردهبورژوازی در تولید و مبادلهی کاالیی ساده
تحت سلطهی روزافزون سرمایهداری .با اینهمه طبقات اجتماعی را نباید تنها در خود
« .1درست از همان آغاز که سرمایهی سرمایهدار به حداقل مقدار الزم رسید که تولید سرمایهدارانه به معنای دقیق
آغاز شود ،سرمایهدار خود را از کار عملی رها میکن د .پس اکنون کار نظارت مستقیم و دایم بر کارگران منفرد و
گروههای کارگران را به نوع ویژهای از کارگر مزدبگیر واگذار میکند ،ارتش صنعتی کارگران ،تحت فرماندهی
سرمایهدار ،همچون ارتش واقعی به افسران (مدیران) و درجهداران (پیشکاران ،سرپرستان) نیاز دارد که در حین
انجام کار به نام سرمایه فرماندهی کنند .کار سرپرستی کارکرد قوامیافته و انحصاری آنان میشود( ...سرمایه ،جلد
اول ،فصل سیزدهم).
 .2ن.ک .به مارکس ،جلد اول ،فصل  13و طبقات در سرمایهداری در سطوح میانجی و انضمامیِ تحلیل  /فرهاد
نعمانی و سهراب بهداد – نقد اقتصاد سیاسی)(pecritique.com
« .3اینها تناقضاتی است که ریکاردو در این فصل با آن مقابله میکند .آنچه وی از یاد میبرد که بر آن تأکید کند
شمار روبه رشد طبقات متوسط است که در میان کارگران از سویی و سرمایهداران و زمینداران از سوی دیگر
ایستادهاند .طبقات متوسط دامنهی هردم فزایندهای از درآمد را مستقیماً به خود اختصاص میدهند( »....مارکس،
نظریههای ارزش اضافی ،فصل هجدهم)
و« :آن طبقات و زیرطبقاتی که معیشتشان بهطور مستقیم از محل کارشان ناشی نمیشود پرشمارتر میشوند و
بهتر از قبل زندگی میکنند ،و شمار کارگران نامولد نیز افزایش مییابد( ».همان) «مدیرانِ صرف که هیچگونه
مالکیتی بر سرمایه ندارند ...تمامی کارکردهای واقعی را که به معنای دقیق کلمه مرتبط با وظایف سرمایهداران است
انجام میدهند( »....سرمایه ،جلد سوم ،فصل بیستوسوم)
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به عنوان نیروی عینی غیرشخصی در روابط اقتصادی در نظر گرفت .طبقات باید برای
خود بشوند ،یا به عبارت دیگر برمبنای منافع عینی خود به کنش آگاهانه و سازماندهی
دست بزنند .ازاینرو ،در سطح انضمامیتر ،مفهومپردازی ساختاری طبقه باید سایر
مؤلفههای اجتماعی مانند عوامل سیاسی و حقوقی ،و شکلگیری آگاهی ایدئولوژیک
برای شکلگیری طبقه بهعنوان فرایندی کنشگرانه را نیز در نظر بگیرد .آگاهی طبقاتی
متأثر از ایدئولوژی مسلط و نهادهای سیاسی مانند دولت ،احزاب سیاسی ،رسانهها ،نظام
مذهبی و آموزشی است .هریک از این عناصر میدان مبارزات طبقاتی و جنبشهای
اجتماعی است .بنابراین ،در جهان واقعی ،فرایند بازتولید اجتماعی در سپهرهای تولید
و گردش ،به فراسوی بازتولید سرمایه و توان کار میرود و مستلزم وحدت متناقض
پیچیدهی روابط اقتصادی و غیراقتصادی ،ساختارها و فرایندها ،قدرتها و منازعات،
است .بدیهی است که ویژگی هریک از این طبقات در رابطهی دیالکتیکی با یکدیگر،
همچنین جنبههای سیاسی – ایدئولوژیکی آنها که فراتر از هدف این بررسی است،
باید در هر کشوری به گونهای مشخص بررسی شود1.
سه بُعد روابط طبقاتی درفرایند تولید در بخش خصوصی و دولتی و توزیع انواع
مختلف گروهای شغلی در فرایند تولید و گردش در اشتغال منعکس میشوند و
تفکیکپذیرند .ازاینرو ،اگر احتیاط و دقت علمی بهکار گرفته شود ،میتوان با تکیه بر
آمار و جداول اشتغال دوبُعدی متعارف در کشورهای مختلف که بر اساس طبقهبندی
بینالمللی مشاغل سازمان بینالمللی کار (سبک) هر از چندگاه به دلیل تحول فنون
و پیدایی مشاغل جدید بازبینی میشوند ،به تقریب مناسب و مقایسهپذیری از ساختار
اجتماعی طبقاتِ شاغالن دست یافت 2.اگر چه باید توجه داشت که تقریب چنین
 .1ن .ک .به طبقات در سرمایهداری در سطوح میانجی و انضمامیِ تحلیل  /فرهاد نعمانی و سهراب بهداد – نقد
اقتصاد سیاسی)(pecritique.com
 .2سازمان بینالمللی کار (سبک )International Labor Organization ،در سال  1919شکل گرفت.
سبک که با هدف تدوین مقررات و قوانین بینالمللی در جهت بهینهسازی استانداردهای بینالمللی کار و پیگیری
بهکارگیری آنها تأسیس شد ،یکی از مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد است .منشور فعلی سازمان در سال
 1944تصویب شد .سبک در سال  1969به دریافت جایزهی صلح نوبل نایل شد ( International Labour
 .) Organization - Wikipediaسبک مهمترین تأمینکنندهی آمار کار در جهان است.
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ساختاری توسط نویسنده بر مبنای آمار اشتغال کشورها و سبک نیاز به
«ساختهشدن» دارد و آن هم صرفاً از طریق درهمتنیدن متقابل یا تالقی و تلفیق دقیق
جداول وضع شغلی – فعالیتهای اقتصادی ،وضع شغلی– گروههای شغلی و فعالیتهای
اقتصادی -گروهای شغلی در کل یک کشور ،و برحسب جنسیت (ملیت  -قومیت) و
شهر و روستا امکانپذیر است .درمطالعهی کمّی – تطبیقی حاضر ،مشاغل افراد در آمار
متعارف و موجودِ اشتغال ،آمار سبک و کشورهای مختلف ،برای سه بُعد طبقاتی
تعدیل و کنترل و تعدیل میشود و ساختار مشاغل به تقریبی قابلاعتماد برای ترسیم
ماهیت طبقاتی نیروی کار شاغل تبدیل میگردد1.
مشاغل مانند جایگاههایهای طبقاتی دارای ویژگیهایی هستند که مستقل از
دارندهی مشاغلاند .کارکنان بهمثابه عامل کارفرمایان فاقد مالکیت وسایل تولیدند ،و
موظفند طبق منافع کارفرمایان در فرایندهای تولید و گردش عمل کنند .برای اطمینان
از این که کارکنان به طور مداوم برای سود کارفرما کار کنند ،کنترل کارکنان توسط
کارفرمایان الزم خواهد بود .بررسی جنبهی اقتصادی طبقه در فرایندهای تولید و توزیع
بهمثابهی یک رابطه ،تنها با دادههای شغلی که میتواند برای ابعاد طبقاتی مالکیت
وسایل تولید ،کارکرد طبقاتی و بهرهکشی کنترل شود ،عملیاتی و کمّی میشود .ازاینرو
تا زمانی که تمایزات تحلیلی فوق در مورد طبقه و شغل در نظرگرفته شوند ،میتوان به
عناوین شغلی برای تقریب ساختار طبقاتی تکیه کرد .در واقع نزدیکترین شاخص
مفهومپردازیِ طبقاتی از نظر اقتصادی ،آن دسته از دادههای شغلی است که نیروی کار
را از نظر کسانی طبقه بندی میکند که دیگران را به کار میگیرند زیرا مالک وسایل
تولید هستند ،کسانی که توسط صاحبان وسایل تولید استخدام میشوند ،زیرا خود
وسایل تولید در اختیار ندارند و نیز کسانی که بدون استخدام کارکنی با وسایل تولید
 .1این روش نخستین بار در تحقیقات مارکسیستی برای یک دورهی زمانی طوالنی بر اساس آمار سرشماری عمومی
نفوس و مسکن و نیز اشتغال ،توسط نعمانی و بهداد در  1357بهکار گرفته شد و در سال  2006با ابداع روش
تفکیک در ساختار کمّی طبقات برای سنجش میزان تغییر در یک گروه نسبت به تغییر در اندازهی کل نیروی کار
شاغل ،تکمیل شد .روش تفکیک از تفسیر سادهانگارانه از تغییر مشهود آماری در مورد یک طبقه دور میشود و اثر
تغییر ساختاری طبقه را از تغییر صرف درنتیجه ی افزایش یا کاهش سطح کل اشتغال ،متمایز میکند .ن.ک .به
نعمانی و بهداد ( )2006و ترجمهی آن به فارسی در سال .1387
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خود کار میکنند :در چنین شرایطی یک فرد بهترتیب جایگاه یک سرمایهدار ،یک
کارکن مزد – حقوقبگیر ،یک عضو طبقهی متوسط ،و خردهبورژوا را اشغال میکند.
با این حال ،اگ ر در سطح بررسی انضمامی و کمّی به ویژگی طبقاتی حقوقبگیران
طبقهی متوسط که در بخشهای خصوصی و دولتی شغلشان مدیریتی-حرفهای است و
در عمل کارکردشان نظارت و کنترل در فرایند تولید و گردش است ،بیتوجه باشیم،
به غلط تمامی آنها (برای مثال مدیران و استانداران و فرمانداران و سرداران و غیره) را
در مقولهی طبقهی کارگر میگنجانیم .در حالی که براساس سه بُعد مفهومپردازی
مارکسی از طبقات اجتماعی ویژگی جایگاه چنین شغلهایی که کارکنانشان مالک
وسایل تولید نیستند ،اما کارکردشان نظارت و کنترل است (یعنی ،طبقهی متوسط
میان سرمایه داران و کارگران) ،و در نتیجه ،در اعمال ستم طبقاتی شرکت دارند،
موقعیت به شدت متناقض و در حال گذارشان میان سرمایه و کار است .ازاینرو ،طبقهی
متوسط بین دو طبقهی اصلی سرمایهداری (طبقات کارگر و سرمایهدار) ،و در کنار
خردهبورژوازی ،یکی از طبقات فرعی سرمایهداری را تشکیل میدهد.
گذشته از این ،بازتولید اجتماعی گستردهی سرمایه ،یعنی انباشت سرمایه ،همراه
با بازتولید گستردهی جمعیت شاغل و بیکار است .بنابراین ،در سطح انضمامیتر بررسی
نمیتوان طبقهی کارگر را به جمعیت شاغل محدود ساخت( .هرچند در شمار تمامی
آنانی که از وسایل تولید بیگانه شدهاند و برای زندهماندن توان کار خود را در بازار به
فروش میرسانند ،وزن نسبی شاغالن بیشتر است) .روشن است که همهی کسانی که
به بازار کار میروند شغلی پیدا نمیکنند.
مارکس در سرمایهداری کارگران را برمبنای جدایی تاریخی و مستمرشان از وسایل
تولید (تولید و بازتولیدشان به عنوان بینوایان) ،و برمبنای استثمار آنان ،الزام آنان با
بازتولید خودشان بهمدد بازتولید سرمایه ،مفهومسازی میکند .ازاینروست که طبقهی
کارگر به دو مقولهی باهم مرتبط تقسیم میشود :شاغالن و بیکاران .گروه دوم را مارکس
بهطور عام بهعنوان «جمعیت مازاد نسبی»« ،ارتش ذخیرهی صنعتی»« ،ارتش ذخیرهی
قابلتصرف» ،یا «ارتش ذخیرهی کارگران» میخواند.
جمعیت مازاد نسبی شامل الیهای از بیکاران درازمدت است که ترکیب شتاب و
مختصات انباشت و تصور نامناسب بودن خودشان برای اشتغال سرمایهداری به سبب
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سن ،جنسیت ،تجربهی گذشته ،یا فقدان تجربه ،یا ناتوانی و جز آن ،آنان را محکوم به
بینوایی میکند .هرقدر ارتش ذخیره نسبت به اشتغال بیشتر باشد ،رقابت برای اشتغال
بیشتر و دستمزد پایینتر خواهد بود .هستی و بازسازی پایدار ارتش ذخیرهی کارگران
مؤلفهی مهم تعیین سطح دستمزدهاست .ازاینرو ،بیکاران بهعنوان جمعیت کار مازاد
عنصر ضروری انباشت سرمایه یا توسعهی سرمایهداری هستند ،و به این دلیل بخشی
از طبقهی کارگر به حساب میآیند :انباشت سرمایه با بازتولید گستردهی شاغالن و
بیکاران همراه است1.
سرانجام ،جنسیت و ملیت  -قومیت ،در ارتباط متقابل با ساختار طبقاتی ،منابعِ
نابرابری فرصتهای مادامالعمر بوده و هستند .آنها در ساختارهای اجتماعی ،آشکارا یا
پنهانی ،جای گرفتهاند .نابرابری جنسیتی ،ملی-قومی و طبقاتی در ارتباط متقابل با
یکدیگرند ،و جدا کردن آنها ازهم دشوار است .مقولههای جنسیتی و ملی-قومی
پدیدههای طبقاتی نیستند .بهمثابه نابرابری ساختاریافته ،روابط طبقاتی مستقل از
تقسیم و نابرابریهای بازتاب یافته در روابط جنسیتی و قومی است .با این حال انتساب
طبقاتی زنان و ملیتها و جنبهی جنسیتی و ملیتی-قومیِ روابط طبقاتی برای مدتی
طوالنی در تحلیل طبقاتی مارکسبستی و بررسی کمّی آن بهکل مورد غفلت قرار گرفته
است 2.در حالی که مفهومپردازی مارکسیستی طبقاتی که مالکیت ،کارکرد و بهرهکشی
را با گروهبندی شغلی ترکیب می کند ،درصورت وجود آمار تطبیقی و نظاممند ،میتواند
مردان و زنان و افراد ملیت – قومیتهای مختلف را در جایگاههای مناسب طبقاتیشان
قرار دهد .در عین حال با در نظر گرفتن تشدید تهاجم اقتصادی نولیبرالی به کار مزدی
و غیرمزدی خانوادههای کارگران ،اغلب زنان و نوجوانان ،و بیکاران ،درک رابطه بین کار
مزدی ،کار بدون مزد ،و بیکاری ضروری است .بخش اعظم ساعات پرداختناشده را کار
زنان تشکیل میدهد ،درک این امر برای هماهنگ ساختن مطالبات سوسیالیستی و
فمینیستی نیز ضروری است .سرمایه (از راه تهدید به اخراج کارگران مزدی) و دولت
(از راه سیاستهای اقتصادی) از بیکاری برای کنترل تقاضا برای کار مزدی استفاده
 .1مارکس ،سرمایه ،جلد اول ،فصل بیستوپنجم
 .2ن.ک .به بهداد و نعمانی ( 1387و )2006
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میکنند .این استراتژی آنهاست و آن را به کار میبرند .بنابراین ،نیازهای کارگران
مزدبگیر و کارگران بیکار ،زنان و مردان ،در نهایت با مطالبهی اشتغال کامل وحدت
مییابد.
برمبنای این چشمانداز ،شناسایی شالودهی اقتصادی طبقات اجتماعی صرفاً
نخستین گام ضروری برای مطالعهی مبارزهی طبقاتی است .با آگاهی از جنبهی
روششناختی تعیّن دیالکتیکی و سطوح انتزاع – انضمام ،طبقات اصلی (کارگران و
سرمایهداران) و طبقات فرعی (یعنی طبقهی متوسط و طبقهی خردهبورژوازی) در سطح
انضمامیتر بررسی جامعهی سرمایهداری میتوان جنبهی طبقاتی شاغالن و آنان را که
در فعالیت اقتصادی در صنعت ،کشاورزی و خدمات در فرایندهای تولید و گردش
شاغلاند ،به صورت کمّی نشان داد 1.بدین ترتیب ،تقریب کمّی ساختار طبقاتی نیروی
کار شاغل (و نیز بیکاران) شالوده ی الزم ،اما نه کافی ،برای بررسی خود طبقه است.
چنین مطالعهای شالودهای برای مطالعات همهجانبهی دیگری را فراهم میکند که به
جنبههای سیاسی و ایدئولوژیک طبقه نظر دارند.
فرایند پرولتریزاسیون
از نظر مارکس و انگلس فرایند اجتماعیِ پرولتریزاسیون به شکلهای متفاوتِ تکوین
و گسترش مداوم طبقهی کارگر در عرصهی ملت-دولتها و سرمایهداری جهانی اشاره
دارد :رشد و گسترش سرمایهداری به انباشت مستمر نیاز دارد و این امر نیاز به افزایش
تولید ،و در نتیجه ،افزایش تعداد کارگرانی دارد که فاقد مالکیت وسایل تولیدند و
به اجبار قدرت کار خود را در بازار کار به صاحبان وسایل تولید به فروش میگذارند و
در فرایند تولید ارزش اضافی بهوجود میآورند 2.ازاینرو ،پرولتریزاسیون بهمثابه مفهومی
برای درک دگرگونی ترکیب ساختار طبقاتی در سرمایهداری از اهمیت بسیاری
برخوردار است.

 .1برای طرح تعیّن دیالکتیکی و سطوح انتزاع – انضمام ن.ک .به نعمانی و بهداد ،نقد اقتصاد سیاسی.
 .2ن.ک .به مانیفست و سرمایه ،جلد اوّل.
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همانگونه که در باال آمد ،بازتولید اجتماعی گستردهی سرمایه ،یعنی انباشت
سرمایه ،همراه با بازتولید گستردهی جمعیت شاغل و بیکار است .بنابراین ،بررسی
انضمامی از طبقهی کارگر را نمیتوان به جمعیت شاغل محدود ساخت.
«اما در عینحالی که جمعیت کار مازاد شرط الزم انباشت یا توسعهی ثروت برمبنای
سرمایهدارانه است ،متقابالً ،جمعیت مازاد اهرم انباشت سرمایه [و] شرط وجود شیوهی
تولید سرمایهداری میشود .این جمعیت ارتش ذخیرهی صنعتی در دسترس را تشکیل
می دهد که دربست از آنِ سرمایه است چنان که گویی سرمایه به هزینهی خود آن را
پرورش داده است .مستقل از محدودیتهای افزایش واقعی جمعیت ،ارتش ذخیرهی
صنعتی برای الزامات در حال تغییر خودگستری سرمایه ،تودهای از مصالح انسانی را
مهیا میکند که آمادهی استثمار است ...تولید سرمایهداری به هیچ عنوان نمیتواند خود
را به توان کار قابلتصرفی محدود سازد که ثمرهی افزایش طبیعی جمعیت است».
(مارکس ،سرمایه ،جلد اول ،فصل بیستوپنجم)
ارتش ذخیرهی کارگران ،جمعیت بیکار کارگران ،اغلب مردان و به شکل روزافزونی
زنان ،کارگران جوان و مهاجر و تولیدکنندگان کشاورزی ،اساساً برحسب الزامات
سرمایهداری رشد مییابند .با توجه به این که حفظ سطح زندگی خانواده بهشکل
روزافزونی وابسته به دو یا تعداد بیشتری مزدبگیر وابسته است ،زنان به کارگر مزدبگیر
بالقوه مهمی تبدیل شدهاند .در عین حال ،برخی گرایشهای متقابل یا تعدیلکنندهی
گرایش انباشت سرمایه در درسطح انضمامیتر بررسی عبارتند از جنگ ،قحطی،
بیماریهای همهگیر و کاهش فقر مطلق ،و کاهش نرخ زادوولد تا اندازهای به سبب
مبارزات زنان برعلیه فرزندآوری و به سبب گسترش خدمات بهداشتی عمومی و
سیاستهای دولتی1.
از نظر جغرافیایی و تاریخی ،فرایند پرولتریزاسیون ارتباط نزدیکی با شهرنشینی
دارد زیرا اغلب این فرایند با مهاجرت دهقانان بدون زمین و یا با زمینِ فقیر در مناطق
روستایی به شهرها در جستجوی کار مزدی همراه بوده است .ازاینرو قدمت این فرایند
 .1ن.ک .به طبقات در سرمایه داری در سطوح میانجی و انضمامیِ تحلیل  /فرهاد نعمانی و سهراب بهداد – نقد
اقتصاد سیاسی)(pecritique.com
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به دورههای اولیهی صنعتیشدن برمیگردد و امروزه نیز در تمامی کشورهای
سرمایهداری ،بهویژه در سرمایهداریهای روبهرشد و کشورهایی که در مسیر رشد غیر
سرمایهداری قدم برداشتهاند ،قابل رؤیت است.
در چهار دههی اخیر این فرایند در نتیجهی گسترش جریان صنعتیشدن و نیز
افزایش ورود سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی به مراکز شهری که به دنبال نیروی
کار ارزان و سود بیشتر است ،بهویژه در کشورهایی مانند چین ،هند ،برزیل و اروپای
شرقی و سرمایهداریهای روبهرشد ،شدّت گرفته است .در واقع ،جهانیتر شدن
سرمایهداری از یکسو مشاغل کارخانهای را از سرمایهداریهای پیشرفته به کشورهایی
در جنوب و شرق جهان سوق داده است ،و نیروی کار بالقوه ارزان را از روستا به شهر
جذب کرده است ،و از سوی دیگر ،فرایند گسترش سرمایهداری جهانی ،اعمال
سیاستهای نولیبرالی و بحرانهای اقتصادی شکل نویی از فرایند پرولتریزاسیون در
بسیاری ازکشورهای سرمایهداریهای را بهوجود آورده است که معرف تحرک اجتماعی
رو به پایین یا ریزش اقشار پایینی خردهبورژوازی (مدرن و سنتی) و طبقهی متوسط
به طبقهی کارگر و نیز فقیرسازی هرچه بیشتر بخشی از طبقهی کارگر شده است .در
واقع این فرایند بسیاری از کارگران ،خردهبورژوازی سنتی و الیهی فرودست طبقهی
متوسط را به بخش خدماتی که متکی به کار کمتر ماهر و ارزانتر است ،سوق داده
است .با مشارکت روزافزون زنان ،جوانان و مهاجران در بازار کار ،توان کار آنها بخش
مهمی از ارتش ذخیره میشود .عالوه بر این ،در جهان معاصر ،طبقهی متوسط نیز
دستخوش قوانین انباشت سرمایه است و میتواند بیکار شود .بااینحال ،به لحاظ تجربی
احتمال بیکار شدن آنان ،بهویژه در الیههای باالیی این طبقه ،کمتر از طبقهی کارگر
است .به قول مارکس «بینوایی هزینهی جانبی تولید سرمایهداری است ،اما سرمایه
میداند که چهگونه بار این هزینه را بر دوش طبقهی کارگر و الیههای پایینی طبقهی
متوسط بیندازد( ».سرمایه ،جلد اول ،فصل بیستوپنجم)
بدیهی است که شکل تکوین ،رشد و گسترش فرایند پرولتریزاسیون در ساختار
طبقاتی اشتغال در دورههای مختلف زمانی و در بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی
(صنعت ،خدمات ،و کشاورزی و درون هر یک از این بخشها) در هر یک از کشورهای
موجود ،بهرغم روندهای مشترکِ قابل مشاهدهی جهانی متفاوت است و نیاز به بررسی
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مشخص از شرایط طبیعی و اقتصادی-سیاسی-ایدئولوژیک درونی هر یک از این کشورها
در ارتباط دیالکتیکی با طبقات و دولتهای دیگر دارد .لیکن بهرغم تفاوتها ،همانگونه
که خواهیم دید ،ارزیابی ابتدایی فرایند کمّی و کالن پرولتریزاسیون در درازمدت با
مشاهدهی افزایش مطلق و ،بهویژه ،اندازهی نسبی طبقهی کارگر در ساختار طبقاتی
نیروی کار شاغل در کشورهای مختلف ،و همچنین در سطح جهان ،و نیز در گروههای
سرمایهداریهای پیشرفته و روبهرشد و کشورهایی که رسماً خود را در حال گذار به
سوسیالیسم میخوانند ،در دورههای زمانی مختلف ،ارایه میشود .در واقع ،در این
بررسی خواهیم دید که برخالف انتظارات نظریهی پساصنعت ،به رغم فرایندهای پاد-
گرایشی در کوتاهمدت ،فرایند درازمدت پرولتریزاسیون در درون بخشهای مختلف
اقتصادی ادامه دارد.
بااینهمه ،از آنجا که در طول زمان همزمان سطح اشتغال یک طبقه (مثالً طبقهی
کارگر) ،سهم نیروی کار شاغل در آن طبقه ،نقش مالکیت وسایل تولید در اشتغال،
کارکردهای سرمایه و کار ،و نوع مشاغل در هر یک از فعالیتهای مختلف اقتصادی
(کشاورزی ،صنعت و خدمات) ،و غیره ،در درون یک طبقه تغییر میکند ،مشاهدهی
آمار تغییر رقم خام اشتغال یک طبقه و نیز سهم آن طبقه در آمارهای موجود برای
سنجش فرایند پرولتریزاسیون کافی نیست .ازاینرو ،در صورت وجود آمار تطبیقی و
گسترده ی اشتغال در مقیاس جهانی و در سطح کشورها ،و پس از تعدیل و تبدیل آن
به مفهومی طبقاتی ،و ارایهی آماری تعداد و سهم یک طبقه در ساختار طبقاتی در کل
اشتغال طبقات مختلف میتوان با ایجاد شاخصی به ارزیابی دقیقتری از درجهی
پرولتریزاسیون در سطوح جهانی و کشوری دست یافت .این کاری است که نویسنده
می تواند بر اساس آمار موجود تطبیقی در مقیاس جهانی انجام دهد .بدین منظور با
سنجش و مقایسهی نرخهای رشد سهم طبقات مختلف ،و بهویژه طبقات کارگر و
متوسط ،با نرخ رشد کلّ اشتغال طبقات مختلف و بر اساس تقسیم این دو نرخ بر هم،
شاخص فرایند پرولتریزاسیون ساخته میشود .این شاخص میتواند ارقامی بیشتر یا
کمتر از یک و نیز مثبت یا منفی در یک دورهی زمانی داشته باشد .رقمی بیش از +1
در مورد طبقهی کارگر نشانگر افزایش خالص پرولتریزاسیون (خالص از تغییر مطلق
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تعداد اشتغال در یک طبقه در یک دورهی زمانی) است .از این طریق میتوان اطمینان
داشت که در یک دورهی زمانی اثر تغییر سهم طبقاتی (ساختاری) بر اثر افزایش صرفِ
اشتغال میچربد .در عینحال مقایسهی رقم این شاحص بین کشورهای مختلف و
همچنین در مقایسه با طبقات دیگر ،ارزیابی شدت بیشتر و یا کمتر پرولتریزاسیون را
امکانپذیر میکند .گذشته از این ،اگر آمارتطبیقی و جزئیتر و خُرد ارقام اشتغال هر
یک از طبقات (و آمار زنان و مردان) در مشاغل و نیز در بخشهای مختلف فعالیتهای
اقتصادی وجود میداشت ،تفکیک اثر طبقهای (ساختاری) از اثر اشتغال در درون هریک
از مشاغل افراد یک طبقه و نیز درون بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی وجود
میداشت ،میتوانیم ارزیابی بازهم دقیقتری از فرایند پرولتریزاسیون بهدست دهیم.
لیکن آمار تطبیقی جزئیتر در دو بُعد طبقه و فعالیتهای اقتصادی در مقیاس جهانی
تا به امروز وجود نداشته است و نویسنده بهناگزیر باید با اتکا به شاخص مورد اشاره در
باال شدت و ضعف پرولتریزاسیون در سه سطح جهانی ،گروههای درآمدی و چند کشور
منتخب (بهعنوان نمونه) را نشان دهد1.
منابع متعارف آماری و محدودیتهایشان برای بررسی کمّی تغییر ساختار
طبقاتی
همانگونه که پیش از این آمد ،منبع آماری اصلی این بررسی تخمینهای نظاممند،
یکتا و تطبیقی سازمان بینالمللی کار (سبک،
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 .1اگر کل شاغالن به طبقات مختلف تقسیم شده باشند ،از آنجا که هرگونه تغییر مشهود در تعداد افراد یک گروه
(یا طبقه) در کل شاغالن میان دو نقطهی سنجش در زمان را میتوان بهعنوان نتیجهی مرکب دو تغییر همزمان در
آن دوره ارزیابی کرد ،روش ریاضی تفکیک میزان تغییر در یک گروه (طبقه) را نسبت به میزان تغییر در اندازهی
نیروی کار شاغل در ان طبقه میسنجد .این دو تغییر در روش تفکیک را میتوان اثر اشتغال و اثر ساختاری (طبقه)
نامید .اثر اشتغال (یا تغییر در تعداد افراد یک طبقه) در نتیجهی تغییر در سطح اشتغال یا اندازهی نیروی کار (به
فرض ثابت ماندن سهم نسبی آن طبقه) است .اثر ساختاری یا طبقهای بیانگر حدی است که میزان تغییر یک گروه
طبقهای از میزان تغییر در کل نیروی شاغل دارد .در نتیجه ،حاصل جمع اثر اشتغال و اثر طبقه برای هر یک از
طبقات برابر است با تغییر مشهود آن گروه در آمار موجود اشتغال .کاربست این روش گستردگی واقعی پرولتریزاسیون
را میسنجد .برای کاربست این روش درمورد تغییر ساختار طبقات در ایران ،ن.ک .به نعمانی و بهداد (.)2006
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کشورهای عضو و تعدیل و یکدستکردن همهجانبهی آنها با تعاریف و مقوالت مورد
استفادهی سبک و نیز استفاده از روشهای ریاضی-آماری و اقتصادسنجی بهمنظور
ایجاد آمار زمانی هماهنگ برای کشورها و سالهای مختلف است 1.مقوالت آماری مورد
نظر سبک و نیز بررسی حاضر ،شامل جداول آمار اشتغال در فعالیتهای اقتصادی
در کشاورزی ،صنعت و خدمات ،گروههای شغلی ،وضع شغلی ،و بیکاری برحسب
جنسیت در کشورهای مختلف ،در چهار گروه درآمدی (درآمد باال ،درآمد میانیِ باال،
درآمد میانیِ پایین و درآمد پایین ،براساس روش برابری قدرت خرید  ) PPP -است.
ازاینرو ،با در نظر گرفتن هدف نویسنده که ارایهی تطبیقی و تقریبی  -کمّیِ ترکیب
و تغییر ساختار اقتصادی طبقات اجتماعی در دورهی  )1( ،2019-2000در سطح
جهان )2( ،در  4گروه درآمدی در جهان ،و سرانجام )3( ،در  13کشور منتخب برای
نمونه در دو مقولهی کشورهای سرمایهداری و کشورهایی که به زعم خود در حالگذار
به سوسیالیسم هستند ،صرفاً متکی به آمار تکتک این کشورها نیست و نباید باشد.
اتکای صرف به آمار تکتک این کشورها به دلیل انتخاب روشهای آماری کموبیش
متفاوت و تعاریف متفاوتشان در مورد مقولههای شغلی و ترکیب گروهبندیهای اساسی
اشتغال مانند وضع شغلی و گروههای عمدهی شغلی ،مقایسهپذیری در بررسیهای
تطبیقی را ناممکن و غیرعلمی میکند .یکدستکردن این روشها ،مفاهیم و تعاریف
و ارایهی آمار جهانی ،قارهای و کشوری کار یک یا چند نفر نیست ،و نیاز به کار جمعی
متخصصان رشتههای مختلف علوم اجتماعی و علمی دارد که بهرغم دیدگاههای مختلف
مکتبی و ایدئولوژیکشان و با دسترسی به افزارمندهای بسیار پیچیده ریاضی ،آماری و
اقتصادی و غیره ،موفق به ارائهی دادهها و جداول تطبیقی و قابلاتکای اشتغال و
گروهبندیهای مختلف آن میشوند .برای مثال ،هر از چند سال در کمیتههای تدوین
و تصویب مقوالت و گروهبندی دادهای آماری اشتغال و دستورالعملهای آمارگیری در
کشورهای عضو جرّ و بحثی جدی و سودمند بین هواداران وبریِ انگلوساکسون با مکتب
فرانسوی در جامعهشناسی کار و اشتغال از یک سو ،و درگیری هر دوی آنها با
 .1ن.ک .به https://ilostat.ilo.org/
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اندکشماری از مارکسیستها از سوی دیگر ،بهعنوان نمایندگان کشورهای عضو
سازمانهای بینالمللی ،مانند سبک ،رخ میدهد.
بااینحال ،همانگونه که قبالً گفته شد ،درمطالعهی کمّی – تطبیقی حاضر ،مشاغل
افراد در آمار متعارف و موجودِ اشتغال در جهان ،یعنی آمار سبک و کشورهای
مختلف ،باید برای سه بُعد طبقاتی مارکسیستی ،یعنی مالکیت وسایل تولید ،کارکرد
نظارت-کنترل و بهرهکشی تعدیل و کنترل شود و ساختار مشاغل سبک و این
کشورها برای ترسیم ماهیت طبقاتی نیروی کار شاغل ،در یک سال معیّن و در یک
دورهی طوالنی ،به تقریبی قابلاعتماد تبدیل شود .این کار تعدیل و کنترل آمار جهانیِ
سبک را با سه محدودیت عمده مواجه میکند.
نخست ،تبدیل آمار جهانی و تطبیقیِ اشتغالِ سبک در دو وجه همزمان جداول
وضع شغل  -گروههای شغلی ،وضع شغلی – فعالیتهای اقتصادی ،و گروههای شغلی
 فعالیتهای اقتصادی موجود نیست .دوم ،عدم وجود آمار تطبیقی پیشگفته تقسیمهریک از طبقات اجتماعی مورد نظر این بررسی به اقشار مختلف را ناممکن میسازد.
سوم ،آمار جهانی سبک به این دلیل که بسیاری از کشورها آمار اشتغال دولتی را در
اختیار سبک قرار نمیدهند ،تفکیک آمار اشتغال تطبیقی به اشتغال خصوصی و
دولتی در مورد طبقات کارگر و متوسط امکانپذیر نیست .ازاین رو ،درهمتنیدن آمار و
کنترل آن برای ترکیب مارکسیستی طبقات موردنظر نویسنده در مقیاس جهانی
(برخالف بررسی ترکیب طبقات اجتماعی تنها در یک کشور و براساس آمار موجود در
آن کشور) ،بهاجبار گروهبندی را در برخی از موارد با مشکل روبهرو میکند .برای مثال
با توجه به مشکالت نامبرده ،و برخالف موردِ طبقات سرمایهدار و خردهبورژوازی ،تفکیک
کمّی (و نه کیفی) آمار طبقهی متوسط از طبقهی کارگر امکانپذیر نیست ،و بررسی
حاضر در چنین مواردی تنها با استناد به تقریبها و آمارهای ثانوی به چنین تفکیکی
اشاره میکند.
ساختار طبقات در سطح جهان ،گروههای درآمدی ،و منتخبی از کشورها در
سال 2۰19
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اقتصاد جهانی معاصر در برگیرندهی ارتباط دیالکتیکی کشورهای سرمایهداری و
غیر سرمایهداری درعرصههای تولید ،گردش ،توزیع و مصرف است .ارتباط اقتصادی
میان تمامی کشورها به میانجی سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم (سرمایهی مالی
و پولی) ،و صادرات-واردات کاال و خدمات در فرایندی ناموزون و مرکب گسترش
مییابد .توسعهی ناموزون و مرکب در دو دههی اخیر و تغییر ترکیب ساختار طبقاتی
در جهان نشانگر تفاوتهای موجود در روابط تولیدی و فرایند گردش مابین
سرمایهداریهای پیشرفته ،روبهرشد و کمرشد ،و کشورهایی نظیر چین و ویتنام شدت
یافته است .در دو دههی اخیر این درهمآمیزی به درجات مختلف همراه با گسترش
قابلمالحظه ی بخش خصوصی ،بازار نیروی کار و سرمایه در تولید و گردش در
کشورهای غیرسرمایهداری و رشد ناموزون و مرکب آنها در ارتباط با اقتصادهای
سرمایهداری بوده است.
در این بررسی جنبهی اقتصادی ساختار کمّی طبقات اجتماعی شاغالن ( 15سال
به باال) چه در مقیاس جهانی و چه در گروههای درآمدی مختلف برای کل زنان و مردان
و نیز به صورت جداگانه برای زنان در سالهای  2000و  ،2019حاصل جمع ساختار
طبقات اجتماعی شاغالن در فرایندهای تولید و گردش تمامی کشورهای جهان است
(جدول  .)1.1تقریب و تخمین ترکیب این ساختار در سال  2019بر پایهی آمار نیروی
کار شاغل و بیکار سبک و تبدیل آن به مفهوم مارکسیستی ساخت اقتصادیِ طبقات
اجتماعی در مقیاس جهانی و نیز گروههای مختلف درآمدی (کشورهای سرمایهداری و
غیر سرمایهداری در جهان) در جدول  1.2ارایه شدهاست .در اینجا ذکر دو نکته ضروری
است:
( )1در جدول  1.2و نیز در جداول  1.1و  1.3به دلیل فقدان آمار تطبیقی خردترِ
سبک ارایهی اقشار مختلف در درون هر یک از طبقات (مانند مشاغل جدید و سنتی،
نوع سرمایه و انحصاری و غیرانحصاری بودن آن ،و اقشار مختلف خردهبورژوازی که
بسیاری از آنها در شهرها و روستاها بسیار فقیرند و یا متکی به کار کارکنان فامیلی
بدون مزد هستند) بر اساس مفاهیم مارکسیستی و نیز شامل کردن بیکاران که اساساً
جزئی از طبقهی کارگرند ،با محدودیت آمار مقایسهپذیر و نظاممند روبهروست؛
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( )2باید توجه داشت که در جدول  1.1جدایی آماری طبقهی متوسط از طبقهی
کارگر بر اساس مفاهیم مارکسیستی (مانند آنچه در جدول  1.2برای سال  2019ارایه
شده است) ،بهدلیل محدودیت موجود در آمار خردتر بیکاری زنان و مردان و آمار مربوط
به گروههای عمده ی شغلی شاغالن در ارتباط با وضعیت شغلی زنان و مردان در سال
 2000امکانپذیر نیست.
در نتیجه ،بررسی ترکیب و تغییر ساختار طبقاتی شاغالن در سطح جهان ،گروههای
درآمدی کالن و کشورهای مختلف ،و نیز گسترش پرولتریزهشدن در این گروههای
درآمدی و کشورهای منتخب باید بر پایهی سه جدول  1.1و  1.2و  1.3صورت گیرد.
با توسعه و گسترش سرمایهداری در جهان تعداد مزد و حقوقبگیران ،یدی و فکری،
ماهر و کمترماهر ،بهشدت افزایش یافته است .در سال  9 ،1800میلیون نفر از کل
جمعیت  730میلیونی جهان ،مزدبگیر شاغل به حساب میآمدند ( ،)1.2%در حالی که
در سال  1.8 ،2019میلیارد از کل جمعیت  7.7میلیاردی جهان را اساساً شاغالن
طبقهی کارگر و طبقهی متوسط تشکیل میدادند ( .)23.5%بر اساس آمار مذکور روشن
است که رشد جمع طبقهی کارگر و متوسط در پهنهی  2019-1800بسیار بیشتر از
رشد کل جمعیت جهان بوده است .گذشته از این ،تعداد کل شاغالن مزد و حقوقبگیر
در دورهی  ،2019-1980یا دورهی نولیبرالیسم ،از  450میلیون نفر به  1.8میلیارد نفر
در جهان رسیدهاست (ج  ،1.4و  1.2و .) 1.1
در سال  2019طبقهی کارگر (ماهر و کمترماهر ،در فرایند تولید و گردش) 52.3%
کل شاغالن و بیکاران جهان را تشکیل میداد .در همان سال حداقل تخمین طبقهی
متوسط در میان دو طبقهی عمدهی نظام اقتصادی جهان ،کارگران و سرمایهداران،
 %4.3و طبقهی خردهبورژوازی همراه با کارکنان فامیلی بدون مزد (که اکثر آنان
زحمتکش و فقیرند)  %40.4کل شاغالن را در بر میگرفتند (ج .)1.2
تفکیک ترکیب طبقات به چهار گروه درآمدی در سال  ،2019به نحو واقع بینانهتری
(و یا انضمامیتری) سهم طبقات مختلف را بر اساس گسترش نیروهای مولد در تمامی
کشورهای سرمایهداری (مانند ایاالت متحده ،شیلی ،ایران ،و غیره) و کشورهای مدعای
سوسیالیسم مبتنی بر بازار مانند چین ،ویتنام ،کوبا ،نشان میدهد (ج  1.2و .)1.1
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همانگونه که پیش از این گفته شد ،آمارهای جهانی مورد نظر بانک جهانی و سبک
بر اساس چهار گروه درآمدی (درآمد سرانه) باال ،میانی باال ،میانی پایین و پایینِ درآمدی
براساس روش برابری قدرت خرید و نه نرخ ارز رایج در کشورهای مختلف ،طبقهبندی
شده است:
کشورهای سرمایهداری در گروه باالی درآمدی :مانند ایاالت متحد آمریکا ،فرانسه،
آلمان ،ژاپن ،هلند ،اسرائیل ،تایوان ،هنگکنگ ،شیلی ،عربستان سعودی ،کره جنوبی،
و غیره قرار دارند؛
کشورهای سرمایهداری در گروه درآمد میانی باال :مانند برزیل ،فدراسیون روسیه،
ترکیه ،اردن ،مکزیک و ایران ،ترکمنستان ،و غیره؛
کشورهای سرمایهداری با درآمد میانی پایین :مانند مصر ،هندوستان ،تونس،
سودان ،اوکراین ،ازبکستان ،و غیره؛
کشورهای با درآمد پایین :مانند افغانستان ،سودان جنوبی ،تاجیکستان ،یمن،
اوگاندا ،نپال ،و غیره.
در آمار سبک و بانک جهانی کشورهایی که رسماً روابط اقتصادی خود را یا
سوسیالیسم (کوبا) ،یا سوسیالیسم مبتنی بر بازار (چین و ویتنام) با سمتگیری
سوسیالیستی اعالم میکنند ،مانند کشورهای سرمایهداری از نظر سطح درآمد سرانه
براساس روش برابری قدرت خرید با درآمد میانی باال (چین و کوبا) ،با درآمد میانی
پایین (ویتنام) ،و با درآمد پایین (کرهی شمالی) طبقهبندی میشوند.
بر این اساس ،همانگونه که انتظار میرود ،در سال  ،2019سهم نسبی طبقهی
کارگر (شاغل و بیکار) در کل گروه درآمدی باال که شامل تمامی سرمایهداریهای
پیشرفتهی موجود مانند آمریکا ،فرانسه ،سوئد ،شیلی ،تایوان و هنگکنگ ،اسراییل،
کرهی جنوبی ،است %80.2 ،است .سهم طبقهی متوسط این گروه درآمدی  %6.9است
که در مقایسه با این سهم درگروههای درآمدی دیگر بیشتر است .سهم خردهبورژوازی
و کارکن فامیلی بدون مزد (که نشان از تولید کاالیی خرد دارد) در این گروه کمتر از
 10%است که در مقایسه با این سهم در گروههای درآمدی دیگر کمتر است (ج .)1.2
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در مقایسه با ترکیب طبقاتی در گروه کشورهای با درآمد باالتر ،در کشورهایی که
در گروههای درآمدی پایینتر قرار میگیرند ،به دلیل سطح پایینتر توسعهی
سرمایهداری و نیروهای مولد ،سهم طبقهی کارگر (شاغل و بیکار) و متوسط کاهش
مییابد ،و سهم خردهبورژازی و کارکنان فامیلی بدون مزد باال میرود .برای مثال ،در
سال  ،2019اگر جمع سهم طبقهی کارگر و متوسط (شاغل و بیکار) و جمع طبقهی
خردهبورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد در گروه درآمد میانی باال بهترتیب %66.5
و  %28.2است ،این ارقام در گروه درآمدی میانی پایین بهترتیب به  %38و %59.5
تغییر میکنند و سهم شاغالن خردهپا نیز در کشاورزی افزایش مییابد (ج .)1.2
روشن است که بهرغم تشابهات ساختار طبقات میان کشورهای یک گروه ،ساختار
طبقات هریک از کشورهای آن گروه با دیگری متفاوت است .برای مثال ،در سال ،2019
در گروه درآمدی باال اگر در ایاالت متحده جمع سهم طبقهی کارگر و متوسط
(شاغل) و جمع طبقهی خردهبورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد بهترتیب %90.3
و  %6.1است ،این ارقام در فرانسه بهترتیب به  88%و  ،7.3%در آلمان بهترتیب به
 89.4%و  ،%7.3در سوئد بهترتیب به  %90.1و  ،%6.3در تایوان بهترتیب به  %79.3و
 ،16.6%در کرهی جنوبی بهترتیب  %70.6و  ،%23.9در شیلی بهترتیب  ،%72.8و در
اسراییل بهترتیب به  %84.2و  %12.2تغییر میکند (ج .)1.3
بر اساس همین مقایسه ،اگر در سال  2019درگروه درآمد میانی باال به ترکیب
سهم طبقات در کشورهای فدراسیون روسیه ،چین ،کوبا ،برزیل ،ایران و ترکیه نظر
افکنیم ،تفاوت ترکیب سهم طبقات در این کشورها نمایان میشوند (ج :)1.3
در فدراسیون روسیه جمع سهم طبقهی کارگر و متوسط (شاغالن) و جمع
طبقهی خردهبورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد بهترتیب  %92.3و  %6.4است؛
در چین جمع سهم طبقهی کارگر و متوسط (شاغالن) و جمع طبقهی
خردهبورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد بهترتیب  %64و  %32.9است که بیانگر
وسعت نسبی خردهبورژوازی روستایی و شهری است؛
در کوبا جمع سهم طبقهی کارگر و متوسط (شاغالن) و جمع طبقهی
خردهبورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد بهترتیب  %65.7و  %10.3است؛
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در برزیل جمع سهم طبقهی کارگر و متوسط (شاغالن) و جمع طبقهی
خردهبورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد بهترتیب  %68.2و  %10.3است؛
در ایران جمع سهم طبقهی کارگر و متوسط (شاغالن) و جمع طبقهی
خردهبورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد بهترتیب  %54.8و  %41.1است که بیانگر
وسعت نسبی خردهبورژوازی روستایی و شهری است؛
در ترکیه جمع سهم طبقهی کارگر و متوسط (شاغالن) و جمع طبقهی
خردهبورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد بهترتیب  %54.8و  %41.1است.
سرانجام ،برای مثال ،در آمار سبک و بانک جهانی ویتنام و هند و بسیاری از
کشورهای دیگر در گروه درآمد میانی پایین قرار میگیرند :در سال  ،2019در
ویتنام جمع سهم طبقهی کارگر و متوسط (شاغالن) و جمع سهم طبقهی
خردهبورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد بهترتیب  %41.5و  %55.6است که بیانگر
وسعت خردهبورژوازی روستایی و شهری در این کشور است (ج .)1.3
با توجه به بحران سیاسی تابستان  2021در افغانستان که در آمار سبک و بانک
جهانی یکی از کشورهای با درآمد پایین بهحساب میآید ،ترکیب ساختار طبقاتی که
معرف مناسبات عقبماندهی سیاسی و اقتصادی آن کشور است ،بسیار گویاست .اگر در
سال  2010و  2019سهم جمع طبقهی کارگر و متوسطِ شاغل در افغانستان بهترتیب
 %10.8و  %17.7بود ،در همان سالها جمع خردهبورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد
(اکثراً در روستاها) بهترتیب از  %88.4به  %79.7کاهش پیداکرد .در واقع ،هنوز در این
سرزمین متوسط جمعیت روستاها سه برابر شهرهاست ،و در برخی از مناطق این نسبت
به بیش از بیست برابر میرسد1.

 .1تخمین طبقات توسط نویسنده براساس آمار سبک:
http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.jsp
x?MBI_ID=32
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روند تغییر ترکیب طبقاتی شاغالن در جهان
در دورهی طوالنی  2019-2000انتظار میرود که ترکیب سهم شاغالنِ طبقات
مختلف در فعالیتهای اقتصادی مختلف در چهار گروه درآمدی در جهان و هریک از
کشورهای تشکیلدهندهی این گروهها ،یعنی اقتصادهای سرمایهداری و گروه
کشورهایی مانند چین ،ویتنام و کوبا ،دگرگون میشود .طرح دالیل اقتصادی و سیاسی
این تغییر ساختاری در محدودهی اهداف این بررسی نمیگنجد .با اینهمه ،آمار تغییر
ساختاری اشتغال در فعالیتهای اقتصادی در جهان و گروههای درآمدی در دورهی
 2019-2010تا حدوی به تبیین این تحول یاری میرساند.
در دورهی  ،2019-2010سهم اشتغال در سطح کل جهان در کشاورزی از %33
به  %27کاهش مییابد و در بخش خدمات از  %44به  %51افزایش پیدا میکند ،در
حالی که سهم بخش فعالیتهای صنعتی درحد  %23باقی میماند (ج  .)1.5در سال
 ،2000در سطح کل جهان جمع طبقات کارگر و متوسط شاغل  %47.6از کلّ شاغالن
را (که شامل طبقات مختلف است) تشکیل میداد .در همان سال ،جمع طبقهی
خردهبورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد همراه با آن ) 16.7% + 33%( %49.7 ،از
کلّ شاغالن را در بر میگرفت 1.این ارقام در سال  2019به این قرار بودند :جمع طبقات
کارگر و متوسطِ شاغل ،و جمع طبقهی خردهبورژوازی و نیروی کار بدون مزد همراه با
آن ،بهترتیب  %54.2و  ) 10.3% + 32.4%( % 42.7از کلّ نیروی کار شاغل را شامل
میشدند (ج 2.)1.1به عبارت دیگر ،در دورهی  2019-2000سهم طبقهی کارگر و
متوسط در تمامی گروههای درآمدی و در هریک از کشورهای سرمایهداری و غیر
سرمایهداری به شکلی ناموزون و با شدت و حدت متفاوتی ،افزایش داشته است .چنین
رشدی بیانگر فرایند پرولتریزاسیون جوامع مختلف است و همپای آن معرف کاهش
سهم مجموعهی خردهبورژوازی و کارکنان بدون مزد آن (و یا تولید خرد) است.

 .1محاسبهی نویسنده بر اساس مفهوم طبقه در این بررسی با استفاده از آمار سبک.
 .2برای سهم طبقه طبقهی کارگر شاغل و بیکار جدا از طبقهی متوسط که تخمین آن در سال  2000به دلیل
فقدان آمار خرد و تطبیقی نظاممند سبک امکانپذیر نبود ،رجوع کنید به بخش قبلی و ج .1.2
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تجزیهی این روند به تغییر ترکیب اشتغال در سه بخش عمدهی کشاورزی ،صنعت
و خدمات ( )2010-2019و مقایسهی آن با تغییر ساختار طبقاتی در دورهی -2000
 2019به چهار گروه درآمدی و در سطح کشورها ،به نحو گویاتری روندهای تغییر
ترکیب تجمع نیروهای مولد در بخشهای اقتصادی و تغییر همپای آن با ساختار طبقات
در تمامی کشورها را نشان میدهد (ج  1.1 ،1.5و .)1.2
روند تغییر اشتغال در فعالیتهای سهگانهی اقتصادی و نیز اشتغال طبقات در چهار
گروه درآمدی به شرح زیر است (ج :)1.5
در گروه درآمدی باال سهم اشتغال در کشاورزی و صنعت بهآرامی به نفع اشتغال
در خدمات کاهش مییابد ،و سهم جمع طبقهی کارگر و متوسطِ شاغل به زیان جمع
اشتغال خردهبورژوازی و کارکنان بدون مزد ،باال میرود؛
در گروه درآمد میانی باال (ازجمله چین و کوبا) سهم اشتغال در کشاورزی و صنعت
بهنفع اشتغال در خدمات کاهش مییابد ،و سهم جمع طبقهی کارگر و متوسطِ شاغل
بهضرر جمع اشتغال خردهبورژوازی و کارکنان بدون مزد ،بهسرعت باال میرود؛
در گروه درآمد میانی پایین (از جمله ویتنام و هند) سهم اشتغال در کشاورزی و
صنعت بهآرامی بهنفع اشتغال در خدمات کاهش مییابد ،و سهم جمع طبقهی کارگر و
متوسطِ شاغل به زیان جمع اشتغال خردهبورژوازی و کارکنان بدون مزد ،بهسرعت باال
میرود؛
در گروه درآمدی پایین ،سهم اشتغال در کشاورزی و صنعت به نفع اشتغال در
خدمات کاهش مییابد ،سهم جمع طبقهی کارگر و متوسطِ شاغل به زیان جمع اشتغال
خردهبورژوازی باال میرود ،لیکن برخالف آنچه در گروههای درآمدی دیگر رخ میدهد،
شمار کارکنان فامیلی بدون مزد ،باال میرود.
آمار اشتغال در فعالیتهای کشاورزی ،صنعت و خدمات در سال  2019در
کشورهای منتخبِ این بررسی در جدول  1.5نیز با آمار گروههای درآمدی در جداول
 1.1و  1.2همنوا هستند.
سرانجام ،میتوان ادعا کرد که در دورهی  ،2019-2000سهم نسبی اشتغال بخش
خصوصی در فرایندهای تولید و گردش به زیان سهم اشتغال در بخش دولتی
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سرمایهداری و غیرسرمایهداری ،افزایش داشته است .در این دوره ،سهم نسبی طبقهی
کارگر شاغل و کارکنان طبقهی متوسط در بخش خصوصی و دولتی (منهای ردههای
مختلف کارگزاران سیاسی و خردهبورژوازی) در فرایند تولید کاهش و در فرایند گردش
افزایش داشته است .در سطح تفصیلیتر ،درمییابیم که درون هرکدام از فرایندهای
تولید و گردش ،کارکنان بخش خصوصی اکثریت شاغالن را تشکیل میدهند .با این
حال ،طی این دوره ،بخش خصوصی بیشتر به سمت فرایند گردش و مالی جابهجا شده
است ،در حالی که کارکنان بخش دولتی و فرادولتی در فرایند تولیدی و خدمات عمومی
تمرکز دارند .پیگرد آماری اشتغال بخش خصوصی در کنار اشغال بخش دولتی در
کشورهای مختلف به شکل تطبیقی و نظاممند برای سالهای مختلف با مشکلی جدی
روبروست چرا که بسیاری از کشورها به دالیل متفاوتی چنین آماری را در اختیار
سبک و بانک جهانی قرار نمیدهند .از اینرو نویسنده بهعنوان نمونه تنها به ارایهی
آمار موجود در جدول  1.7در برخی از سالها و برای چند کشوری که ساختار
طبقاتیشان در این بررسی مورد بررسی قرار گرفتهاند ،اکتفا میکند.
همانگونه که پیش ازاین در بخش نظری فرایند پرولتریزاسیون بهتفصیل گفته شد،
برای سنجش فرایند پرولتریزاسیون ایجاد شاخص پرولتریزاسیون در سطوح جهانی و
کشوری ضروریست .این شاخص میتواند ارقامی بیشتر یا کمتر از یک و نیز مثبت یا
منفی در یک دورهی زمانی داشته باشد .رقمی بیش از  +1در مورد طبقهی کارگر (و
در این بررسی جمع طبقات کارگر و متوسط) بیانگر افزایش خالص پرولتریزاسیون
(خالص از تغییر مطلق تعداد اشتغال در یک طبقه در یک دورهی زمانی) است .از این
طریق میتوان اطمینان داشت که در یک دورهی زمانی اثر تغییر سهم طبقاتی
(ساختاری) بر تاثیر افزایش صرفِ اشتغال میچربد .در عینحال مقایسهی رقم این
شاحص بین کشورهای مختلف و همچنین در مقایسه با طبقات دیگر ،ارزیابی شّدت
بیشتر و یا کمتر پرولتریزاسیون را امکانپذیر میکند.
در دورهی  ،2019-2000شاخص متوسط فرایند پرولتریزاسیون در سطح جهان
(تمامی کشورها)  1.7بود (ج  .)1.6شدّت و ناموزونی رشد این فرایند در کشورهای
مختلف و مقایسهی این فرایند میان کشورهای مختلف و نیز میان چهار گروه درآمدی
این کشورها ،با ارقام جدول  1.6معنی مییابد:
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باالترین رقم شاخص پرولتریزاسیون متعلق به چین ،ویتنام و کوباست که به دلیل
رشد باالی اقتصادی -انباشت سرمایه -و نیز مهاجرت روستاییان کشاورز و غیر کشاورز
به شهرها و پیوستن الیههای پایینی طبقات متوسط و خردهبورژوازی در این کشورها
به افزایش سهم طبقهی کارگر انجامیده است؛
ارقام باالی شاخص پرولتریزاسیون به دلیل وجود چین ،کوبا و بسیاری از
سرمایهداریهای روبه رشد مانند ترکیه و برزیل در گروه کشورهای با درآمد میانی باال،
و وجود هندوستان و ویتنام و کشورهایی که در گروه درآمدی میانی پایین که به رشد
قابل مالحظهای از انباشت سرمایه دست یافتهاند ،قابل فهماند؛
رقم نازلتر شاخص پرولتریزاسیون از رقم متوسط جهانی در کل گروه کشورهای با
درآمد باال (در واقع تمام کشورهای سرمایهداری پیشرفته) ،همانگونه که پیش از این
نشانداده شده است ،بهسبب سطح بسیار باالی سهم جمع طبقهی کارگر و متوسط در
کل اشتغال طبقات مختلف در فرایندهای تولید و گردش سرمایه است (ج )1.6؛
در تمامی ک شورها روند پرولتریزاسیون با پیوستن اقشار پایینی طبقهی متوسط و
خردهبورژوازی به صف طبقهی کارگر در شهرها و کاهش سهم دهقانان و کارکنان
روستاها در کل اشتغال همراه بوده است.
تغییر ترکیب طبقاتی سهم زنانِ شاغل در جهان
در چند دههی اخیر ،موقعیت زنان در بازار کار ،بهویژه در کشورهای با درآمدهای
باال و میانی و در کشورهایی که کارگران و طبقهی متوسط حق اعتصاب ،تشکل و حقوق
دموکراتیک بیشتری با مبارزهی خود بهدست آوردهاند (مانند کاهش و تغییر موانع
قانونی استخدام بر اساس جنسیّت و تبعیض در پرداخت دستمزد) ،پیشرفت داشته
است .لیکن این پیشرفتها بیشتر موقعیت زنان طبقهی سرمایهدار ،متوسط و
تحصیلکرده را بهبود بخشیده است .در چند دههی اخیر شرکت زنان در بازار کار مزدی
رو به افزایش داشته است ،اگرچه غالب زنان هنوز بیشترین مسئولیت در کار خانگی،
نگهداری و تربیت کودکان را بر عهده دارند و هنوز مزد و حقوق غالب زنان و میزان
زنانی که در فقر زندگی میکنند ،کمتراز مردان است ،هنوز زنان کارگر با کارهای
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ناپایدارتر با مزایای کاری کمتری روبهرو هستند ،و هنوز اتحادیههای کارگری در تمامی
کشورها ،بهویژه در سرمایهداریهای روبهرشد و در کشورهای مسلمان ،آنان را نادیده
میگیرند.
در سال  1.3 ،2019میلیارد زن (در مقایسه با  2میلیارد مرد شاغل)  39%کل
شاغالن جهان را شامل میشدند .ترکیب طبقاتی زنان شاغل جهان در همان سال در
مقایسه با مردان بیانگر تجمع بیشتر آنان در شغلهای طبقهی کارگر و متوسط
( )55.4%و سپس خردهبورژوازی ( )26.3%و بهویژه کارکنان فامیلی بدون مزد ()16.6%
است .لیکن تجزیهی ترکیب طبقات زنان به چهار گروه درآمدی در سال  ،2019به نحو
واقعبینانهتر (و یا انضمامیتری) سهم طبقات مختلف زنان را بر اساس گسترش نیروهای
تولیدی در تمامی کشورها مانند ایاالت متحده ،شیلی ،ایران ،مصر ،چین ،ویتنام ،کوبا
و غیره ،نشان میدهد (ج .)1.1
همانگونه که انتظار میرود ،در سال ،2019سهم نسبی جمع زنان طبقهی کارگر
و متوسط شاغل درگروه کشورهای با درآمد باال که شامل تمامی سرمایهداریهای
پیشرفتهی موجود است %89.4 ،است که در مقایسه با این سهم درگروههای درآمدی
پایینتر ،بسیار بیشتر است .جمع سهم خردهبورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد
(که نشان از تولید کاالیی خرد دارد) در گروه درآمدی باال  %8.4است که در مقایسه
با سهم زنان در گروههای درآمدی دیگر بسیار کمتر است (ج  .)1.1در سال  ،2019اگر
جمع سهم زنان طبقهی کارگر و متوسط (شاغل) و جمع طبقهی خردهبورژوازی و
کارکنان فامیلی بدون مزد در گروه درآمد میانی باال بهترتیب  %66.5و  %11.1است،
این ارقام در گروه درآمد میانی پایین بهترتیب  % 31و  %67.5است و سهم شاغالن
خردهپا نیز در کشاورزی باال میرود (ج .)1.1
در پهنهی  ،2019-2000تغییر ترکیب سهم زنان در جمع طبقهی کارگر و متوسط
در مقیاس جهان ،و نیز در چهار گروه درآمدی بیانگر افزایش سهم جمع زنان طبقهی
کارگر و متوسط در مقایسه با سهم زنان طبقهی خردهبورژوازی و کارکنان فامیلی بدون
مزد است (ج  .)1.1در نتیجه ،از این به بعد باید انتظار داشت که نقش مردان و نیز زنانِ
طبقه ی کارگر و متوسط در جنبش کارگری و سیاسی افزایش یابد و فراتر از مبارزات

200

201

فرهاد نعمانی

محلی و موقعیتمحور کنونی باشد .گذشته از این ،در این دوره ،و بهرغم افزایش
آهستهی شرکت زنان در بازار نیروی کار و فرایند تولید و گردش در کشورهای مسلمان،
این مشارکت همواره پایینتر ازسهم شرکت زنان در بازار کار در دیگر کشورهای جهان
بودهاست (سبک).
پرولتریزاسیون و نابرابری درآمد و ثروت در کنار رشد انباشت در جهان
عامل عمده ی تعیین امکانات متمایز و نابرابری زندگی افراد و خانوادههایشان
برحسب طبقهای که در آن جای دارند ،سطح درآمد و ثروت است .در دنیای معاصر
منبع توزیع درآمد و ثروت در فرایند تولید  -ایجاد ارزش اضافی و تعلق آن به سود  -و
تقسیم بخشی از ارزش اضافی به بهره ،اجاره و مزد در فرایند گردش است .لیکن آمار
نظاممند و تطبیقی (مقایسهپذیر) در کوتاهمدت و یا بلندمدت در کشورهای مختلف
برمبنای مفاهیم مارکسیستی  -طبقاتی و یا مفاهیم کمّی درآمدیِ نوکالسیک و متعارف
و تقسیم آن به دولتی و خصوصی ،و یا توزیع هزینههای خانوار برحسب وضع شغلی
بهعنوان نشانهای از طبقات اجتماع در کشورهای سرمایهداری و غیرسرمایهداری ،و
گروههای درآمدی در سطح جهان وجود ندارد1.
در نتیجه ،این بررسی بهناگزیر به ارقام بانک جهانی و سازمان ملل در اندازهگیری
شاخص جینی ،تخمین سهم متوسط درآمد  % 20باالی جمعیت ،شاخص شکاف
نابرابری ،و ردهی شاخص توسعهی انسانی در کشورهای منتخب و در سطح کل آن
کشور (و نه محاسبهی ضریب جینی در دو بخش شهری و روستایی) دردورهی -2000
 ،2019اکتفا میکند (ج  2.1و 2.)2.2
در تفسیر تغییر ضریب جینی مورد استفادهی این بررسی باید به چند نکته توجه
داشت:
 .1در این مورد ن.ک .به بهداد و نعمانی ( )1387ص  279-266در مورد ایران.
 .2ضریب جینی  GINIیکی از شاخصهای نابرابری است که در بررسیهای اقتصادی برای نشان دادن نابرابری
درآمد در یک کشور بهکار گرفته می شود .ضریب صفر جینی بیانگر برابری کامل درآمد است و ضریب جینی یک
(یا  ) %100نشاندهندهی حداکثر نابرابری است.
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شاخص های موجود جینی نابرابری توزیع درآمد ،و نه ثروت ،در سطح یک کشور،
را اندازهگیری میکند ،و به تفاوتهای میزان و تغییر ثروت در سطح کل جامعه و یا
بخشهای شهری و روستایی بیاعتنا است ،چرا که برای توزیعی تکمتغیر محاسبه
میشود (برای مثال ،درآمد متوسط در گروههای درآمدی مختلف در یک کشور)؛
شاخص جینی مورد استفاده در این بررسی درآمدهای مزدی و سرمایهگذاری در
یک سال را شامل میشود ،لیکن توزیع ثروت و درآمد طبقات مختلف را نشان نمیدهد
و ازاینرو شاخصی ناکافی برای اندازهگیری نابرابری است (ن.ک .به جدول  ،)2.1اما
ضریب شاخص جینیِ ثروت و داراییهای منقول و غیر منقول خانوارها در آن کشور و
یا دیگر کشورها میتواند بسیار باال باشد (فقدان آمار ثروت در تمامی کشورهای جهان
محاسبهی نظاممند و مقایسهپذیر را امکانناپذیر کرده است)؛
در تفسیر رشد تولید-درآمد و افزایش ضریب جینی در هر کشور باید در نظر داشت
که در دورههای معین رشد باالی تولید-درآمد یک کشور میتواند همراه با افزایش
ضریب جینی باشد (مانند آنچه در چین در دورهی  ،2010-1990و در ویتنام در
دورهی  ،2010-2000و در ایران در چند سال پیش از انقالب رخ داده است) ،اگرچه
دوام طوالنی و همزمان رشد سریع تولید-درآمد و ضریب باالی جینی نمیتواند فقر را
برای اکثریت مردم کاهش دهد؛
درآمد و شاخص جینی مشابه میان دو کشور میتواند توزیع درآمد بسیار متفاوتی
را نشان دهد ،چرا که شاخص جینی برای اندازهگیری هر واحد از یک توزیع است و
نمیتواند میان تجمع ضرایب جینی باال و پایین در دهکهای باال و پایین درآمدی
تفاوتی قایل شود (در حالی که ضریب شاخص جینی در این دو حالت تفاوتی نخواهند
کرد و به عبارتی دیگر ،در یک کشور ضریب نابرابری میتواند در دهکهای درآمدی
باال ،باال باشد و در کشور دیگر این ضریب در دهکهای پایینتر درآمدی باال باشد).
بااینهمه ،بهرغم محدودیتهای محاسباتی ،نظری (برای مثال غیر طبقاتی بودن
آن) ،و م شکالت تفسیری شاخص جینی درآمد ،باال بودن ضریب جینی و محاسبهی
آن در طول زمان در یک کشور بیانگر باال بودن نابرابری درآمدی (و نه ثروت) و تغییر
آن است.
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ضرایب جینی و سهم درآمد  %20باالی جمعیت در جداول  2.1و  2.2در نوسان و
تغییری کموبیش همنوا در هریک از کشورهای منتخب این بررسی بهدالیل اقتصادی و
اجتماعی متفاوت ،روندهای نابرابری درآمد در دورهی  2019-2000را نشان میدهند:
در نیمهی دوم دورهی  ،2019-2000نابرابری درآمد در هفت کشور منتخب در
این بررسی (سرمایهداری پیشرفته و روبهرشد) به درجات مختلف رشد کرده است،
اگرچه در برخی از آنها این نابرابری کمتر از نابرابری سالهای  2002-1998است؛
در سه کشور ایاالت متحده ،کره ی جنوبی و روسیه نابرابری منعکس در این دو
شاخص کموبیش در نیمهی دوم این دوره ثابت مانده است ،اگرچه هریک از آنها روند
متفاونی را در نیمهی اول طی کردهاند؛
در سه کشور چین ،ویتنام و اسراییل این شاخصها در نیمهی دوم این دوره رو به
کاهش داشتهاند ،درحالی که در اواخر دههی  1990این ارقام در چین اندکی پایینتر
از ضرایب دورهی  2019-2010در این کشور بود.
جدول  2.2سهم درآمد  %20باال و نیز شاخص شکاف نابرابری در هریک از
کشورهای منتخب در یک سال مشخص در سالهای بین  2017و  2019را براساس
آخرین آمار موجود در هر یک از کشورهای منتخب نشان میدهد .شاخص شکاف
نابرابری درآمد در یک کشور در یک سال معیّن از تقسیم سهم متوسط درآمد  % 20از
پردرآمدترین جمعیت بر سهم درآمد  %20از کمدرآمدترین جمعیت در یک کشور
بهدست میآید ،و ازاینرو ،افزایش ارقام این شاخص بهشکل روشنی بیانگر تفاوت شکاف
درآمدی در یک کشور و میان کشورهای مختلف است .برای مثال این شاخص نشان
میدهد که در سوئد سهم متوسط درآمد  % 20از پردرآمدترین جمعیت  4.6برابر این
سهم برای  % 20از کمدرآمدترین جمعیت بوده است ،در حالی که این رقم در آلمان 6
برابر ،در چین  7.1برابر ،در ایران  7.7برابر ،و در برزیل  18.1برابر بوده است.
شاخصهای مختلف نابرابری پیشین بیانگر نابرابری درآمدی (و نه ثروت) و تغییر
آن در یک کشور است .یکی دیگر از جنبههای نابرابری ناموزونی تولید-درآمد سرانه
بین کشورهای مختلف در یک سال معین است (ج  .)2.3تولید ناخالص داخلی سرانه
به قیمت جاری دالر در جهان در چهار گروه درآمدی این بررسی در مورد این جنبهی
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نابرابری آگاهکننده است .در سال  ،2019متوسط درآمد سرانهی گروه باالیی درآمد
(شامل تمامی سرمایهداریهای پیشرفتهی جهان) بهترتیب  55برابر درآمد سرانه در
گروه کشورهای با درآمد پایین (مانند یمن) 20 ،برابر درآمدسرانه در گروه کشورهای
با درآمد میانی پایین (مانند ویتنام و مصر) 5 ،برابر درآمدسرانه در گروه کشورهای با
درآمد میانی باال (مانند چین ،برزیل و ترکیه) بود .در همان سال %62.8 ،و  %29.4از
تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری دالر در جهان ،بهترتیب در گروههای کشورهای
با درآمد باال و کشورهای با درآمد میانی باال تولید شده بود .در همان سال سهم تولید
ناخالص به قیمت جاری دالر در جهان در ایاالت متحده ،چین ،آلمان ،و فرانسه بهترتیب،
 ،3.9% ،4.5% ،16.7% ،24.4%و  %3.1بود (ج .)2.3
از سوی دیگر ،و در کنار این نابرابری ،و بهرغم کسادی نسبی اقتصاد در جهان در
سالهای  ،2016-2007مالکان سرمایه و قشر باالی طبقهی متوسط و خردهبورژوازی
مدرن و سنتی به سهم خود در ارزش ایجاد شده در کشورهایشان و در جهان افزودهاند.
برای نمونه ،در سال  ،2019ایاالت متحده بهمثابه ثروتمندترین کشور جهان%30 ،
(معادل  106تریلیون دالر) «ارزش خالص» دارایی مالی (یعنی ،جمع «ارزش»
داراییهای مالی ،یا داراییهای نامشهود ،پس از کسر بدهی) در جهان را در اختیار
داشت .در مقایسه ،همان سال «ارزش خالص» دارایی مالی در چین معادل  64تریلیون
دالر ( ) 18%بود ،در حالی که سهم جمع کشورهای آفریقا و آمریکای التین از کلّ
«ارزش خالص» دارایی مالی جهان بهترتیب به  %1.1و  %2.8میرسید .ازاینرو ،بخش
مهمی از ثروت جهان (نزدیک به  )%75تحت کنترل آمریکا ،اروپا ،چین و ژاپن بود.
بخش عمدهای از این ثروت که در دست ثروتمندترین افراد جهان است ،در عرض یک
سال بیش از  2.1تریلیون دالر افزایش یافت و «ارزش خالص» دارایی آنها به  6تریلیون
دالر رسید 1.این ارقام بیانگر اهمیت روابط تجاری و تولیدی در اقتصاد سرمایهداری
جهانی ،و درنتیجه نقش تنشآلود این روابط میان قدرتمندترین کشورهاست.

1. global-wealth-report-2020-en.pdf
و
https://howmuch.net/articles/distribution-worlds-wealth-2019
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آمار تجارت جهانی و حرکت سرمایهی پولی-مالی و مستقیم در تولید و خدمات در
سالهای اخیر به روشنی ژئوپولیتیک این رابطهی دیالکتیکی را نشان میدهد .در سال
 ،2019سهم صادرات و واردات در گروه کشورهای با درآمد باال در کل جهان بهترتیب،
 69.5%و  %69بود .در کنار این گروه ،سهم صادرات و واردات در گروه کشورهای با
درآمد میانی باال (به دلیل وجود چین در این گروه) ،در کل جهان بهترتیب %23.7 ،و
 22.7%بود .به عبارت دیگر ،در سال  2019این دو گروه در حدود  %92تجارت خارجی
را در دست داشتند .در این دو گروه سهم آمریکا ،چین و جامعهی اروپا در صادرات و
واردات جهان چشمگیر است .برای مثال ،در همان سال سهم آمریکا در صادرات و
واردات بهترتیب  %10و  ،%12.8و سهم چین-هنگکنگ بهترتیب  % 13.3و  %12.8بود
(ج .)3.1
در سال  ،2018سهم سه نوع جریان سرمایهی خارجی (سرمایهگذاری مستقیم
خارجی ،سرمایهگذاری در اوراق بهادار -قرضه ،و اعتبار بانکی در مقایسه با تولید ناخالص
داخلی جهان به دالر ( 84.7تریلیون دالر) بهترتیب به  ،%1.9 ،%2و  %2میرسید .در
همان سال کل جریان ورودی و خروجی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان
بهترتیب 1.3 ،تریلیون دالر و  1تریلیون دالر بود :مقدار ورودی و خروجی این جریان
در چین (شامل هنگکنگ) بهترتیب  260و  215میلیارد دالر ،در آمریکا بهترتیب 252
و  64میلیارد دالر ،و در اتحادیهی اروپا بهترتیب  172و  39میلیارد دالر بود 1.در آن
سال %43.1 ،جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای سرمایهداری
 .1در سالهای اخیر چین به مهمترین کشور سرمایهگذار خارجی تبدیل شدهاست .جریان خروجی سرمایهگذاری
مستقیم خارجیِ چین (بدون هنگکنگ) توسط شرکتهای دولتی و خصوصی و فراملیتی این کشور در سال 2019
معادل 137میلیارد دالر بود (بدیهیاست که این مقوله شامل سرمایهگذاری چین در بورس سهام در سرمایهداریهای
پیشرفته که قابلمالحظه است ،نمیشود) .در سال  ،2006سهم سرمایهگذاری مستقیم چین در بخشهای مختلف
اقتصادی بهترتیب اهمیت در بخش خدمات بازرگانی با تکنولوزی سطح باال ،عمده و خردهفروشی ،منابع کانی و
نفت ،حملونقل و انبارداری ،و مانوفاکتور بود .در همان سال شرکتهای دولتی و خصوصی چین در جزایر بهشت
مالیاتی در آمریکای التین نیز سرمایهگذاری قابل مالحظهای داشتند .ن.ک .به
)World Investment Report | World Investment Report 2019 (unctad.org
و
)China's Growing Role in World Trade (nber.org
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پیشرفته صورت گرفت .نرخ بازده جریان ورودی و خروجی سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در جهان بهترتیب %6.8 ،و  %6.4بود ،و در این فرایند وابستگان شرکتهای
جهانی  76میلیون نفر را در استخدام خود داشتند (ج  3.4 ،3.3 ،3.2و .)3.5
بهجای نتیجهگیری
آمارهای کالن باال بخشی از واقعیتهای تلخ جهان نابرابر امروز را نشان میدهد.
نگاهی خُردتر بر این نابرابریها ،بهویژه بازتاب آن در بازار کار در سه عرصه ،و در
آیندهای نزدیک ،هشداردهندهاند .این سه عرصه عبارتند از )1( :شرایط کار کارگران و
دیگر فرودستان شاغل در جهان ،بهویژه در کشورهای با درآمد میانی و پایین؛ ()2
اشتغال ناقص و انواع بیکاری نیروی کار؛ ( )3مشکالت دسترسی به کار شایسته و مزد
مناسب.
نخست ،در سال  2018متوسط درآمد سرانهی روزانه در کشورهای با درآمد پایین
(براساس برابری قدرت خرید) کمتر از  5دالر بوده است .در عین حال ،در دههی 2010
متوسط نرخ رشد سرانهی تولید کمتر از  %2در کشورهای فقیر در مقایسه با نرخ رشد
سرانهی تولید در کشورهای با درآمد میانی (باال و پایین) شکاف درآمدی میان این دو
گروه درآمدی را در عرصهی نوع رشد ،تحول ساختاری ،تکنولوژیک ،و تنوع فعالیتهای
تولیدی گسترش داده است .همانگونه که پیش از این آمد ،در دههی  2010کاهش
سهم اشتغال در بخش کشاورزی (با درآمدی پایین تر از شهرها) در گروه کشورهای با
درآمد پایین کمتر از این نرخ در میان گروه میانی (باال و پایین) بوده است .بدون تردید
این ناموزونی ده ساله موجب کاهش توانایی شاغالن کشورهای فقیر در عرصهی شرایط
کار و درآمد بهتر میشود.
دوم ،بر اساس آمار اخیر بانک جهانی و سبک ،در سال  2019عمالً تعداد بیکاران
رسمی اعالمشده ،بیکاران اعالم نشده و «شاغالنی» که تماموقت شاغل نیستند در
حدود  500میلیون برآورد میشود که بدون شک با توجه به دوام بحران ناشی از شیوع
ویروس کرونا و تشدید درگیریهای ژئوپولیتیک میان نیرومندترین کشورها (آمریکا،
اتحادیهی اروپا و چین) ،مشکل بهبود شرایط کار ،دستمزد و بیکاری در تمامی کشورها،
بهویژه در کشورهای با درآمد پایین و میانی ،را افزایش میدهد .اگر در سال  2019نرخ
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رسمی بیکاری در جهان با توجه به کاهش بیکاری در کشورهای سرمایهداری پیشرفته
به  %5.5میرسید ،در آیندهای نه چندان دور این نرخ برای جمع بیکاران رسمی،
غیررسمی ،آنانی که شاغل پارهوقتاند و تعداد هرچه بیشتر کودکان کار در کشورهای
با درآمد پایین و میانی ،به بیش از  %13خواهد رسید (سبک.)2020 ،
سوم ،نابرابریهای باال ،نشان از امکان ناچیز تضمین شرایط کار و درآمد مناسب
حتی برای شاغالن در دو دههی گذشته و دههی آینده دارد .همانگونه که پیش از این
آمد ،در سال  %42.7 ،2019شاغالن جهان را شاغالن خردهپا و کارکنان فامیلی بدون
مزد تشکیل میدهند .بخش قابلمالحظهای از آنان فقیر و کمدرآمدند و در مشاغل
سنتی و غیررسمی ،بدون برخورداری از بیمههای اجتماعی مختلف ،بهویژه زنان،
مهاجران بین المللی و کودکان کار ،برای بقای خود و خانوادهای خود بهکار مشغولند.
در چنین وضعی حتی بسیاری از شغلهای تماموقتی که از بیمههای اجتماعی مختلف
برخوردارند ،نمیتواند تضمینی برای دسترسی به شرایط کاری و مزد مناسب بهحساب
آید .گذشته از این ،اکثریت تودهی شاغالن و بیکاران در جهان از حق اعتصاب و تشکل
مستقل سازمانهای صنفی و سیاسی برای دفاع از خود و خانوادههایشان محروماند و
از نابرابری اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در جهان رنج میبرند و نتوانستهاند بهنحوی
مطلوب از نیروی عظیم میلیاردی خود همراه با همبستگی ملّی و بینالمللی در مسیر
رهایی از این نابرابریها بهره گیرند.
سرانجام ،همانگونه که در آغاز گفته شد ،هدف اصلی این بررسیِ تغییر آرایش
کمّی-تطبیقیِ طبقاتی شاغالن در کشورهای سرمایهداری و غیر سرمایهداری در دو
دههی اخیر است ،اما این امر باید مورد تأکید قرارگیرد که ارائهی ترکیب و تغییر سهم
طبقات در این دوره نمیتواند جایگزین بررسی انضمامی و مشخص روابط طبقاتی و
الیههای هریک از این طبقات در فرایندهای سیاسی ،اقتصادی و ایدئولوژیک در
کشورهای مختلف ،تاکتیک و استراتژی طبقات و مبارزهی آنها در عرصهی ملی و
بینالمللی شود .بررسی سهم نسبی (و همچنین جدلی کودکانه بر سر افزایش و کاهش
این سهمها بدون تحلیلی عینی و علمی از مفهوم طبقات اجتماعی) نباید به توجیه
آرزوها و تخیالت سیاسی و ترجیحات فردی نظریهپردازان چنین بررسیای تبدیل شود.

ساختار طبقاتی در جهان و فرایند تغییر آن در دورهی 2019-2000

اتخاذ چنین گرایش نادرستی پیچیدگی تفاوتهای انضمامی و خاص اقتصادی ،سیاسی
و ایدئولوژیک هر یک از طبقات ،محدّث ،تصادفی و احتمالی بودن پراتیک سیاسی و
استراتژیک طبقات را نادیده میگیرد ،در حالی که پویایی واقعیت انضمامی نشان
میدهد که تنها از طریق عبور از چنین پیچیدگیهایی طبقات متشکل میشوند و یا
متشکل نمی شوند .در عین حال ،هرگز نباید فراموش کرد که اگرچه ویژگی گسترش
فعالیت انسانی در سرمایهداری خصلت تحمیلی و ازخودبیگانهی آن است ،گسترش
سرمایه در تمامی کشورها و در جهان همواره و به شکلهای گوناگون و با افتوخیز
بسیار ،همراه است با مقاومت و ستیز در مقابل آن.
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اگر در وارسیدن دیگر جنبههای زندگی کمکاری و غفلت نکرده باشیم  -که خودش
جای بحث دارد -بررسی ما از زندگی اقتصادی ما در صد سال گذشته بهشدت ناکافی
است .اگر نقطهی آغاز کارمان را نهضت مشروطهطلبی قرار بدهیم ،هنوز و با گذشت
بیش از صد سال از آن نهضت عظیم چیز دندانگیری نمیدانیم .این که یکی آن نهضت
عظیم را دستپخت سفارت انگلیس در تهران میداند و یا دیگری ،علل شکست آن را
به گردن دو تا و نصفی «افراطی» میاندازد ،هیچ کدام ،به گمان من کار روشنگرانه
نمیکنند .به همین نحو است بررسی ما از زندگی اقتصادیمان به زمانهی سقوط
سلسلهی قاجاریه و روی کار آمدن سلسلهی پهلوی و حتی در دورهی  50سالهی
حکومت آن خاندان .بهعنوان مثال ،اختالف بین نوشتههایی که به دورهی سلطنت
دربارهی آن دوران نوشته شدهاند ،با نوشتههایی که در چهل سال گذشته ممکن است
در خصوص آن دوره نوشته شده باشند ،آن چنان عظیم است که انگار کسی جوامعی
مختلف را به بازنگری نشسته است.
این وضعیت ،که در برخورد به دیگر ادوار و حتی عرصههای زندگی ما نیز صادق
است ،یکی از چندین موانع رسیدن به شناخت بهتری از خودمان است ،که ریشه در
فرهنگ و سیاست حاکم بر جامعه دارد.
 سیاست خودکامه توأم با نگرش تکصدایی حاکم بر جامعهی ایرانی ما ،موجبمی شودکه ارزیابی ما از یک واقعیت واحد ،بسته به زمان آن ارزیابی به صورتهای
گوناگون درآید .قدرتمندان و سیاستپردازان جامعهی ما ،مستقل از زیربنای فکری و
عقیدتی ،تا به این درجه اعتماد به نفس نداشتهاند که به دیدگاهی متفاوت از آنچه که
می پسندند امکان بیان و اظهار نظر بدهند .به همین خاطر است که شاید در تاریخ بشر،
هیچ ملتی به اندازهی ما این همه «مزدور بیگانه» و یا «توطئهگر» و «اجامر و اوباش»
و «اشرار» نداشته است .و تأسفآور این که حتی در روزگارانی که با دیگران چندان
رابطهای نیز نداشتهایم ،از همین انگها برای تداوم تکصدایی و کش آمدن خودکامگی
بهره جستهایم.
 در نبود یک سنت دموکراتیک و در نتیجهی حاکمیت یک نظام خودکامه ،همهچیز سیاسی میشود و اقتصاد «سیاسی شده» نه فقط راهگشا نیست بلکه ایبسا ،بسیار
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گمراهکننده نیز باشد .واقعیت این است که حتی دادههای آماری نیز در این چنین
فضایی برای راست نمایاندن این یا آن سیاست «مشتمالی» شوند.
یعنی می خواهم بر این نکته تأکید کرده باشم که در وارسی تحوالت تاریخی و
اقتصادیمان ،گذشته از اختالف در دیدگاه  -که اتفاقاً برای رسیدن به حقیقت بسیار
مفید است  -ما هنوز بر سر واقعیت این تحوالت به توافقی منطقی در میان خود
نرسیدهایم .یعنی ،بخش عمدهای از علل اختالفنظرهامان نه بر سر تحلیلهای متفاوت
از یک واقعیت ،بلکه بهراستی ،تحلیلهای متفاوت از «واقعیتهای متفاوت» است و این
است که کارمان را بهراستی زار میکند.
1

من در این نوشتار ،به اختصار ازاقتصادمان در صد سال گذشته سخن خواهم گفت.
آغاز میکنم از ارایهی یک تصویر کلی از اقتصادمان در قرن نوزدهم بهعنوان پیش
زمینه:
2

در جای دیگر گفتم که در حولوحوش مشروطهطلبی ،مختصات کلی ساختار
اقتصاد و حکومت ایران را میتوان به صورت سه اداره و یا سه شاخهی بههم پیوسته
توصیف کرد.
 ادارهی «غارت در داخل» ،شامل ادارهی مالیه و مستوفیان و جمعکنندگانمالیاتها.
 اداره ی «غارت در داخل و خارج» ،شامل سربازان منظم و غیرمنظم که از یکطرف ،با لشکرکشی به سرزمینهای دیگر ،دست به غارت میزدند و یا در داخل ،در
صورت بروز کوچکترین نشانهی تعارض ،در پوشش «فرونشاندن شورش » ...به آن
مناطق اعزام شده ،و ضمن سرکوب هر صدای ناسازگار ،از غارت و چپاول نیز غفلت
نمیکردند .اگر مسئله و مشکلی در پرداخت بهرهی زمین و یا مالیات پیش میآمد،
بخشی از همین اداره بهکار میافتاد.

 .1با همهی کوششی که کردهام ،صداقت و انصاف حکم میکند که به صدای بلند بگویم که این تصویرمختصری که
به دست میدهم ،ناکامل و ناکافی است .این نکتهی بدیهی را پیشاپیش خودم میگویم تا کمی از بار گناهانم کمتر
شود.
 .2برای اطالع بیشتر بنگرید به :استبداد ،مسئله مالکیت و انباشت سرمایه درایران ،نشر رسانش تهران.1380 ،
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 ادارهی «منافع عمومی» یا «ادارهی مدیریت تولید و بازتولید» .اگر چه در جوامعخشک وکمآب ،وظیفهی عمدهی این اداره تهیه و تدارک آب برای آبیاری و زندگی
اسکانیافته بود ،ولی در جوامع پر باران ،به خصوص سرزمینهایی که بارانهای موسمی
فراوان دارند ،کنترل سیل و سیالب مهم میشد .گذشته از آبیاری ،تهیه و تدارک راه و
کاروانسرا و مهمانخانههای بین راه و غیره نیز در حیطهی مسئولیتهای این اداره قرار
داشت.
در هر دورهای که ارتباطی معقول و منطقی بین این سه اداره وجود داشت ،اقتصاد
کشور از یک رونق نسبی برخوردار بود .یعنی ،اگر ادارهی غارت در داخل و یا غارت در
داخل و خارج ،که وظیفهشان انباشت مازاد تولید بود ،در همراهی با ادارهی منافع
عمومی ،بخشی از این مازاد را صرف راه و سد و قناتسازی و یا حفظ و الروبی قناتها
و غیره می کرد ،که اقتصاد رونق داشت [برای نمونه ،ایران به عصر شاه عباس صفوی]
ولی در هر دورهای که این چنین نبود[ ،ایران در قرن نوزدهم] ،اقتصاد به مسیر قهقرایی
میافتاد.
مشکل اساسی نظام خودکامهی حاکم بر ایران ،حتی در دورههای رونق نسبی ،این
بود که یک سازوکار پویای درونی برای دگرگون کردن اساس اجزای خود در اختیار
نداشت .آنچه که در ظاهر امر به صورت فروپاشی نظام خودکامه متمرکز در ایران
جلوهگر میشد ،نه سر برآوردن گروه و طبقهای تازه و بدیع و یا شیوهی حکومت و
تولیدی نو ،بلکه ،به واقع نوعی فروپاشی از باال بود و به همین خاطر ،برای مدتی ،به
صورت نمونههای کوچکتر ،تکرار میشد .یعنی ،شماری از مستبدان ریز و درشت محلی
و منطقهای بودند که اگرچه همهی مختصات حاکمیت خودکامه متمرکز را حفظ کرده
بودند ولی متمرکز نبودند .اغلب هم کار و زندگیشان به جنگ و گریز داخلی میگذشت
[یعنی ،در این دورهی فروپاشی ،شاخههای فعال حکومتی ادارهی غارت در داخل و
غارت در داخل و خارج بود] .البته وقتی یکی از این جوجهخودکامگان محلی بر دیگران
فائق میآمد ،نظام خودکامهی متمرکز برقرار میشد و تحوالت بعدی بستگی داشت که
خودکامهی اعظم مازادی را که از تولید کنندگان اخذ میشود ،چگونه هزینه کند.
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تا موقعی که جهان بیرون از ما ،همچون خود ما با همان شیوههای قدیمی و طبیعی
میزیست ،مسئلهای پیش نمیآمد ،ولی ،شوربختی تاریخی ما از آنجا تشدید شد که
از تحوالت سرنوشتسازی که از نیمهی دوم قرن هیجدهم ،در جهان در جریان بود،
بیخبر ماندیم .بعد از مرگ کریم خان زند ،در ایران از میان جنگ و گریزهای بیست و
چند ساله ،آغا محمدخان قاجار موفق شد حاکمیت خودکامه خود را بنا کند .از جزییات
آن دوره میگذرم ،ولی از آغا محمدخان نقل است که

«رعیت چون آسوده گردد در فکر عزل رییس و ضابط افتد ....این گروه فرومایه را
باید به خود مشغول کردن که از رعیتی و گرفتاری فارغ نگردند و اال کار زراعت و
فالحت نقصان یابد و توفیر در غله و حاصل ضعیف شود و قحط پدیدار آید و لشکری
از کار بیفتد و فسادهای عظیم روی دهد .ارباب زراعت و فالحت باید چنان باشند که
هر ده خانه را یک دیگ نباشد تا بهجهت طبخ آش یک روز به عطلت و انتظار بسر برند
1
و اال رعیتی نکنند و نفصان در ملک روی دهد».
تنها آغامحمد خان نبود که حامل نگرشی این چنین بود .دیگران نیز ،اگر چه ممکن
است به این وضوح سخن نگفته باشند ،ولی به همین شیوه رفتار کردند .پیآمد این
نگرش ،به گمان من این بود که بین فرد و حکومت در ایران هرگز یک قرارداد نانوشته
وجود نداشت .به سخن دیگر ،آنچه در ایران در قرن نوزدهم پدیدار میشود ،یک
حاکمیت آسیایی ،ولی حرامزاده است که اگرچه همهی مصایب آن چنان حاکمیتی را
داراست ولی «منافع» احتمالی آن حاکمیت را ندارد .در تمام طول قرن ،حکومتگران
بر ایران از سه ادارهی الزم برای حکومت کردن ،تنها ادارهی مالیات و مالیه [ادارهی
غارت در داخل] و ادارهی جنگ [غارت در داخل و خارج] را در کف کفایت خویش
گرفتند و ادارهی سوم ،و احتماالً عمدهترین ادارهی حکومتی ،یعنی ،ادارهی رفاه عامه
را بیسرپرست رها کردند .الزم به یادآوریست که در استفاده از ادارهی غارت در داخل
و خارج  -برای نمونه جنگهای ایران و روس در نیمهی اول قرن نوزدهم و در جریان
هرات با عدمتوفیق کامل روبرو گشتند .یعنی نهتنها غارتی نکردند بلکه مناطق
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حاصلخیزی را از دست دادند .بیخاصیت شدن این شاخهی حکومتی در بحرانافزایی
برای آن بیتأثیر نبود.
گاه و بیگاه جرقههایی از امید خود را نشان میدهد ولی ساختار سیاسی و اقتصادی
خودکامه طوری بود که در برابر هر گونه تغییر مقاوت میورزید و بهنوبه میکوشید تا
عامل و یا عواملی را که موجب «عدم تعادل» در نظام خودکامهی حاکم میشوند ،از
میان بردارد .ترور ناجوانمردانهی قائممقام و امیر کبیر ،و حتی توطئهی خیانتباری که
1

به سرنگونی حکومت دکتر مصدق منجر شد ،به اعتقاد من در این چارچوب است که
قابلدرک میشود.
از یک طرف ،برای نمونه ،صدراعظم شدن میرزا تقی خان دقیقاً نشانهی آن است
که در ایران ما اشرافیت استخواندار و جاافتاده نداریم .ترکیب طبقاتی جامعه سیال
است .یعنی ،میتوان از این مخروط طبقاتی باال رفت و حتی صدراعظم هم شد .در عین
حال ،ولی پیششرطهای الزم برای سقوط نیز فراهم است .در این نظام ،نه فقط مال و
منال که جان نیز در امان نیست .اگرچه سیال بودن از وجوه مثبت این نظام است ،ولی
درضمن ،بیحقی عمومی ،پاشنهی آشیل آن است .برای این که سیال بودن ،بهراستی
یک وجه مثبت باشد ،الزم است که امور با ضابطه بگذرد ،یعنی ،ضوابطی در کار باشد
تا بر آن اساس هر کس که اندک قابلیتی دارد جایگاه شایستهاش را در این نظام اشغال
کند .همین وجه مثبت ،اما به دو دلیل به صورت یکی از وجوه منفی این نظام در
میآید:
 از سویی امور مملکتی ضابطهمند نیستند و رابطه و رابطهساالری در آن نقش وجایگاه ویژهای دارد .دلیلش هم روشن است .برای حرکت کردن در شرایطی که ناامنی
سراسری و همهجایی است ،حداقلی از «آشنایی» الزم است .این حداقل «آشنایی» در
عمل به صورتی درمیآید که برای هر تصمیمگیری در این نظام خودکامه ،دیگران به
خودی و غیر خودی قابلتقسیم میشوند.

 .1در این تردیدی نیست که نیروهای برونساختاری نیز در این توطئه نقش داشتند .قصد من در اینجا ولی ،تأکید
بر عوامل ایرانی این توطئه است.
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 از سوی دیگر و از آن مهمتر ،در این نظام ،مستبد مطلقی نیز هست که بر فرازنظام ایستاده است و در واقع« ،ضوابط» جامعه با روابط مستبد مطلق با دیگران تعیین
میشود .نبودن ضابطه و وجود مستبد مطلق ،ترس و واهمه را در این نظام نهادی
میکند .نتیجهی این ترس و واهمهی نهادیشده ،شکنندگی این نظام است.
نتیجهی ترکیب مستبد مطلق و نظامی شکننده در واقعیت زندگی ،گستردگی
سرکوب و عدمتحمل است و سرکوب وسیلهایست برای کتمان شکنندگی نظام .ساختار
اقتصادی در این چنین نظامی ،همانند نظام سیاسیاش شکننده است و شکننده باقی
میماند .دلیلش هم روشن است و ابهامی ندارد:
 مازاد به دالیل گوناگون کم و ناچیز است. این مازاد عمدتاً در دست دولت متمرکز میشود. مال داران بخش خصوصی یا مازاد کافی ندارند و یا اگر هم داشته باشند ،درشرایطی که با نبودن ضابطه خصلتبندی میشود ،ترجیح میدهند که آن مازاد را تا
سرحد امکان بروز ندهند.
یعنی می خواهم بگویم که از یک دیدگاه تاریخی ،فرایند تولید در چنین جامعهای
«طبیعی» باقی میماند .در فرایند طبیعی تولید ،هزینهی تولید محصوالت و فرآوردهها
بهنسبت باالست .البته ،جامعهای بیخبر از بیرون اما ،مسئله را اینگونه نمیبیند ،چراکه
تا دنیا دنیا بوده ،کار به همین روال گذشته است .ولی وقتی ،پای رقابت و مقایسه با
دیگران به میان میآید  -برای نمونه وضعیت ما از قرن نوزدهم به بعد -این نظام
طبیعی ،توان رقابت ندارد و رفتهرفته بازی را به رقیب میبازد.
اما پیآمد این باختن در ایران به چه صورتی در میآید؟
بخش اعظم جمعیت در اقتصاد ایران در این دوره ،در کشاورزی شاغل بود.
شیوههای تولید و ابزار مورد استفاده در این بخش ،همانهایی بود که به زمانهی صفویان
و حتی پیشتر مورد استفاده قرار میگرفت .نه ابزار تازهای به کار گرفته شد و نه شیوهی
زراعت و کشت و برداشت متحول شد و نه نظام مالیاتبندی با گذشتهی بسیار دور
خویش تفاوت یافت .نه فقط زندگی سیاسی که زندگی اجتماعی و فرهنگی و حتی
اقتصادی نیز با یک مخروط خودکامگی اداره میشد .هیچ الیهای در این مخروط در
برابر یک الیهی باالتر حق و حقوقی نداشت و همگان در برابر مستبد اعظم ،یعنی ،شاه،
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بی حق و حقوق بودند .اگرچه مالکیت خصوصی وجود داشت ،ولی نه قانونی برای دفاع
از آن بود و نه محکمهای برای تظلمطلبی .هر جوجهمستبدی به مال و جان دیگران
تجاوز میکرد .پیآمد اقتصادی این ساختار سیاسی-فرهنگی بهراستی فاجعهآمیز از کار
درآمد.
 ذهنیت اقتصادی ایرانیها به تباهی کشیده شد .وقتی به بهرهمندی از ثمراتسرمایهگذاری و تولید اطمینانی نباشد ،فعالیت در عرصهی توزیع  -داللی و دالل
مسلکی  -عمده میشود.
زندگی در حال و مباهات به گذشته و بیخیالی و غفلت دربارهی آیندهای که بهآن اطمینانی نبود ،زیر بنای فکری و عقیدتی ملی ما شد.
در مقطعی دلمان به صدور ابریشم خام خوش بود .بعد ،برای دورهای بسیار کوتاه،
صادرکنندهی پنبه و سپس تریاک شدیم و بعد به صدور قالی و شال رسیدیم تا این
که ،در سالهای اول قرن بیستم ،نفت ،به صورت عمدهترین پشتوانهی این زیربنای
اندیشهورزی اقتصادی ما درآمد .اگر به ساده کردن یک ساختار پیچیده مجاز باشیم:
نظام اقتصادی ما در قرن نوزدهم و حتی در صد سال گذشته ،ساختاری بوده است،
گریزان از تولید ،ولی مصرفطلب ،ظاهر بین و فاقد دوراندیشی...
درطول قرن نوزدهم ،ادغام هر چه بیشتر اقتصاد ایران در اقتصاد سرمایهساالری
جهانی ،مصیبت اضافهای شد بر دیگر مصیبتهای ما .با آن ذهنیت داللمسلک و
انگلدوست قوامیافته در گذر تاریخ ،خود را در وضعیتی یافتیم که میبایستی با
محصوالت تولید شده در کارخانههای مدرن جوامع سرمایهساالری رقابت هم بکنیم .و
بدیهی است که از عهدهی چنین کاری برنمیآمدیم .مضافاً که محدودیتهای
قراردادهای اسارتبار را نیز داشتیم که حتی اگر میخواستیم  -که قدرتمندان
خودپرست حاکم بر ایران نمیخواستند – احتماالً نمیتوانستیم برای حمایت از صنایع
دستیمان سیاستهای الزم را در پیش بگیریم .رفتهرفته که صنایع دستی ما آب رفت،
اقتصاد ایران به واردات این محصوالت از اروپا و روسیهی تزاری و هندوستان وابستهتر
شد .برای رفع کسری تراز پرداختها« ،ایرانفروشی» آغاز گشت و برای رفع بحران
مالی دولت  -شاه  -به «خصوصیسازی بدوی» رو کردند و زمینهای خالصه را به
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ثروتمندان و اشراف فروختند .فروش مشاغل و عناوین سرعت بیشتری گرفت و تتمهی
اخالق اقتصادی جامعه را به تباهی کشاند .در سالهای پایانی قرن نوزدهم ،تالشهایی
شد که مثمرثمر نگشت .از سویی ،ما همچنان در عرصهی دانش و دانشوری کمبود
داشتیم و از سوی دیگر ،نفع خودطلبیهای حقیرانه ،تصفیهحسابکردنهای مکرر،
احتمال موفقیت این کوششها را موریانهوار خورد و تعجبی ندارد که راه به جایی نبرد.
البته در پوشش «احداث کارخانه» امتیازات بیشماری به خودی و بیگانه بخشیدند که
اگرچه برای ایران کارخانه نشد ،ولی برای صاحبان بومی این امیتازات که
وطندوستیشان از کورهراه جیبهای گشادشان میگذشت ،منبع درآمدهای «ارزی»
گشت که در بانکهای فرنگ برای روز مبادا به امانت گذاشتند .از صاحبان خارجی این
امیتازنامه ها نیز ،اگر چه بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی به وجود آمدند ،ولی نه
یک کیلومتر راه ساخته شد و نه کارخانه وکارگاهی بنا گشت که حداقل پارچهی کفن
مردگان ما ،وارداتی نباشد.
در  50سال حکومت خودکامهی ناصرالدینشاه قاجار بر ایران ،بیش از  80قرارداد
با خارجیان به امضا رسید که اگرچه به اقتصاد ایران از آنها خیری نرسید ولی
امضاکنندگان و شاه و وزرای کیسهگشادش به درجات مختلف به آب و نان رسیدند و
رشوه ستاندند.
خصوصیسازی بدوی نیز ،از سویی نشانهی تضعیف حاکمیت خودکامهی شاه بود
و از سوی دیگر ،نمودار سربرآوردن طبقهای که اگرچه تازه و بدیع نبود ولی در یک
مورد بسیار مهم ،دستخوش تحولی بسیار اساسی گشته بود .یعنی ،برای اولین بار در
تاریخ درازدامن ایران ،زمیندارانی پیدا شدند که زمین داریشان نتیجهی «هدیه و
صلهای» از سوی مستبد اعظم نبود بلکه ،ملک را ،اگرچه به قیمتی ارزان ،ولی از مستبد
اعظم «خریده» بودند .البته زندگی روستاییان از این رهگذر ،اسفناکتر شد و شاید به
همین خاطر است که در سالهای پایانی قرن نوزدهم شاهد تحرک چشمگیر جمعیت
به مناطق جنوبی روسیهی تزاری هستیم .کارگرانی که نه فقط خودشان ،که مازاد
کارشان را نیز از اقتصاد ایران بهدر برده بودند .درعرصهی تکنولوژیک هم شاهد تحوالت
چشمگیر نبودیم .نه ماشینآالت تازهای بهکار گرفته شد و نه شیوههای نویی برای اداره
و سازماندهی تولید بهکار افتاد .حتی ،همان نظامات قدیمی ولی بسیار مؤثر و مفید -
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نظام آبیاری با قنات  -حفظ و مرمت نشدند .به همین خاطر نیز بود که در سالهای
اول قرن بیستم ،اوضاع اقتصادی ایران بهراستی درهم و مأیوسکننده است.
اما ،در اوایل قرن بیستم ،با دو تحول مهم در ایران روبرو هستیم:
 -1مشروطهطلبی و مخالفت با نظام خودکامگی به تشکیل مجلس و حکومت
مشروطه منجر میشود که اگرچه ،متأسفانه در نهایت موفق و پیروزمند نبود ولی ارکان
حکومت خودکامهی ایران را به لرزه درآورد .همکاری و همگامی مؤثر مثلث ارتجاع –
گذشتهپرستان بومی ،روسیهی تزاری ،بریتانیا  -الزم بود تا جنین این حرکت پیشرو
قبل از موقع سقط شود و بهبار ننشیند .برخالف ادعای شماری از مورخان گرانمایهی
ما ،از نهضت مشروطهطلبی چیزی نگذشته بود که دولت فخیمهی بریتانیا نیز همانند
همتای روسیاش از هیچ کوششی برای خفه کردن انقالب کوتاهی نکرد .مدتی بعد [در
فاز دوم انقالب] ،رهبران نهضت در آذربایجان سردار ملی و ساالر ملی ،با دستور مشترک
سفارت انگلیس و روس به مشروطه رسیدههای بومی در تهران ،از تبریز اخراج شدند تا
در پارک اتابک ،به خاک و خون بیفتند .در همین راستا و به نشانهی همین همسویی
با روسیه تزاری ،لرد گری ،وزیر امور خارجهی بریتانیا بر این گمان بود که «اشغال
موقت ایران بهوسیلهی سربازان روسی که در شرایط ناامنی و اغتشاش برای حفاظت
1

[؟] صورت گرفته ،نشانهی نادیده گرفتن استقالل ایران نیست» .اما دربارهی اخراج
ستارخان و باقرخان از تبریز ،سخنگوی دولت بریتانیا در مجلس به پاسخ گویی بر آمد
«پیشبینی میشود که خروج ستارخان و باقرخان از تبریز پیآمد آرامکننده داشته
باشد» و وقتی از سوی نمایندگان با سؤاالت بیشتر روبرو شد ،افزود« ،در گذشته ،این
2

دو بسیار مشکلافزا بودهاند» ولی توضیح بیشتری نداد .در جلسهی  21آوریل ،1910
نماینده ای پرسید که آیا دولت بریتانیا دراخراج این دو از تبریز نقش داشته است،
سخنگوی دولت پاسخ داد« ،ستارخان به خواستهی سفرای انگلیس و روس در تهران
که به دستور دولتهای متبوع خویش عمل میکردند ،بهوسیلهی دولت ایران از تبریز
 .1به نقل از لرد گری :گزارش رسمی ،در اسناد و مدارک پارلمانی ،وزارت امور خارجهی بریتانیا 1910 ،جلد  17و
ص 573
 .2مکیننوود :همان اسناد ،ص 1858
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اخراج شد .این قدم ،به نظر سفرا و کنسولهای روس و انگلیس درتبریز ،بهطور مطلق
الزم و ضروری بود چون تا خروج این دو از شهر و خلع سالح پیروان مسئلهافزای آنها،
1

امیدی به برقراری نظم واعتماد عمومی وجود نخواهدداشت» .ولی یک نمایندهی
مجلس به اعتراض بر آمد که بر اساس اطالعاتی که هست ،آنچه ستار و پیروانش برای
2

برقراری «نظم» انجام داده اند« ،سزاوار قدرشناسی» است .و در تأیید این نظر ،گزارش
کنسول روسیه ،بوخیستونف ،را نیز داریم از تبریز که «انقالبیون در ایجاد نظم بیش از
مأمورین شاه مراقبت مینمودند» و ادامه داد که «در منطقهی توقف حکام قالبی [یعنی
حکام شاه] کلیهی دکاکین غارت شده در حالی که در منطقهی حکومت ستارخان
3

دکاکین دست نخورده است».
پیش از آن البته ،استبداد صغیر محمدعلی شاهی را داشتیم وکمتر از دو دهه بعد
نیز استبداد رضاشاهی را که از خاکستر نظام مشروطه سر برآورد ،یعنی باز برگشتیم به
اول سطر ،یا به عبارت دیگر ،برگشتیم به عصر فتحعلیشاه قاجار .ولی با ظاهری متفاوت،
اکنون دیگر کراوات هم می زدیم و کاله پهلوی هم به سرمان گذاشته بودند .البته اما
یک تفاوت عمده و اساسی وجود داشت .اگر به زمانهی آن مستبد ریشبلند کوتاهعقل،
قانون نداشتیم ،حکومت خودکامهی رضاشاه بنایش را بر قانونشکنی گذاشت .یعنی در
این زمان ،قانون اساسی داریم ولی به آن عمل نمیشود .بگیر و ببندها به جای خود،
مال و جان مردم نیز در امان نیست .ضبط اراضی و دهات به زمانهی رضاشاه مسئلهای
نیست که بر سر آن بحث و جدلی باشد .به همین خاطر است که از تبلیغات متعدد که
بگذریم ،نه در عرصهی سیاست قدمی به جلو بر میداریم و نه درعرصهی اقتصاد و البته
روشن است یا باید روشن باشد که من به ظواهر امور کار ندارم که ممکن است متفاوت
باشد.
دالرهای نفتی ،به صورت بانکدار این ذهنیت منحط اقتصادی ما درمیآید .نکته
این است که در هر جامعهای که در آن امنیت جان و مال نباشد ،در آن جامعه پیشرفت
 .1همان اسناد،جلد  ،16ص 2287
 .2سخنان لینچ ،همان اسناد،جلد 2و صص 1824-25
 .3م .س .ایوانف :انقالب مشروطیت ایران ،چاپ خارج از کشور ،بی تاریخ ،ص 48
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اقتصادی هم نیست .تولید و تولید ارزش افزوده جان نمیگیرد .دست و دل کسی به
کار نمیرود .مسئولیتپذیری فردی واجتماعی لطمه میخورد .قانونشکنی به صورت
«قانون» درمیآید .ترس و وحشت ملی شده و سراسری بهغلط امنیت نامیده میشود.
و وقتی به فردایی امیدی نباشد ،برای بهتر ساختن آن فردا برنامهای هم نیست.
بدبختی و فقر مزمن ،سرانجامِ این چنین وضعیتی است که از آن گریزی هم نیست.
و اگر نبودن امنیت با خودکامگی توأم شود که اغلب این طور میشود ،همه چیز به سر
مویی بند میشود .یعنی همان ترس و وحشت سراسری شده ،همان امنیت دروغین،
بهناگهان به چنان هرجومرجی دگرسان میشود که در وهلهی اول باور کردنش دشوار
است و این هرجومرج هم ،تا آن زمان که همه چیز از اساس و ریشه دگرگون نشود ،آن
گاه سامان مییابد که باز خودکامهای دیگر بر تارک این نظام مینشیند.
 - 2وابسته شدن اقتصاد ایران به نفت .البته اگر نظامی کارآمد و غیر خودکامه
داشتیم که خود را در برابر مردم ایران مسئول میدانست و به همان مردم نیز پاسخگو
بود ،بیگمان درآمدهای نفتی میتوانست فرایند تحول اقتصادی ما را تسریع کند .ولی
بهقول زندهیاد لسانی ،این «طالی سیاه» بهواقع «بالی ایران» شد .به تعبیری ،وضع
اقتصادی ما در دهههای اول قرن بیستم از گذشته خرابتر گشت .چون در کنار
وابستگی روزافزون اقتصادی به نفت ،در کنار تغییر و دگرگونی جهان ،نظام سیاسی
حاکم برجامعهی ما همچنان خودکامه بود و نظام خودکامه ،به تجربهی تاریخ ،از نظر
اقتصادی ،نظامی بسیار غیرکارآمد است .تردیدی نیست که کوششهایی برای راهاندازی
کارخانه صورت گرفت .راهآهن سراسری نیز ساخته شد که البته به قول دکتر مصدق
1

«در رو» نداشت ،یعنی برای پیشبرد تجارت خارجی ایران مفید فایدهای نبود و پیرمرد
راست میگفت« ،این راهی که فعالً دولت در نظر گرفته برخالف مصالح اقتصادی
2

است» .ولی به عصر و زمانهی خودکامگی رضاشاه چه کسی به رهنمودهای
دلسوختگانی چون مصدق گوش میداد؟
 .1نطق مصدق در  9اردبیهشت  ،1306به نقل از «نطقها و مکتوبات دکتر مصدق در دورههای پنجم و ششم مجلس
شورای ملی» چاپ خارج از کشور ،1349،ص 96
 .2همانجا
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چون شکنندگی در ذات این چنین نظامی است ،سرکوب نیز تنها تا مدتی میتواند
کارساز باشد .همین که ساطور سرکوب شروع میکند به کند شدن ،فرایند به پایان
رسیدن یک دوره آغاز میشود .کند شدن ساطور سرکوب ،همانهایی را که در این
نظام به هیچ گرفته میشدند ،دلیر میکند و به آنها رشادت غیر قابلباوری میبخشد.
این جا دیگر میرسیم ،به یک دورهی هرج و مرج عمومی که معموالً ،زمینهی بازسازی
ایدئولوژیک حاکمیتی خودکامه در این چنین جامعهایست [برای نمونه بنگرید به ایران
در سالهای پایانی حکومت قاجاریه] .برای دورههای کوتاهتر از این هرجومرج ،نگاه
کنید به ماهها و گاه حتی سالهای اول مرگ یک پادشاه در ایران.
جالب است و عبرتآموز که به زمان رضاشاه ،همان سیاست ناصرالدین شاهی ادامه
پیدا می کند و سیاست ایران به عصر محمدرضاشاه نیز در گوهر با همهی تظاهرات
مدرنیستیاش ،به سیاست ایران به عصر فتحعلیشاه بیشباهت نیست .و بعد...
بدیهی است که در ظاهر امر ،ما و جامعهی ما متجدد شدهایم .اما ،از تمام پروژهی
مدرنیته ،تنها به ظواهر چسبیده بودیم و آنچه داشتیم بهواقع مدرنیتی قالبی و حرامزاده
بود .پارلمان و مجلس را به تقلید غربیان راه اندازی کردیم ولی به روال استبداد شرقی
1

خویش ،اجازهی انتخاب آزاد به مردم ندادیم .دانشگاه ساختیم ولی نه منابع کافی برای
تحقیق و پژوهش تدارک دیدیم و نه اجازهی تحقیق و پژوهش مستقل و آزاد دادیم.
تحقیق و پژوهشهای رسمی هم بیشتر به دفاعیهای بد نوشته در توجیه یک واقعیت
شبیه بود تا کوششی برای دانشآفرینی و شناخت بهتر از خود و دنیای خود .لباس و
ظاهرمان نیز به تقلید از غربیان« ،متجدد» شد ،ولی نه احترام به قانون را از آنها
آموختیم و نه احترام به حق و حقوق فردی را .مظاهر دنیای صنعتی ،برای نمونه
اتوموبیل ،که به ایران آمد در عمل از آن به صورت اسلحهای برای «خودکشی» استفاده
کردیم و هنوز هم شاید میکنیم.

2

 .1نشریهی وزین تاریخ معاصر در  10شماره خویش ،تعداد بیشماری از اسناد مربوط به انتخابات در دورهی پهلویها
را چاپ کرده است که بسیار خواندنی و مفیدند.
 .2جالب است در کنار همین جماعت میخواهی از دری بیرون بروی و یا به منزلی ورود کنی .جانت را با تعارف
میگیرند .چند لحظه بعد ،وقتی همین آدمهای سوپر تعارفی به رانندگی میپردازند تو گویی که اکثریتشان باید
یک ارگان بدن انسان را برای پیوند به بیماری در حال موت به بیمارستانی دیگر برسانند .نه ضوابط رانندگی رعایت
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هنوز از احترام به حق و حقوق فردی در ذهنیت ما و قدرتمندان ما خبری نیست.
هنوز نه تحزب داریم و نه کثرتگرایی .هنوز نه آزادی عقیده داریم و نه آزادی اندیشه.
هنوز مطبوعات ما قاچاقی نفس میکشند و کتاب و روزنامههای ما قبل از ممیزی توزیع
نمیشوند .اگرچه در گذشتهای نه چندان دور ،ادراکی بسیار سطحی از لیبرالیسم را
پذیرفته بودیم ،ولی دموکرات نشده بودیم .اگرچه تا به همین اواخر ،ادای غربیها را
درآوردن نشانهی تشخص بود  -شاید هنوز هم باشد -ولی از اکثریت این جماعت نه
سختکوشی را آموخته بودیم و نه وظیفهشناسی و صداقت را .وقتشناسی ما هم همهی
مختصات روز و روزگار ماقبل ساعت ،یعنی عصر و زمانهی بردیای دروغین را در خویش
نهفته دارد .در عرصهی اقتصاد هم ،وقتی به «تجارت» عالقمند میشویم ،در عمل،
«محتکر» از کار در میآییم! اگرچه به دنبال «سود» دویدن تظاهر میکنیم ،ولی
بهراستی و در دنیای واقعی« ،باجطلبی» و «رانتخواری» را رواج میدهیم .در این
عرصهها ،نیز همگان مقصرند وگناهکار ،بهغیر از خود ما.
تعجبی ندارد که با سختجانی این دیدگاههای عهد دقیانوسی ،چیزی از اساس در
ایران دگرگون نمیشود و بدیهی است که اقتصاد از این قاعده مستثنی نیست و
نمیتواند باشد .البته در مقطعی ،ادعا میکردند که به «دروازههای تمدن بزرگ» نیز
رسیده و شاید از آن نیز گذشته باشیم ولی عاقل را اشارهای کافیست .دیگران را که
نمیشد فریب داد ،بهواقع داشتیم سر خودمان را شیره میمالیدم!
با این ترتیب ،میخواهم بر این نکته دست بگذارم که در بخش عمدهای از صدسال
گذشته ،تحوالت اقتصادی ایران با معضالت عدیدهای روبرو بوده است .این معضالت نه
تماماً ریشهی داخلی داشتند و نه با تکیه بر عوامل برونساختاری و با چشمپوشی از
زمینههای داخلی آن قابل درک و تبیین هستند .البته میتوان با عمده کردن یک دسته
از این عوامل مسئلهساز ،به قیمت نادیده گرفتن عوامل دیگر این مقولهی پیچیده را

میشود ،نه محدودیت سرعت و نه سرسختی جاده ...و پیآمد دردناکش هم ،عیانتر از آن است که قابل چشمپوشی
باشد .هرکسی هم یا دولت را مقصر میداند برای تنگی جادهها و خیابانها و یا دیگری را .و روشن است که اگر
ادعای تنگی جاده راست باشد ،آدم عاقل در چنین جادهای با احتیاط میراند نه به عکس! و برای آدم غیر عاقل،
نیز ،این البته راست است که وقتی که عقل نباشد ،جان در عذاب است.
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ساده کرد ولی تحلیلهای سادهانگارانه حالل مشکل نیستند .وارسیدن تحوالت
اقتصادی ما که در صدسال گذشته توفیق رضایتبخشی نداشته ،بهوضوح روشن
میسازد که تحول اقتصادی در خالء اتفاق نمیافتد .اگر زمینههای فرهنگی و سیاسی
مساعد آماده نباشد ،تحول اقتصادی اگر موفق به نظر آید در سطح میماند و عمقی
نمی شود و در نتیجه ،مصائب مزمن اقتصادی اگر چه ممکن است به دیده نیایند ولی
رفع نمیشوند .برجا و استوار باقی میمانند تا در فرصت مناسب سر بر زنند و حتی
مسئلهآفرین بشوند .و اقتصاد با همهی هیاهو شکننده باقی میماند .به سخن دیگرـ
ممکن است راست باشد که در نبود رشد و توسعهی اقتصادی ،توسعهی فرهنگی و
سیاسی ناپایدار میماند ولی از آن روشنتر ،آن است که در نبود توسعهی فرهنگی و
سیاسی ،رشد و توسعهی اقتصادی در عمل غیرممکن است .همین جا بگویم که غرضام
تقدم یا ارجحیت قائل شدن یکی بر دیگری نیست .بلکه بر این گزاره تأکید دارم که در
وجه کلی ،این دو یا با هم هستند و یا اگر یکی نباشد ،در نهایت ،آن دیگری هم نیست.
برای نشان دادن این ارتباط ،ایران به زمانهی رضاشاه نمونهی خوبی است .در این
تردیدی نیست که در حول وحوش سوم اسفند  ،1299شیوهای ملوکالطوایفی بر کشور
حاکم بود .بعید نیست در شماری از آن اغتشاشات ،حفظ و حفاطت از منافع خارجی
هم دخیل بوده باشد ولی با کودتای سوم اسفند و به قدرت رسیدن رضاخان ،این
اغتشاشات به شدیدترین حالت سرکوب میشوند .پیآمد این «موفقیت» ولی حاکمیت
قانون نیست .حکومتی پاسخگو به مردم به جای حکومت پیشین نمینشیند .آن چه
«امنیت» نامیده میشود ،بهواقع ترس همگانی از سرکوب است و این ترس ملی شده و
سراسری بهخصوص در شرایطی که با قانونستیزی خصلتبندی میشود بهترین زمینه
برای به هرز رفتن قابلیتها و امکانات است .گذشته از سرکوب شورشیان ،حذف
روشنفکران و سیاستمداران و حتی اندیشمندان نیز در دستورکار حکومت قرار میگیرد.
مصدق و مستوفی و مدرس – بهعنوان نمونه  -خانه نشین میشوند [مدتی بعد ،حکومت
حتی به ترور ناجوانمردانهی مدرس متوسل میشود].
حکومت «اصالحطلب» رضاشاه نه فقط به ریشههای اغتشاشات کار ندارد بلکه با
سیاستهایی که در پیش میگیرد ،آن مصایب را تعمیق میکند .اصالح مالیه ،بهعنوان
مثال ،بهخصوص به شیوهای که انجام میگیرد  -یعنی با افزودن بر مالیاتهای
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غیرمستقیم -نتیجه ای غیر از فقرافزایی ندارد .به جای رسیدگی به آموزش و بهداشت
و اقتصاد مملکت ،بخش اعظم بودجهی دولتی صرف قشون میشود که اگرچه برای
«امنیت» الزم است ولی بهواقع کاربرد اصلی اش سراسری کردن ترس است .برای بهبود
زندگی روستاییان که بخش اعظم جمعیتاند ،اقدامی صورت نمیگیرد ،اگرچه
مالیاتهای غیر مستقیم ،بار اضافهای میشود بر امکانات محدود این جماعت کثیرالعده.
با این همه ،با پرداختن به ظواهر ،ادعای «تجددطلبی» نیز هست .این تجددخواهی
چون بیریشه و قالبی است ،به صورت شیوهی نوین حکومت کردن درنمیآید بلکه
مدتی بعد ،به صورت کاله پهلوی و لباس متحدالشکل [برای مردان] و برکشیدن اجباری
حجاب از زنان که همچنان فاقد هرگونهی حق و حقوق اجتماعی هستند ،جلوهگر
میشود.
لجامگسیحتگی خودکامگی در ساختار سیاسی ایران که ریشه در گذشتهی ایران
دارد با اندک وقفهای در طول نهضت مشروطهخواهی ،در کنار و همراه سلطهی
امپریالیستی سرمایهی انگلیسی و روسی ،به سرمایهی ایرانی امکان حیات مستقل
نمیدهد« .بوررژوازی» ایران به دالیل مختلف مختصات ویژهای دارد .از همان آغاز
توزیعکنندهی محصوالت وارداتی و مأمور خرید مواد اولیهی صادراتی برای همان
سرمایههای فرنگی است .بخش عمدهای از داراییاش اگرچه «سرمایه» خوانده میشود
ولی به واقع ثروتی است که در اغلب موارد به صورت مالکیت مشروط و یا غیر مشروط
زمین وجود خارجی دارد .به عبارت دیگر ،زمینداریست که در نبود یک طبقهی
بورژوازی تجارتی مستقل ،خود به نقد کردن مازاد تولید زمین میپردازد و عمدتاً نیز
در گیر گردش کاالیی است .یعنی از کاال [مازاد تولید زمین] آغاز میکند و سرانجام به
کاال [برای مصرف شخصی و احتماالً برای توزیع در میان دیگران] ختم میکند [البته
بورژوازی مستقل از پول آغاز میکند برای خرید کاال و سپس به پول ،پولی که در ازای
فروش میگیرد ،ختم می کند] .و اما ،همین خصلت «بورژوازی» در ایران ،یعنی پایی
در زمین نیز داشتن ،علت اصلی تزلزل آن است .یعنی نمیداند چه باید بکند؟ آیا به
صورت بورژوازی خواهان پایان بخشیدن به بهرهکشی ماقبل سرمایهساالری باشد و با
بهبود بخشیدن به زندگی اکثریت جمعیت [دهقانان] برای خویش بازار مصرفی
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بزرگتری ایجاد کند یا به اخذ بهرهی مالکانه از همان اکثریت دلخوش باشد .این که
در طول نهضت مشروطه و حتی حکومتهای بعد از آن تا سالهای  60میالدی در این
عرصهها شاهد تحولی مؤثر نیستیم ،ناشی از همین شخصیت دوگانه است .تازه به زمان
رضاشاه ،قانون انحصار تجارت خارجی هم تصویب میشود که اگرچه برای وابستگان به
دولت منشاء خیر وبرکت است ولی محدودهی زندگی تجار را محدود تر میکند .ادعای
دولت اما ،چیز دیگری است .میخواهد کسری تراز پرداختها را چاره کند ولی چون
در رسیدن به این هدف نیز صداقت ندارد ،به رهنمودهای دلسوزانهی دکتر مصدق
توجهی نمیکند .از سویی از توسعهی سیاسی و فرهنگی نشانهای نیست و از سوی
دیگر ،زیر بنای اقتصادی نیز پیشا سرمایهساالریست و طبیعی و حتی میگویم بدیهی
است که در این مجموعه ،امیدی به تحول معنیدار اقتصاد وجود ندارد .در مواردی
اموال زمینداران ضبط می شود ولی نه به نفع تولیدکنندگان و نه برای توزیع در میان
کارگران ،بلکه به نفع مستبد اعظمی که بر صدر این نظام نشسته است .در این دوره،
تنها حوزه ای که فعالیت چشمگیری دارد ،بخش نفت است که آنهم عمدتاً در تملک
خارجیان است و در برابر هر قرانی که به دولت ایران میپردازد ،چندین قران سود در
بانکهای لندن به ودیعه میگذارد .از آن گذشته ،بخش نفت رابطهای با بقیهی اقتصاد
ندارد .بخش عمدهی نیازهای خود ،حتی آنچه که در ایران هم بود ،را با معافیت گمرکی
از هندوستان و دیگر مستعمرات بریتانیا وارد میکند .شماری از ایرانیان البته در این
شاخه به کار گمارده میشوند که در ازای کار طوالنی و طاقتفرسا مزد اندکی میگیرند
و اعتصابات کارگری در همان سالها ،مثالً در  ،1307انعکاسی است از آنچه در این
بخش میگذرد .البته شماری دیگر هم بودند ،مثل شماری از رهبران قبایل و ایالت ،که
به کارگمارده نشده از این بخش بهرهمند میشوند و بدیهی است که خدمتگزار
ارباباناند به هر وقت و موقعی که نیازی پیش بیاید.
تا زمان تشکیل بانک ملی ،نبض پولی اقتصاد در دست بانک شاهنشاهی است که
به هزار ویک ترفند تنها در اندیشهی «حداکثرسازی» سود خود است .البته از ،1307
با یک اختالف فاز بیست و چند ساله -تا آنجا که من میدانم ،بسی پیشتر استاد
علی اکبر دهخدا در صور اسرافیل از ضرورت ایجاد بانک سخن گفت  -بانک ملی به
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مدیریت آلمانیها آغاز به کار میکند که اگرچه اقدام بسیار مفید و مؤثریست ولی مدتی
بعد ،راز رشوهخواری متخصصین آلمانی از پرده برون میافتد.
روایت نفت ،ولی به دو دلیل اهمیت فوق العادهای دارد.
 از یک سو ،بهخاطر اهمیت درآمد نفت در ادارهی اقتصاد گرفتار ایران. از سوی دیگر ،کمپانی نفت انگلیس و ایران اگرچه به صورت یک کمپانی خصوصیآغاز به کار میکند ولی از  1914به صورت یک شرکت دولتی [بریتانیا] درمیآید.
این هم جالب است که از  ]1306[ 1927کل درآمد این شرکت از صادرات نفت
بهعنوان «صادرات ایران» منعکس میشود در حالیکه سهم ایران تنها  16درصد آن
بود و بقیه ،در واقع درآمدی بود که براساس قرارداد به ایران بازنمیگشت .ولی
محاسبه ی کل درآمد شرکت نفت در درآمدهای صادراتی ایران این حسن اضافی را
داشت که نشان «از توسعه و ترقی تجارت خارجی» ایران میداد که صحت نداشت و
راست نبود .در عین حال ،این هم الزم به یادآوری است که سهم ایران  16درصد از
«منافع خالص» کمپانی بود و همین ،شرایط را برای حساب سازیهای کمپانی برای
کم نشان دادن منافع خالص و در نتیجه پرداخت کمتر به ایران فراهم کرده بود.
[نمونهی بارز این دست حسابسازیها این بود که اگرچه دولت ایران نمیتوانست از
درآمدهای کمپانی مالیات بگیرد ولی دولت بریتانیا ،به چنین کاری دست میزد و مقدار
مالیات نیز سیر صعودی داشت .به گفتهی دکتر برزگر« ،ایران در عین پرداخت مالیات
بر درآمدی گزاف به خزانهی بریتانیا ،خود نمیتوانست ازطریق وضع مالیات درآمد
خویش را افزایش دهد» ( تاریخ روابط سیاسی ،...ص .) 324
یکی از افتخارات رضاشاه ،ساختن راهآهن سراسری ایران است که قراراً از مالیات
انحصار قند و شکر تأمین مالی شد .وقتی اگر در همین پروژه کمی دقیق شویم ،احتماالً
به نتیجهی متفاوتی خواهیم رسید .در همان سالها دکتر مصدق که نمایندهی مجلس
بود به تفصیل در خصوص «غیر اقتصادی» بودن آن سخن گفت و ادله و شواهدش را
ارایه داد ولی این احتماالً درست است که با همهی ادعاها ،تصمیم به احداث این راه نه
در تهران ،بلکه در لندن اتخاذ شده بود و به همین خاطر ،غیر قابلتغییر بود .به
گوشههای از استدالل دکتر مصدق خواهم پرداخت .البته از جزییات قرارداد احداث
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راه آهن سراسری سخن نخواهم گفت ،چون به گمان من ،این و بسیاری قرار و مدار
دیگر ،حلقههایی بودند از یک زنجیر و به همین سبب ،میکوشم بررسی مختصری از
این مجموعه به دست بدهم .پیش از آن اما ،باید به چند سؤال پاسخ داد.
 هزینهی احداث راهآهن  75میلیون تومان برآورد شده بود ولی کل درآمد انحصارقند و شکر در سال تنها  6میلیون تومان بود و معلوم نشد که بقیه از چه منبعی باید
تأمین شود؟
 در نبود و توسعهنیافتگی راه و کمی تولید ،فایدهی اقتصادی این راهآهن در چهبود؟
 چرا عوارض اضافی بر قند و شکر وضع شد و برای نمونه ،منسوجات وارداتی شاملاین عوارض اضافی نشده بودند؟ آیا علت میتواند این بوده باشد که انگلستان در قند و
شکر وارداتی به ایران سهمی نداشت؟ به عبارت دیگر ،آیا ممکن است که غرض بهواقع
لطمه زدن به منافع تجاری روسیه در ایران بوده باشد؟
برای فراهم کردن زمینهی پاسخگویی به این پرسشها ،بد نیست بحث را در
حاشیهی چند موضوع کلی تر دنبال کنیم.
 تحول در عرصهی ادارهی مملکت .گذشته از تقلب گسترده در انتخابات ،همهکارهشدن تیمورتاش که وزیر دربار بود و نه در برابر همان مجلس قالبی پاسخگو بود و نه
میتوانست از سوی مجلس برای ارایهی توضیحات احضار شود.
 سیاست اقتصادی ایران در آن سالها .احداث راهآهن سراسری ،قرارداد  1933وسیاست بودجهی دولت.
 سلطهی بانک شاهنشاهی بر زندگی مالی و پولی ایران [قرارداد .]1305از مسائل دیگری چون ضبط اموال و فساد مالی [جریان نفت خوریان ،برای نمونه]
و اقدامات خودسرانهی «کشف حجاب» و لباس متحد الشکل برای جلوگیری از اطناب
کالم درمیگذرم.
 تحول سیاسی :پیشتر به اشاره گذشتم که برآمدن رضاشاه ،به معنای قانونمندشدن امور در ایران نبود و این در حالی بود که آنچه که ایران نیاز داشت ،نه جایگزینی
یک خودکامه با خودکامه ای دیگر ،بلکه دقیقاً ،قانونمند شدن کارها بود .گذشته از
سرکوب خشونتبار جنبشهای مردم [جنگلیها ،کلنل پسیان ،شورش تبریز ،شورش
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سلماس ،شورش مراوهتپه در خراسان ،شورش ابراهیمخان در فومن] .آنچه که
«استقرار امنیت» نامیده میشود ،بهواقع «ملی و سراسری کردن ترس و عدم امنیت»
بود ولی از آن اسفبارتر ،برخورد حکومت تازه به انتخابات بود .از سویی ،دولت به
«تجددطلبی» تظاهر کرده و انتخابات را تعطیل نمیکند .از سوی دیگر ،انتخاباتی برگزار
میکند که درآن مردم از حق انتخاب به گستردهترین حالت محروم میشوند .برای
تکمیل این کمدی-تراژدی به عیانترین حالت در انتخابات مداخله میکند .بهعنوان
نمونه ،انتخابات مجلس هفتم نمایش مسخرهای بود از خودکامگی لجامگسیخته .و اگر
حافظهام خطا نکند ،همان انتخاباتی بود که مرحوم مدرس ،نمایندهی اول تهران در
دوره ی ششم ،که گویا حتی یک رأی هم نیاورده بود به طعنه برآمد که «گیرم که هیچ
کس به من رأی نداد .بر سر رأی خودم که به خودم داده بودم ،چه آمد؟» [نقل به
مضمون] .نه فقط در بسیاری از حوزهها ،آرای «نمایندگان رضاشاهی» از تعداد جمعیت
واجدشرایط بیشتر بود بلکه درشماری از حوزهها ،شمارهی آرا از کل جمعیت حوزهی
انتخابیه هم بیشتر شد .نمایندهی اول تهران ،شیخ حسین طهرانی نزدیک به  50هزار
رأی آورد .جمعیت تهران ولی کمتر از  250هزار نفر بود که نیمی از آن زنان بودند
بدون حق رأی ،و براساس آمارهای دولتی در همان موقع ،نزدیک به  40درصد هم
کمتر از  21سال سن داشتند که نمیتوانستند در انتخابات شرکت نمایند .بعالوه،
خارجیان مقیم تهران ،و بیخانمانها نیز کم نبودند .با احتساب همهی این موارد ،به
ظنّ غالب ،تعداد افراد واجدشرایط به دشواری به  50هزار نفر میرسد که به ادعای
دولت ،نه فقط  100درصد کسان در انتخابات شرکت کرده بودند بلکه همگان نیز به
نامزد دولتی رأی داده بودند! حاجی تقی وهابزاده از اردبیل که به روایتی  30هزار تن
و به روایت دیگر 40 ،هزار تن جمعیت داشت با  36636رأی نماینده شد! نمایندگان
بارفروش ،دادگر و شریعت زاده با  32884و  33841رأی وکیل شدند در حالیکه کل
جمعیت بارفروش در آن موقع تنها  30هزار نفر بود .ثقهاالسالم بروجردی از بروجرد که
 30هزار نفر جمعیت داشت با  35359رأی به نمایندگی رسید .از ساری که جمعیتش
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تنها  10هزار تن بود ،عمادی نامی با  33742رأی به وکالت رسید .آرای وکیل ساوه،
دو برابر جمعیت شهر ساوه بود1.

با اشاره به این دست مداخالت ،میخواهم بر این نکته انگشت بگذارم که مشکل
جوامعی چون ایران ،در وهلهی اول آماده نبودن شرایط عینی برای تحول و دگرگونی
اساسی نبود .همان جریاناتی که به این صورت گسترده ،اما مضحک ،در انتخابات مداخله
میکردند ،میتوانستند -اگر میخواستند  -از امکانات و قدرت خویش برای انجام صحیح
انتخابات استفاده کنند .پرسش اساسی این است که چرا این چنین نمیکردند؟ پاسخ
صریح و بدون پردهپوشی ،به گمان من ،این است که برخالف آنچه که به آن تظاهر
میکردند درد مردم و درد مملکت نداشتند .درد ،اگر دردی بود درد منافع حقیرانهی
شخصی بود .جالب و توجهبرانگیز است که حتی در برابر چنین مجلسی هم ،شاه مستبد
در عمل همهی امور را به دست وزیر درباری میسپارد که در برابر مجلس مسئولیت
نداشت .با این وصف ،از چپ و راست با ادعای «تجددطلبی» و «تحول اساسی» در
ایران به عصر رضاشاه روبرو هستیم!
این البته درست است که تیمورتاش و داور در سازماندهی عناصر طرفدار رضاخان
در آبان  1304نقش بسیار مؤثری داشتند و احتماالً به همین خاطر نیز ،بعد به وزارت
رسیدند ،ولی پاسخ به چرایی همهکاره شدن تیمورتاش ،کماکان ناروشن است.
به نظر من ،نه فقط در این دوره با تجددطلبی سطحی و قالبی روبرو هستیم بلکه،
«ناسیونالیسم» رضاشاهی نیز از نوع ویژهای بود که با سلطهی امپریالیستی تناقضی
نداشت .یعنی ،نه فقط تجددطلبی واقعی نبود ،بلکه همخوان با آن با ناسیونالیسمی
قالبی نیز مواجه هستیم که مکمل تجددطلبی قالبی است .در این میان ،تکلیف تحول
اقتصادی نیز روشن میشود.
چرا ناسیونالیسم رضاشاه را قالبی میخوانم؟
هر تعریفی از ناسیونالیسم را که بکار بگیریم ،ناسیونالیسم با سلطهی امپریالیسم
تناقضی آشتی ناپذیر دارد .در ایران در صد سال گذشته ،حداقل در دو مورد بسیار
اساسی  -قرارداد [ 1305قرارداد بانک شاهنشاهی] و قرارداد [ 1311تمدید قرارداد
 .1به نقل از «مجلس هفتم یا پارلمان پهلوی» ،در ستارهی سرخ ،سال اول ،شمارهی  ،1-2صص 57-68
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نفت] نمی توان از حفظ منافع ایران سخن گفت .از خود رضاشاه نقل است که اولین
عکسالعملش این بود که «این [تمدید قرارداد] ابداً نمیشود ،میخواهید سی سال که
1

ما به گذشتگان لعنت کردیم پنجاه سال هم آیندگان به ما لعنت کنند» .ولی چیزی
نمیگذرد که امتیاز نفت مطابق خواستهی دولت بریتانیا تمدید میشود .هرچه که
زمینهی تمدید قرارداد باشد  -خواه پرداخت رشوه به شخص شاه و یا تهدید به قطع
رابطه  -واقعیت این است که بیش از  80درصد درآمدهای نفتی برای  32سال دیگر -
یعنی بیشتر از همان قراردادی که شاه واضعین آن را لعنت میکرد -در اختیار
انگلیسی ها قرار گرفت .عالوه بر آن ،این نیز پذیرفته شد که دولت ایران تحت هیچ
عنوانی نمیتواند امت یاز را لغو نماید .البته در کنار آن ،مواد دیگری نیز بود که همین
تعهدات یکجانبه در زمان مصدق ،به نفع امپریالیسم بریتانیا بسیار کارساز افتاد.
از سوی دیگر ،برای سی سال ،شرکت از پرداخت هر گونه مالیات بر درآمد به دولت
ایران معاف شد .به عوض ،دست دولت بریتانیا ،برای اخذ مالیات بر درآمد باز گذاشته
شد .از طرف دیگر ،سهم ایران ،هرچه بود ،از درآمد مالیات دررفتهی شرکت برداشت
میشد .به این ترتیب« ،هر قدر مالیاتهای بریتانیا افزایش مییافت از سهم ایران نیز
2

به همان اندازه کاسته میشد» .قرارداد بانک شاهنشاهی ،اگر نه بدتر ،به همین بدی
بود .آیا مصدق راست نمیگفت که این قرارداد« ،هم مخالف قانون است و هم بهحال
3

مملکت مضر» .مادهی  4ضمیمهی قرارداد« ،از دولت ایران سلب آزادی میکند که از
هیچ دولتی ولو به تنزیل کمتر نتواند استفراض نموده قرض دولت انگلیس را تأدیه
نماید» .فصل ششم همان قرارداد دولت را «ملزم میکند که با هیچ بانکی غیر از بانک
4

شاهنشاهی طرف دادوستد نباشد» .در نطقی دیگر در  22آذر ماه  1305در مجلس،
 .1به نقل از دکتر علی اصغربرزگر :تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دوره رضاشاه ،ترجمهی کاوه بیات ،تهران،
انتشارات پروین ،1372 ،ص 319
 .2همان ،ص 324

 .3نطق مصدق در جلسهی  29شهربور  ،1305به نقل از نطقها و مکتوبات دکتر مصدق در دورههای پنجم وششم
مجلس شورای ملی ،چاپ خارج از کشور ،انتشارات مصدق ،اسفند  ،1349ص .47
 .4همان ،ص 49
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مسائل بیشتری آشکار میشود که قرارداد بین دولت و یک شرکت خارجی که برخالف
قانون اساسی به مجلس ارایه نشده است چه وضعیت دستوپاگیری برای مردم و برای
1

اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
قرارداد نفت که به آن صورت و قرارداد مالیه که به این صورت ،یک حکومت
خودکامه دیگر چه باید بکند تا دیگر «ناسیونالیست» ارزیابی نشود؟
اما ،وقتی می رسیم به «تجددطلبی» رضاشاه ،این ادعا باید با توجه به مختصات
ایران مورد ارزیابی قرار بگیرد و بهخصوص الزم است از ظاهر قضایا فراتر رفته به مسائل
ریشهای برخورد شود.
 به سالطین بیخبر قاجار که تا سال  1906بر ایران حکم راندند ،نمیتوان تهمتقانونشکنی و قانونگریزی بست .چرا که قانونی نبود که از سوی آنان شکسته شود.
ولی آیا ،همین نکته در مورد رضاشاه هم صادق است؟
 به ناصرالدین شاه ،شاید ایرادی نباشد  -که بود -که مملکت را به آن صورت ادارهمیکرد و امینالسلطان همهکاره شد .نه مجلسی بود و نه تجربهی مشروطهای .ولی
همهکاره بودن و همهکاره شدن وزیر دربار رضاشاه با شیوههای مدرن حکومتی جور در
نمیآمد .مسئله اصالً این نیست که تیمورتاش آدم خوبی بود یا نبود .نکته این است که
در حکومتی که ادعای مشروطه بودن و مجلس و قانون اساسی داشتن داشت ،هیچ
مقامی نمیتوانست و نمیبایست این گونه ،همهکاره بشود.
این درست که مدتی بعد ،بهاجبار چادر از سر زنان برکشیدند و بر مردان هم لباس
متحدالشکل پوشاندند و کاله پهلوی «مقدس» شد .ولی این هم واقعیت دارد که در
وضعیت زندگی روستاییان که اکثریت مطلق جمعیت کشور بودند ،بهبودی حاصل نشد.
آیا خودکامه ای که با صرف آن همه امکانات از سر زنان چادر برمیکشید ،نمیتوانست
سیاستی مبنی بر تعدیل بهرهی مالکانه را اجرا نماید؟ تقسیم اراضی و اصالحات ارضی
دیگر پیشکش .ولی این چنین نشد.
در سالهای اولیهی قرن گذشته ،قرارداد  1919را داریم که میرفت تا ایران را به
صورت کشوری تحتالحمایهی بریتانیا درآورد که خوشبختانه ناموفق ماند .کمتر از دو
 .1بنگرید به همان ،صص 61-65
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سال نگذشته بود که کودتای سوم اسفند پیش آمد و صدارت صدروزهی سید ضیاء و
بعد همهکاره شدن رضاخان .به جزییات و دیدگاههای مختلفی که دربارهی این رویدادها
هست ،تکیه نمیکنم .ولی بر خالف باور عمومی« ،امنیتآفرینی» رضاخان نه نتیجهی
قانونمند شدن امور و احترام به قانون در ایران ،بلکه پیآمد سرکوب گسترده و ملی
کردن و سراسری کردن ترس و واهمه بود .که به همین دلیل در عرصهی اقتصاد و
اجتماع ناموفق ماند .مشاهده کنید که مصدق در همان موقع در نطقی که در اعتراض
به وزارت وثوقالدوله در کابینهی مستوفیالممالک میکند اوضاع را چگونه تصویر
میکند« :وضعیات امروز با دورهی قرارداد مناسب نیست زیرا عناصر منتقد مرعوب و
عامهی بهفقر مبتال گردیدهاند .حکومت نظامی و سانسور مطبوعات و آزاد نبودن
اجتماعات که بهترین وسایل اختناق است بهخود صورت عادی گرفته و وسایل فقر و
تنگدستی از هر حیث فراهم گردیده است .چنانچه کسی از مرکز مملکت بخواهد به
اطراف نزدیک برود باید چند روز برای اخذ مجوز معطل باشد» و به همین خاطر بود
که در همان مجلس به اعتراض برآمد که «بیایید برای خدا دست از گریبان ملت
1

بردارید» .جانمایهی سیاستهای دولتهای برآمده ازکودتای سوم اسفند ،تکیه بر
مالیاتهای غیرمستقیم بود و تخصیص بخش اعظم درآمدها به «وزارت جنگ» .البته
از پروار کردن دیگر عوامل سرکوب نیز غفلت نکرده بودند .وقتی برای ساختن زندانهای
بیشتر و تعمیر قصور سلطنتی از کیسهی مردم از مجلس بودجه میخواهند ،اینجا باز
مصدق است که بهعنوان سخنگوی وجدان اجتماعی عصر و زمانهی ما به صدا در
میآید که چه خبرتان است« ،چند سالیست که یک مبلغ زیادی همین بودجهی
نظمیه برای خرج سانسور  -چیزی که بر خالف قانون اساسی و چیزی که
پایمالکنندهی حقوق ملی است  -میگیرد و خرج میکند .امسال چند سال است که
همین نظمیهی یک عدهی اشخاص معلومالحال را دم دروازه میگمارد که هرکسی که
میخواهد از دروازه بیرون برود تمام تاریخ خود و اعقابش و اجدادش را از او سؤال بکند.
شما تحقیق بکنید امروز که در ممالک اروپا یک چنین چیزی نیست سهل است در

 .1بنگرید به همان ،صص 50-47
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عصر ناصری در عصر مظفری در عصر محمدعلی میرزایی همچو چیزهایی نبوده ،نه
سانسور مطبوعات بوده و نه این که اگر کسی بخواهد از خانهاش به دهش برود یک
عریضه به نظمیه بنویسد و بدون اجازه نتواند حرکت بکند و اگر بتوانند هزارگونه
جلوگیری کنند و دم دروازه بایستند اسم خودش و عیالش و پسرش را بپرسند وتقریباً
تمام امور اقتصادی را فلج بکنند» (ص .)157
آیا حکومتی که با آن همه خشونت ،حکومت متمرکز را برقرار کرده اموال دیگران
را به حساب شخصی شاه ضبط میکرد ،نمیتوانست از ثروتمندان برای بهداشت و
آموزش مالیات بگیرد؟ سؤال این است که ،چرا نگرفتند و چرا از این کارها ،کمتر کردند؟
بهعنوان مشتی از خروار ،کل درآمد دولت در  1308نزدیک به  35میلیون تومان
بود که  6-7میلیون تومانش مالیات قند و چای بود 12 .میلیون تومان هم درآمد
گمرکات 4-5 ،میلیون تومان هم مالیات مستقیم .درآمد نفت هم  12میلیون تومان
بود که  6میلیون تومان را بهعنوان ذخیره برای مصارف نظامی کنار گذاشته شد .عالوه
بر آن ،کل بودجهی وزارت جنگ در  1308معادل  14.6میلیون تومان بود .به سخن
دیگر ،در مملکتی که نه راه داشت ،و نه مدرسه و نه بیمارستان ،نزدیک به  20میلیون
تومان از درآمد  35میلیون تومانی بهطور مستقیم صرف ارتش شد .ارقام زیر را برای
مقایسه به دست میدهم.
بودجهی وزارت جنگ 14618460:تومان [  6میلیون تومان ذخیره محاسبه نشده
است].
بودجهی وزارت فوائد عامه 343100 :تومان
بودجهی وزارت معارف 909900 :تومان
1

بودجهی وزارت بهداری 716000 :تومان
یعنی بودجهی وزارت جنگ بهتنهایی ،بیش از ده برابر کل بودجهی وزارت فواید
عامه ،معارف و بهداری بود! حاال میخواهد حکومت رضاشاه باشد و یا هر حکومت
دیگری ،این چنین حکومتی ،با این شیوهی تخصیص بودجه ،چه در ایران و چه در
هرجای دیگر ،نه «تجددطلب» میتواند باشد و نه «ناسیونالیست» .چون در آن وضعیتی
 .1به نقل از ستارهی سرخ ،شمارۀ1و ،2ر .پیامی « :بودجه دولتی و ارتجاع رژیم پهلوی» ،صص 45-57
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که بود و با این شیوهی «تخصیص منابع عمومی» «ناسیونی» باقی نمیماند تا کسی
بتواند «ناسیونالیست» هم باشد یا نباشد!
اما ،در ادامهی این نوشتار ،می پردازیم به بررسی مختصر عمدهترین دستآورد
حکومت رضاشاه ،یعنی ساختن راهآهن سراسری .ساختن چنین راهی در ایران ،آیا هیچ
توجیه اقتصادی داشت؟ یا این که ،برخالف باور عمومی ،این هم نمونهای بود از اتالف
منابع ناچیز مملکتی فقیر به دست خودکامهای که نه منطق میشناخت و نه درد ایران
داشت.
میدانیم که پس از پناهنده شدن محمدعلی شاه به سفارت روسیه تزاری ،شماری
از همان مستبدان ریز و درشت قبل از مشروطه «مشروطهخواه» شده به جاه و مقام
میرسند .محمدولی خان تنکابنی و عینالدوله و فرمانفرما و ...تنها چند نمونهاند.
گذشته از سازوکارهای ساختاری که در برابر هرگونه تحولی مقاومت نشان میدهد ،این
جماعت هم همهی توان خود را بهکار میگیرند تا تحولی ریشهدار در شیوهی عملکرد
و یا حکومتی ایران پیش نیاید و اگر تغییری هست ،آن تغییر در سطح بماند .بدون
توجه به این وجوه ،بعد ،از زمین و زمان شکوه میکنیم که چرا کار در ایران به سامان
نمی رسد؟ پاسخ ساده و سرراست این است که اگر این حضرات قابل بودند که پیش از
مشروطه گلی به جمال ایران میزدند! بدون این که مسائل را آنگونه که بود بررسی
کنیم به این نتیجه میرسیم که اشکال کار ما در این است «احمدشاه» چنین بود و
چنان .مگر بهعنوان یک پادشاه مشروطه ،احمدشاه کارهای بود که مسئولیت خرابی
اوضاع با او باشد! با این همه ،هنوز  15سالی از انقالب مشروطه نگذشته است که
رضاخان سر برمیآورد که اگرچه به ادعای طرفدارانش «ایران مدرن» را پایهگذاری
میکند ولی واقعیت دردناک این است که در وجوه عمده  -یعنی شیوهی حکومت و
مملکتداری  -ایران به زمانهی شاهعباس صفوی برمیگردد با این اختالف «ناچیز» که
اگر به زمانهی شاهعباس ،آن نظام حکومتی عهد دقیانوسی و عقبمانده مشکلآفرین
نبود (که بود) ،در ابتدای قرن بیستم که دنیا طور دیگری شده است و شرایط تاریخی
کامالً فرق میکند ،چارهی دردهای ایران برآمدن یک خودکامهی دیگر ،به هیبت
رضاشاه ،نبود .کم نیستند کسانی که بدون توجه به مشکالت ساختاری ایران و نیازهای
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اساسیتر ما در عرصههای سیاسی و فرهنگی در ابتدای قرن بیستم ،از «آبادانی» ایران
در دورهی رضاشاه سخن می گویند که تا حدودی درست هم هست .ولی اگر قرار بود
مسائل ما به این شیوه با ساختمانسازی یک مستبد مطلقه حلوفصل شود ،شاهعباس
هم مثل رضاشاه راه ساخت ،کاروانسرا ساخت ،مسجد و میدان ساخت .ساختن میدان
شاه اصفهان نزدیک به  400سال پیش ،با آن همه عظمت کار کمی نبود .شاهعباس
هم ولی مثل رضاشاه ،به بیماری «زمینخواری» مبتال بود .کل ایالت گیالن و اندکی
بعد ،کل ایالت مازندران را «خالصه» اعالم کرد .یعنی ،در دورهی او هم مثل رضاشاه
جان و مال مردم در امان نبود .بدیلش در  300سال بعد ،و اندکی پس از خلع رضاشاه،
به گفتهی وکیل مالیر در مجلس شورای ملی این شد که:
« شاه سابق را میدانم  17سال در این مملکت سلطنت کرد و این را تقسیم به روز
که بکنیم تقریباً شش هزار روز میشود و ایشان چهل و چهار هزار سند مالکیت صادر
کردهاند .تقسیم که بکنیم روزی هفت سند ایشان گرفتهاند ...به عقیدهی بنده ماده اول
این قانون باید این طور نوشته شود (نظر به این که شاه سابق امالکی را از مردم قهراً
غصب کرده بود و الزاماً سند مالکیتهایی صادر کرده بود ...این اسناد بالاثر و ملغی از
1

درجهی اعتبار ساقط است)»
گفتن ندارد که بدون تردید ساختن پل و راه و راهآهن و هزار و یک چیز دیگر
ضروری بود و هست ولی مشکل اصلی جامعهی ایران چیز دیگری بود .وقتی شاه و فقیه
و در کنارش هر صاحب قدرت دیگری به خود «حق» میدهد که اموال دیگران را ضبط
کند ،انگیزهای برای کار و برای سرمایهگذاری و برای تولید باقی نمیماند .یا بهطور کلی،
وقتی اکثریت قریب به اتفاق مردم در جامعهای هیچ حقی ندارد ،در آن صورت ،کل
جامعه بیحق میشود جامعهی بیحق ،چرا باید مسئولیتشناس هم باشد؟ چنین
جامعهای مسئولیت نمیشناسد .مسئولیتشناسی توأم با بیحقی  -اگر چنین چیزی
امکانپذیر باشد  -نام دیگرش بردگی است و بردگان نیز وقتی کارد به استخوانشان
میرسد ،همانند خودمان ،تر و خشک را باهم میسوزانند .این نکتهی بدیهی را نه
 . 1محمد ترکمان :نگاهی به اموال منقول و غیر منقول رضاشاه ،تاریخ معاصر ایران ،کتاب هفتم ،بهار  ،1374ص
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خودمان درک کردهایم و نه مستبدین زباندراز عقلکوتاهی که بر ما حکومت کردهاند.
و در این وضعیت ،اقتصاد و جامعه و البته که مردمان فقیر و بیچیز باقی میمانند .و
راه و راهآهن و پل استفادهی چندانی ندارد ،یعنی ،نمیتواند داشته باشد.
وقتی ،مملکت با قانون اداره نشود ،میخواهد رضاشاه باشد یا شاهعباس و یا صاحبان
قدرت کنونی ،ضعف و شکنندگی نظام مزمن میشود .به شکل ستونی در میآید که
مغزش را موریانه خورده است و برای فروفکندن ستونی که موریانه مغزش را خورده
است ،توفان نابهکار الزم و ضروری نیست .نسیموارهای حتی میتواند ،همه چیز را در
هم بریزد .آیا در بهمن  ،1356کسی فکر میکرد که در بهمن  ،1357چیزی از نظام
شاهنشاهی برجای نخواهد ماند!
با این مقدمه ،میپردازیم به بررسی مختصر عمدهترین دستآورد حکومت رضاشاه،
یعنی ساختن راه آهن سراسری .آیاساختن چنین راهی درایران ،هیچ توجیه اقتصادی
داشت؟ یا این که ،برخالف باور عمومی ،این هم نمونهای بود از اتالف منابع ناچیز
مملکتی فقیر به دست خودکامهای که نه منطق میشناخت و نه درد ایران داشت.
مصدق و راهآهن سراسری

1

اولین ایراد مصدق به راهآهن سراسری این بود که پولی از مردم گرفته بودند و آن
پول راکد مانده بود و درست میگوید که با این نوع پول گرفتنها« ،قدرت تجارت او و
راه معاش او کم میشود» .پس ،برای معطل نماندن پول موافق هزینه کردن و به جریان
انداختن آن پول است .میرسد به راهآهن و این نکتهی بدیهی را چندین بار تکرار
میکند که ایجاد راهآهن البته که خوب است ولی دو راه دارد« .راه صحیح» که به
بهشت میرود و «راه غلط» که سر از جهنم درمیآورد .مقصودش هم از راه ،نقشهی راه
نیست .ولی این نکتهی درست را پیش میکشد که قبل از هر چیز باید «نگاه کنیم به

 .1به گمان من ،جامعترین مباحث را در رد راهآهن سراسری بهعنوان پروژهای که توجیه اقتصادی نداشت ،دکتر
مصدق در مجلس مطرح کرد که در اغلب موارد از سوی دولت بدون جواب ماند .من در این بخش ،خالصهای از آن
مباحث را به دست خواهم داد .مأخذ من در این قسمت مجموعه سخنرانیهای مصدق در مجلس پنجم و ششم
است که عنوانش را پیشتر به دست دادهام .در متن فقط به شمارهی صفحهی آن اشاره خواهم کرد.
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احصاییههای گمرکی که واردات و صادرات ما از چه محلی بیشتر است» و بهعالوه،
«وسایط نقلیه درچه نقاطی بیشتر انتفاع میبرد» و بعد« ،خرج راه» را بسنجیم و
بهتناسب مالالتجارهای که حمل میشود «منافع راهآهن» را درک کنیم .البته این نکات
بسیار بدیهی است و انتظار این است که مدافعان طرح آنها را در نظر گرفته باشند ولی
خواهیم دید که این چنین نبوده است .و سپس میرسد به گرهگاه اصلی و شرح مفصلی
میدهد از منافع راهآهن که درست هم میگوید ،ولی این نکتهی بدیع را هم دارد که
«طرز پیدا کردن سرمایه برای ساختن راهآهن بیشتر از خود راهآهن اهمیت دارد».
دلیلش هم روشن است و به گمان من ابهامی ندارد .اگر سرمایه برای ساختن راهآهن
موجود نباشد ،مسلماً «نمیتوانیم راهآهن بسازیم» که صدالبته تکرار بدیهیات است .و
بعد میرسد به چگونگی هزینه کردن سرمایه ،و پیآمدهای ارزیاش را باز میکند که
بههرحال مقداری در داخل هزینه میشود و مقداری دیگر صرف واردات لوازم الزم
خواهد شد .بعضی از نمایندگان که احتماالً منشاء وکالت شان روشن است همهمه
میکنند و به مثال فرضی او ایراد میگیرند .میرسد به این نکته که اگر زمان الزم برای
ساختن راهآهن  8-10سال باشد ،پس برای این مدت ،پولهای جمعشده از مردم بدون
بازگشت مانده است .البته میتوان مصدق را به عدم دوراندیشی متهم کرد ولی این
اتهام تنها ظاهر قضیه است .از میزان نداری مملکت با خبر است و میداند که این پروژه
به این زودیها به سودآوری نخواهد رسید و احتماالً زیانآور خواهد بود .نگرانی مصدق
از نیمهکاره ماندن و یا احتماالً اعظای امتیازات دیگر برای یافتن منابع مالی الزم است
و هر آن کس که با تاریخ معاصر ایران آشنا باشد میداند که نگرانی مصدق بیمورد
نیست .اشاره میکند به راهآهن جلفا -تبریز که میتوانست نمونهی خوبی باشد برای
ارزیابی وضعیت مالی این دست پروژهها و اتفاقاً عدم دوراندیشی قدرتمندان .چرا که آن
تکه راهآهن نیاز مبرمی به مرمت داشت که نمیکردند و اضافه میکند که به علت
پوسیدگی تراورسها «حرکتش طبیعی نیست» و بعالوه اگر «دو سال دیگرتا سه سال
دیگر [تعویض] نشود بهکلی از بین میرود» .و باز برمیگردد به محسنات راهآهن و
روشن است که گوشهچشمی نیز به وکالی رضاشاهی در آن مجلس دارد که خلط
مبحث نکنند که فالنی با «تجدد» و ساختن راهآهن البد مسئله دارد .اگر چه «نیت
راهآهن» را خیلی هم مقدس میداند ولی «قبالً الزم میدانم که ما برای مردم استعدادی
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درست بکنیم که بتوانند اگر ما این راهآهن را خواستیم بسازیم هر سال این کمک را
بکنند» .پس ،روشن است که نگرانی مصدق با شناختی که از وضعیت اقتصادی دارد،
این است که اگر تدارک مالی نشود ،پروژه تمام نخواهد شد .و اشاره میکند به شیوهای
که برای تأمین مالی در پیش گرفته بودند ،یعنی استفاده از مالیاتهای غیرمستقیم و
بهدرستی بر تأثیرات مخرب این نوع مالیاتها دست میگذارد .و این را نیز میداند که
هر جامعهای برای مالیاتستانی ظرفیت محدودی دارد و بدیهی است که اقتصاد ندار
ایران در آن روزگار از این قاعدهی کلی نمیتوانست استثنا باشد .و ادامه میدهد که
اگر در جمعآوری مالیات دقت نشود« ،عنقریب خواهیم دید این عایدات که جمع
میشود مسائل تجاری را بهکل معوق میگذارد» .وقتی چنین شد و «مردم بیاستعداد
شدند مالیات دولت در نقاط دیگر بالمحل میماند» .باز بر میگردد به نکتهی قبلیاش
که باید برای مالیات ستانی« ،استعدادی» فراهم کرد .راه برونرفتش هم بسیار سنجیده
است« .اگر ما ده میلیون خرج قندسازی بکنیم در ظرف دو الی سه سال از این ده
میلیون فوقالعاده استفاده میکنیم» و ادامه میدهد که «اگر ما بتوانیم ده تا کارخانهی
قندسازی در ایران تهیه بکنیم در ظرف دو سه سال میتوانیم احتیاجات خود را از
ممالک خارج رفع کنیم و سالی بیست و دو میلیون که چهل و چهار کرور باشد قند [از
خارج] نخریم» .و روشن است که اگر این مقدار پول صرف واردات قند نشود« ،ملت
یک استعدادی پیدا میکند که میتواند هر سال یک پولی بدهد برای راهآهن» (ص
 .)69او مثالهای متعددی بهکار میگیرد تا نکتهی مورد نظرش روشن شود .ولی
حلقهی اصلی مباحثات او این است که تا استعداد مردم بیشتر نشود ،مالیاتستانی
شیوهی درستی برای انجام امور نیست .از واردات اقالم دیگر سخن میگوید که همه
فشاری است روی منابع محدود ایران در آن ایام و هشدار میدهد که ساختن راهآهن
به آن صورتی که دولت در نظر دارد ،منطق اقتصادیاش میلنگد و وضع را از آنچه
که هست خرابتر خواهد کرد و بعد میپرسد« ،از ده ویران ،که ستاند خراج؟» (ص
 .)70و برمیگردد به ایراد اصلیاش به طرح راهآهن سراسری و درست میگوید که
ایران در آن دوره ،کسری تراز پرداختها داشت و اشاره میکند که صادرات عمدهی
ایران «فقط یک تریاکی در این مملکت است که آنهم در تحت یک اصولی دارد محدود
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می شود» .با این همه روشن است در فضایی که در آن ترس و واهمه سراسری شده
دارد حرف میزند و به همین خاطر ناچار است در موارد مکرر به دولت نان قرض بدهد
که «صالح مملکت را هم دولت هیچوقت از دست نمیدهد» و این را نیز میداند که
«شما اکثریت دارید و رأی هم خواهید داد» ولی «یک الیحه که اساساً مقدمه و خرجش
معلوم نیست از کجاست و سرمایهی ملی را در نظر نیاورده باشد و استعداد مردم را
برای دادن مالیات در نظر نگر فته باشد و باالخره در وسط راه بماند و ما مجبور بشویم
یا بهکلی از راهآهن صرفنظر کنیم  -چون استعداد نداریم که انجام بدهیم -یا امتیاز
آن قسمتی را که خرج کردهایم بهکسی دیگر واگذار بکنیم که او تمام بکند» ،با این
همه« ،بنده این الیحه را اساساً جرات نمیکنم بگویم مخالف هستم» (ص  .)72ولی به
قول معروف ،شنونده باید عاقل باشد.
چند هفته بعد در  29فروردین  ،1306مجدداً باز میگردد به همین طرح و باز
ناچار است ضمن اعالم موافقت با طرح ،حرفهایش را بزند .آغاز میکند که «بنده با
راهآهن مخالف نیستم» و دالیلش را بهاختصار برمیشمرد .آموزشهای اقتصادی مصدق
در این نطق بسیار جالب و برای زمان خویش ،بسیار بدیعاند .وقتی مجلس هزینهای را
تصویب میکند ،الزمهاش این است که باید بر مالیاتها افزوده شود .قشریت و جزمیتی
هم ندارد و ادامه میدهد ،اگر خرج در موقع بشود ،برای مملکت مفید است واگر «در
محل خرج نشود» که به حال مملکت مضر خواهد بود .و بعد ،میگوید که اگر این
هزینههای بی محل نیاز ارزی نیز داشته باشد که ضرر و زیانش بسیار بیشتر میشود.
اگرچه بیش از  70سال از آن میگذرد ،ولی دیدگاه اقتصادی مصدق امروز هم درست
است .هر دو حالت را با توضیح بیشر میشکافد .خالصهی دیدگاه مصدق این است:
خرج بیمحل  افزودن بر مالیاتها  باال رفتن مخارج زندگی ( تورم) 
صادرات کمتر
و البته برای کشوری که«این همه فریاد میکنیم که باید صادرات مملکت خودمان
را زیاد کنیم» ،با این سیاستهای تورمآور ،البته که موفق نخواهیم شد .و اما ،پروژهی
راهآهن سراسری ،برای هر مملکتی که بخواهد راهآهن بسازد دو شرط الزم است.
 «استعدادِ ساختن راهآهن»« -احتیاجات»
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باز اشاره میکند به کسری تراز پرداختها و درست هم میگوید که «وقتی که
موازنهی تجارتی به ضرر ما شد استعداد ما کم است» و بالفاصه میافزاید« ،چون عایدات
زیادی هم نداریم اگر مقداری عایداتمان را یکجا خرج کنیم واز او [کذا] فوراً فایده
نبریم متضرر میشویم» و بحث جانداری پیش میکشد در خصوص احتیاج .از
مثالهای جالبی که ارایه میدهد درمیگذرم ولی اشاره میکند به «تراکم جمعیت» و
وضع ایران را با بلژیک مقایسه میکند و نتیجه میگیرد در کشوری که تراکم جمعیتش
کم است ،مثل ایران« ،اگر در بلژیک هشتاد مرتبه راهآهن حرکت میکند در ایران یک
مرتبه حرکت میکند» (ص  .)75و بدیهی است که «راهآهن آنجا هشتاد برابر راهآهن
ایران کار میکند» .با این وصف ،این هم بدیهی است که «مخارج راهآهن که فرق
نمیکند» و ادامه میدهد اگر هشتاد میلیونی که قرار است خرج راهآهن بشود« ،اگر در
دست ملت ایران باشد و به مصرف کارهای دیگر برسد سالی دوازده میلیون فایده
میبریم» در حالیکه «راهآهن سالی هشت میلیون خرج دارد» .پس ،باید کاری کرد که
«احتیاجات» در مملکت زیاد بشود چون« ،وقتیکه احتیاجات در مملکت کم شد و
راه آهن هم در یک ماه یا در پانزده روز یا یک هفته یکمرتبه حرکت بکند ،این فایده
ندارد» (ص  .)76و دل به دریا میزند و مشخصاً دربارهی طرح دولت سخن میگوید
که این راه آهن بر خالف ادعاها نه برای تسهیل تجارت خارجی مملکت بلکه« ،از نظر
تجارت و احتیاجات داخلی است» .و این نکته را پیش میکشد که این راهآهن در
تجارت اروپا با ملل آسیا نقشی نخواهد داشت چون «معقول نیست» مالالتجارهی اروپا
از طریق روسیه به بندر جز وارد شده ،از آنجا به محمره برسد و پس آن گاه به هندوستان
صادر شود .چون راه دریا کم هزینهتر است و اما از راهآهن سراسری ،اگر به زبان امروزه
سخن باشیم ،مصدق خواهان انجام یک برآورد هزینه  -فایده است برای این طرح و
اشاره میکند به راهآهن تبریز-جلفا که در ایالت پرجمعیتی چندین سال دایر بود و از
هزینهی  9میلیونیاش سخن میگوید که میبایست سالی  900هزار تومان فایده
میداشت .بالفاصله اشاره میکند به استهالک راهآهن و ضرورت ترمیم و سرمایهگذاری
بعدی را در نظر گرفته و می گوید ،که باید بیشتر از ده درصد منافع داشته باشد و از
وزیر فواید عامه میپرسد که آیا دربارهی راهآهن آذربایجان چنین برآوردی به عمل
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آمده است؟ که البته چنین نکرده بودند .مصدق ادامه میدهد وقتی راهآهن در یک
ایالت پر جمعیت فایده که ندارد هیچ ،ضرر و زیان نیز دارد .اندکی حاشیه میرود ولی
باز برمیگردد به همان حرف قبلی خویش .این بار زمینهسازی بیشتری میکند که
بسیار روشنگرانه است .مسئولیت وکالت را به رخ وکال میکشد و چون قرار است به
مقداری هزینهی بیشتر رأی بدهند ،میپرسد« ،بنده دارم به پنج میلیون خرج رأی
میدهم .بنده میبینم یک ملتی که بعضی افرادش در این کوچهها افتادهاند و دارند
میمیرند» آن وقت« ،فقط در تحت تأثیرات و احساساتی که راهآهن خوب است و اگر
راه آهن بیاید فایده خواهیم برد یک رأی غلطی که برای مملکت ضرر داشته باشد
بهخیال این که به مملکت خدمت بکنم ،بدهم» .او داستان را میکشاند به انجام صحیح
این کار ،یعنی به وارسیدن دقیق صادرات و واردات ،کمک گرفتن از متخصصین راهآهن
و نتیجه میگیرد که در این وضعی که هست ،اگر چه با راهآهن مخالف نیست ولی،
«این موجودی را که االن هست ،اگر شما از عایدات انحصار قند بخواهید [کارخانهی]
قند بسازید بنده موافقم» چون یک چیزی پیدا میکنیم که «محل احتیاج است».
مدافعان طرح راهآهن سراسری را به مباحثه و مذاکره دعوت میکند که اگر پول
صرف ساختن کارخانه قند بشود« ،هم قند ارزانتر میشود و هم ما مستغنی از فرستادن
پول بهخارجه میشویم» و نتیجه میگیرد ،وقتی عایدات ما زیاد بشود ،آن وقت میتوان
بخشی از این عایدات بیشتر را «برای احساسات یا تجمل یا تجربه» صرف راهآهن کرد.
و این مثال بهجا را میآورد که «اگر این مردم را چاق نکنیم نمیتوانیم آنها را بدوشیم».
به سخن دیگر« ،باید استفاده به مردم بدهیم از آن طرف هم بگیریم» (ص  .)79و این
جانمایهی کالم اوست.
مسئله را به ذکر مخالفتش با راهآهن سراسری محدود نمیکند .ضمن تأکید بر
اهمیت ساختن کارخانهی قند ،بحث را میکشاند به چگونگی حل مشکل حملونقل
داخلی و طرح گسترش راههای شوسه و ورود کامیون و اتوبوس را پیش میکشد.
استدالل اصلی مصدق ،بر ناچیز بودن احتیاجات و دستتنگی اقتصاد ایران استوار است
که درست هم هست .یا بار دیگر باز میگردد به مقولهی تراکم ناچیز جمعیت در ایران.
اگر کامیونی که آورده میشود« ،یکی از طهران حرکت کند برود بوشهر ویکی هم بر
عکس  -مسافرین در راه بوشهر روزی بیست نفر نیست محال است روزی پنج نفر هم
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نخواهد بود» .پس این احتیاج با کامیون رفعشدنی است .عالوه بر آن« ،اگر ما پنجاه
اتوبوس مسافرتی داشته باشیم میتوانیم در پنج نقطهی ایران خط ابتدایی و انتهایی
درست کنیم» ولی« ،راهآهن برای مملکتی که هر کیلومتر مربعاش پنج نفر جمعیت
دارد ،گمان نمیکنم فایده داشته باشد» .از آن گذشته ،گسترش راههای شوسه و
استفاده از کامیون و اتوبوس منافع دیگری نیز دارد وآن این است که «راهآهن مؤثر در
طرفین خط است و آن نقاطی که دور از راهآهن است آنها که احتیاجاتشان رفع
نمیشود .آنها باید باز مالالتجاره ی خودشان را با همین وسایل نقلیه حمل کنند و
برسانند به خط آهن» (ص  .)82پس اگر سرویس کامیون را «درست کنیم همین جایی
که امروز میخواهیم راهآهن بکشیم زودتر شروع میشود به تزیید احتیاجات و هم در
جاهای دور» و ادامه میدهد که حملونقل بهوسیلهی کامیون موجب کاهش هزینهی
حمل ونقل شده ،موجب ت شویق صادرات خواهد شد ووقتی که احتیاجات بیشتر شد،
«راهآهن هم زودتر فایده میدهد» (ص .)83
وزیر فواید عامه به مباحثی که دکتر مصدق در مجلس مطرح کرد پاسخ گفت که
من متأسفانه به متن آن دسترسی نداشتهام ولی در جلسهی  9اردبیهشت  1306مصدق
در نطق دیگری به وزیر فواید عامه پاسخ گفت و این نطق مصدق ،مأخذ من است در
آنچه که در زیر مینویسم .اولین ایراد دولت به گفتههای مصدق ظاهراً این بود که گویا
او خواهان «تشویق کامیون» است .ایراد دیگر که بیپایه بود ،این که «اگر راهآهن بد
بود ،چرا جاهای دیگر کشیدهاند» و اشاره شد به راهآهن روسیه .سومین نکته در پاسخ
وزیر به هزینهی طرح او مربوط میشد که به ادعای وزیر« ،احداث راه شوسه در ایران
چهل و پنج میلیون خرج دارد».
پاسخ مصدق به این ایرادات بسیار محکم و مستدل بود که نشانهی هوشمندی
اوست .در پاسخ به ایراد اول اشاره میکند که کامیون و اتوموبیل در مملکت هست و
چون در مقایسه با شیوههای حملونقل سنتی  -کجاوه و تخت روان – راحتتر ،سریعتر
و کمهزینهترند ،خواه ناخواه در میان مردم مقبولیت خواهند یافت .هدف او ،ولی کوشش
برای افزودن بر صادرات مملکت است و به همین خاطر ،پیشنهاد کرد که دولت خود
رأساً به ایجاد شرکتهای حملونقل بپردازد .اشارات دیگری دارد به صرفهجوییهای
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ناشی از مقیاس که بسیار جالب است که اگر دولت این کار را بهعهده بگیرد ،میتواند
به بهای ارزان تری از یک فرد ،کامیون وارد کند و هم ادارهی این شرکتها برای دولت
و مخارج عمومی مفیدتر است .اما ،مقایسهی ایران با روسیه ،ضمن رد این قیاس،
میگوید احداث راهآهن میتواند برای مقاصد متفاوتی باشد و احداث راهآهن در روسیه
را ناشی از نظریات نظامی و سیاسی میداند که درست هم میگوید ،ولی آنچه در
مجلس ایران میگذشت به ادعای مصدق وارسیدن این نکته بود که ما که «از نقطهنظر
اقتصادی میخواهیم راهآهن بکشیم» باید ببینیم که از نقطه نظر اقتصاد «راهآهنی که
میکشیم فایده دارد یا نه؟» .وبعد گریز میزند به راهآهن جلفا -تبریز و براساس گزارش
خود دولت میگوید که  99درصد تراورسها «پوسیده و الزم است بهفوریت تعمیر
شود» .بعالوه« ،چرخهای لوکوموتیف یأسآور است بهطوریکه هیچوقت اطمینان کامل
از وصول قطار به مقصد نیست» .از آن گذشته ،با آن همه هزینهای که برای همان تکه
راهآهن شد ،ده میلیون تومان ،در طول سه سال ،1301-1303 ،مطابق برآوردهای
دولتی عایداتش از «بیست هزار تومان» تجاوز نمیکند .تازه اگر تعمیرات ضروری را
انجام بدهند« ،مبالغ زیادی خرج دارد» و نتیجه میگیرد که ساختن آن راهآهن نیز،
توجیه اقتصادی نداشت.
سپس میرسد به نکتهی دوم در پاسخ دولت .یادآوری میکند که این برآورد مخارج
برای احداث  17021کیلومتر راه شوسه است در حالیکه اگر به جای برنامهی
پیشنهادی دولت  -راهآهن سراسری -همان راه بندر جز به محمره شوسه شود« ،بیش
از دوسه میلیون ،الی چهارمیلیون خرج خواهد داشت» .پس ،جناب وزیر قیاس معالفارق
کرده بود .چون هزینهی راه شوسه ،به جای راهآهن سراسری حداکثر  4میلیون بود و
نه  45میلیون« ،بعالوه ساختن خط آهن از بندر جز به محمره ما را از سایر خطوط
شوسه بینیاز نخواهد کرد» .اگر هم مدافعان راهآهن سراسری بگویند که راه شوسه الزم
نیست ،که نقض غرض خواهد شد ،یعنی« ،در سایر نقاط باز باید با قاطر و گاری مسافرت
کنیم؟» .از آن گذشته ،ساختن راهآهن نیز که قرار است ده سال طول بکشد« ،در این
مدت هم مجبوریم همین راه از محمره تا بندر جز را با اتوموبیل و گاری حرکت کنیم».
خالصه ،نیاز به گسترش راه شوسه مسئلهای بحثبردار نیست .اگر هم ده سال طول
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بکشد تا همهی راهها در ایران شوسه بشود که هزینهی ساالنه 4.5میلیون تومان خواهد
بود و چنین کاری ،به گفتهی مصدق ،چندین حسن دارد:
همهی پول «یکمرتبه خرج نمیشود» و از آن شاید مهمتر« ،تمام خرج هم در
خود ایران میشود» .در عین حال ،ولی ساختن راهآهن «نیاز ارزی» دارد چون «هرچه
خرج بشود نصفش به خارج خواهد رفت و از مملکت بیرون میرود» و تازه پس از این
همه لطمات« ،یک راهآهنی خواهیم داشت از بندر جز به محمره» در حالیکه با صرف
 45میلیون در دهسال ،همهی مملکت شوسه میشود «آن وقت بهوسیلهی سرویس
اتوموبیل و کامیون میتوانیم تمام مؤسسات جدید را در مملکت ایجاد کنیم» (ص .)95
مثالهای بازهم بیشتری ارایه میدهد برای نشان دادن غیر اقتصادی بودن طرح
دولت و حتی میگوید اگر قرار بر احداث راهآهن باشد ،باید این راه غرب [ایران] را به
شرق متصل کند و به همین خاطر« ،این راهی که فعالً دولت در نظر گرفته برخالف
مصالح اقتصادی است .».البته روزنامهها نیز در این مباحثات شرکت داشتند .اگرچه نام
روزنامه را به دست نمیدهد ولی اشاره میکند به پیشنهاد یکی از روزنامهها که «اگر
ما از خارج پول قرض کنیم و راهآهن بسازیم بهتر است زیرا پولی که در جریان مملکت
هست از جریان نمیافتد و برای مملکت مضر نیست ».مصدق به پاسخگویی برمیآید
که این ادعا موقعی میتواند درست باشد که این قرض «بدون فرع باشد» که البته
میدانیم این گونه نمیتوانست باشد و اشاره میکند که اگر  80میلیون قرض کنیم
برای ده سال «سالی شش میلیون باید تنزیل بدهیم و برای ما صرفه نخواهد داشت»
(صص .)97-98
ولی روشن بود که مجلس و دولت گوششان به این پیشنهادها بدهکار نبود .ظاهراً
کشیدن راهآهن از بندر جز به محمره راهی بود که باید کشیده میشد .این که کشیدن
این راه برای اقتصاد ندار ایران صرفهی اقتصادی نداشت ،به رضاشاه و وکالی انتصابی
م جلس چه ربطی داشت؟ شاید بتوان گفت که به قول معروف« ،آنها نوکر خان بودند،
نه بادمجان» و منافع سوقالجیشی خان این چنین اقتضا میکرد .مگر آن مداخالت
علنی در انتخابات به نفع مملکت بود؟ و مگر کسی به هشدارهای دردمندانهی مصدق
و دیگران گوش داد؟ مگر در تمدید قرارداد شرکت نفت به آن صورت و واگذاری زمین
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به شرکت از «جریب» استفاده  -سوءاستفاده  -نکردند و بعد معلوم شد که منظورشان
به واقع «هکتار» بود .در عرف نظام حاکم بر جامعه «جریب» پانصد ششصد ذرع بود
ولی هکتار هزار ذرع و بعد روشن شد که در کل چهارده میلیون و هفتصد هزار ذرع
زمین به کمپانی بخشیدند که از کل منطقه [آبادان] بیشتر بود و مدرس به طعنه برآمد
که «از اهواز هم باقی میآوریم» (ص  .)131و بعالوه بعد روشن شد که دولت
«تجددطلب» رضاشاه گشادهدستتر از متن قرار داد دارسی عمل کرده است .چون
براساس آن قرارداد ،دولت تنها میتوانست اراضی بایر را برای ساختن بنا و بهکارگرفتن
ماشینآالت به کمپانی ببخشد ولی حضرات «زمینهای دایر» را به کمپانی بخشیده
بودند!
البته عمدهترین مباحثات مصدق در رد طرح راهآهن سراسری که توجیه اقتصادی
نداشت در مقالهی «راجع به راهآهن ایران :نظریات مهندس کاساکوسکی» آمده است
که به صورت مقالهای تنظیم شده بود که در آن زمان به دالیل کامالً روشن اجازهی
انتشار نیافت و منتشر نشد .اهمیت این مقاله به حدی است که باید بهطور جداگانه
مورد بررسی قرار بگیرد .تنها به اشاره میگذرم که مصدق در تنظیم این نوشته،
بهروشنی نشان داد که ساختن راهآهن سراسری اگر توجیهی داشت ،آن توجیه اقتصادی
نبود .با این همه ،حتی در مجلس دستچین شدهی رضاشاهی ،مصدق با ادله و شواهد
بسیار کوشید شاید کل برنامه را در مسیر دیگری که با منافع مملکت سازگاری داشت
بیندازد که متأسفانه موفق نشد ولی در ضمن ،این شهامت را داشت که در همان مجلس
برای ثبت در سینهی تاریخ بگوید« ،من بهعقیده خودم این رأی را که این خط کشیده
شود و بهاین طرف برود خیانت و برخالف مصالح مملکت میدانم» (ص.)180
با آن چه که از آن مباحث در صفحات پیش مرور کردیم ،آیا راست نمیگفت؟
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از آنجا که در قرن بیستویکم سرمایهداری همچنان پابرجاست ،مهمترین سؤاالت
برای تحلیل طبقه نهتنها باید بر تغییر ساختار طبقات سرمایهدار در سطح بینالمللی
که بر طبقه ی کارگر و متوسط نیز متمرکز باشد .بحث محوری مقاله این است که طرح
چارچوبهای انعطافناپذیر جامعهشناختی برای مقولهبندی جایگاههای طبقاتی چندان
سودمند نیست .در عوض باید به نکاتی توجه کرد که از مبارزات حال حاضر ،پیرامون
فرایندهای تشکیل طبقه و بهویژه امکانهای توسعهی اشکال جدید سازماندهی
طبقهی کارگر آشکار میشود.
دیوید هاروی در اوایل کتاب برجستهی خود با نام «مارکس ،سرمایه و جنون عقل
اقتصادی» عبارت بسیار مشهوری از کتاب «سرمایه» مارکس نقل میکند با این مضمون
که بهکارگیری تکنولوژی توسط سرمایهدار ،موقعیت کارگر را تا سطح زائدهای از یک
1

ماشین تنزل میدهد .درست همانطور که علم به بخشی از فرایند تولید تبدیل شده،
تنزل موقعیت کارگران نیز آنان را نسبت به تواناییهای بالقوهی فکری خود دچار از
خودبیگانکی و شرایط کار آنها را چه با دستمزد باال یا پایین ،بدتر میکند .هاروی در
ادامهی کتاب عبارت روشنگرانهی دیگری نقل میکند که در آن مارکس از تأثیر
انسانزدایانهی تکنولوژی که سرمایهدار بهکار میبرد فراتر رفته و به پیآمدهای مخرب
آن برای خود سرمایهداری میپردازد.
تولید ثروت واقعی در جریان توسعهی صنایع بزرگ چندان تابع زمان کار صرف
شده و میزان نیروی کار شاغل نیست ،بلکه وابسته به قدرت تجهیزات و سازوکاری است
که در مدت زمان کار به اجرا در میآید و کارآمدی اثربخش آنها با زمان کار مستقیمی
که صرف ایجادشان شده ،قابلقیاس نیست .در چنین شرایطی به تعبیر هاروی
سرمایهدار به دام میافتد ،زیرا از کارگری که بخش اعظم کار اجتماعی به عهدهی اوست
تا حد مشخصی میتوان ارزش اضافی (سود) بیرون کشید .مارکس با توجه به چنین
تصوری نتیجه گرفت که تولید سرمایهدارانه در نهایت به پایان میرسد .البته یک قرن
1. David Harvey, Marx, Capital, and the Madness of Economic Reason, London:
Profile Books, 2017.
(این کتاب با ترجمهی حسین رحمتی در سال  1398توسط نشر افکار منتشر شده است).
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و نیم بعد ما بهوضوح مشاهده میکنیم که سرمایهداری حتی اگر شبیه به ویرانشهری
1

همچون بلید رانر هم شده باشد ،تا زمانی که ما آن پایان ندهیم ،هرگز به خودی خود
پایان نمییابد.
تغییر ساختارها
از آنجا که در قرن بیستویکم سرمایهداری همچنان پابرجاست ،امروزه مهمترین
سؤاالت برای تحلیل طبقه باید به تغییر ساختار طبقات سرمایهدار و تأثیرات
2

دگرگونکنندهی آن بر حاکمیت سیاسی سرمایهداری توجه کند .در همین چارچوب،
تحلیل طبقه مستلزم توجه دقیق به تغییر پیکرهبندی طبقات سرمایهدار است .این کار
به معنی مطالعهی دقیق شیوههای سازماندهیِ سرمایه در نفوذ متقابل سرمایههای
قدیم و جدید مالی و صنعتی و استراتژیهای آنها برای ایجاد هژمونی در جهان است.
البته ادعا نمیکنیم که چیزی شبیه به یک طبقهی سرمایهدار جهانی با هویت و
دستورکار منسجم وجود دارد ،چرا که این امر در دنیای امروز کاری بس دشوار است.
این دشواری را میتوان از نشستهای وزرای اقتصاد گروه بیست  G20مشاهده کرد
که بازیگران سیاسی آن در تالش برای ایجاد همسویی و هماهنگی عالیق طبقات حاکم
متمایز هستند.
تغییرات وسیع تکنولوژیکی و جغرافیایی در شیوههای انباشت سرمایه ،به
سازماندهی مجدد طبقات سرمایه دار انجامیده است .این تغییرات طبقات کارگر را در
سطح بینالمللی نهتنها از طریق زنجیرهی تولید شبکهای ارزش جهانی ،ارتباطات و
توزیع ،بلکه همچنین از طریق شیوههای محلی که بازتاب الگوهای جدیدی از مهاجرت
است بههم متصل ساخته است .روندهای مهاجرتی جاری که سرمایهداری جهانی آن را
1 Blade Runner
فیلم مشهوری که در  1982ساخته شد و آیندهای ویرانشهری را در لوس آنجلس امریکا به تصویر میکشد .این
فیلم براساس رمانی رمانی علمی  -تخیلی نوشتهی فیلیپ ک  .دیک تهیه شده بود .م.
 2این تحول در مقیاس وسیع بینالمللی در دو جلد آخر  Socialist Registerبررسی شده است:
(The Politics of the New Right (2016) and A World Turned Upside Down? (2019

نظریهی طبقه برای زمان ما

تولید و همزمان با مانع مواجه میکند  -و در ظهور دغلکاران «میهنپرستی» همچون
دونالد ترامپ بسیار مهم بوده است  -خانوادههای بسیاری را فراسوی مرزها به هم متصل
1

کرده است .با وجود این ،جهانیشدن و مهاجرت از اهمیت شناخت ابعاد تشکیل طبقه
و نقش آنها در تغییر شکل حاکمیت سیاسی در هر دولت-ملت نمیکاهد .اگرچه
نمیتوان تاریخ شکلگیری طبقه را بدون در نظر گرفتن تاریخ مهاجرت که
سرکوبگریها و حتی نسلکشی مردم بومی را به دنبال داشته درک کرد (برای مثال
آن چیزهایی که در نیمکرهی غربی از آرژانتین در جنوب تا کانادا در شمال میدانیم).
با اینحال ،چه بخواهیم و چه نخواهیم ،انترناسیونالیست باشیم یا نه ،بسیاری از
ویژگیهای ساختارها و روابط طبقاتی در این دو کشور بهروشنی نشان میدهد که
طبقات در فرایند تاریخی شکلگیری خود درون دولت-ملتهایی که در دو قرن گذشته
به وجود آمدهاند ،همیشه بهطور متمایزی شکل گرفتهاند.
تشکیل طبقه
مطالعهی طبقه در قرن بیستویکم باید فراتر از تعریف بر اساس تقابل فرایندهای
قدیم و جدید کار یا کنکاش در تأثیرات این تغییرات در روابط محل کار باشد .هرقدر
هم این موضوعات مهم باشند ،باید در چارچوب شکلگیری مداوم طبقه و بهطور خاص
چارچوبها و شرایطی قرار داده شود که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در
«طبقات متوسط» و نیز سرمایه و کار رخ داده است.
چپ نباید استفاده از اصطالح طبقهی متوسط را صرفاً ابزاری ایدئولوژیک بداند:
استعارها ی از گفتمانی سیاسی به نیت مبهم ساختن تضادهای بالقوه و روابط بنیادین
اجتماعی بین سرمایه و کار است .همچنین نباید شکلگیری طبقات متوسط ،بهعنوان
مجموعهی متمایزی از بازیگران جمعی در هر دولت – ملت را ،با ترسیمی سطحی در
طبقهی متوسط قدیمی یا جدید برمبنای دوگانگیهای سادهانگارانه و بیفایده
 .1بهطور خاص در
Adam Hanieh, “The Contradictions of Global Migration,” in Leo Panitch and Greg
Albo (eds.), A World Turned Upside Down?: Socialist Register 2019, London:
Merlin, 2018.
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(یقهسفید دربرابر یقهآبی ،کارگران خدماتی در برابر صنعتی و از آن بدتر کار «مولد»
در برابر «نامولد») تعریف کند .نظریهی طبقه «جایگاه اجتماعی متناقض طبقهی
متوسط جدید» را در دههی  1970شرح داد؛ پدیدهای که بهطور فزایندهای میتوان در
میان آنانی مشاهده کرد که در جایگاههای هماهنگی و نظارتی در تولید ،توزیع ،تدارکات
و ارتباطات شاغل بودند و نیز در آنانی که نقشهای مشابهی در بسیاری از سازمانهای
1

بازتولید اجتماعی و ادارات عمومی و خصوصی  ،به عهده داشتند.
با این همه ،این روند با تداوم و حتی رشد تولیدکنندگان مستقل کاال و انواع و
اقسام فروشندههای خردهبورژوای قدیم و جدید همزمان است .صاحبکاران کوچکِ
دارای شغل یدی که بیشتر نگران مالیات بر مشاغل کوچک هستند تا فراهم بودن
2

استاندارهای کار  -نمایندهی این افراد و تفکر در امریکا به جو لولهکش معروف شده
است .این گروه طیف وسیعی از مشاغل را دربر میگیرد ،از مغازهداران محلی و
فروشندگان بازاری تا تجار و بازیگران فضای مجازی جهانی ،کسانی که خدمات مستقل
نظافتی ،آرایشگری یا تربیت بدنی ارائه میکنند .همچنین شامل شاغالنی میشود
به عنوان مشاور و مربی و محقق با بخش دولتی و خصوصی قرارداد همکاری دارند.
طبقهی متوسط یا طبقهی کارگر؟
یکی از مهمترین پرسشها قرن حاضر شیوههای شکلگیری این روابط اجتماعی
در ارتباط با شیوهی تشکیل طبقهی متوسط یا طبقهی کارگر است .سیستم جدید

 1ن.ک.
Guglielmo Carchedi, On the Economic Identification of Social Classes, London:
Routledge and Kagan Paul, 1977; and Erik Olin Wright, Class, Crisis and the State,
London: NLB, 1978.
 . 2ساموئل جوزف ورزلبکر ،لولهکش آمریکایی و فعال سیاسی محافظهکار اهل اوهایو است که به جو لولهکش معروف
شده است .وی در جریان مبارزات انتخابات ریاستجمهوری ایاالت متحده در سال ( )2008به نمادی از خواستههای
طبقهی متوسط پایین آمریکا تبدیل شد .م.
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2

1

اقتصاد قراردادهای متزلزل و کوتاهمدت – که تجسم آن شرکتهایی چون اوبر و
3

لیفت هستند -به وضوح برای ایجاد و تشکیل طبقهی متوسط طراحی شدهاند .اما در
عینحال رانندگان آنها که در پی سازماندهی خود بهعنوان کارکنان اوبر یا لیفت
هستند ،در طبقهی کارگر قرار میگیرند .پیشتر گفتهام که مبارزهی مشابهی برای
4

تشکیل طبقه در میان فروشندگان بازار الساالدا در خارج از ایستگاه قطار در بوئنس
5

6

آیرس و سازماندهی آنها توسط کنفدراسیون کارگران اقتصاد عمومی در جریان
است.
ابعاد دیگری از این روند را میتوان در شیوههای جدید مدیریت عمومی و
برونسپاری کارهای دولتی و شبهدولتی اعم از خدمات ،امور دفتری و تعمیر و نگهداری
به پیمانکاران فردی از مشاوران مدیریت و پردازشگران دادهها تا نظافتگران
غیراتحادیهای که اغلب در کنار کارمندان اتحادیهای دولتی کار میکنند ،مشاهده کرد.
سازمانیابی متخصصان طبقهی متوسط سنتی همانند معلمان و پرستاران نیز
منعکسکنندهی مبارزه بر سر تشکیل طبقه است .برای مثال از عوامل عمومیشدن
ناسیونالیسم بیگانههراس در قرن بیستم ،معلمانی بودند که تعصب طبقاتی وفادارانهای
داشتند .اما به نظر میرسد در قرن بیستویکم تحوالت مثبتی در حال وقوع است،
بهویژه در ایاالت متحده که بسیاری از اتحادیههای معلمان به مبارزه برخاسته و با
کوشش برای برقراری ارتباط با والدین ،درک جدیدی از اجتماع طبقهی کارگر ایجاد
کردهاند .درکی که غالباً خانوادههای مهاجران جدید آن را پذیرفتهاند و از آن حمایت
میکند.

1. Gig economy
2. Uber
3. Lyft
4. La Salada
5. Buenos Aires
(6. La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular)CTEP
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نمونهی جدید دیگری از مبارزه برای تشکیل طبقهی کارگر را میتوان در روندی
دید که جین مکآلوی در بیمارستانهای خصوصی در ایالت نوادا  -که به
اتحادیهستیزی و ضدیت با حقوق کار معروف است -رهبری کرده و شرح داده است.
مبارزهای که شامل سازماندهی جمعی همهی کارگران بیمارستان از پرستاران تا
1

نظافتچیان بود .برای نیروی کار عمدتاً زن در این بیمارستانها که کماکان بارِ مسئولیت
بازتولید اجتماعی را برای خانوادههایشان به عهده داشتند ،تنظیم شیفتهای زمان کار
مهمترین مسأله ی جمعی بود .برای متحدسازی سطوح مختلف از پرستاران بخشهای
مراقبتهای ویژه تا آشپزهای مشغول در زیرزمین بیمارستان که غذای بیماران را آماده
میکردند ،بسیج حول این مطالبه اهمیت مبرمی داشت.
با این حال بیشتر اتحادیههای معلمان و پرستاران ،حتی زمانی که بسیار مبارز
هستند ،بهطور متمایزی ریشهی صنفی دارند .اندکی پس از آنکه اتحادیهی پرستاران
متحد آلبرتا در کانادا اعتصاب بسیار موفق و هرچند غیرقانونی را که از حمایت
گستردهی مردم برخوردار بود ،به سرانجام رساندند ،از من دعوت کردند تا در گردهمایی
آنان سخنرانی کنم .در سخنرانی به آنها پیشنهاد کردم که در دور بعدی مذاکرات
اولویت خود را بر این قرار دهند که یک ساعت کاری در هفته را تعیین کنند که در آن
کارگران هر یک از بخشهای بیمارستان برای گفتوگو درباره روندهای کاری جمع
شوند تا موفقیت خود را تقویت کنند .در دور بعدی مذاکرات نیز اولویت را بر تعیین
یک ساعت دیگر از زمان کار برای تشکیل جلسات جمعی کارگران با بیماران هر بخش
قرار بدهند.

1 Jane McAlevey, Raising Expectations (and Raising Hell): My Decade Fighting for
the Labor Movement, New York: Verso, 2014.
همچنین دربارهی اعتصابات معلمان در ایاالت متحده به کتاب اخیر مک آلوی:
A Collective Bargain: Unions, Organizing, and the Fight for Democracy (New York:
Ecco, 2020).
همچنین به:
Eric Blanc, Red State Revolt: The Teachers’ Strike Wave and Working-Class
Politics (New York: Verso, 2019).
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اگرچه آنها از پیشنهاد من استقبال کردند ،با این حال نخستین مورد در دستور
کار آنها بحث دربارهی تصویب درخواست مستخدمان بیمارستان برای عضویت در
اتحادیه بود (مستخدمان وظایفی مانند جابهجایی بیماران ،استریلیزه کردن تجهیزات
پزشکی ،نظافت اتاقها و تعویض ملحفهها را به عهده دارند) .در گردهمایی مزبور آنها
برای تسهیل تبادلنظر در این مورد دو میکروفون قرار داده بودند ،یکی برای سخنرانان
موافق و دیگری برای مخالفان .اما در جلسه هیچ پرستاری از این پیشنهاد استقبال
نکرد و همهی آنها از مخالفان این درخواست بودند .در واقع این رویداد نیز مبارزهای
میان تشکیل طبقهی متوسط و طبقهی کارگر بود.
ابداع شکلهای جدید
چنین روندهایی چگونه با شرایط متزلزل فزایندهای که نیروی کار امروزه با آن
روبرو است ،ولو آن که عضو اتحادیه باشد ،ارتباط پیدا میکند؟ تشخیص چنین مواردی
1

بهعنوان بیثباتکاران (پریکاریا) و طبقهای جدید و متمایز از طبقهی متوسط و طبقهی
2

کارگر ،چندان روشنگر نیست .کارفرمایان همیشه تالش کردهاند نیروی کار را به دلخواه
خود نظم بدهند و هر زمان که بخواهند به آنها دسترسی داشته باشند و تا جایی که
محدودیتهای ممکن اجازه بدهد از آنها استفاده کنند.
به همین دلیل طرح چارچوب جامعهشناسانهی دقیقی برای تعیین مختصات اینکه
چه کسی طبقه ی کارگر است و چه کسی نیست (یا به همان سان طبقهی متوسط
است یا نیست) چندان سودمند نیست .بهجای اینکه مباحث استراتژیک خود را بر این
اساس بنا کنیم که آیا هر زمان باید بر سازماندهی پرستاران یا آبدارچیها ،معلمان یا
توسعهدهندگان نرمافزار ،کشاورزان یا کامیونداران ،فروشندگان یا تحویلداران بانک
متمرکز شویم ،دغدغهی ما باید تجسم و توسعهی گستردهی اشکال جدید سازماندهی
و تشکیل طبقهی کارگر برای قرن بیستویکم باشد.
1. precariat
 2ن.ک.
”Bryan Palmer, “Reconsiderations of Class: Precariousness as Proletarianization
in Leo Panitch, Greg Albo, and Vivek Chibber (eds.), Registering Class: Socialist
Register 2014, London: Merlin, 2013.
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اتحادیههای کارگری تودهای و احزاب طبقهی کارگر که در اواخر قرن نوزدهم و
اوایل قرن بیستم بهعنوان نخستین سازمانهای پایدار وابسته به طبقات در تاریخ جهان
ظهور کردند ،دقیقاً سعی داشتند چنین کاری انجام دهند .امروزه انبوهی از مبارزات در
جریان است که از وجوه متفاوت زندگی کارگرانی نشأت گرفته که مشاغل ،هویتها و
جوامع متنوعی را در مواجهه با سرمایهداری شدیداً استثمارگر ،بحرانی و غیرعقالنی
شامل میشوند .اما ناتوانی ما در شناسایی اشکال بدیع سازماندهی که روند تشکیل
طبقه را تسهیل کند ،بار دیگر به نیروهای سیاسی راست افراطی اجازه داده است تا
خشم و سرخوردگی مردم را بسیج کنند.
در دهههای گذشته و در جاهای بسیاری شاهد بودیم که اعتبار سوسیالیستهای
دموکرات برای گذار از سرمایهداری در حال احیاشدن بود .پس از جنبش اشغال،
چرخش محسوسی از اعتراض به سمت سیاستورزی در چپ رخ داد و این روند
همچنان ادامه دارد .همچنین بهطور فزایندهای احساس میشود که در حالی که به
بسیاری دیگر از سرکوبها و تهدیدهای زیست محیطی اعتراض میکنیم دیگر نمیتوان
سرمایهداری را مهار کرد؛ البته با این فرض که همیشه میتوان بیرون از راهروهای
قدرت اعتراض کرد اما جهان تغییری نخواهد کرد .با اینحال در نتیجهی تغییر گسترهی
مخالفت با جهانیشدن سرمایهداری از خیابان به دولت ،چرخش از اعتراض به
سیاستورزی بهطور ویژهای نابرابریهای عظیم درآمد و ثروت را هدف قرار داده است.
1

البته همانطور که اندرو مورای رئیس ستاد  ،Uniteبزرگترین اتحادیهی کارگری
انگلستان ،خاطرنشان کرده است ،این چرخش بیشتر بر طبقه متمرکز بوده تا این که
2

در طبقه ریشه داشته باشد .بههرروی ،سؤال استراتژیک مرتبط با این روند همان چیزی
است که مانیفست کمونیست بهعنوان وظیفهی نخست همهی کمونیستها مشخص
کرده است :مشارکت در سازماندهی پرولتاریا در یک طبقه.
1. Andrew Murray
 2ن.ک.
Andrew Murray, “Jeremy Corbyn and the Battle for Socialism,” Jacobin, 7 February
2016.
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با توجه به تغییرا ت شگرف و متعدد در ترکیب و هویت طبقاتی و همچنین
محدودیتها و شکستهای بزرگ احزاب و اتحادیههای قدیمی طبقهی کارگر ،چگونه
سیاستهای مبتنی بر طبقه در طبقات کارگر ریشه دوانده است؟ شکستهای
گستردهی بسیاری از سازمانهای طبقه کارگر در پایان قرن بیستم نقطه عطف مهمی
برای هموارکردن مسیر سرمایهداری جهانی تحت حمایت امپراتوری غیررسمی ایاالت
متحده بود .با وجود این ،امروز جمعیت کارگران کره زمین بیشتر از هر زمان دیگری
است و در حالیکه تکنولوژیهای جدید رشد مشاغل و اشتغال را در بخشهای معینی
محدود میکند به رشد مشاغل در بخشهای دیگری میانجامد .در نتیجه زمینهی
جدیدی را با نیروی بالقوهی سازماندهی جمعی به ما نشان میدهد.
1

همچنین همانطور که کیم مودی نشان داده است ،اعتصاب در کارخانههای
قطعهساز یا قطع زنجیرهی تأمین کنندگان در انبارها و بنادر میتواند به تعطیلی
2

شبکهی تولید یکپارچه جهانی بینجامد .به همین نحو نیز افشای اطالعات میان
پردازشگران دادهها میتواند ذخایر وسیعی از اطالعاتی را که توسط شرکتها و دولتها
پنهان شدهاند ،فاش کند.
پاشنه آشیل سازماندهی طبقهی کارگر این است که حتی وقتی به این موقعیتها
دست یافته است ،نمیدانسته از آنها چگونه استفاده کند .مهمتر از همه ،نمیدانسته
چگونه فرایندهای کار را در درون دولت تغییر دهد ،بهطوری که دولت بهجای بازتولید
سرمایهداری به عاملی برای تغییر سوسیالیستی بدل شود .از این رو اولویت روشنفکران
در قرن بیستویکم باید ایجاد پیوند میان هدف واالی تشکیل مجدد طبقهی کارگر ،در
داخل و خارج از دولت ،با توسعهی استراتژیهای خالقانهی جدید برای تحول دولت

1 Kim Moody
 2ن.ک.
Kim Moody, On New Terrain: How Capital Is Reshaping the Battleground of Class
War, Chicago: Haymarket Books, 2017.
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باشد تا ماتریالیسم تاریخی را به یک ابزار تحلیلی بهتر برای قرن بیستویکم تبدیل
1

.کند

مقالهی باال نسخهی ویراستهی سخنرانی در سی و ششمین کنفرانس بینالمللی
23  در دانشکدهی علوم اجتماعی دانشگاه بوینوس آیرس در تاریخ،طبقه و فرایند کار
. است2018 مارس سال
:پیوند با منبع اصلی
https://catalyst-journal.com/2020/06/class-theory-for-ourtime#po-fn

ک. همچنین ن.1
Leo Panitch and Sam Gindin, “Marxist Theory and Strategy: Getting Somewhere
Better,” Deutscher Memorial Lecture, Historical Materialism 23, no. 2 (2015); Leo
Panitch and Sam Gindin, “Capitalist Crises and the State,” in Matt Vidal et al.
(eds.), The Oxford Handbook of Karl Marx, New York: Oxford University Press,
2019; and Leo Panitch, “The Challenge of Transcending Capital,” in Marcello Musto
(ed.), Marx’s Capital After 150 Years: Critique and Alternative to Capitalism,
London: Routledge, 2019.
 توسط انتشارات آگاه منتشر1399  سال» با ترجمهی حسن مرتضوی در سال150 (چاپ جدید «مانیفست پس از
)شده است
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در  6ژانویه  ،2021معترضان راست افراطی –بسیاری با در دست داشتن پرچمهای
ایالتهای مؤتلف حامی بردهداری در جنگ داخلی امریکا ،برخی فاشیستهای علنی-
به کاپیتول در واشینگتن دیسی ،محل برگزاری کنگرهی ایاالت متحده ،یورش بردند.
مفسران لیبرال و چپ شتاب کردند تا این عمل را که منجر به مرگ پنج نفر شد ،کودتا
بنامند و تقبیح کنند .آیا این یورش در تعریف کالسیک ادوارد لوتواک« ،تعریف صوری
و کارکردی» وی از کودتا ،میگنجد« :نفوذ بخش کوچک اما بسیار مهمی از دستگاه
دولتی ،که آنگاه از آن برای خلع کنترل مابقی از دست دولت استفاده میشود»؟()1
یک تفاوت آشکار این است که تعدی به کاپیتول نه برای «خلع [ ]...از دست دولت»
بلکه بهقصد حفظ دولت موجود ترامپ انجام گرفت .کنگره بهمنظور تأیید نتایج انتخابات
ریاستجمهوری نوامبر  2020تشکیل میشد؛ انتخاباتی که در آن جو بایدن دموکرات،
ترامپ را شکست داده بود .بنابراین متجاوزان به کاپیتول بهدنبال آن بودند که با این
اقدام رعبآور ،کنگره را وادار کنند نتیجهی انتخابات را وارونه کند و ترامپ را در کاخ
سفید نگاه دارد .نانیهال سینگ ،کارشناس کودتا ،استدالل میکند «شورش نافرجام»
بهترین توصیف برای اَعمال آنها است زیرا کودتا با «دخالت نیروهای امنیتی دولت»
تعریف میشود)2(.
این «شورش» ،عناصر مضحک فراوانی در خود نهفته دارد .تاریخدان لیبرال ،تیموتی
اسنایدر ،اینگونه ابراز نظر میکند« :بهنظر میرسید هیچکس بهروشنی نمیدانست قرار
است امور چگونه انجام شود و حضورشان چه چیزی بهدست میآورد .بهسختی بتوان
لحظهی شورشی قابلمقایسهای را بهخاطر آورد که در آن ساختمان بسیار مهمی
بهتصرف درآمده باشد و شامل این مقدار از پرسهزنیهای بیهوده شود» )3(.بااینحال ،با
انتشار تصاویر ویدئویی بیشتر از این یورش ،خشونت واقعی و بالقوهی آن آشکارتر شد.
اگر کسانی که شعار میدادند «مایک پنس را دار بزنید!» با نانسی پلوسی ،رئیس
دموکرات مجلس نمایندگان- ،چه برسد به الکساندریا اوکاسیو-کورتز و الهان عمر،
نمایندگان جناح چپ کنگره -برخورد میکردند ،دست به اَعمالی میزدند که فکر کردن
به آن مایهی آزردگی است .اوکاسیو-کورتز نقل کرده است که چگونه از ترس جان خود
در سرویس بهداشتی دفترش پنهان شده بود )4(.افبیآی اظهار کرد زنی که دستگیر
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کرده بودند در پیامی ویدئویی که به فرزندان خود فرستاد ،گفت «داشتیم دنبال نانسی
میگشتیم تا به مغز لعنتیاش شلیک کنیم ولی پیداش نکردیم» )5(.شاید متجاوزان
کارنابلد بوده باشند اما مسلماً بسیار زننده نیز بودند.
پل میسون ،نویسندهی بریتانیایی چپگرا ،مقایسهی سودمندی را با وقایع  6فوریه
 1934در پاریس مطرح میکند )6(.در میان هیاهوی مطبوعات برای جایگزینی
پارلمانتاریسم نابهسامان جمهوری سوم فرانسه با رژیمی اقتدارگرا ،اتحادیههای
راستگرا تظاهراتی ترتیب دادند که اغلب از ارتشیان سابق تشکیل میشد و درصدد
حمله به پاالیس بئوربون (محل تشکیل مجلس نمایندگان) و کاخ ریاستجمهوری الیزه
بود .آنها به رسوایی سیاسی-مالی حول خودکشیِ ادعاییِ ماجراجوی کسبوکار،
1

2

الکساندره استایویسکی ،و تشکیل دولت توسط کارتل دیگوش از چپ میانه
(رادیکالهای لیبرالبورژوا با حمایت حزب سوسیالیست) بهرهبری ادوار داالدیه اعتراض
میکردند؛ داالدیه کسی بود که بهتازگی رئیسپلیس راستگرای پاریس را اخراج کرده
بود .ضمن درگیری خشونتآمیز تظاهراتکنندگان با پلیس که به دو نوبت تیراندازی
انجامید 14 ،نفر کشته شدند و از دستیابی این افراد به مقاصدشان جلوگیری شد.
بااینحال ،علیرغم پیروزی در دو رأیگیری در مجلس ،داالدیه در روز بعد استعفا
کرد .رئیسجمهور سابق ،گاستون دومرگ ،جایگزین او شد .دومرگ دولتی از راست
میانه تشکیل داد که بهشکلی مؤثر ،برآیند انتخابات  1932را وارونه کرد؛ انتخاباتی که
کارتل دیگوش در آن برنده شده بود .دومرگ یکی از بسیار سیاستمداران راستگرایی
بود که از تمرکز قدرت در دست دستگاه اجرایی جانبداری میکرد .لئون تروتسکی
پیشبینی کرد «دولت دومرگ اولین قدم در گذرگاه پارلمانتاریسم به بناپارتیسم
است»)7(.
بدینترتیب در  6فوریه  ،1934راست افراطی در رسیدن به مقاصد خویش شکست
خورد اما به پیروزی سیاسی دست یافت .متقابالً ،راست افراطی در  6ژانویه 2021
توانست به کاپیتول وارد شود ،هرچند بهلحاظ سیاسی ،دستکم در کوتاهمدت ،با
1. Alexandre Stavisky
2. Cartel des Gauches
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شکست مواجه شد .بهرغم هر آمیزهای از همدستی ،توطئه و بههمریختگی که دستآخر
ناتوانی باورنکردنی پلیس کاپیتول و انبوه دیگر نیروهای امنیتی واشینگتن در محافظت
از کنگره را توضیح میدهد ،متجاوزان بهطور نسبی بهسرعت بیرون رانده شدند .هیچ
مدرکی دال بر ابراز همدلی رهبران دولت گستردهی امنیت ملی ایاالت متحده با
انگیزهی این افراد وجود ندارد .عکسالعمل سیاسی در برابر این واقعه با رویگردانی
تأثیرگذار حامیان کلیدی ترامپ در رهبری جمهوریخواهان ،کسانی همچون معاون
رئیسجمهور مایک پنس و رهبر اکثریت مجلس سنا ،میچ مککانل ،از او همراه بود.
کنگره بار دیگر تشکیل جلسه داد تا انتخاب بایدن را تأیید کند و مراسم تحلیف وی
مطابق با موعد مقرر در  20ژانویه برگزار شد؛ حال آنکه ترامپ با ترشرویی به خانهاش
در فلوریدا بازمیگشت.
بااینهمه ،نمیتوان از وخامت آنچه رخ داد چشمپوشی کرد .ایاالت متحده در مقام
قدرتمندترین دولت سرمایهداری در جهان باقی است .از زمان انتخاب نخستین
رئیسجمهور ،جورج واشینگتن ،در سال  ،1789قدرت بهطور مسالمتآمیز از یک
رئیسجمهور به دیگری منتقل شده است 25 .هزار گارد ملی مسلح از مراسم تحلیف
واپسین جانشین آنها محافظت میکرد .چیزی شبیه به این از زمان نخستین تحلیف
آبراهام لینکلن در مارس  ،1861در بحبوحهی سوءقصد ،جداییخواهی ایاالت بردهدار
جنوبی و آغاز جنگ داخلی ،رخ نداده بود .حتا پیش از یورش به کاپیتول ،مارکسیست
پیشگام امریکایی ،مایک دیویس ،تحلیل خود را از انتخابات  2020به پایان رسانده بود:
«ساختارهای عمیق گذشته طی ریاستجمهوری ترامپ نبش قبر شدهاند و اجازه
یافتهاند گلوی آینده را بفشارند .جنگ داخلی؟ برخی همانندیها اجتنابناپذیرند و
نباید بهراحتی کنار گذاشته شوند»)8(.
عالوهبراین ،قطبیدگی سیاست ایاالت متحده تنها پدیدهای محلی نیست بلکه
میتوان آن را در مقیاس جهانی دید –در اروپا بههمراه رشد راست افراطی در آنجا،
اما همچنین فراتر از هستهی امپریالیستی ،برای مثال ،نارندرا مودی در هند و ژائیر
بولسونارو در برزیل .الزم است این تحوالت در بستر تاریخی مناسبشان قرار داده شوند
–برهمکنش بحران ،انقالب و ضدانقالبِ در کار طی دورهی فاشیسم کالسیک و تحقق
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آن در شکل تحولیافتهی امروزی .برخالف بسیاری از دیگر تفسیرهای چپگرایانه از
ظهور راست افراطی امروزی ،قصد دارم این موضوع را بهعنوان پدیدهای جهانی درک
کنم)9(.
فاشیسم کالسیک و عصر فاجعه
بزرگترین پیروزیهای راست افراطی مدرن – تسخیر قدرت توسط فاشیسم
ایتالیایی ( )1922و ناسیونالسوسیالیسم آلمانی ( )1933و پیروزی ژنرال فرانسیسکو
فرانکو در جنگ داخلی اسپانیا ( -)9-1936طی بازهی  1914تا  1945بهوقوع پیوستند؛
بازهای که اریک هابسبام مارکسیست «عصر فاجعه» نامیده است )10(.تاریخدان لیبرال
چپ ،آرنو مِیر ،آن را «بحران عمومی و جنگ سیسالهی قرن بیستم» میخواند)11(.
این دوره با سه ویژگی تعریف میشود:
دوران جنگ بیناامپریالیستی :در خالل این سالها بود که رقابتهای اقتصادی و
ژئوپولتیکی میان قدرتهای بزرگ –پیآمد تعمیم امپریالیسم سرمایهداری با پیشتازی
بریتانیا -به سرحدّات خود رسید و منجر به دو جنگ جهانی دهشتناک و مخرب در
سالهای  1914-18و  1939-45شد .این وقایع ثبات ساختارهای اقتصادی ،سیاسی
و اجتماعی موجود را درهم شکست و پایههای مشروعیتشان را بهلرزه درآورد؛ و
بدینشکل به قطبیدگی سیاست ،هم بهسوی چپ افراطی (انترناسیونال کمونیستی) و
هم بهسوی راست افراطی (محافظهکاران اقتدارگرا و فاشیستها) دامن زد .ناکامی جنگ
جهانی اول در حلوفصل تعارضاتِ زمینهساز باعث شد نسخهی دوم جنگ ،بسیار
محتمل باشد.
1

مشقتبارترین رکود تاریخ سرمایهداری :رکود بزرگ دههی  ،1930با رقابتهای
بیناامپریالیستی که در دو جنگ جهانی فوران کردند ،پیوند ارگانیک داشت .آنتونیو
گرامشی ردّ منشأ گسترش امپریالیستی را در قانون گرایشی نزول نرخ سود مارکس پی
گرفت« :اروپای سرمایهداری ،در شرایطی که از لحاظ منابع غنی بود و به نقطهی آغازین
بروز گرایش نرخ سود به نزول رسیده بود ،نیاز داشت حوزهی گسترش سرمایهگذاریِ
1. The Great Depression
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درآمدزای خود را وسعت ببخشد؛ بنابراین پس از سال  ،1890امپراتوریهای
مستعمراتی عظیم به صحنه آمدند» )12(.ناتوانی بریتانیا -دولت سرمایهداری هژمونیک
تا آن زمان -در مهار بیثباتی مالی حاصل از جنگ جهانی اول به عمیقترین بحرانِ
برخاسته از نظام انجامید که شیوهی تولید سرمایهداری تاکنون تجربه کرده است .این
امر رقابتهای بیناامپریالیستی را تشدید کرد و تنها زمانی برطرف شد که قدرتهای
بزرگ در اواخر دههی  1930به تولید جنگی رو آوردند.
انقالب و ضدانقالب :تخریب و محرومیتهای جنگ جهانی اول ،بستر نخستین
انقالب سوسیالیستی را در روسیه در اکتبر  1917و همچنین بستر موجی از طغیانهای
انقالبی ملهم از آن را فراهم آورد که قدرتمندترین دولت اروپایی ،آلمان ،را پیمود و تا
چین در سالهای  1925-27پیش رفت .این امر بیدرنگ از ارتجاعی قدرتمند از جانب
راست عنان برداشت که با جنگ داخلی روسیه و خشونت ضدانقالبی در آلمان شروع
می شد؛ خشونتی که در گرماگرم آن رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنخت جان سپردند.
جنگ شمار زیادی مَردِ جوانِ بهلحاظ اجتماعی آوارهشده پدید آورد که به خشونت خو
1

گرفته بودند و بسیاریشان توسط نیروهای ارتجاع –از سیاهوبرنزهها در ایرلند گرفته
تا فریکورپس در آلمان و سرزمینهای مرزیاش -بسیج شده بودند .سازمانهای
فاشیستی اولیه بهمیزان زیادی از این بخش از جامعه جذب نیرو کردند.
ازاینرو ،ضدانقالب بر سیاست طبقهی حاکم –بهویژه در اروپای قارهای -تسلط
داشت؛ بهخصوص که ضربهی رکود بزرگ ساختارهای موجود را بیثباتتر کرده بود.
گرایشی بهسوی رژیمهای راستگرای اقتدارگرا وجود داشت که کموبیش از آن اَشکال
پارلمانی میگسستند که دولتهای پیشگام سرمایهداری لیبرالی در اروپای غربی،
فرانسه و بریتانیا ،اِعمال کرده بودند و در عوض ،به سرکوب بهوسیلهی ارتش و پلیس
تکیه میکردند .مارک مازوور تاریخدان مینویسد:
«در اواسط دههی  1930بهنظر میرسید در اکثر نقاط اروپا –بهجز
حاشیهی شمالی -لیبرالیسم ،از نفس افتاده و چپِ سازمانیافته ،درهم کوبیده
شده است .تنها موارد مبارزه بر سر ایدئولوژی و حکمرانی ،درون راست جریان
1. The Black and Tans
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داشت –میان اقتدارگرایان ،محافظهکاران سنّتی ،تکنوکراتها و افراطگرایان
دست راستی رادیکال .فقط فرانسه به جنگ داخلی خود بین چپ و راست
طی دههی  1930ادامه داد تااینکه با بر سر کار آمدن رژیم ویشی پایان
یافت .اما جنگ داخلی در اتریش پیشازاین ،برای مدتی کوتاه درگرفته بود
(در سال )1934؛ و همچنین برای مدتی طوالنیتر از انتظار در اسپانیا ادامه
داشت ،تا زمانی که به پیروزی فاتحانهی راست ختم شد .در ایتالیا ،اروپای
مرکزی و بالکان نیز ،راست مستولی بود)13(».
این روند بهسوی طیفی از اَشکال آنچه نیکوس پوالنزاس «دولت استثنائی
1

سرمایهداری» (برای نمونه ،فاشیسم ،دیکتاتوری نظامی و بناپارتیسم) مینامید ،همان
چیزی است که تروتسکی در نظر میآورد زمانی که دومرگ را بازنمایی آغاز بناپارتیسم
در فرانسه میدانست .وی بناپارتیسم را بهمثابهی «رژیم دیکتاتوری نظامی-پلیسی»
توصیف میکرد:
«بهمحض اینکه مبارزهی دو طیف اجتماعی –دارا و ندار ،استثمارگر و
استثمارشده -به بیشترین حدّ تنش میرسد ،شرایط برای تسلط بوروکراسی،
پلیس و درجهداران مهیا میشود .دولت از جامعه "مستقل" میشود ...اگر
تکه چوبپنبهای بهشکل متقارن میان دو چنگال گیر کرده باشد ،میتواند
حتا بهروی سر سوزنی قرار بگیرد .این دقیقاً شِمایی از بناپارتیسم است)14(».
در مورد آلمان ،دولتهای پیاپی هاینریش برونینگ ،فرانتس فون پاپن و ژنرال
کورت فون اشالیشر ،مدنظر تروتسکی بودند .این دولتها بین سالهای  1930و 1933
کوشیدند با استفاده از مقدورات اضطراری رئیسجمهور ،پاول فون هیندنبورگ ،و از
2

طریق احکام اجرایی ،مهار بحران اقتصادی را (عمدتاً با اِعمال ریاضت اقتصادی بهقصد
التیام بخشیدن بانکها) در دست بگیرند و اینگونه رایشتاگ را دور بزنند )15(.دولت
پارلمانی به نمایی ظاهری تبدیل شد که در پسِ آن ،بوروکراتها و ژنرالها ،در اتحاد
1. exceptional capitalist state
 - Decree .2منظور احکام یا دستوراتی است که معموالً تحت شرایط استثنائی ،از رأس دستگاه اجرایی و بدون
نیاز به تأیید مجلس صادر میشوند و عوامل اجرایی را ملزم به اجرای فوری میکنند.
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نزدیک با بانکداران و زمینداران بزرگ ،تصمیمگیری میکردند .این وضعیت به
ضدانقالب از باال انجامید که بهزور ،راهحل سرمایهداری به بحران اقتصادی را با استفاده
از دستگاههای سرکوب دولت ،به تودهی جمعیت (کارگران ،دهقانان و خردهمالکان)
تحمیل میکرد.
همانطور که مازوور شرح میدهد:
«بین رژیمهای راست سابق که میخواست زمان را به دوران نخبهگرایی
پیشادموکراسی عقب برگرداند و راست جدید که بهواسطهی ابزارهای
سیاستهای تودهای ،قدرت را بهدست میگرفت و حفظ میکرد ،تفاوت حائز
اهمیتی وجود داشت .دستهی اول شامل فرانکو و دیکتاتور یونانی ایوانیس
متاکساس میشد ،کسانی که از سیاستهای تودهای گریزان بودند و با
پاسبانان نظم تثبیتشده –نهادهایی همچون سلطنت و کلیسا -متحد
میشدند .در بالکان ،راست تداعیگر قرن نوزدهم بود که پادشاه خودکامهی
قدرتمند دست به انتصاب وزیران میزد ،بر احزاب سیاسی نظارت داشت و
انتخاباتهای بهدقت کنترلشده برگزار میکرد)16(».
رواج رژیمهای راستگرای اقتدارگرا این واقعیت را بازتاب میداد که همانطور که
مِیر بیان میکند« ،اشرافیت درهمتنیدهی زمیندار و نظامی تا سال  1914به تسلط
خود در طبقات حاکم در سرتاسر اروپا ادامه داد» )17(.در واقع ،این موضوع برای 25
سال بعد نیز در اروپای مرکزی صدق میکرد؛ بااینکه سرمایهداریهای لیبرالی
پیشرفته ی بریتانیا و فرانسه ،تسلط مالی خود را بر قاره گسترده بودند .بنابراین
ضدانقالب همچون امتداد نظم سیاسی و اجتماعی موجود سربرآورد.
از سوی دیگر ،فاشیسم نمایانگر ضدانقالب از پایین بود .فاشیسم تنها بهندرت در
شکل محض خود پدیدار شد (برای مثال در اسپانیا ،فاالنژ فاشیستی تحتسیطرهی
دیکتاتوری نظامی فرانکو درآمد)؛ موسولینی در ایتالیا و هیتلر در آلمان بهطرز مؤثر
محافظهکاران اقتدارگرا را از دور خارج کردند .اتفاقی نیست که جدای از فرانسهی
لیبرالی ،آلمان و ایتالیا صنعتیترین اقتصادهای اروپای قارهای بودند .البته این دو از
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طریق فرآیند رشد ناموزون و مرکب شکل گرفته بودند و ازاینرو ،چیزی از این جوامع
بروز میکرد که ارنست بلوخ ،مارکسیست آلمانی« ،همزمانی ناهمزمانها» مینامید؛
وجود توأمان آن اَشکال اجتماعی که نمایندهی زمانهای تاریخی مختلف بودند:
1

کارخانههای فوالد روهر یا کارخانههای ماشینسازی تورین ،در کنار امالک یونکرها در
2

پروس شرقی یا التیفوندای وسیع ایتالیای جنوبی )18(.از منظر پوالنزاس ،این دو کشور
«ضعیفترین حلقههای زنجیرهی امپریالیستی پس از روسیه» بودند)19(.
پویش فاشیسم ،بهویژه در خالصترین مورد آن ،ناسیونالسوسیالیسم ،مستلزم این
موارد بود :الف) آن سبک سیاسی که گسست انقالبی از زمان حاضر را وعده میداد؛ ب)
ایدئولوژیای که آن «اجتماع ملی» را که بر اساس نژاد تعریف کرده بود ،در تقابل با
غیرخودیهای مخرب ،بهویژه «سرمایهی مالی یهودی جهانوطن» ،قرار میداد و با
ضدمارکسیسم کینهتوزانه مشخص میشد؛ ج) برساختی از جنبش تودهای با یک
شاخهی شبهنظامی که مخصوصاً از خردهبورژوازی (مغازهداران کوچک،
خردهتولیدکنندگان بهطور عامتر« ،حقوقبگیرانِ» بهنسبت ممتازِ سالهای بین دو
جنگ و حرفهایها) جذب نیرو کرده بود؛ د) پویشی از رادیکالسازی که کاملترین
تجلی خود در قدرت را در کوششی یافت که نازیها برای ریشهکن کردن یهودیان اروپا
نشان دادند)20(.
بلوخ در آن زمان پی برد نوعی ضدسرمایهداری رمانتیک شبهانقالبی در ایدئولوژی
نازی وجود داشت که برای تودهی مردم کشش ایجاد میکرد:
«جدای از زنندگی و ددمنشیِ توصیفناپذیر ،جدای از حماقت و
حیلهگریِ بیمناک ،که در هر ساعت و هر کلمهی آلمانِ ترور بهچشم
میخورد ،عنصری از یک تضاد رمانتیک قدیمیتر با سرمایهداری وجود دارد
که عامالنش زندگی امروز را از دست میدهند و در آرزوی چیزی هستند که
بهطور مبهم فرق میکند .وضع تأثیرپذیرانهی دهقانان و کارمندان در این
 - Jünkers .1اشرافیت زمیندار آلمانی (بهویژه پروسی) که تا زمان جنگ جهانی دوم به حیات خود ادامه داد.
 - Latifundia .2اراضی وسیع کشاورزی جنوب ایتالیا که از قرون وسطی تا اواسط قرن بیستم وجود داشتند.
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مورد عکسالعمل متفاوت خود را دارد؛ عکسالعملی که نه صرفاً از
عقبماندگی ،که هرازگاهی از "ناهمزمانی" ناب نیز ناشی میشود ،برای
نمونه ،از یک موجودیت اقتصادی-ایدئولوژیکی باقیمانده از ایّام پیشین...
بیگانگیِ زمانیِ این تناقض بهطور همزمان ،هم فریب و هم رقتِ "انقالب" و
ارتجاع را تسهیل میکند)21(».
البته طبقهی حاکم –سرمایهداران ،زمینداران ،ژنرالها و بوروکراتهای دولتی -با
سبک سری ،احزابی از این دست را برای مسند قدرت در نظر نداشت؛ تنها در
اوضاعواحوال درماندگی بود که حاضر میشد با حمایت از آنها خطر کند .این
اوضاعواحوال ،مواجهه با طبقهی کارگر بود که گرچه بهسبب شکستهایی (ناکامی
انقالب آلمان در سالهای  1918-23و اشغال کارخانهها در ایتالیا در سپتامبر )1920
ضعیف شده بود اما کماکان آنقدر سازمانیافته و مبارزهجو بود که الزم باشد بهطور
مؤثر و با آنچه که تروتسکی دیکتاتوری نظامی-سیاسی بناپارتیستی مینامد ،با آن
برخورد شود.
جنبشهای تودهای فاشیستی ،با یک ایدئولوژی آرمانشهری جوش خورده بودند و
پیش رانده میشدند که انگیزهی الزم را برای خُرد و اتمیزه کردن طبقهی کارگر
سازمانیافته فراهم میکرد .بااینحال ،الزم است تأکید کنیم فاشیستها بهلطفِ حمایتِ
–هرچند با اکراهِ -طبقهی حاکم به قدرت دست یافتند .اگرچه موسولینی و هیتلر هر
دو از طریق شیوههای مطابق با قانون اساسی به قدرت رسیدند اما هیچیک در یک
انتخابات آزاد پیروز نشدند .سپس آنها اقدام به درهمکوبی چپ و تمرکز قدرت در
دستان خود کردند؛ هیتلر بهطور مشخص ،در خالل «( »Machtergreifungتصرف
قدرت) در بهار  1933بهسرعت و بی رحمانه دست به این کار زد .بنابراین فاشیسم در
قدرت ،ضدانقالب از باال و از پایین را با یکدیگر ترکیب میکند.
برتری نوشتههای تروتسکی دربارهی آلمان در درک او از خاصبودن فاشیسم در
طیف ارتجاع بورژوایی و تهدید کُشندهی آن برای جنبش کارگران نهفته است:
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«بورژوازی بزرگ ،حتا آنهایی که با پول از هیتلر حمایت کردند ،حزب
او را از آنِ خود نمیدانستند" .رنسانس" ملی بهکلی بر طبقات متوسط ،بر
عقبماندهترین بخش ملت ،پارهسنگ سنگین تاریخ ،متکی بود .هنر سیاسی
عبارت بود از یکیشدنِ خردهبورژوازیِ باهمجوشیده ،بر محور دشمنیِ
مشترک شان با پرولتاریا .برای بهبود اوضاع چه باید کرد؟ پیش از هر چیز،
کسانی را که به الیهی زیرین تعلق دارند خفه کنند .خردهبورژوازی که خود
را در برابر سرمایهی بزرگ عاجز مییابد ،امیدوار است در آینده با نابودی
کارگران ،منزلت اجتماعی خویش را بازیابد.
نازیها از عنوان غصبشدهی انقالب برای واژگونسازیشان بهره میبرند؛
درحالی که واقعیت آن است که در آلمان ،چنانکه در ایتالیا ،فاشیسم نظام
اجتماعی را دستنخورده باقی میگذارد .واژگونسازی هیتلر –که محو
دلفریبی خود شده -حتا محق نام ضدانقالب هم نیست .اما نمیتوان بدان
بهچشم واقعهای مجزا نگریست .این رخداد ،سرانجامِ چرخهای از تصادمات
است که آلمان از سال  1918تجربه کرده است .انقالب نوامبر که قدرت را
به شوراهای کارگران و دهقانان سپرده بود ،در گرایشهای بنیادیاش
پرولتری بود .اما حزبی که در رأس پرولتاریا قرار داشت ،قدرت را به بورژوازی
بازگرداند .ازایننظر ،سوسیالدموکراسی دوران ضدانقالب را پیش از آنکه
انقالب بتواند کارش را به پایان برساند ،آغاز کرد .هرچند مادامیکه بورژوازی
به سوسیالدموکراسی و در نتیجه به کارگران ،وابسته بود عناصری از سازش
حفظ شد اما بههر ترتیب شرایط داخلی و بینالمللی سرمایهداری آلمان،
مجالی برای امتیاز دادن باقی نمیگذاشت .همانگونه که سوسیالدموکراسی
بورژوازی را از انقالب پرولتری نجات داد ،نوبت به فاشیسم رسید تا برای آزاد
کردن بورژوازی از سوسیالدموکراسی به صحنه بیاید .کودتای هیتلر تنها
آخرین حلقهی زنجیرهی تغییرات ضدانقالبی است)22(».
روشنبینی تروتسکی دربارهی پویش فاشیسم ،در مبحث تصرف قدرت متوقف شد.
این موضوع تا اندازهای بازتابدهندهی درک موشکافانهی وی از کشمکشِ بین احزاب
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فاشیستی و طبقهی حاکم بود؛ بااینحال ،او میپنداشت این کشمکش بهنفع طبقهی
حاکم برطرف میشود:
«فاشیسم آلمانی ،همانند فاشیسم ایتالیایی ،با پشتیبانی خردهبورژوازی
به قدرت رسید و از خردهبورژوازی ،دژکوبی علیه سازمانهای طبقهی کارگر
و نهادهای دموکراسی ساخت .بااینحال ،باید تنها در نامحتملترین حالت،
فاشیسمِ در قدرت را حاکمیت خردهبورژوازی دانست؛ بلکه برعکس ،فاشیسم
بیرحمانهترین دیکتاتوری سرمایهی انحصاری را بازنمایی میکند)23(».
تروتسکی پیشبینی کرد «همانطور که نمونهی ایتالیا نشان میدهد ،فاشیسم در
آخر به یک دیکتاتوری نظامی-بوروکراتیک از نوع بناپارتیستی میانجامد» )24(.اما در
واقع همانگونه که چند سال پیش نوشتم:
«رژیم نازی ،با فرسنگها فاصله از تحول به یک دیکتاتوری نظامی ،پس
از دسیسهی سوءقصد به هیتلر در ژوییه  ،1944ژنرالها را قتلعام کرد.
پوالنزاس ...استدالل کرد یک رژیم فاشیستی با ثبات ،با تسلط پلیس سیاسی
در دستگاه دولتی مشخص میشد .قطعاً این با آخرین فاز رژیم نازی بهخوبی
تطابق دارد که در آن اساس و بازوی پلیسیاش ،آراِساِچاِی
[" ،Reichssicheitshauptamtادارهی اصلی امنیت رایش"] ،به بیشترین
میزان اهمیت خود دست یافته بودند)25(».
در ادامه ذکر کردم که رابطهی بین ناسیونالسوسیالیسم و سرمایهی آلمانی «به
بهترین نحو چونان یک مشارکتِ پُرکشمکش مشخص میشود .این رابطه بر همگرایی
محدود بین منافع نازیها و منافع بخشهایی از سرمایهی آلمانی (بهخصوص آنها که
با صنایع سنگین سروکار داشتند) مبتنی بود که اهداف مشترکی -بهویژه تخریب
طبقهی کارگر سازمانیافته و برنامهای امپریالیستی برای گسترش به شرق -را دنبال
میکردند» ) 26(.ایدئولوژی ،هدف هیتلر دایر بر برپایی جنگ برای گسترش
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امپریالیستی ،رقابت بین بخشهای مختلف رژیم و ضرورت حیاتیِ مدیریت اقتصادی
در بحبوحهی رکود جهانی که با چندپارگی بازار جهانی مشخص میشد ،از جمله
مواردی بودند که رادیکالسازی نازیها در قدرت را بهپیش میراندند؛ یک جنبه از این
رادیکالسازی ،ایجاد بخش سرمایهی دولتی قابلتوجهی بود که بهطور همزمان از
سرمایهی خصوصی حمایت میکرد و آن را تحلیل میبرد .عالوهبراین ،پافشاری
سنگدالنه بر ریشهکن کردن یهودیان اروپایی ،که به هیچ طریق با نیازمندیهای
سرمایهی آلمانی تطابق نداشت و اولویت دادن به جنگافروزی در دو جبهه ،حاکی از
خودمختاری سیاسی رژیم نازی بود که بهخصوص در قدرت رشدیابندهی اساس،
بوروکراسی نظامی-پلیسی با پیشرانیِ ایدئولوژی ،دیده میشد)27(.
در آخر ،شکستهای نظامی به کار دولتهای فاشیستی پایان داد .تهاجم متفقین
به ایتالیا منجر به برکناری موسولینی توسط همقطاران خود او شد که بههمراه اتحادی
با رژیم سابق بهنمایندگی پادشاه ویکتور امانوئل سوم در ژوییه  1943انجام گرفت.
نازیها موسولینی را نجات دادند و سر پا نگه داشتند ،تا آنکه در آوریل  1945توسط
پارتیزانها دستگیر و اعدام شد .دراینحین ،ناسیونالسوسیالیسم با تهاجم و تقسیم
آلمان ،تخریب فیزیکی ارتش و اکثر زیرساختهای کشور و مرگ رهبران اصلی نازی،
از بین رفت .همانطور که رابرت پاکستون تاریخدان بهایجاز بیان کرد« ،تقلّا برای
کامیابیهای بزرگتر ،رژیمهای فاشیستی ایتالیا و آلمان را به ورطهی سقوط
کشاند»)28(.
گرامشی استدالل میکند «بحران ارگانیک» شیوهی تولید سرمایهداری که طی
جنگ جهانی اول غلیان کرد ،نهتنها موجبات انقالب روسیه و کوششهایی برای
الگوبرداری از آن در دیگر جاها را فراهم آورد ،بلکه همچنین سبب شد بخشی از سرمایه
برای نجات خود ،دست به تالش برای بازسازی نظام بزند .گرامشی از مفهوم انقالب
1

منفعالنه برای درک این واکنشها استفاده میکند .انقالب منفعالنه عبارت است از
«تغییرات مولکولی که ترکیبِ از پیش موجودِ نیروها را رفتهرفته تعدیل میکند و
بدینترتیب آبستن تغییرات نو میشود» .این امر شامل کوششهایی برای دفاع از
1. passive revolution
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شیوهی تولید سرمایهداری موجود و دفع سرنگونی آن میشود که از طریق تندادن به
بعضی از فشارها برای اجتماعیکردن نیروهای مولد صورت میگیرد .این موضوع
بازتابدهندهی «ضرورت پیشرفت کامل "تز" [سرمایهداری] است تا بدانجا که بتواند
با بخشی از خودِ آنتیتز [انقالب سوسیالیستی] درآمیزد و اینچنین از "فرارویِ" خود
در تضاد دیالکتیکی جلوگیری کند»)29(.
در دوران ضدانقالب و رکود جهانی بین دو جنگ جهانی ،انقالب منفعالنه به دو
شکل عمده پدیدار شد .نخستین مورد ،فاشیسم بود که عناصری از مداخلهگری
اقتصادی را با سرکوب نظاممند جنبش کارگران ترکیب کرد .مورد دوم ،شکلی بود که
گرامشی «امریکاییگرایی و فوردیسم» مینامید؛ شکلی که با نیو دیلِ فرانکلین روزولت
به اوج رسید؛ یعنی با بازسازماندهی سرمایهداری لیبرالی که در اروپا ناکام مانده بود،
بر اساس تولید انبوه و دگردیسی فاعلیت پرولتری بهمنظور تطبیق آن با ضرباهنگ این
تولید)30(1.

شکل از
باید به فراست گرامشی در تحلیل او از سال  1933اقرار کرد ،چرا که در زمانی
نگاشته شد که رکود بزرگ و واکنشهای سیاسی به آن ،هر دو در مراحل ابتدایی خود
بودند .ازاین رو ،ممکن نبود گرامشی دریابد که نه فاشیسم و نه نیو دیل نتوانستند بر
بحران اقتصادی غلبه کنند .راهحل این بحران تنها با جنگ جهانی دوم ،که در آن
امپریالیسم لیبرالی در شکل ایاالت متحده ،امپریالیسم فاشیستی را شکست داد ،و با
تداوم اقتصاد نظامیِ شکلگرفته طی جنگ ،از طریق رقابت بین ایاالت متحده و متحد
سابق آن ،اتحاد شوروی ،همراه بود )31(.فاشیسم شاید واکنشی به بزرگترین بحران
سرمایهداری بوده باشد ،اما راهحلی برای آن نبود.

 .1مقارن با ناکامی سرمایهداری لیبرالی در اروپای قارهای ،جامعهی امریکا شکلی از بازسازماندهی اقتصاد را بهخود
دید که بر تولید انبوه ،تراکم و تمرکز سرمایه ،رقابت انحصاری و مداخلهی دولت در داخل و خارج بهنفع سرمایهی
لیبرالی مبتنی بود .در چنین اوضاعواحوالی ،دولت توانست با تمرکز تولید ،بهکارگیری خط تولید و افزایش سطح
دستمزدها و مصرف انبوه ،با کارگران سازمانیافته به سازش برسد و آنها را تحتفرمان سرمایهی انحصاری درآورد.
این تحوالت بر سطح رفاه و همچنین کنترل کارگران بر روند تولید تأثیرگذار بود.
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راست افراطی معاصر و «فاجعهی مداوم»
این دورنمای تاریخی ،سنگ محکی برای درک زمان حاضر بهدست میدهد؛ الزم
به تأکید است که این امر از آن جهت نیست که تاریخ خود را تکرار میکند؛ بلکه بدان
دلیل است که کمک میکند تفاوتهایی را که با زمان حال دارد بشناسیم ،همانطور
که همانندیهایی را که وجود دارد (یا میتوانست وجود داشته باشد) .یکی از این
شباهتها آن است که اکنون نیز در عصر فاجعه بهسر میبریم .البته این (تاکنون) بیشتر
شکلِ فقیرسازی تودهها و تخریب طبیعت را به خود گرفته که در پاندمی کووید19-
بهشکل متمرکزی بروز یافته است؛ تا آنکه شکلِ آن دسته از کشتارهای جمعی را به
خود بگیرد که مشخصهی «جنگ سیساله»ی مِیر بودند .فیلسوف مارکسیست آلمانی،
تئودور آدورنو ،بهطعنه از منطق بیروح سرمایهداری با عنوان «جانِ جهان» یاد میکند؛
از منطقی که دست به تحمیل خود به زندگیهای فردی و تخریب آنها میزند:
«جامعه زنده میمانَد ،اما نه بهرغم ستیز خود ،بلکه بهوسیلهی آن؛ منفعت
در سود و بنابراین مناسبات طبقاتی ،موتور عینی فرآیند تولید را تشکیل
میدهد که حیات تمامی انسانها بدان وابسته است و لحظهای که تقدم این
مناسبات محو شود ،مرگ همهی آنها فرامیرسد ...جان جهان ...میبایست
با عنوان فاجعهی مداوم تعریف شود)32(».
بنابراین کدام ویژگیها معرف دورهی کنونی هستند؟ مایلم به سه مشخصهی
برجسته اشاره کنم:
افول امپریالیسم ایاالت متحده و رقابت فزاینده با چین :دورهی کنونی با آن نوع
رقابت ژئوپولتیکیِ سیّال که جزء اساسی دورهی امپریالیسم کالسیک بین سالهای
 1870و  1945بود ،مشخص نمیشود .در عوض ،دولت سرمایهداری هژمونیک از
 ،1945ایاالت متحده ،افولی طوالنی را در سهم خود از تولید ناخالص داخلی جهانی
تجربه کرده؛ همانگونه که در خصوص شکستهای ژئوپولتیکی مهلکاش در اشغال
ناموفق افغانستان و عراق نیز بدینصورت بوده است .دراینحال ،ظهور چین بهعنوان
اقتصاد تولیدی و صادراتی پیشگام و ظرفیتهای نظامی فزایندهی آن ،جدیترین
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چالشی را بازنمایی میکند که تا این زمان هژمونی ایاالت متحده با آن مواجه شده
است .با وجود این ،هرچند رقابت بیندولتی در یکی دو دههی اخیر افزایش یافته ،اما
چالش نظامی فزایندهای که از سوی چین علیه ایاالت متحده اقامه میشود ،به منطقهی
آسیا-اقیانوسیه محدود است؛ عالوهبراین ،علیرغم ضربهای که بحران مالی جهانی -9
 2007به حیثیت واشینگتن وارد آورد ،مرکزیت ایاالت متحده در نظام مالی بینالمللی
از آن پس نهتنها کم نشده که حتا افزایش یافته است .این بهسبب نقشی است که
خزانهداری ایاالت متحده و فدرال رزرو در همساز کردن واکنشهای دولت به وحشت
 9-2007و وحشت  2020و حفظ جریانهای دالری ایفا کردند که بازارهای جهانی
پول به آنها وابستهاند)33(.

رشد وارفته با رانهی مالی («رکود طوالنی») که با بحران فزاینده در رابطهی نوع
بشر با طبیعت وخیمتر میشود :برنامهی سیاست اقتصادی نولیبرالی ،که در دههی
 1980اجرایی شد و عامالن آن بهطرز حیاتی سرگرم بازساماندهی جهانی تولید و
مقرراتزدایی مالی هستند ،در رفع بحران سودآوریِ دولتهای سرمایهداری پیشرفته
که در دهههای  1960و  1970پدید آمد ،با شکست مواجه شده است .نتیجه آن چیزی
شده که مایکل رابرتز «رکود طوالنی» مینامد؛ طی این رکود حتا نرخهای رشدِ در
مقایسه پایین در ایاالت متحده و اروپا پس از بحران مالی جهانی ،به تزریقهای فراوان
پول اعتباری با نرخ بهرهی پایین توسط بانکهای مرکزی پیشگام وابسته است)34(.
تعامل بین این گرایشهای بحرانی و آنچه کریس هارمن تحتعنوان «محدودیتهای
جدید سرمایه» از آن یاد میکند ،یعنی «گرایش نظام به نابود کردن پایههای آن فرآیند
تعاملی که خود همچون هر شکل دیگری از جامعهی انسانی ،وابستهی آن بوده است»،
چیزی که مارکس متابولیسم کار و طبیعت مینامید ،در پاندمی کووید ،19-این
پیشقراولِ فجایعِ حتا بدتر که از تغییر اقلیم سربرخواهند آورد ،با هم جوشیده و متراکم
شدهاند)35(.

یک سری از جنبشها و خیزشها علیه نولیبرالیسم که مصادف با ظهور جنبشهای
ارتجاعی بود :ماهیتِ روزبهروز مخربترِ سرمایهداری نولیبرالی از اواخر دههی 1990
منجر به پیدایش چیزی شده که جوزف چونارا با عنوان سه چرخهی عصیان از جانب
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چپ ،آن را تشریح میکند .نخست ،عصیان زاپاتیستا در مکزیک و دیگر خیزشهای
ضدنولیبرالی در جنوب ،بهویژه بولیوی ،بهعالوهی جنبش بینالمللی برای جهانیسازی
دیگر و مخالفت با جنگ با عراق ()2005-1994؛ دوم ،خیزشهای عربی ،اشغال میادین
در یونان و دولت اسپانیا و اشغال والاستریت ()2011؛ و سوم« ،چرخهی جدیدی از
عصیان» که از بهار  2019آغاز شد –خیزشهایی در الجزایر و سودان و اعتراضات
توده ای در هنگ کنگ ،شیلی ،اکوادور ،کلمبیا ،لبنان ،هاییتی ،گینه ،قزاقستان ،عراق،
ایران ،فرانسه و کاتالونیا )36(.این چرخه با خیزشهای «جان سیاهان مهم است» در
ایاالت متحده و همبستگیهایی که از سرتاسر جهان در تابستان  2020دریافت کردند،
از تاختوتاز اپیدمی نجا ت یافت .با وجود این ،ظهور جهانی راست افراطی ،در تقابل با
این جنبشها قرار گرفته است؛ مسألهای که نهتنها از پیروزیهای انتخاباتی (مودی،
ترامپ و بولسونارو) بلکه از سلسلهای از کودتاها در مصر ( ،)2013تایلند (،)2014
بولیوی ( )2019و اکنون میانمار ( )2021نیز پیداست.
کوتاه سخن آنکه :نوع نولیبرالی سرمایهداری ،در حال فروریزی در یک بحران
چندبُعدی است که بهطور همزمان وجوه اقتصادی ،سیاسی و بیولوژیکی دارد .دستکم
بخشهایی از طبقات حاکم غربی ،جانفرسایی این بحران چندجانبه را دریافتهاند .جنت
یلن ،پس از انتصاب بهعنوان وزیر خزانهداری بایدن ،خطاب به کارکنان خود نوشت:
«اگر به سخنان پرزیدنت بایدن طی چند هفتهی گذشته گوش سپرده باشید ،شنیدهاید
که از "چهار بحران تاریخساز" صحبت کنند .کووید 19-یک مورد آن است ...کشور با
مواردی از این دست نیز روبهروست :بحران اقلیمی ،بحران نژادپرستی مرتبط با نظام و
بحرانی اقتصادی که بهمدت پنجاه سال بر شدت آن افزوده شده است»)37(.
نتیجه ،بحرانی در هژمونی است :واپاشیدن اَشکال مسلط حاکمیت بورژوایی)38(.
بااینحال گشایشی به چپ و رویدادی که ذرهای با انقالب روسیه در اکتبر 1917
قابلمقایسه باشد ،هنوز رخ نداده است .نزدیکترین واقعه ،انقالب مصر در  25ژانویه
 2011بود که در آن مخالفت سیاسی با رژیم دیکتاتوری مبارک ،با ناخرسندی ناشی
از اثرات اقتصادی و اجتماعی نولیبرالیسم و بحران مالی جهانی درهم آمیخت .این
مسأله ،خیزشی را شعلهور کرد که شروع آن با جوانان بود اما به طبقهی کارگر با
سنّتهای دیرپای مبارزه کشیده شد )39(.بااینهمه ،کودتای نظامی فیلدمارشال
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عبدالفتاح السیسی در  3ژوییه  2013این خیزش را فرونشاند و دست به تحمیل شکلی
از دیکتاتوری زد که حتا از دیکتاتوری مبارک بیرحمانهتر و سرکوبگرانهتر بود.
در شمال ج هانی ،مبارزاتی که در یونان علیه ریاضت اقتصادیِ تحمیلشده توسط
اتحادیهی اروپا در سالهای  2011-12درگرفتند احتماالً بیش از دیگر موارد شدت
یافتند .این مبارزات به پیروزی انتخاباتی حزب سیریزا از جناح چپ در ژانویه 2015
انجامید که حاصلی جز سرسپردگی رهبر آن ،نخستوزیر آلکسیس سیپراس ،به
بروکسل و برلین در شش ماه بعد نداشت .اوجگیری الهامبخش در چپ رفرمیست
به رهبری برنی سندرز در ایاالت متحده و جرمی کوربین در بریتانیا ،با شکستهای
1

انتخاباتی فروکش کرد .بااینحال ،ایرلند که شاهد پیشروی «مردم قبل از سود» از
چپ رادیکا ل در هر دو سوی مرز است ،یک استثنای مهم باقی میماند –پیشرفتی
بسیار مهم با توجه به اینکه برگزیت چگونه دوپارگی صدسالهی جزیره [ایرلند –م ].را
بیثبات کرده است.
در چنین بستری است که راست افراطی بر چالشهایی که نظم موجود با آنها
مواجه میشود ،مسلط شده است .جریانهای راست افراطی در چند سال اخیر ،بهسبب
ناخرسندیهای انباشتشده در دورهی نولیبرالی –که مصایب و نابهسامانیهای بحران
مالی جهانی بر شدت آنها افزوده -رشد خیرهکنندهای داشتهاند .این جریانها موفق
شدهاند خشم برانگیختهشده در دستکم بخشهای مشخصی از جمعیت را ،از یک
طرف بهسوی «نخبگان جهانوطن» و از طرف دیگر بهسوی مهاجران و پناهجویان
معطوف کنند .همانطور که والدن بِلو میگوید ،راست در زمینهی دفاع رتوریک از
مشاغل و امکانات رفاهی در برابر جهانیسازی« ،نانِ چپ را بلعیده است» )40(.آنچه
طارق علی «میانهی افراطی» نولیبرال میخواند ،چه بهشکل محافظهکار چه بهشکل
سوسیالدموکراتاش ،خود را از نظر انتخاباتی در تنگنا میبیند.
بااینهمه ،بههیچوجه آنچه بین جنگهای جهانی رخ داد ،بهسادگی تکرار نشده
است .میتوان چهار تفاوت کلیدی را بین آن زمان و امروز برشمرد .نخست اینکه آن
بستر اجتماعی که راست افراطی از آن سر بلند کرده ،گستردهتر است .در شمال جهانی،
1. People Before Profit
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راست افراطی کمتر بهصورت مستقیم ضدانقالبی است ،یعنی کمتر واکنشی به پیشروی
چپ است ،تا آن گونه که در دهههای  1920و  1930بود .واپسین اوجگیری عظیم
مبارزات کارگران در سطح جهانی در اواخر دههی  1960و اوایل دههی  ،1970سیاست
نولیبرالی را بر آن داشت تا بر تالش خود برای بازگرداندن توازن نیروهای طبقاتی بهنفع
سرمایه بیفزاید )41(.ما امروزه شاهد ازهم پاشی نظم نولیبرالی هستیم بدون آنکه –تا
این زمان -رانهای بهقدر کافی قوی ا ز مبارزات کارگران از پایین داشته باشیم که آن
بدیل مترقی را بهدست بدهد که بتواند نظر تودهها را به خود جلب کند .این امر به
راست افراطی اجازه داده از ناخرسندی و خشم حاصل از ناکارآمدی چندجانبهی وضع
موجود بهرهبرداری کند.
با گسترش کانون توجهمان در مقیاس جهانی ،تصویر تا حدودی تغییر میکند .برای
نمونه ،در آسیا ظهور پدیدهای را میبینیم که پریا چَکو و کانیشکا جایاسوریا
«دولتگرایی اقتدارگرا» مینامند .این مفهوم که از پوالنزاس گرفته شده ،برای او به
«کنترل دولتی شدتیافته بر تمامی سپهرهای اجتماعی-اقتصادی زندگی ،ترکیبشده
با افول ریشهای نهادهای دموکراسی سیاسی و با الغای دراکونی و چندشکلیِ بهاصطالح
آزادیهای "صوری"» اشاره دارد)42(.
به زعم چکو و جایاسوریا ،در آسیا این تغییر بیشتر نمایانگر اثرات رژیم نولیبرالی بر
اَشکال سیاسی مشخصی است که احزاب حاکم بهواسطهی آنها رضایت تودهی جمعیت
را جلب میکنند ،تا آنکه نمایانگر فروریزی خود رژیم نولیبرالی باشد .برای نمونه ،تأثیر
1

بازساماندهی نولیبرالی بر شبکههای حامیپرورانه –که از منابع دولتی برای یارانهی
اشتغالی و مصرفی استفاده میکردند -به وضعیتی انجامیده که چکو و جایاسوریا
«گسیختگی سیاسی» مینامند:
«در پی شکستهشدن اَشکال مسلط پیوستگی سیاسی ،نخبگان سیاسی
در کشاکش برای خلق اَشکال مشروعیت برای مناسبات سرمایهداری بودهاند.
بسیج ناسیونالیسم فرهنگی و سیاستگذاریهای ضد-تکثرگرایی ،هم توسط
 - clientelistic networks .1به مناسباتی اشاره دارد که از مبادلهی کاال و خدمات بر اساس انگیزهها یا الزامهای
غیراقتصادی شکل گرفته است.
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بازیگران مرتبط با جامعه و هم توسط رهبران سیاسی را باید در این بستر
فهمید)43(».
همانطور که چکو و جایاسوریا ذکر کردهاند ،بیجِیپی در هند مثال خوبی از این
فرآیند است .حزب بهاراتیا جاناتا (حزب مردم هند ،بیجِیپی) ،یک حزب شووینیستی
هندو با موفقیت انتخاباتی باورنکردنی است که در هستهی آن ،گروه فاشیستی راشتریه
سویمسیوک سنگه (سپاه ملی داوطلبان ،آراساس) قرار دارد؛ گروهی که بنیانگذارانش
صراحتاً زبان به تحسین هیتلر گشوده بودند .سیاستگذاریهای نولیبرالی که حزب
ناسیونالیستی تاریخساز کنگرهی ملی هند در اتخاذ آنها پیشقدمی میکرد ،منجر به
ازهمپاشی پایگاه آن شده و بیجِیپی توانسته است از این مسأله بهرهبرداری کند.
عالوهبراین ،رودریگو دوترته –کسی که بِلو« ،فاشیست اصیل» مینامد -با ارائهی یک
برنامهی ضدجرم ،در انتخابات ریاستجمهوری فیلیپین پیروز شد و سوار بر موجی از
انزجار مردمی از دههها نولیبرالیسمِ شکستخورده ،کشتار هزاران نفر از مصرفکنندگان
مواد مخدر را تدارک دید .همچنین میتوان مثالهایی از خارج از آسیا ،بهویژه برزیل،
آورد .در این کشور ،بولسونارو توانست از ازهمپاشی دولت حزب کارگران (پیتی)
تحتتأثیر بحران مالی جهانی و افشای سهم این حزب در فساد همهگیر نخبگان سیاسی
برزیل ،بهرهبرداری کند)44(.
کودتای سیسی در مصر نیز با این الگو تطابق دارد .پیش از آن ،در  30ژوئن 2013
طبقات متوسط دست به برپایی تظاهرات عظیمی علیه رئیسجمهور محمد مُرسی از
اخوانالمسلمین زده بودند .جزئی از این تظاهرات توسط رهبران متحد با چپ ،بهویژه
حمدین صباحی ناصریست ،کاندیدای اصلی چپ در انتخابات ریاستجمهوری ،2012
و اتحادیهگرای مستقل ،کمال ابوعیطه ،بسیج شده بود .سیسی تنها با بهکارگیری قدرت
نظامی مُرسی را سرنگون نکرد ،وی عالوهبرآن ،کشمکش با مُرسی را بهجای تضاد بین
سکوالریسم و اسالمگرایی قالب کرد؛ تلهای که اکثریت چپ به دام آن افتاد )45(.او
همچنین از حمایت مالی خودکامگان خلیج ،قدرتمندترین سرمایهداریهای منطقه،
منتفع شد.
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بااینهمه ،میبینیم که رود سرخ عصیان ،خروشانتر از قبل در جنوب جهانی در
جریان است .خیزشهای عربی خیرهکنندهترین نمونهها هستند –فرآیندی انقالبی که
علیرغم ناکامی در مصر و سوریه ،با قیامهایی در الجزایر و سودان ادامه دارد .و به مورد
بولیوی توجه کنید که طی بیست سال گذشته رویدادهای زیر را به خود دیده است :دو
خیزش تودهای که رئیسجمهوران نولیبرال را در سالهای  2003و  2005به زیر
کشیدند ،انتخاب یک دولت چپ بهرهبری اوو مورالس از «جنبش برای سوسیالیسم»
( ،Movimiento al Socialismoاماِیاس) که در فقیران کارگر بومی پایه دارد ،یک
کودتای دستراستی در اکتبر  2019و پیروزی انتخاباتی لوئیس آرسه از اماِیاس یک
سال پس از آن .همانطور که پیداست ،در بولیوی انقالب و ضدانقالب برهمکنش بسیار
مستقیمی دارند .بههمین ترتیب ،جنبش کشاورزان هندی در  2021دست به اقدام
مبارزهجویانهی مستقیم در مقیاس عظیمی زده که عالوهبر پلیس ضدشورش ،با اوباش
فاشیست آراساس مودی نیز مواجه است.
دومین تفاوت کلیدی بین راست افراطی در دورهی بین دو جنگ و امروز ،تغییر
شایان توجه در ایدئولوژی ارتجاع است .امروزه ،عنصر کلیدی در ایدئولوژی راست
افراطی ،اسالمهراسی است .اِد پرتوِی در مقالهی مهمی به بررسی عرصهای فراملی از
اقدام سیاسی ضدمسلمان میپردازد که به «ضد-جهاد» شناخته میشود:
«جغرافیای سیاسی ضد-جهاد عمدتاً شامل هر دو سوی اقیانوس اطلس
میشود ...تنوع ناسیونالیسم سفیدپوستی که درون ضد-جهاد رشد یافت ،در
ابتدای امر ،پدیدهی بدیعی بود .فلسفهی هیتلریِ تاریخ مبنی بر اینکه در
کشمکش داروینی بین "نژادها"ی بیولوژیکی مختلف ،یهودیان برابرگونهی
آریاییها بودند ،با یک ملودرام فرهنگگرایانه از کشمکش آگونیستی بین
"تمدنها"ی بهلحاظ نژادی سنجشناپذیر جایگزین شده که در آن "اسالم"
برابرگونهی پرطراوت و برومندی است که در مقابل "غرب یهودی-مسیحیِ"
درحالاحتضار قرار میگیرد .بهسختی بتوان در تأکید بر تأثیر این ایدهها بر
گروههای راست افراطی در اروپا ،امریکای شمالی و کشورهای اقیانوسیه ،و
بهویژه بر جمهوریخواهی ترامپی ،اغراق کرد)46(».
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در این جا شاهد پیوند راست افراطی معاصر و امپریالیسم هستیم .در نتیجهی
بهراهاندازی «جنگ با ترور» توسط جورج دابلیو بوش و تونی بلر ضمن تالش ناکامشان
مبنی بر استحکامبخشیدن به تسلط ایاالت متحده در خاورمیانه ،اسالمهراسی به عمق
جوامع غربی ریشه دواند .اسالمهراسیِ از نوع راست افراطی ،عبارت است از
رادیکالسازی دولت و رسانه در هدف گرفتن مسلمانان با عنوان «دشمن از درون».
کلیشهساختن نژادپرستانه از مسلمانان ،پاسخی به مقاومت مسلحانه و خیزشهای
توده ای است که چنگ امپریالیسم غربی بر خاورمیانه و افریقای شمالی را سست
کردهاند .بخشهایی از راست افراطی از حمایت سنّتیشان از فرودستی زنان دست
کشیدهاند تا بر ناسازگاری ادعایی بین اسالم و «ارزشهای غربی» تأکید کنند)47(.
با وجود این ،پرتوِی استدالل میکند گفتمانهای راست افراطی معاصر ،با
ایدئولوژیهای «محافظهکارانهی انقالبی» فاشیسم در بین دو جنگ ،قرابتهای نزدیکی
دارد؛ بهویژه با نوستالژی رمانتیک برای گذشتهای اسطورهایشده که مورد تأکید بلوخ
قرار گرفته بود« .آنها دارای یک ساختار زمانی ضدانقالبی مشترک با یک گذشتهی
اسطورهای هستند که بهقصد مشروعیتبخشی به پروژههای پاکسازی فرهنگی در زمان
حاضر بسیج شده است» .پرتوِی ضمن تمایزگذاری بین «ضد-جهاد» متعارف،
1

«جمهوریخواهان ترامپی» و «نژادپرستان و زنستیزان معترف راست بدیل » ،استدالل
میکند:
«این ساختار زمانی ضدانقالبی ،همچنین هر سه گرایش را در جوار
فاشیسم و نازیسم "کالسیک" قرار میدهد ...امروزه این ساختار زمانی
ضدانقالبی بر شعار ترامپی "عظمت را به امریکا بازگردانیم" نقش شده
است)48(».

alt-right .1؛ جنبش راستگرای افراطی با عقاید ضدلیبرالی ،ضدکمونیستی ،زنستیزانه و اسالمهراسانه که عمدتاً
در اینترنت و بهصورت پراکنده شکل گرفته است .گروههایی که خود را بخشی از این جنبش میدانند در گردهمایی
«راست را متحد کنید» نقش محوری داشتند.
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عالوهبراین ،عناصری از محتوای ایدئولوژی راست افراطی تداوم دارند :الف) دشمنی
با چپ کماکان مهم است؛ تنها بدین دلیل که ردّ فروریزی فرهنگی جوامع غربی که از
قرار معلوم به اسالمیسازی این جوامع مجال داده است ،عموماً در دههی  1960پی
گرفته میشود .اتهامزنی ترامپ به دموکراتها با سوسیالیست نامیدن آنها و حمله به
1

نظریهی انتقادی نژاد نشانههایی از ضدمارکسیسم پُردوام هستند .در امریکای التین،
ضدکمونیسم سنّتیتری با آنچه که میتوان بهپیروی از پییر بوردیو ،نژادپرستی
طبقاتی خواند ،جوش خورده است؛ رویکردی که علیه فقیران با خاستگاه بومی نشانه
رفته و بهویژه در جنبشهای علیه دولتهای چپ در بولیوی و ونزوئال بهچشم میخورد؛
ب) یهودستیزی -بهخصوص برای فاشیستها -کماکان حائز اهمیت است ،زیرا نقش
مستمری در پایهریزی یک شِبهنقد از سرمایهداری ایفا میکند؛ شِبهنقدی که منشأ
مشکالت را نه در نظام ،بلکه در اثرات مخرب «سرمایهی مالی یهودی جهانوطن»
2

میجوید .این دو مضمون در گفتمان «مارکسیسم فرهنگی» درهم آمیخته میشوند.
سومین ویژگی متمایز راست افراطی معاصر ،تفوق احزاب نژادپرست-پوپولیست
انتخاباتی است؛ هرچند یک عنصر فاشیستی خطرناک و اساسی نیز وجود دارد .در اروپا،
بستر فعلی با دهههای  1920و  ،1930یعنی زمانی که رژیمهای اقتدارگرا عمدتاً در
امتداد سلطهی نخبگان زراعی سنّتی سربرمیآوردند ،تفاوت بسیاری دارد .بازسازی
اروپای غربی پس از  1945تحتهدایت ایاالت متحده بهواسطهی کمک حیاتی توسعهی
تولید انبوه فوردیستی و رژیمهای رفاهی پیشرفته ،برای سرمایهداری لیبرالی پایهی
بسیار مستحکمتری را فراهم کرد .این امر با فرآیند ادغام اروپا که آن را نیز واشینگتن
پیش بُرد ،تقویت شد)49(.
آن دسته از رژیمهای سرمایهداری دولتی که ارتش سرخ آن سوی پردهی آهنین
در اروپای شرقی و مرکزی بر سر کار آورد ،طبقات قدیمی وابسته به زمین را از صحنه
برچیدند )50(.جذب این دولتها در نظم سرمایهداری نولیبرالی غربی که در پی
Critical Race Theory .1؛ نظریهای که مدعی است نژاد ،نه ویژگی بیولوژیکی و ذاتی گروههای مختلف انسانی،
بلکه شکلی از دستهبندی اجتماعی است که برای استثمار رنگینپوستان ایجاد شده است.
 .2مارکسیسم فرهنگی یک نظریه ی توطئه است که باور دارد متفکران و دانشگاهیان مارکسیست در کشورهای
غربی ،عناصر یک تهاجم سازمانیافته به فرهنگ و ارزشهای سنّتی این جوامع هستند.
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انقالبهای  1989آمد ،شامل تصویب قانون اساسی لیبرال-دموکراتیک و الحاق به ناتو
و اتحادیهی اروپا (بار دیگر تحتپشتیبانی ایاالت متحده) میشد .شرمی که حرکت
آهستهی لهستان و مجارستان بهسمت اقتدارگرایی برای بروکسل بهبار آورده ،نشان
میدهد که دیکتاتوری آشکار (هنوز) قابلتحمل نیست.
ازاینرو راست افراطی معاصر ،غالباً غیرخودیهایی هستند که بهسبب سستی
جریان اصلی توانستهاند خود را در مراتب باال بتپانند .نمونههای آن شامل لِگا در ایتالیا،
بدیل برای آلمان (اِیافدی) ،یوکیپ /حزب برگزیت در بریتانیا و حزب مردم دانمارک
میشود .حتا مواردی از احزاب محافظهکار سنّتی هستند که نشان از تغییر شکل دادن
1

به شکلبندیهای راست افراطی دارند؛ این برای توریها تحترهبری بوریس جانسون،
حزب مردم اتریش تحترهبری سباستین کورتس و جمهوریخواهان در فرانسه صادق
است .سیاستگذاریهای راست افراطی در اروپا اغلب به آمیزهای از اروپاگریزی و
نژادپرستی ضد-مهاجرتی تخصیص یافته است .این ترکیب از متهمساختن دیگران بر
مبنای نژادپرستی و رتوریک ضدنخبگانی (چه علیه اتحادیهی اروپا ،چه بهطرز گستردهتر
علیه نخبگان «جهانوطن») بر این توصیف مهر تأیید میزند که گرایش عمدهی راست
افراطی معاصر ،از جمله ترامپ ،نژادپرستانه-پوپولیستی است و از این جهت با
محافظهکاری اقتدارگرای بین دو جنگ فرق میکند)51(.
بااینحال ،راست افراطی معاصر همانند دهههای  1920و  ،1930از یک طیف
تشکیل میشود .هستههای سیاسی فاشیستی توانستهاند خود را چونان احزاب بهلحاظ
انتخاباتی موفق از نو عرضه کنند .آنها بر مضامین نژادپرستانه-پوپولیستی نیز تمرکز
دارند اما بهدنبال راهحلهای اقتدارگرایانهی رادیکال هستند .مهمترین آنها عبارتند از
اجتماع ملی (آر.اِن ،جبههی ملی سابق) که رهبر آن ،مارین لو پن ،درحالحاضر رقابت
بسیار تنگاتنگی با امانوئل مکرون در رأیگیری برای انتخابات ریاستجمهوری سال بعد
دارد ،حزب آزادی در اتریش ،دموکراتهای سوئدی و فراتلی دِ ایتالیا («برادران ایتالیا»).
 .1منظور نویسنده حزب محافظهکار است .در اصل به حزب سلطنتطلبان محافظهکار در قرن هجدهم گفته میشد
که از منافع اشرافزادگان زمیندار در برابر ویگها (حزب پارلمانتاریستی مورد حمایت طبقهی متوسط شهری
نوظهور) دفاع میکرد .از آنجایی که محافظهکاران از اخالف توریها هستند ،این لفظ به آنها نیز اطالق میشود.
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چهارمین مشخصهی راست افراطی معاصر آن است که گرچه از ناخرسندیهای
مربوط به نولیبرالیسم بهره میبرد ،اما فاقد یک برنامهی اقتصادی تمایزبخش است.
برای نمون ه ،آر.اِن همانند ترامپ از معضالت حاصل از نولیبرالیسم سوءاستفاده کرده؛
اما هنوز هیچکدام بدیل اقتصادی منسجمی برای نولیبرالیسم ارائه نکردهاند .بهواقع
دستهای از راستگرایان افراطی –بهویژه در اِیافدی و یوکیپ /حزب برگزیت-
اروپاگریزی را با اولترا-لیبرالیسم اقتصادی ترکیب میکند .ترامپ با کاربست تعرفهها
همچون سالح ،بهخصوص در مقابل چین ،از کتاب راهنمای نولیبرالی فاصله گرفت؛ اما
غیر از این ،سیاستگذاریهای اقتصادی وی ،اقدامات متعارف جمهوریخواهان پسا-
ریگانی بوده که بهشکل تخفیفهای مالیاتی و مقرراتزدایی ،لقمههای لذیذی برای
کسبوکارها تهیه میدیدهاند .لِگا که زمانی بهطرز علنی ضد اتحادیهی اروپا بود ،اکنون
از دولت «وحدت ملی» حمایت میکند؛ دولتی که رئیس سابق بانک مرکزی اروپا ،ماریو
دراگی ،در رأس آن قرار دارد.
این موضوع جالبتوجه است زیرا بحران مالی جهانی که همانند رکود بزرگ در
دههی  1930اهرم سیاسی محکمتری برای راست افراطی فراهم کرده ،نشاندهندهی
ناکامی لیبرالیسم اقتصادی است .بااینحال ،اگرچه موسولینی و هیتلر با شتاب زیاد پا
به مسیر سرمایهداری دولتی گذاشتند ،اما راست افراطی معاصر هیچ گسست
قابلمقایسهای را با برنامهی سیاست اقتصادی نولیبرالی عرضه نمیکند.
مارکسیستهای هندی ،یوتسا پاتنایک و پرابهات پاتنایک ،به نکتهی جالبی اشاره
میکنند:
«در دورهی کوتاه بین پایان رکود و شروع جنگ ...فاشیستها موفق شدند
اقتصادهایشان را در وضعیت بهتری نسبت به سرمایهداریهای لیبرالی قرار
دهند.
با وجود این در وضعیت کنونی ،هزینهی دولتیِ بیشتر برای افزایش میزان
فعالیتها ،که باید با وضع مالیات بر ثروتمندان تأمین شود یا به کسری بودجه
بینجامد –بیآنکه قصد این افزایش هزینه مهم باشد -مورد خشم مالیهی
جهانیشده قرار خواهد گرفت و با هر دوی این وسایل مالی مخالفت خواهد
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شد .و از آنجا که هیچکدام از جنبشهای فاشیستی در هیچجا قصد ندارند
بر جریانهای مالی فرا-مرزی اِعمال کنترل کنند ،این مسأله بهشکلی مؤثر
مانع از هر نوع گسترش تقاضای کل داخلی از طریق هزینهی دولتی
میشود)52(».
شاید پاتنایکها فضای اقتصادی دولتهای سرمایهداری معاصر برای مانوور را
دستکم گرفته باشند .هرچه باشد ،دولتها در مواجهه با پاندمی فراتر از آنچه که در
واکنش به بحران مالی جهانی عمل کردند ،پیش رفتهاند و بهمیزان زیادی بر هزینهها
و وامگیریهای دولتی افزودهاند .دستکم در برخی موارد (برای مثال ،ایاالت متحده و
بریتانیا) ،بانکهای مرکزی با «مالیهی پولی» مشغول شدهاند :آنها اوراق قرضهی
منتشرشده توسط دولتها را خریداری میکنند تا مخارج اضافی را جبران کنند
(بااین حال ،گشودن مجاری مالی بر بحران سودآوری که زمینهساز این مشکالت است،
فائق نخواهد آمد و بر حساسیت بازارها نسبت به یک افزایش ناگهانی تورم اضافه
میشود) )53(.اما اظهارات پاتنایکها مبنی بر اینکه بینالمللیسازی بسیار بیشتر
سرمایه ،امروزه توانایی دولتهای راست افراطی (یا در واقع ،سوسیالدموکرات) را در
دنبالکردن سیاستگذاریهای اقتصادی جایگزین نولیبرالیسم محدود کرده ،دارای
اهمیت است.
همانطور که از این بررسی کلی مشخص میشود ،مرزهای بین شکلبندیهای
محافظهکارانه ی جریان اصلی ،راست افراطی و تماماً فاشیستی بسیار مخدوش است.
این سیّالیت ،اجتنابناپذیر است؛ بهویژه در وضعیت سریعاً دگرگونشوندهای که برای
مثال ،بازیکنان خُردی همچون بولسونارو و ترامپ ناگهان به پیروزیهای بزرگ دست
مییابند .این امر باعث میشود حتا تحلیلگر ژرفنگری چون انزو تراورسو استدالل کند
پدیدهای که با آن سروکار داریم «پسافاشیسم» است .او استدالل میکند «نژادپرستی
راست افراطی ...به طرز چشمگیری زادگاه فاشیستی اصلی آن را در معاق برده است .از
این جهت ،ایدئولوژی ،دیگر برای راست افراطی مسأله نیست» .تراورسو در ادامه
میگوید «رویهمرفته ،رابطهی آن با فاشیسم شبیه به رابطهی سوسیالدموکراسی با

سرمایهداری نولیبرالی فرومیریزد :فاجعهی جهانی و راست افراطی امروز

سوسیالیسم است» -چیزی که در عمل از آن صرفنظر کرده تا پذیرای نولیبرالیسم
شود)54(.
اظهارات تراورسو تا حدی درست است که به برخی از رهبران راست افراطی
معاصر بهویژه مارین لو پن مربوط میشود؛ کسانی که خود را بهعنوان مدرنسازان
احزابشان نشان میدهند که از جهاتی دستکم سطحینگرانه با دگرگونی حزب کارگر
به «کارگر نوین» توسط تونی بلر قابلمقایسه است .بااینحال ،تراورسو اهمیت آن نوع
متمایز نژادپرستی ضدمسلمان را که پرتوِی در ایدئولوژی راست افراطی تشخیص داده،
شدیداً دستکم میگیرد .در هر مورد ،نکتهی حائز اهمیت ،بیشتر در این است که
بفهمیم راست افراطی معاصر یک میدان نیروی پویا با تغییرات پیوسته است؛ تا آنکه
برچسبی را تعیین کنیم که باید برای شکلبندیهای مشخص بهکار ببریم .فاشیسم
یک کشش جاذبهای درون این میدان اِعمال میکند؛ این امر در وهلهی نخست نه
بهخاطر میراث تاریخی شکلبندیهای مختلف ،بلکه بدان دلیل است که رادیکالسازی
بهجانب راست هماکنون یک گزینهی سیاسی واقعی است .برای نمونه ،میتوانیم این
موضوع را در کشمکش جناحی بین جناحهای «ناسیونالمحافظهکاران» و
«ناسیونالانقالبیون» در اِیافدی ببینیم.
افزونبراین ،تسلط سیاستگذاریهای انتخاباتی در راست افراطی معاصر ،عاملی
ابهام آور است؛ چرا که بر رهبران سیاسی اِعمال فشار میکند تا از بربریت هیتلر و
موسولینی اعالم برائت کنند .بااینحال ،درست همانند دورهی بین دو جنگ ،بین
سیاستهای نخبگان و جنبشهای مردمپایه برهمکنشی برقرار است که میتواند بهنفع
عناصر یکسره فاشیستی باشد .شاید ایاالت متحده بهترین تصویر را از نیروهای در کار
بهدست بدهد.
ایاالت متحده :حلقهی ضعیف؟
وصف ایاالت متحده بهعنوان حلقهی ضعیف در جهان سرمایهداری پیشرفته،
باورنکردنی بهنظر می رسد .هرچه باشد ،ایاالت متحده ،دولت هژمونیک با قابلیتهای
نظامی و مالی بسیار بیشتر از هر موجودیت سیاسی دیگر باقی مانده است .بااینحال،
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این گمانی است که پس از  6ژانویه باید جدی گرفته شود .بهنظر میآید سه وجه
تعیّنبخش ،چشمگیر باشند:
تأثیرات اقتصادی فزایندهی نولیبرالیسم و بحران مالی جهانی :رتوریک ترامپی
«عظمت را به امریکا بازگردانیم» ،ایاالت متحده را بهعنوان قربانی جهانیسازی نشان
میدهد اما این توصیفی نیست که با شناختی که بانکها و اَبرشرکتهای بزرگ ایاالت
متحده از اوضاع دارند ،همخوانی داشته باشد .آنها از جهانیسازی تولید و ظهور آنچه
که پیتر گوئن «رژیم دالر-وال استریت» در امور مالی نامید ،سود هنگفتی بردهاند)55(.
عالوهبراین ،پنج غول فناوری اطالعاتFAANG ،ها (فیسبوک ،آمازون ،اَپل ،نتفلیکس
و گوگل) ،جاهطلبی ایاالت متحده برای تسلط بر آیندهی سرمایهداری را نمایندگی
میکنند و در کشمکشهای واشینگتن ،هم با پکن ،هم با بروکسل ،سهم بهسزایی دارند.
با وجود این ،رابرت برنر استدالل میکند واپسین نجات مالی بازارها توسط دولت در
مارس 2020نشان میدهد که:
«همراه با عملکرد مفتضحانهی اقتصاد ایاالت متحده ...تشکیالت سیاسی
دوحزبی و سیاستگذاران پیشگام آن –آگاهانه یا ناآگاهانه -به جمعبندی
تکاندهندهای رسیدهاند :تنها راهی که میتوانند از بازتولید اَبرشرکتهای
غیرمالی و مالی اطمینان یابند و مدیران و سهامداران ارشد –و بهواقع رهبران
ارشد احزاب عمده که با آنها ارتباط تنگاتنگی دارند -را مجاب کنند ،از
طریق مداخلهی سیاسی در بازارهای دارایی در سراسر اقتصاد است تا
بدینسان ،بازتوزیع روبهباالی ثروت با ابزارهای سیاسی مستقیم تضمین
شود ...در یک دورهی طوالنی ،ما با افول اقتصادی روبهوخامتی روبهرو بودهایم
که با غارتگری فزایندهی سیاسی مقارن بوده است)56(».
تجربهی نسل گذشته برای بخشهای وسیعی از جمعیت ایاالت متحده عبارت بوده
است از سقوط دستمزدها ،محو شدن بخش عظیمی از استخدامهای تولیدی ،مشاغل،
پس اندازها و منازل در بحران مالی جهانی و مرگ ،معلولیت و تروماتیزهشدن اعضای
خانواده در جنگهای شکستخورده در خاورمیانه بزرگ .این واگرایی در تجربیات (با
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کارمندان یقه سفید با دریافتیِ باالتر که با آزرم بیشتر ،از شکوفایی سرمایهی بزرگ
سهم دارند) به سالحی در دستان ترامپ و راست جمهوریخواه مبدل شده است؛

ساختارهای سیاسی کژکارکرد که بهطرز فزاینده بهنفع جمهوریخواهان بوده
است :سرمایهی بزرگ و کوچک از شکلی از قانون اساسی بهرهمند بودهاند که
تدوین کنندگانش آن را برای محافظت از مالکیت در برابر حاکمیت اکثریت تنظیم
کردهاند .شماری از سازوکارها این وضعیت را تضمین میکنند :یک رئیس قوهی اجرایی
که حتا در دوران حق رأی همگانی کماکان بهصورت غیرمستقیم توسط مجمع الکترالی
انتخاب میشود که بهجای پنجاه ایالت قدرت یافته است؛ یک مجلس عالی بسیار
قدرتمند اما شدیداً بیبهره از نمایندگی مردمی -مجلس سنا -که در آن هر ایالت بدون
توجه به جمعیت ،دارای میزان نمایندگی برابر است؛ و یک دیوان عالی تشکیلشده از
قضات مادامالعمر که منازعات بهبنبستخورده در واشینگتن ،بر قدرت آنها بهعنوان
داوران قانونی افزوده است .امتیازات ویژهی سرمایه با یک نظام انتخاباتی نخستگزینی
که رقابت سیاسی را به دو حزب عمیقاً حامی سرمایهداری محدود میکند و با حق مورد
تأیید دادگاه برای ثروتمندان اَبرشرکتها مبنی بر غوطهور کردن سیاستمداران سربهراه
در پول ،مستحکمتر از پیش شده است .در دهههای اخیر ،حزب جمهوریخواه که طی
سی سال گذشته تنها در یک رأیگیری مردمی برای ریاست جمهوری پیروز شده،
1

آزمندانه از کژحوزهبندی و سرکوب رأیدهندگان استفاده کرده است تا جایگاه خود را
بهویژه در سطح دولت و در کنگره استحکام ببخشد .همهی اینها برای سرمایه که
تمامی سطوح دولت را مورد استعمار قرار داده ،خیلی خوب بوده است اما نتیجه یک
نظام سیاسی عمدتاً نفوذناپذیر در برابر جنبشهای مردمی برای تغییر در هر جهتی
بوده است )57(.در این حین ،دو واپسین دولتهای دموکرات (دولت بیل کلینتون در
سالهای  1993-2001و دولت باراک اوباما در سالهای  )2009-17با عملکرد
ثمربخششان بهعنوان ادارهکنندگان نظم نولیبرالی ،موجب دلسردی مترقیترین
پشتیبانان خود شدند و به جمهوریخواهان کمک کردند تا به تصرف هر دو مجلس
 - Gerrymandering .1دستکاری و بازچینی حوزههای انتخاباتی –بهویژه در نوع نخستگزینی -بهنحوی که در
نهایت نتایج مطلوب یک حزب یا سازمان بهدست آید.
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کنگره در سال  ،1994مجلس نمایندگان برای بار دیگر در سال  2010و مجلس سنا
در سال  2014دست بیابند.
انکسار نژادی :تمامی دولتهای سرمایهداری پیشرفته دارای نژادپرستی ساختاری
هستند ،اما ستم نژادی در هیچکدام آنها بهاندازهی ایاالت متحده نقش محوری ندارد.
بردهداری و استعمارگری مهاجرتی در قانون اساسیِ بتوارهشده حک شدهاند؛ بخش
سوم از ماده اول ،بر اساس «افزایش شمار اشخاص آزاد ...بهاستثنای سرخپوستان
مالیاتنداده ،سهپنجم همهی دیگر اشخاص» به ایاالت ،نمایندگی فدرال میدهد)58(.
همزمان با گسترش سرزمینی ایاالت متحده و شروع انقالب صنعتی خود این کشور در
نیمهی اول قرن نوزدهم ،موازنهی درهم پیچیده و پُرتنش بین مزرعهداران بردهدار
سفیدپوست و تولیدکنندگان خرد بههم خورد .همانگونه که مارکس پیشبینی کرد،
1

لینکلن با اتخاذ طریقههای روزبهروز انقالبیتر ،بهویژه انتشار اعالمیهی رهایی و
مسلحسازی بردگان سابق ،پیروز جنگ داخلی شد .بااینحال ،ناکامی کوششهای
سیاهپوستان و متحدان سفیدپوستشان در بازسازی جنوب پس از پیروزی اتحادیه در
سال  ، 1865بدان معنی بود که برابری قانونی و سیاسی رسمی که در متممهای
چهاردهم و پانزدهم قانون اساسی بهتصویب رسیده بود ،از امریکاییهای افریقاییتبار
دریغ شد .این موضوع باألخص در جنوب صادق بود که سیاهپوستان تحت برنامهی
جداسازی نژادی جیم کرو قرار داشتند )59(.بهاصطالح بازسازی دوم که جنبش حقوق
مدنی دهههای  1950و  1960بر دولت فدرال تحمیل کرد و خیزشهای درونشهری
در شمال که بر شتاب شان افزود ،به قوانین جیم کرو پایان دادند و به ظهور طبقهی
متوسط سیاهپوستی کمک کردند که اکنون نفوذ سیاسی تقریباً زیادی دارد .بااینهمه،
امریکاییهای افریقاییتبار کماکان در پایینترین پلهی نردبان اجتماعی-اقتصادی گیر
کردهاند .عالوهبراین ،آنها کسانی هستند که مورد خشونت دولتی برخاسته از نظام قرار
دارند؛ چه این خشونت از طریق تیراندازیهای پلیس اِعمال شود ،چه از طریق
1. Emancipation Proclaimation
اعالمیهی مهمی که لینکلن در  1ژانویه  1863منتشر کرد و ضمن آن به بردگان ایاالت شورشی مؤتلف ،وعدهی
آزادی داده شد.
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بهبندکشیِ تودهای در «مجتمع زندانی-صنعتی» ،که میشل الکساندر آن را بهعنوان
1

«یک نظام کاست نژادی دیگر در ایاالت متحده» توصیف کرد )60(.بسیار آسان است
که جامعهی ایاالت متحده معاصر را مصداق «سفیدبرترپنداری» بخوانیم؛ همانگونه که
شرکت در گرامیداشت کمدوام «جامعهی پسانژادی» در زمان اوباما بسیار آسان بود .با
وجود این ،شمار زیادی از سفیدبرترپنداران وجود دارند که ساختارهای نژادپرستانهی
تا بیخ رفته ،آنها را به مسیری رانده است که ناخرسندیهایشان را بر سیاهپوستان،
التینها و مسلمانان متمرکز کنند)61(.
بهموازات این پسزمینه ،ریاستجمهوری ترامپ نمونهی روشنی است از آنچه که
لویی آلتوسر «تعّین چندجانبه» مینامد؛ وضعیتی که «یک انباشت عظیم از "تناقضها"
در یک عرصهی مشترک ایفای نقش میکند ،تناقضهایی که برخی از آنها از ریشه
ناهمگن هستند –از خاستگاههای متفاوت ،درکهای متفاوت و از سطوح و نقاط
کاربست متفاوت -اما بااینهمه در یک وحدت ازهمگسیخته "ادغام" میشوند»)62(.
ترامپ با شروع نامزدیاش برای کاخ سفید در  ،2015-16بهطرز نظاممند کوشید از
احساس قربانیبودن («کشتوکشتار امریکا») ،خشم علیه فساد و منازعات
2

بهبنبستخورده در واشینگتن («باتالق را بخشکان» ) و نژادپرستی شماری کافی از
شهروندان ایاالت متحده بهرهجویی کند تا در نوامبر  2016پیروز میدان شود .سپس او
از همین عوامل استفاده کرد تا در یک دورهی پرآشوب برای دولت ،ریاستجمهوری
خود را حفظ کند و همچنین بیش از  74میلیون رأی به وی (دومین میزان رأی در
تاریخ ایاالت متحده) در نوامبر  2020تضمین شود.
ترامپ نه یک فاشیست ،بلکه یک ماجراجو است که بر سر معامالت تجاری سلبریتی
و شهرت رسانهای خود قمار کرده تا دستکم به ظواهرِ یک ثروتمند بزرگ برسد و از
این وجهه بهمنظور دستیابی به مخاطبان گستردهتر برای روایتِ مطابق با راست
 - Caste .1نوعی از نظام اجتماعی بسته مبتنی بر سلسلهمراتب موروثی .این عبارت در اصل برای نظامهایی از این
دست در آسیای جنوبی بهویژه هند بهکار میرفت.
 .2اصطالحی که بارها توسط چهرههای سیاسی عمده نظیر ریگان و پلوسی برای اشارات مختلف بهکار رفته است.
بهنظر می رسد منظور ترامپ از «باتالق» ،سازوکارهای پراصطکاک دستگاه دولتی ایاالت متحده باشد که در عمل
قدرت تصمیمگیری را از رئیسجمهور و کابینه سلب میکند.
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افراطیاش استفاده کرده است؛ روایتی که میپندارد ایاالت متحده توسط جهانیسازی،
یا بهطور انضمامیتر ،توسط متحدانش و چین بهفنا میرود )63(.رابطهی او با سرمایهی
بزرگ بسیار پیچیدهتر از آن است که سرراست بهحساب بیاید .جفری ساننفلد از
دانشکده مدیریت دانشگاه ییل مدعی است «اگر چند سال پیش دونالد ترامپ را به
نشست مدیران عامل میآوردم ،مدیران عامل ردهبرتر میگفتند "او را به اینجا نیاورید.
ما او را یک مدیرعامل برتر نمیدانیم"» .زمانی که او این موضوع را پس از پیروزی
انتخاباتی در  2016به رئیسجمهور گفت ،ترامپ پاسخ داد «خب ،حاال که آنها همگی
به دیدار من میآیند»)64(.
درهرحال ،او حتا در کاخ سفید برای سرمایهی بزرگ مشکلساز بود.
تمایزبخشترین سیاستگذاریهای اقتصادی او –جنگهای تجاری با چین و اتحادیهی
اروپا و به میهن بازگردانیِ زنجیرههای تأمین جهانی که در دوران نولیبرالی توسعه یافته
بودند -بهطور مستقیم با منافع اَبرشرکتها و بانکهای فراملی اصلی ایاالت متحده
برخورد داشتند.
همان طور که مایک دیویس در طرحی درخشان از جغرافیای اجتماعی ترامپیسم
ترسیم میکند ،پایگاه طبقاتی ترامپ در جای دیگری قرار دارد:
«اگر ریگان با همسویی با تهاجمی تاریخساز تحترهبری میزگرد
1

2

کسبوکارها –ائتالفی از اَبرشرکتهای فورچون  - 500علیه اتحادیهها به
قدرت رسید ،ترامپ با استعانت از عشق مسیح و دارودستهای از کسانی که
سَم فاربر "لمپنسرمایهداران" میخواند ،به کاخ سفید آمد .البته که
پیمانکاران دفاعی ،صنعت انرژی و غولهای دارویی بهایش را به کاخ سفید
خواهند پرداخت؛ همانطور که هر وقت که قدرت در دست جمهوریخواهان
بوده چنین کرده اند .اما ائتالف اهداکنندگانی که بر بلوا علیه اوباما
1. the Business Roundtable
 - Fortune 500 .2فهرستی از پردرآمدترین اَبرشرکتهای ایاالت متحده که ساالنه توسط مجلهی فورچون تهیه
و منتشر میشود.
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سرمایهگذاری کرد و پس از شکست تد کروز در انتخاباتهای مقدماتی
 ،2016پشت ترامپ متحد شد ،عمدتاً نسبت به پایگاههای سنّتی قدرت
اقتصادی ،پیرامونی است .عالوهبر سلسلههای خانوادگی ...همانند کوکها که
از زمان بَری گُلدواتر و جامعهی جان برچ حضور دارند ،متحدان کلیدی ترامپ
بارونهای دزد پساصنعتی از ناکجاآبادهایی همچون گراند رپیدز ،وچیتا ،لیتل
راک و تالسا هستند .داراییهای این افراد از طریق امالک و مستغالت،
سرمایهگذاری خصوصی ،قمارخانهها و خدماتی بهدست میآید که از
ارتشهای خصوصی تا رباخواری زنجیرهای گسترده است)65(».
این «لمپنمیلیاردرها» -عنوانی که دیویس نیز برای آنها بهکار میبرد -به بازار
داخلی وابسته هستند و در واقع همانطور که مثال گویای فارست اِل پرستون در
خصوص مراکز مراقبت از زندگی امریکا ،بزرگترین زنجیرهی آسایشگاهها در ایاالت
متحده و محل وقوع موارد متعددی مرگ ناشی از کووید 19-در بهار  ،2020نشان
میدهد ،این افراد اغلب به دولتهای فدرال و ایالتی وابستگی دارند )66(.رویارویی با
غولهای تولیدی و تجاری آسیا و اروپا احتماالً بر منافع آنها تأثیر بسیار منفی نداشته
است و حتا شاید به شرکتهای صنعتی کوچکتر کمک کرده باشد .در عوض،
کسبوکارهای بزرگ فراملی بهعلت کاهش مالیاتها ،افزایش مقرراتزدایی و
متورمسازیِ حباب در بازار سهام ،با ترامپ کنار آمدند .همانطور که مهمترین ستون
اقتصادی و مالی فایننشالتایمز (لکس) پس از تعدی به کاپیتول با ترشرویی اظهار
کرد:
«آقای ترامپ بارها و بارها با استوارسازی ریاستجمهوریاش بر رشد
بازارهای مالی ،والاستریت و امریکاییهای مرفه را به نادیدهگرفتن
غیرلیبرالیسم خزندهاش تحریک کرده است؛ چون که آنها در این فرآیند در
حال ثروتمند شدن بودند .کسبوکارها از دمدمیمزاجیِ او در خصوص
تعرفهها و تجارت با چین بهستوه آمدهاند.
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اما آقای ترامپ عمدتاً به خواست اَبرشرکتهای امریکایی پاسخ داد.
بازارهای درحالظهور عموماً عالقهی مشترکی داشتهاند :یک دولت سیاسی
که نامرتب یا فاسد است اما بازرگانی و سرمایهداری کماکان رشدونمو
دارند)67(».
اما از چشمانداز بلندمدتتر ،آنچه که بیشتر از دودل بودن ترامپ در رابطهاش با
سرمایهی بزرگ بهچشم میآمد ،دگرگونی سیاست جناح راست در ایاالت متحده توسط
او بود که با چیزی آغاز میشد که دیویس با عنوان «تصاحب پیوسته و پاکسازی
بیرحمانهی حزب جمهوریخواه در  »2017-18تشریح میکند؛ « ...برتری مؤثر
ترامپ ،محبوبیت حیرتآور او در پایگاه مردمی بود؛ جنونی که مرتباً توسط رهبران
1

اوانجلیست ،فاکسنیوز و البته ،توییتهای بیپایاناش برانگیخته میشد»)68(.
عالوهبراین ،ما اکنون میبینیم که پایگاه مردمی زبانزد جمهوریخواهان تنها تودهای از
ستایشگران منفعل نیست .ترامپ برای انبوهی از گروهکهای راست افراطی -از
شبهنظامیان «وطنپرست» که در دههی  1990ظهور کردند گرفته تا نظریهپردازان
2

توطئهی کیواِنان  -رهبری ملی ،توجه رسانهای و مشروعیت سیاسی فراهم کرده است.
پیت سیمی از دانشگاه چپمن میگوید« :او تا اندازهای ،یک مثالً طرح با جوهر است که
بسیاری از بخشهای مختلف راست افراطی –و در جریان اصلی -میتوانند امیدها و
ترسها و اضطرابها و سرخوردگیهایشان را در آن ببینند»)69(.
رابطهی متقابلی بین ترامپ و پایه ی مردمی راست افراطی برقرار است که ضمن آن
ترامپ دست به پرورش و بسیج این افراد زد تا برای پیروزی در دور دوم ریاستجمهوری
به وی کمک کنند .عالئم کلیدی این امر ،شامل موارد زیر میشوند :واکنش ترامپ به
زدوخورد بین گردهمایی «راست را متحد کنید» و ضدفاشیستها (که در آن یک نفر
از گروه دوم جان باخت) در شارلوتزویل ویرجینیا در اوت  2017با اظهار به اینکه «در
هر دو طرف درگیری آدمهای بسیار خوبی بودند»؛ تشویقهایی که او نثار گروههای
1. evangelical leaders
2. QAnon
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راست افراطی کرد که در تابستان و پاییز گذشته علیه ممنوعیتهای اعمالشده بر
رفتوآمدها اعتراض کردند و با معترضان «جان سیاهان مهم است» زدوخورد (گاهی
اوقات تا حد مرگ) داشتند؛ فراخوانِ «کنار بایستید و گوشبهزنگ بمانید» او خطاب به
1

گروه فاشیستی پسران مغرور در مناظرهی ریاستجمهوری در سی سپتامبر؛ و آخرین
2

اما نه کماهمیتترین مورد ،سخنرانی او در گردهمایی «دزدی آرا را متوقف کنید» در
واشینگتن در  6ژانویه که منجر به یورش به کاپیتول شد.
ترامپ با تمامی این اقدامات ،بیشتر سعی داشت به داد خود برسد تا یک برنامهی
س یاسی جدید خلق کند اما در این حین به راست افراطی نیز کمک کرد تا بهعنوان
یک جنبش تبلور بیابد .در اینجا مهم است تأکید کنیم بااینکه ریاستجمهوری ترامپ
نجات نیافته ،گروههای درگیر ،یورش به کاپیتول را یک پیروزی تلقی میکنند .هرچند
هماکنون قدرت دولت فدرال علیه «شورشیان» نشانه گرفته میشود ،اما شهیدانی که
افبیآی و دادگاهها خلق خواهند کرد ،میتواند هیزم به آتش اسطورهپردازیهای
پیرامون  6ژانویه بریزد .کولین کالرک ،کارشناس تروریسم داخلی از گروه صوفان ،به
واشینگتنپست گفت «میتوان این واقعیت را که پلیس کاپیتول اجازه داد چنین اتفاقی
رخ دهد یک رخنهی امنیتی یا ناکامی اطالعاتی دانست ،اما این افراد به آن بهچشم
یک شکست نمینگرند .آنها به این واقعه همچون یک پیروزی کوبنده نظر میاندازند؛
پیروزیای که سالها الهامبخش موارد دیگری از این دست خواهد شد»)70(.
بااینحال ،ت عدی به کاپیتول به گسستی واقعی بین ترامپ و طبقهی حاکم ایاالت
متحده منجر شد .نژادپرست بینزاکت و قلچماق سکسیست بودن ،یک چیز است؛ و
شوراندن اراذل راست افراطی بهقصد واژگونسازی قانون اساسی ،چیزی دیگر .هرچه
باشد ،این قانون اساسی بهخوبی در خدمت سرمایه بوده است .پنس و مککانل که از
ترامپ استفاده کرده بودند تا قدرت راست مسیحی را –بهویژه با گزینش جانبدارانهی
قضّات دست راستی برای قوه قضائیه فدرال که اکنون اکثریتِ دوسومیِ دیوان عالی را
در دست دارند -مستحکم کنند ،بهسرعت او را رها کردند.
1. Proud Boys
2. Stop The Steal
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حتا پیش از انتخابات ،اتاق بازرگانی ایاالت متحده ،میزگرد کسبوکارها و شش
گروه البی اَبرشرکتی دیگر« ،تمامی امریکاییها را به حمایت از فرآیندی که در قوانین
فدرال و ایالتی مان منظور شده و حفظ اطمینان از سنّت طوالنی کشورمان در زمینهی
انتخاباتهای مسالمتآمیز و عادالنه» فراخواندند )71(.پس از  6ژانویه ،انجمن ملی
تولیدکنندگان که هفتاد درصد کمکهای مالی آنها به کارزار جمهوریخواهان
اختصاص یافته بود ،از پنس خواستند «جداً در فکر همکاری با کابینه برای متوسلشدن
به متمم بیستوپنجم باشد» .درصورتیکه کابینه اذعان میکرد ترامپ «ناتوان از
واگذاری قدرتها و وظایف دولتاش» است ،این متمم به پنس اجازه میداد تصدی
امور ریاستجمهوری را بر عهده بگیرد .ساننفلد به فایننشالتایمز گفت «امروزه حتا
یک مدیرعامل بزرگ وجود ندارد که از ترامپ حمایت کند» ،چنانکه از آنچه «معاملهی
فاوستیشان با ترامپ» نامیده شد ،عقبنشینی کردند)72(.
گذشته از این ،تحلیف بایدن از چشمانداز سرمایهی بزرگ ،نشانگر یک بازگشت
خوشایند به وضعیت عادی بود ،بهطوریکه دولتی مملو از کارکشتگان دوران
ریاستجمهوری اوباما روی کار آمد .بااینحال ،کسی نباید خود را بفریبد .از جعبهی
پاندورایی که ترامپ گشوده ،ممکن است یک جنبش فاشیستی ملی خطرناک سربرآورد.
تیموتی اسنایدر ماهرانه دست به ترسیم یک تمایز میبَرَد:
«در حال حاضر ،حزب جمهوریخواه ائتالفی از دو گونه افراد است:
کسانی که در بازی نظام شرکت میکنند (اکثر سیاستمداران ،بعضی از
رأیدهندگان) و کسانی که رؤیای برچیدن آن را دارند (شمار کمی از
سیاستمداران ،بسیاری از رأیدهندگان) .در ژانویه  ،2021این موضوع
بهصورت اختالف میان جمهوریخواهانی که از نظام فعلی دفاع کردند چون
بهنفعشان بود و آنانی که کوشیدند آن را واژگون سازند نمایان شد.
در چهار دههی گذشته از زمان انتخاب رونالد ریگان ،جمهوریخواهان با
سیطره بر اپوزیسیون علیه دولت ،یا با انقالب خواندنِ انتخابات (حزب چای)،
یا با ادعای مخالفت با نخبگان ،بر تنش بین بازیکنندگان و برچینندگان
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فائق آمدهاند .با این تمهیدات ،برچینندگان ،پوششی برای بازیکنندگان
میشوند)73(».
تعدی به کاپیتول به کشمکش علنی بازیکنندگان –بهرهبری پنس و مکدانل -با
برچینندگان انجامید :نه فقط خود ترامپ ،بلکه بهویژه تد کروز و جاش هالی ،دو سناتور
جمهوریخواهی که اپوزیسیون درون کنگره علیه تأیید نتایج انتخابات را رهبری کرده
بودند .دیویس در اظهاراتی تا اندازهای مشابه استدالل میکند «حزب جمهوریخواه در
مدت اخیر دستخوش یک انشعاب مرمتناپذیر» بین کسانی که از «بازآرایی قدرت
درون حزب» بهره میبرند و «گروههای منتفع سرمایهداران سنّتیتر همانند انجمن ملی
تولیدکنندگان و میزگرد کسبوکارها» شده است .وی اصرار میورزد که
«ترامپیستهای راستین در عمل به یک حزب سوم بدل شدهاند که پناهگاه مستحکمی
در مجلس نمایندگان فراهم کرده است»)74(.
مسأله ی حائزاهمیت این نیست که آیا این دو جناح خواهند توانست بهنحوی بهم
بپیوندند یا نه .قدرت انتخاباتی «ترامپیستهای راستین» انگیزهی محکمی است که
1

جدا نشوند .در نظرسنجی زبانزدی که یوگاو در  7ژانویه برگزار کرد 45 ،درصد
جمهوریخواهان از حمله به کاپیتول حمایت کردند )75(.در نظرسنجیهای برگزارشده
بین  23و  25ژانویه 81 ،درصد رأیدهندگان جمهوریخواه کماکان نگرش مثبتی به
ترامپ داشتند )76(.تنها  13درصد از جمهوریخواهان ،در مقایسه با  92درصد
دموکراتها و  52درصد مستقالن ،از استیضاح ترامپ حمایت کردند )77(.تحلیل کسانی
که در رابطه با یورش به کاپیتول مورد اتهام قرار گرفتند نشان میدهد که «شورشیان»
اغلب از خردهبورژوازی مبارز سر بلند کردهاند .بنابر واشینگتنپست« ،نزدیک به شصت
درصد ...نشان از مشکالت پولی پیشین ،شامل ورشکستگی ،اخطاریهی تخلیه یا
مصادرهی اموال رهنی ،بدهیهای وخیم ،یا مالیاتهای پرداختنشده طی دو دههی
گذشته داشتند» .حدود چهل درصد صاحبان کسبوکار یا کارگران یقهسفید بودند)78(.

1. YouGov
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حتا پس از حمله به کاپیتول 8 ،نفر از  51سناتور جمهوریخواه و  139نفر از 204
عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان از اعتراض به شمارش آرا حمایت کردند .تنها 7
نفر از  50سناتور جدید عضو حزب جمهوریخواه به کیفرخواهی از ترامپ برای تحریک
شورش در دادگاهی رأی دادند که بهمنظور استیضاحِ با اکراه و مختصر وی برگزار شد.
این امر ،ادای احترام به قدرتی است که پایگاه ترامپ به او ارزانی داشته است .اسنایدر
در اینجا نیز از خود مهارت نشان میدهد:
«همان طور که ممکن است کروز و هالی درس گرفته باشند ،گفتن این
دروغ بزرگ که انتخابات دزدیده شده بهمعنای پذیرفتن پیآمدهای آن است.
تنها چون روحات را فروختهای باعث نمیشود به مابهازای هنگفتی رسیده
باشی .هالی از هیچ سطحی از دورویی مضایقه نمیکند؛ پسر یک بانکدار،
تحصیلکرده در دانشگاه استنفورد و دانشکده حقوق ییل ،نخبگان را محکوم
میکند .و تاجاییکه برای کروز اصولی در نظر گرفته میشد ،این اصول،
حقوق ایالتها بودند که آنها نیز با فراخوانهای ترامپ برای اقدام ،گستاخانه
زیر پا گذاشته شدند)79(».
بهعبارت دیگر ،بدون شک سلحشوران کنگرهای ترامپ عمدتاً جاهطلبیهای سیاسی
خود را دارند که نیروی محرک آنها است؛ بهخصوص ،جذابیت اندازه و تعهد پایگاه
مردمی ترامپ .بااینحال ،برای خشنود ساختن این پایگاه باید رتوریک قطبیساز ترامپ
را تقلید کنند .خود ترامپ با غیرمحتمل شمردن یک حزب سوم و اشارهی تلویحی به
اقدامی دیگر برای نامزدی ریاستجمهوری ضمن سخنانش در کنفرانس اقدام سیاسی
محافظهکاران در  28فوریه ،تصریح کرد که ادامه خواهد داد .این امر به کشمکشهای
شدیدتر برچینندگان با بازیکنندگان منتهی خواهد شد؛ بازیکنندگانی که خواستار
پیوند نزدیک با سرمایهی بزرگ هستند.
مبارزات سیاسی و ایدئولوژیکی که در پی خواهند آمد ،میتوانند گشایشهایی را
برای نیروهای بهواقع فاشیستی پیش نهند .تابهحال این نیروها در بهراهاندازی یک
رهبری ملی باورپذیر شکست خوردهاند .باوجوداین ،دیر یا زود ،از وابستگی به
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هویوهوسهای یک شبهمیلیاردر دمدمیمزاج و خودبین خسته خواهند شد؛ چه برسد
به فرصتطلبیِ آشکار ابنالوقتهایی همچون هالی و کروز .اما در زمان حاضر،
فاشیستها میتوانند به بهرهبرداری از جریاناصلیسازی زمینههای راست افراطیشان
ادامه دهند؛ دراینحین ،دنبالهی دولت کلینتون-اوباما در واشینگتن بیشک فرصتهای
جدیدی برای کلّ راست افراطی فراهم خواهد کرد.
بیزاری اَبرشرکتها از یورش به کاپیتول این واقعیت را برجسته میکند که شرایط
همانند اوضاع ایتالیا در دههی  1920یا آلمان ده سال پس از آن نیست .سرمایهی
بزرگ –چه در ایاالت متحده ،چه اروپا -بههیچوجه آنقدر درمانده نشده است که بر
راهحلهای اقتدارگر ایانه قمار کند ،چه برسد به فاشیسم .چرا باید چنین کند؟ رهبران
کارگران سازمانیافته در برابر تهاجم نولیبرالی به نسل گذشته گردن نهادهاند و بهسستی
به حمالت مهلکی واکنش نشان دادهاند که به مشاغل ،مزدها ،شرایط کار ،ایمنی –در
واقع ،خود زندگی -از زمان پیدایش پاندمی شده است.
بااینهمه ،دو دلیل وجود دارد که به بیمیلی فعلی سرمایهی بزرگ نسبت به
پشتیبانی از اقتدارگرایی راست افراطی ،با خاطرجمعی واکنش نشان ندهیم .یکم،
شرایط ،بهویژه در ایاالت متحده ،میتواند رو به وخامتِ بیشتر نهد .رعنا فروهر از
سیانان و فایننشالتایمز ،از طریق پیوند بین حباب بیتکوین ،افول امپریالیستی 6
ژانویه و سیاستهای افزایش عرضهی پول توسط فدرال رزرو ،پیشآگهی شگفتآور زیر
را مطرح میکند:
«افزایش محبوبیت رمزارزهای بهشدت بیثباتی همچون بیتکوین...
شاید بهتر است بهعنوان یک نشانهی اولیه از نظم جهانی جدیدی تفسیر شود
که در آن ایاالت متحده و دالر نقش کماهمیتتری خواهند داشت ...ظهور
بیتکوین این واقعیت را بازتاب میدهد که برخی از بخشهای اجتماع
سرمایهگذاران بر این باورند که ایاالت متحده بهنحوی به عاقبت آلمان
وایماری دچار خواهد شد؛ چنانکه سیاست پولی بحران مالی پسا 2008-که
برای باثباتسازی بازارها طراحی شده بود ،راه را برای پولیسازی بدهیهای
روبهافزایش دولت ایاالت متحده باز کرد)80(».
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توانفرساییِ بحرانهای چندجانبه که امروز در برابر سرمایهداری قرار دارند ممکن
است بخشهایی از طبقهی حاکم را ترغیب کند به حملهای حتا بیرحمانهتر به کارگران
دست بزنند و بکوشند از جنبشهای فاشیستیِ بهقدر کافی قدرتمند برای برافروختن
این حمله استفاده کنند .ما هم اکنون نیز شاهد چیزی هستیم که اوگو پالییتا
«سفتوسختسازی اقتدارگرایانه» دولتهای سرمایهداری لیبرالی مینامد .فرانسهی
دوران مکرون با انبوهی از تدابیر سرکوبگرانه و تهاجم ایدئولوژیک به ملغمهی پوچ
«اسالم-چپگرایی» ،نمونهای قابلتوجه است )81(.الیحهی پلیس دولت جانسون و
حمالتی که متوجه مهاجرانند بخشی از همین فرآیند هستند .بحثهای کالسیکی که
ضدفاشیستها در طول پنجاه سال گذشته مطرح کردهاند آن است که تاریخ به ما
میآموزد باید بهمحض ظهور فاشیستها ،در برابرشان بسیج شویم و بکوشیم پیش از
آنکه آنقدر قدرت بگیرند که نتوانیم بهآسانی شکستشان دهیم ،آن را درهم بکوبیم.
1

دوم ،خطر پیشبینی خودمحققکننده وجود دارد :ممکن است راست افراطی نظام
سیاسی را بهقدری بیثبات کند که بخشهایی از طبقهی حاکم شروع به استقبال از
فاشیستها بهعنوان نیروی قادر به احیای نظم کنند .شبهفروریزیهایی که سیاست
ایاالت متحده و بریتانیا پس از  2016متحمل شدند ،نشان میدهد که چگونه تغییرات
بهظاهر کوچک در یک نظام پیچیده میتوانند از دگرگونیهای ناگهانی و سرسامآور
عنان بردارند.
نبرد با فاشیسم از پایین
بنابراین حق با پل میسون است وقتیکه میگوید« :باید با واقعیت مواجه شویم.
برای فاشیسم امریکایی پایهای در تودهی پلبینها وجود دارد؛ و ترامپ تصمیم گرفته
آن را رهبری کند هرچند که پروژهی سیاسی و طرزعمل خود او در ابتدا فاشیستی

 - self-fulfilling prophecy .1اصطالح روانشناسی برای فرآیندی است که انتظارِ «در اصل» اشتبا ِه یک فرد
یا هستی اجتماعی در خصوص رفتار یک فرد یا هستی اجتماعی دیگر ،در نهایت سبب میشود دومی ،همان رفتار
مورد انتظار را بروز دهد .پیشگویی خودشکوفا ،پیشگویی خودکامبخش و پیشبینی خودشکوفا نیز ترجمه شده
است.
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نبود؛ و هرچند که میان نخبگان اَبرشرکتهای جریان اصلی حمایت ناچیزی از این
پروژه میشود» )82(.چالشی که پیشِ روی چپ رادیکال و انقالبی –نهتنها در ایاالت
متحده بلکه در سطح بینالمللی -قرار دارد این است که چگونه به مصاف این تهدید
فزایندهی خطرناک و مداوم برود .استراتژی میسون ،افزایش ظرفیتهای سرکوبی دولت
و اتحاد با میانهی لیبرال است:
«می توانم موضع لنینیستی را بفهمم :دولت ،بازوی بورژوازی است و ما
می خواهیم آن را خرد کنیم .اما در قرن بیستم ،تمامی احزاب مارکسیستیِ
مواجه با فاشیسم ،که بهواقع زیر ضرب دشمن قرار داشتند ،دریافتند :الف)
خشونت ضدفاشیستی کافی نیست –این خشونت نمیتواند با مشخصات
تهاجمی ،تحرکپذیر و لغزندهی آن دستبهگریبان شود؛ ب) باید دولت را به
دفاع از دموکراسی و حاکمیت قانون فرابخوانید ...شما با طبقهی سرمایهدار
درافتادهاید .ما یا استراتژی سرنگون کردن آنها را اتخاذ میکنیم ،که اگر
چنین قصدی دارید برای شما در برابر  75میلیون رأیدهندهی سالحبهدستِ
ترامپ آرزوی موفقیت دارم؛ یا تقسیمات درون طبقهی حاکم را درمییابیم
و از فضایی استفاده میکنیم که دموکراسی برای بسیج جنبش چپ و
کارگران فراهم میکند؛ و اینگونه میتوانیم از آنچه در دست داریم ،دفاع
کنیم...
هانا آرنت فاشیسم را با عنوان "اتحاد موقت نخبگان و اراذل" توصیف
کرد )83(.این بهمعنای دقیق کلمه همان چیزی است که در  6ژانویه روی
داد ...درسهای اروپا در دههی  ،1930آن است که تنها چیزی که اتحاد
نخبگان و اراذل را شکست میدهد ،یک اتحاد موقت بین میانه و چپ است.
و اینکه زمانی که این اتفاق بیفتد –همانطور که در فرانسه و اسپانیا بین
سالهای  1934و  1936رخ داد -شما تنها پیروز انتخاباتها نخواهید بود
بلکه میتوانید فرهنگ ضدفاشیستی تودهای نیز بیافرینید)84(».
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علیرغم تمام موضوعاتی که نوشتههای میسون روشن میکنند ،این استراتژی ،یک
اشتباه مصیبتبار است .پیش از هر چیز ،دوگانگیای که او ارائه میکند نادرست است.
در نهایت ،تنها یک انقالب سوسیالیستی که به سرمایهداری پایان میدهد میتواند
تهدید فاشیسم را از بین ببرد .بااینحال ،البته که در زمان حال حاضر باید «از فضایی
استفاده کنیم که دموکراسی [ ]...فراهم میکند» .تروتسکی در نقد خود به سیاست
استالینیستی «دورهی سوم»  -سیاستی که رفرمیسم را یکسان با فاشیسم میدانست-
با تأکیدی که بر اهمیت دفاع جنبش کارگران از این فضا میکند ،یکی از درخشانترین
روشنبینیهایش را بهنمایش میگذارد:
«کارگران در طی دهههای متمادی ،درون دموکراسی بورژوایی ،با
بهرهبرداری از آن و مبارزه در مقابل آن ،دژها و پایگاههای دموکراسی پرولتری
خود را بنا نهادهاند :اتحادیههای کارگری ،احزاب سیاسی ،باشگاههای آموزشی
و ورزشی ،تعاونیها و غیره .پرولتاریا نه در درون محدودیتهای رسمی
دموکراسی بورژوایی ،بلکه تنها از مسیر انقالب میتواند به قدرت دست بیابد:
هم نظریه هم تجربه این مسأله را بهاثبات رساندهاند .و این برجوباروهای
دموکراسی کارگری درون دولت بورژوایی مسلماً در مسیر انقالبی ،نقش
اساسی دارند)85(».
بهرغم دگرگونیهای زندگی طبقهی کارگر در سرمایهداری پیشرفته از دههی
 1930بهبعد ،بنابر دالیلی که تروتسکی برمیشمرد دفاع از دموکراسی بورژوایی،
ضرورت اساسی خود را حفظ کرده است .بااینحال ،او استدالل میکند که برای این
امر ،شیوهی مبارزهی طبقاتی الزم است ،نه همدستی طبقاتی .استراتژی جبههی مردمی
که انترناسیونال کمونیستی در سال  1935اتخاذ کرد ،پس از شکست مصیبتبار
سیاستگذاری پیشین اش در آلمان ،به اتحاد بین جنبش کارگران و بورژوازی لیبرالی
منتهی شد .استراتژی یادشده ،اساس رهیافتی است که میسون از آن طرفداری میکند؛
و این نیز به فاجعه ختم خواهد شد ،درست همانطور که در دههی  1930اتفاق افتاد.
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برای آنکه بفهمیم چرا اینگونه است ،به  6فوریه  1934در پاریس بازمیگردیم.
کامیابی اتحادیهها در کنار زدن داالیه موجب شد ارتجاع قدرتمندتری در چپ ظهور
کند .برایان جنکینز و کریس میلینگتون در پژوهشهای قانعکنندهیشان در زمینهی
 6فوریه مینویسند:
«احزاب کمونیست و سوسیالیست بالفاصله اقدامات اتحادیهها را با عنوان
کودتای نافرجام فاشیستی مورد نکوهش قرار دادند .حزب کمونیست بهمنظور
آنکه یک ضربهی متقابل سریع وارد کند ،در  9فوریه تظاهراتی سازمان داد
که در خالل درگیریهای خشونتآمیز آن با پلیس ،چهار نفر جان باختند...
با وجود این ،در  12فوریه لحظهی سرنوشتساز برای چپ فرارسید .در آن
1

روز ،حزب سوسیالیست و اتحادیهی کارگران س.ژ.ت .فراخوان به یک
اعتصاب عمومی دادند .حزب کمونیست قصد نداشت به این اقدام بپیوندد .در
عوض ،به محکوم کردن رقیباش ،حزب سوسیالیست ،بهعنوان شریک جرم
در قتل کارگران در  9فوریه ادامه داد .بااینحال ،حزب کمونیست نمیتوانست
از این امر جلوگیری کند که اعضایش بهصورت خودبهخود با همتایانشان از
حزب سوسیالیست در خیابانهای پاریس درهم آمیزند .این ابراز وحدت میان
اعضای ردهپایین ،امیدها را برای ائتالف باال برد؛ اما قرار نبود همکاری رسمی
قریبالوقوع باشد .بااینهمه ،تا ژوئیه  ،1934احزاب سوسیالیست و کمونیست
یک اتحاد رسمی علیه فاشیسم شکل داده بودند :گردهمایی مردمی .سال
آتی ،ائتالف تا جایی گسترش یافت که حزب رادیکال را نیز شامل میشد.
این "جبههی مردمی" در ژوئن  ،1936با انتصاب لئون بلوم بهعنوان اولین
نخستوزیر فرانسه از حزب سوسیالیست ،به پیروزی انتخاباتی دست
یافت)86(».

CGT [Confédération Générale du Travail] .1؛ کنفدراسیون عمومی کار :فدراسیونی تأثیرگذار و با
سابقه از اتحادیههای کارگری در فرانسه
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بنابراین 6 ،فوریه به قطبیدگی بیشتر هم بهسوی راست هم بهسوی چپ منجر شد؛
یعنی آغاز رخدادی که پیکستون «جنگ داخلی مجازی فرانسه در اواسط دههی
 »1930مینامید )87(.اما جنکینز و میلینگتون بیدرنگ تأکید میکنند «تظاهرات
ترکیبشدهی سوسیالیستها و کمونیستها در  12فوریه  1934بسیار بزرگتر از
تظاهرات  6فوریه بود و عالوهبراین ،پژواک بلندتری در سرتاسر فرانسه داشت ...موجی
از همبستگی ،کشور را فراگرفت و در  346مکان محلی تظاهرات و اعتصابات بهوقوع
پیوستند» )88(.وحدت بهمیزان زیادی از طریق فشار از پایین به رهبران حزب
سوسیالیست و کمونیست تحمیل شده بود (در واقع ،گروه کهنهسربازان کمونیست
جنگ ،همراستا با سیاست «دورهی سوم» ،در راهپیمایی  6فوریه شرکت کرده بودند).
بااینحال ،گسترش گردهمایی مردمی تا دربرگیری رادیکالها و تشکیل جبههی
مردمی ،برخالف آنچه روایت میسون بدان اشاره میکند ،فرجام طبیعی این فرآیند
نبود .سوسیالیستها و کمونیستها احزاب طبقهی کارگر و اسماً مارکسیستی بودند.
درحالیکه رادیکالها حزب مسلط از جمهوری سوم بودند .تروتسکی آنها را اینگونه
توصیف میکند« :آلت سیاسی بورژوازی بزرگ که به بهترین طریق با سنّتها و
پیشداوریهای خردهبورژوازی وفق داده شده است» )89(.اتحاد با رادیکالها در عمل
بدان معنا بود که منافع طبقهی کارگر تابع منافع سرمایهی فرانسوی آورده شود.
این مسأله در می-ژوئن  1936نمایان شد؛ زمانی که پیروزی انتخاباتی جبههی
مردمی موجی از اعتصابات تودهای و اشغال کارخانهها را برانگیخت .دولت جدید که
برای اطمینان بخشیدن به بازارهای مالیِ سراسیمه اشتیاق داشت ،پایانبخشی به
اعتصابات را در اولویت قرار داد؛ طبق توافقات ماتیگنون امتیازات قابلتوجهی اعطا شد؛
بهویژه افزایش دوازده درصدی دستمزد و تعطیالت دوهفتهای ساالنه بههمراه پرداختی.
بااینحال ،تأثیر این امتیازات بدینصورت بود که پیوندهای میان کارگران بسیجشده را
درهم شکست؛ این در حالی بود که دولت جدید با فرار بیوقفهی سرمایه ،کاهش ارزش
فرانک و تورم روبهافزایش –یعنی وقایعی که دستاوردهای ژوئن  1936را تحلیل
میبردند -دستوپنجه نرم میکرد .بدینترتیب کابینهی بلوم یک سال دوام آورد.
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از قضا ،داالدیه ،قربانی سیاسی  6فوریه ،کسی بود که با جایگزین کردن دولت
بسیار کوتاهعمر بلوم در دور دوم ،با یک ائتالف از راست میانه در آوریل  ،1938در
نهایت جبهه ی مردمی را از پا درآورد .داالیه که از حق حکمرانی با احکام اجرایی
بهرهمند بود ،حقی که پارلمان از بلوم دریغ کرده بود ،بهطرق متعدد مسیر دومرگ را
1

ادامه داد .داالدیه در سپتامبر  1938قرارداد مونیخ را با هیتلر امضا کرد ،در نوامبر
همان سال یک اعتصاب عمومی را درهم کوبید و در اوت  1939حزب کمونیست را
غیرقانونی اعالم کرد .همانگونه که اغلب اتفاق میافتد ،افزایش قدرتهای اجرایی
دولت ،سالحهای جدیدی را برای استفاده علیه چپ آماده کرد .طبق بررسیهای
جنکینز و میلینگتون:
«میتوان استدالل کرد در سال  ،1938چپ فرانسه شکست خردکنندهی
مشابهی [با شکست طبقهی کارگر آلمان پیش از آنکه هیتلر به قدرت برسد]
متحمل شد .امیدها و قوایی که جنبش جبههی مردمی تحریک کرده بود،
تلف شدند ،دستاوردهایش پس گرفته شدند و یک عکسالعمل
محافظهکارانهی غضبناک در شرف وقوع بود .دیکتاتوری داالدیه که از
ضدکمونیسم زهرآگین مایه میگرفت و از طریق استفادهی فراگیرِ احکام
اجرایی اِعمال میشد ،بهشکلی فزاینده محافظهکارانه و اقتدارگرایانه بود .خود
حزب رادیکال ،با اتخاذ مواضع یهودستیزانه و اجتماعاً واپسگرایانه ،بهطور
مشابهی به راست نقلمکان کرد .این امر شبهاتی پیرامون این خیال
برمی انگیزد که حزب رادیکال یکی از پدافندهای کلیدی جمهوری در برابر
فاشیسم بوده است)90(».

 .1قراردادی که در سال  1938بین بریتانیا ،ایتالیای موسولینی ،فرانسه و آلمان نازی به امضا رسید و توافق شد
بخش آلمانینشین چکسلواکی به خاک آلمان ضمیمه شود .هدف از این قرارداد جلوگیری از اقدامات تهاجمی آلمان
نازی بود.
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همانطور که میدانیم ،بلیتسکریگ آلمانیها در می-ژوئن  1940بود که
جمهوری سوم را نابود کرد ،نه راست افراطی فرانسه .در  10ژوییه  ،1940پارلمان
جبههی مردمی به قدرت کامل برای مارشال فیلیپه پتن رأی داد؛ کسی که رژیم
تحتامر او مشتاقانه با نازیها همکاری و در هولوکاست مشارکت میکرد .روزنامهنگار
لیبرال ،ویلیام اِل شیرِر ،مینویسد نتیجهی رأیگیری «قاطعانه بود 569 :رأی موافق،
 80رأی مخالف و  17رأی ممتنع .اکثریت سوسیالیستها و نمایندگان حزب رادیکال،
دو حزبی که دو نسل بود گرانیگاه جمهوری را تشکیل میدادند ،به اکثریت
محافظهکاران پیوستند تا شمار آرای مثبت را افزایش دهند»)91(.
بنابراین ،بهدشواری بتوان گفت تجربهی فرانسه در دههی  1930به ما توصیه
می کند «یک اتحاد موقت بین میانه و چپ» ،راه شکست فاشیسم است .میانه نهتنها
استقامت نورزید بلکه خیانت کرد .این قضاوت تاریخی زمانی تقویت میشود که ماهیت
«میانهی افراطی» معاصر را در نظر بگیریم .نمایندگان سیاسی اصلی آن ،شامل هیالری
کلینتون ،باراک اوباما ،جو بایدن ،تونی بلر ،گوردون براون ،دیوید کامرون ،انگال مرکل،
امانوئل مکرون و ماتئو رنتسی میشوند .این افراد ادارهکنندگان نظم نولیبرالی معاصر
هستند .ناکامی ایشان سرچشمهی بحران حاضر است .اتحاد با کسانی نظیر آنها باعث
میشود راست افراطی حتا راحتتر از آنچه که هماکنون هست ،خود را بهعنوان
چالشگر واقعی وضع موجود ارائه کند.
پس جایگزین چیست؟ میسون مینویسد «خشونت ضدفاشیستی کافی نیست».
اما استفاده از چنین عباراتی اشتباه است زیرا بهطور ضمنی به انتخابی ساده از میان
جبههمردمیگرایی ،و اتکا بر گروههای کوچک جنگجویان خیابانی ضدفاشیست داللت
میکند .این در حالی است که گزینهای دیگر نیز وجود دارد –بسیج تودهای برای متوقف
ساختن سازمانیابی و راهپیمایی فاشیستها .این درسی است که مبارزه علیه اتحادیهی
blitzkrieg .1؛ در زبان آلمانی بهمعنای جنگ برقآسا است و اصطالحاً به حمالت نظامی غافلگیرکنندهای گفته
میشود که با تمرکز نیروهای فوقالعاده زیاد زمینی و هوایی بر تعداد معدودی جبهه ،بمببارانهای زودهنگام
فرودگاهها ،حرکت سریع یگانهای زرهی ،جابهجاییهای گیجکنندهی نیروهای پیاده و نفوذ به عمق مواضع دفاعی،
دشمن را از پای درمیآورد .آلمانیها در جنگ جهانی دوم مکرراً از این تاکتیک استفاده کردند.
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فاشیستهای بریتانیا در دههی  ،1930اتحادیهی ضد-نازی در دههی  1970و مبارزات
1

متأخرتر علیه حزب ملی بریتانیا ،اتحادیهی دفاع بریتانیا و اتحادِ بروبچههای فوتبالی،
در خود نهفته دارند)92(.
همانگونه که تروتسکی استدالل میکند ،بنا نهادن یک جنبش ضدفاشیستی
تودهای مستلزم یک جبههی متحد است ،نه یک جبههی مردمی –بهعبارت دیگر،
گردهم آوردن گرایشهای سیاسی مختلف چپ ،رفرمیستی و انقالبی ،و سازمانهای
طبقهی کارگر بهطور عامتر ،بهمنظور بسیج علیه فاشیستها .این بههیچوجه ساده
نیست بهویژه زیرا متحد شدن با سوسیالدموکراسی ،راهی به «میانهی افراطی»
میگشاید .عالوهبراین ،بیشتر احتمال میرود رفرمیستها به حمایت دولت متوسل
شوند و همانطور که تجربهی دههی  1930نشان میدهد ،دولت قدرت فزونییافتهی
خود را علیه چپ بهکار خواهد انداخت .با وجود این ،بدون دخالت نیروهای رفرمیستی
مهم ،توانایی ضدفاشیستها در نفوذ به اعماق زندگی و سازمانهای کارگران بهطرز
مهلکی محدود است.
بنابراین ،راه شکست دادن فاشیستها ،بسیج علیه آنها از پایین بر اساس یک
جبههی متحد از چپ است .بااینحال ،تحلیل ارائهشده در این مقاله ،برهمکنش بین
بحران ،انقالب و ضدانقالب را برجسته کرده است؛ برهمکنشی که سبب ظهور راست
افراطی هم در زمان بین دو جنگ و هم امروز شده است .آن جنبشهای تودهای که در
واکنش به واپاشی نولیبرالیسم پدیدار شدهاند ،از بحران مالی جهانی بهبعد به تحریک
ارتجاع فعلی کمک کردهاند؛ اما این جنبشها نمایانگر قدرتی نیز هستند که راست
افراطی را شکست میدهد .همانگونه که شاهد بودهایم ،عصر فاجعه ،همچنین عصر
عصیانها است .در سال نخست همهگیری ،پیروزیهای مهمی بهدست آمده است –
زندانی شدن رهبران طلوع طالیی فاشیستی در یونان و وارونهسازی کودتا در بولیوی)93(.
اعتراضات «جان سیاهان مهم است» نشان میدهد ضدنژادپرستی تبدیل به یک
نیروی بسیجکننده شده است که پا فراتر از اجتماع سیاهپوستان یا در واقع ایاالت متحده
 - Football Lads’ Alliances .1مجموعهای از اتحادیهها و جریانهای راستگرای افراطی در بریتانیا که در
هواداران فوتبال پایه دارند.
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میگذارد .آگوست نیمتس ،مارکسیست امریکایی افریقاییتبار ،با محاسبهی اینکه در
واقع تنها هشتصد نفر در  6ژانویه به کاپیتول هجوم بردند ،از لیبرالها انتقاد میکند
زیرا:
«اهمیت اقدامات شمار قلیلی را ...بیشتر از شاید  25میلیون نفر از تمامی
رنگها و دیگر هویتها که در بهار و تابستان گذشته ،در بحبوحهی پاندمی
کووید ،19 -در هر گوشهوکناری در امریکا ،برای اعتراض به قتل جورج فلوید
به خیابان آمدند ،نشان میدهند .در سال  ،2020علیرغم پاندمی ،گونهی
بشر در قعر فرونرفته بود؛ چنانچه برخی با روش انزوایشان در دوران پاندمی
می خواهند چنین باور کنیم .فرصت مشارکت در هر کدام از این اقدامات،
بهمعنای دقیق کلمه نسیم مالیمی از هوای تازه

بود)94(»1.

جنبشهایی از این دست میتوانند با احضار بدیلی مترقی و دموکراتیک برای
امپریالیسم نولیبرالی ،فاشیستها را بهزانو درآورند .این تنها شروع بیدار کردنِ قدرتی
است که راست افراطی را جاروب میکند و بهدور میاندازد .اگر این قدرت بهراستی
بسیج شود ،بیش از آخرین نسل ریزههیتلرها تهدیدگر خواهد بود.
متن باال ترجمهای است از:
Callinicos, Alex, 2021, “Neoliberal capitalism implodes:
global catastrophe and the far right today”, International
)Socialism 170 (spring
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 -83به آرنت ،1973 ،فصل دهم مراجعه کنید .در پژوهش آرنت که فاشیسم را در امپریالیسم و
نژادپرستی ریشهیابی میکند ،ارزش زیادی نهفته است.
 -84میسون.b2021 ،
 -85تروتسکی ،1971 ،صص.158-159
 -86جنکینز و میلینگتون ،2015 ،صص.126-127
 -87پاکستون ،1972 ،ص.254
 -88جنکینز و میلینگتون ،2015 ،ص.154
 -89تروتسکی.1935 ،
 -90جنکینز و میلینگتون ،2015 ،ص.169
 -91شیرِر ،1971 ،ص.952
 -92به گزارشهای دو سازماندهندهی ضدفاشیست کلیدی از مبارزات دهههای  1930و 1970
در این منابع مراجعه کنید :پراتین 1978 ،و هولبورو.2019 ،
 -93دربارهی یونان به کنستانتینو 2021 ،مراجعه کنید.
 -94نیمتس.2021 ،
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نقد اقتصاد سیاسی

نولیبرالیسم و حق تنبل بودن
انفعال در مقام مقاومت نزد التزاراتو و آگامبن
تیم کریستینس

1

ترجمهی آرمین عیدی

 .1مدرس در دانشگاه تیلبورگ

نولیبرالیسم و حق تنبل بودن

نولیبرالیسم ستیز رقابتی بی پایانی را در اقتصاد ایجاد کرده است .در این زمینه،
فعاالن بر ارزیابی مجدد تنبلی و انفعال بهمثابه مقاومت تأکید کردهاند .این ایده را
موریتزیو التزاراتو و جورجو آگامبن مطرح کردهاند ،اما به شیوههای مختلف .این مقاله
ابتدا ارزیابی پیشین تنبلی به عنوان رهایی از بالقوگیهای غیرقابل تحقق در
سرمایهداری مالی را توضیح میدهد .با این حال ،ارزیابی تنبلی [توسط] التزاراتو به
نظریههای نولیبرالیِ نوآوری ( )innovationشباهت دارد زیرا با نولیبرالیسم ،پرسونای
مفهومیِ سوژه را که بالقوگیهای آن از وضع موجود کنونی فراتر میرود ،به اشتراک
میگذارد .بنابراین ،همانطور که التزاراتو اشاره میکند ،بالقوگی یک آنتاگونیسمِ نامبهمِ
سرمایهداری نیست .بهمنظور ضدیتِ کافی با نولیبرالیسم ،التزاراتو باید نقش بالقوگی
در سرمایهداری را به پرسش بکشد .آگامبن چنین پروژهای را برعهده گرفته است .بخش
دوم مقاله استدالل میکند که فلسفهی «انفعال بهمثابه نابالقوگیِ» آگامبن ،میتواند بر
نولیبرالیسم و جامعهی نمایش چیره شود.

خیزش اروپایی آینده نه خیزش انرژی ،بلکه خیزش کندی ،عقبنشینی و فرسودگی
خواهد بود.
 فرانکو "بیفو" براردی ،قیام :درباب شعر و مالیهبرای بسیاری ،تحمل اقتصاد معاصر سخت شده است .خویشفرما ،تحت فشار قرار
میگیرد تا سرمایهی انسانی خود را در یک محیط رقابتیِ فزاینده مدیریت کند (فوکو،
تولد زیستسیاست) و این اقتصادِ بیتعطیلی ،بسیاری را به فرسودگی میکشاند (ماالبو؛
براردی ،خیزش :دربارهی شعر و مالیه؛ کری ،سرمایهداری متأخر و پایان خواب) .رقابت
بهرغم زیستمحیط فاجعهبار (لیوِنز و کنیس ،محدودیت های اقتصاد سبز) و پیامدهای
روانی ،منجر به رشد اقتصادی بیوقفه میشود (ارنبرگ ،فرقهی اجرا؛ استیگلر،
برونریزی) .جنبشهای مقاومتِ معاصر با تأکید بر ارزیابی مجددِ بطالت ،واکنش نشان
میدهند (استیلینوویچ ،در ستایش تنبلی؛ کرایسس-گروپ ،مانیفست علیه کار؛
شوکائیتیس ،آموزش کار نکردن) .محبوبیتِ امتناع و خروج از کارِ پساکارگرگرایانه
(هارت و نگری ،امپراتوری؛ تیلر ،امتناع از کار) تا حدی توضیح داده شده است.
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مقاله ی من بر دو طرفدار امروزیِ انفعال تمرکز دارد :موریتزیو التزاراتو و جورجو
آگامبن .ابتدا استدالل التزاراتو در مورد تنبلی را ترسیم میکنم ،زیرا روایت وی از همه
شهودیتر است و با خطابهی امتناع از کار در «مارکسیسمِ ضد کار» همخوانی دارد
(تیلر ،امتناع از کار ص .)2 .التزاراتو معتقد است که نولیبرالیسمِ معاصر برخی از اشکال
زندگی را به روش غیردموکراتیک به زیان دیگر [اشکال] برمیگزیند .بازارهای مالی
تصمیم میگیرند که کدام شیوهی زندگی ماندنیست و کدام «اعتباری ندارد» .تنبلی
بهعنوان امتناع از کار ،این مکانیسم را مختل میکند و در نتیجه امکان راههای جدید
زندگی خارج از سرمایهداری را میگشاید .التزاراتو سپس خواستار جامعهای میشود که
در آن انسان دربارهی محتوای زندگی تصمیمگیری کند ،نه امور مالی.
دوم ،من از توصیف آگامبن در مورد جامعهی نمایش استفاده میکنم تا اشکاالت
بحث التزاراتو را نشان دهم .اولین مورد ،ترویج تنبلی توسط التزاراتو است که بهراحتی
در درک نولیبرالی از بالقوگی بهمثابه نوآوری ادغام میشود .این قرابت مشکل عمیقتری
را منعکس میکند ،این که التزاراتو به طور رادیکال معنای سوبژکتیویته و بالقوگی را
به پرسش نمیکشد .این نقد منجر به توسعهی نظریهی نابالقوگی ( )impotentialityو
بیعملی ( )inoperativityآگامبن بهعنوان شکلی از مقاومت انفعالی میشود .من ابتدا
نظریهی مقاومت آگامبن بهعنوان درجه اول نابالقوگی  -یعنی تعلیق واقعیت با
اجرا()performanceی فعاالنهی هیچ کاری نکردن را مورد بحث قرار میدهم .با این
حال این نابالقوگی ،درست مانند تنبلیِ التزاراتو توسط جامعهی نمایش جذب میشود
و بنابراین بیتأثیر است .در نتیجه آگامبن [این] کاربست را با معرفی نابالقوگیِ درجه
دوم یا تعلیقِ «تعلیقِ واقعیت» برای ترسیم شکل زندگی بیعمل تکرار میکند.
التزاراتو :تنبلی بهمثابه رهاییِ بالقوگی
نولیبرالیسمِ مالی همچون سیاستِ غیردموکراتیکِ ممکن
التزاراتو ( )2004از فلسفهی بالقوگیای شروع میکند که در آثار اولیهاش در مورد
گابریل تارد تکوین پیدا کرد .جهان از مونادهای الیبنیتسی تشکیل شده است که
هریک دارای ظرفیت اختراع جهانهای ممکن هستند« .موناد به خودی خود دارای یک

نولیبرالیسم و حق تنبل بودن

عنصر تکوینیِ ایده آل ،یک نیروی درونی است که منبع تغییرات خود ،خلقِ حالتهای
بودن و جهانهای خاص خود است» ( .)30با این حال ،التزاراتو از الیبنیتس فاصله
میگیرد .برای الیبنیتس ،خدا در آغاز بهترین جهان ممکن را انتخاب میکند و
دیگریها [دیگر جهانها] را به نیستی محکوم میکند .اما از نظر التزاراتو ،قلمرو
جهانهای ممکن با جهان واقعی همزیستی دارند .نه خدایی متعال ،بلکه تعاملِ
درونماندگار بین دو موناد بهطور مداوم تصمیم میگیرد که کدام جهان به واقعیت
تبدیل میشود و کدام یک بالقوه باقی میماند .از این رو جهان نه یک هماهنگی از
پیشتعیینشدهی الهی ،بلکه چندصداییِ چندین نیروی مستقل است که خود را با سایر
نیروها هماهنگ میکنند.
به گفتهی التزاراتو (نشانهها و ماشینها ،صفحه  ،)71هر سیستم اجتماعی فقط یک
ماشین انتخاب است که واقعیت را به گونهای ساختار میدهد که برخی از شیوههای
زندگی را شامل میشود و برخی دیگر را حذف میکند .در جامعهی سرمایهداری ،رفتار
بسته به ظرفیت آن برای انباشت بیشتر سرمایه ،برانگیخته یا بازداشته میشود .برای
مدلِ سودآوری نولیبرالِ معاصر ،هژمونی سرمایهی مالی ضروری است (التزاراتو،
حکومت کردن با بدهی صفحه  .)214به جای استثمارِ نیروی کار از طریق سود که
تولید کاالهای مصرفی را میطلبد ،منابع مالی میتواند پول بیشتری را مستقیماً از دلِ
پول ایجاد کند .این امر ظاهراً باعث میشود که نولیبرالیسمِ مالی به جای مطابقت با
خط تولید مونتاژ ،به سمت بهینهسازیِ تفاوت گشوده باشد ،زیرا سود بیشتر به منحصر
بهفرد بودن سرمایهی انسانی بستگی دارد .همانطور که فوکو (تولد زیستسیاست،
صفحات  )60-259نوشت« ،در افق این تجزیه و تحلیل ،ما شاهد ...بهینهسازی
سیستمهای تفاوت هستیم که در آن زمینه برای فرآیندهای متغیر باز میماند ،که در
آن افراد و عملهای [در] اقلیت تحمل میشوند ،که در آن این بازی بیش از آنکه بر
بازیکنان تأثیر بگذارد ،بر قوانین بازی تأثیر میگذارد» .این انحراف از هنجار مجاز است
زیرا فرصتهای سرمایهگذاری جدیدی را فراهم میکند.
نولیبرالیسم مالی در نتیجه سیاستهای ممکنی را به کار میگیرد که در آن
بازارهای مالی حرف آخر را میزنند .مالیه جای خدای الیب نیتس را میگیرد ،تصمیم
میگیرد که کدام جهان بهترین است و سایر جهانها را حذف میکند (التزاراتو،
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انقالبهای سرمایهداری صفحه  .)95این به استانداردِ ارزیابی شیوههای زندگی تبدیل
میشود .این عملیات از نظر سیاسی بیطرف نیست .التزاراتو (حکومت کردن با بدهی،
صفحه  )103حتی آن را غیردموکراتیک مینامد« :حاکمیت مردمی مشروط است ،زیرا
تنها رأیی که اهمیت دارد[ ،رأیِ] بازار و بنگاهِ مالیِ حاکمیتِ بینالمللی است که هر
روز و بهطور همزمان ،ارادهی سیاسی خود را از طریق بازار سهام و اختالف قیمت( the
 )spreadنشان میدهد» .اگر ما بهصورت شهودی دموکراسی را به عنوان [این] ایده
تعریف کنیم که کسانی که تابع یک قاعدهی خاص هستند نیز باید در ایجاد آن مشارکت
داشته باشند ،آنگاه قدرت بازارهای مالی برای تصمیمگیری در مورد اقداماتِ ریاضتِ
اقتصادی یا زنده ماندن تصمیمات سیاسی ،غیردموکراتیک است .برخالف سرمایهداری
صنعتی که در نوع خود غیردموکراتیک بود ،روابط مالیِ سلطه ،غیرشخصی میشود
(التزاراتو ،نشانهها و ماشینها صفحه  .)41سرمایهداری سنتی را افراد قابلشناسایی
اداره میکردند ،اما سرمایهداری مالی را معاملهگرانِ مالیِ غیرپاسخگو ()unaccountable
و الگوریتمهای رایانهای اداره میکنند .اگر سرمایه همچون یک خدای الیبنیتسی عمل
و بهترین جهان را انتخاب میکند ،در این صورت مالیه ( deus absconditusخدای
پنهان) است.
از آنجا که معامالت مالی نسبت به داراییهای پایهای معاملهشده بیتفاوت است،
شیوهی زندگی جاری تهدید میشود (التزاراتو ،حکومت کردن با بدهی ،ص.)141 .
ماشین انتخاب سرمایهداری ،سودآوری را بهعنوان معیار اصلی ارزیابی در نظر میگیرد،
درحالیکه ممکن است برخی فعالیتها ارزشمند باشد ولو آنکه ارزش پولی مستقیم
تولید نکند .به عنوان مثال ،طرفداران علوم انسانی از مطالعهی ادبیات ،هنر و فلسفه بر
اساس ارزش ذاتی آن دفاع میکنند (ناسبام) ،اما این ادعاها در ارزیابی مالی مطرح
نیستند .معامالت مالی نیاز به مقایسهی داراییهای مختلف از طریق معادل پولی دارد
و سایر اشکال ارزش یا به پول یا به یک عامل برونزا تقلیلپذیر است .بنابراین بازار آزاد
لزوماً عادالنهترین یا مطلوبترین نتیجه را از نظر دموکراتیک [بودن] ارائه نمیدهد.
برخالف وعدهی نولیبرالها از پلورالیسم و تفاوت که در نقل قول فوکو پیشبینی شده
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است ،نولیبرالیسم تنها تفاوتهایی را میپذیرد که میتوان از آنها درآمدزایی کرد و
بنابراین بهینهسازی تفاوتها واهی است.
بدهی بهعنوان ابزار اصلی برای طلبکاران عمل میکند تا به طرز موجهی از بدهکاران
خود شیوهی زندگی معتبر و سازنده را مطالبه کنند (التزاراتو ،ساخت انسان بدهکار
صفحات 44-37؛ تیم کریستینس ،بدهی .در  50اصطالح کلیدی در نظریهی فرهنگی
معاصر) هنگامی که کسی درخواست وام مسکن میکند ،بانک در ازای نرخ بهرهی
پایینتر ،شیوه زندگی خاصی را درخواست میکند .این بانک با کنترل رفتار مشتریان
خود ،ریسک عدم بازپرداخت خود را به حداقل میرساند .به همین ترتیب ،مؤسسات
وامدهنده مانند صندوق بینالمللی پول از کشورهای بدهکار اصالحات ساختاری
میخواهد .در نتیجه ،افراد فراتر از ظرفیتهای جسمی و روحی خود کار کنند و از این
رو یک منبع اضطراب ،افسردگی و فرسودگی است (ارنبرگ ،فرقهی اجرا) .گناه
اخالقیاتی برای توجیه این حکومتمداری بسیج شده است .ظاهراً اشتباه در انتخاب
شیوهی زندگی ،اشتباه بدهکار است نه در دستگاهِ انتخابی که اشکال نولیبرالی زندگی
را تجویز می کند« .شکایات [به این ترتیب] به جای روابط قدرت ،علیه خود معطوف
میشود» (التزاراتو ،حکومت کردن با بدهی صفحه  .)187افراد از ناتوانی خود در کار
رقابتی به جای سیاستهایی که باعث رقابت آنها شده انتقاد میکنند .فقط تفاوتهایی
که میتوانند به رانت مالی تبدیل شوند مجاز هستند ،بنابراین تفاوتهای غیرمالی باید
در جهت سازگاری ،نظم گیرند« .خط مونتاژِ نشانهای نهتنها دانش و اطالعات بلکه
نگرشها ،کلیشههای رفتاری و تسلیم شدن در برابر سلسلهمراتب را نیز تولید میکند»
(نشانهها و ماشینها صفحه .)71
گسستن از منطق مالیه
التزاراتو (مارسل دوشان و امتناع از کار ،صفحه  ،)5به منظور ابداع بدیلی برای
بسیج همگانی نولیبرالی انرژی ،به تاکتیک کارگرگرایانهی امتناع از کار روی میآورد.
ایدهی اصلی این است که سرمایه از زندگی بهرهکشی میکند ،اما زندگی همواره
خودبسنده است .بدنها بسیار بیشتر از آنچه سرمایه از آنها میخواهد ،توانایی دارند.
ساخت جهانهای احتمالی از تعامل مونادها سرچشمه میگیرد (انقالبهای
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سرمایهداری ،صفحات  ،)5-34که سرمایه به عنوانِ فقط یک نیروی خارجی سعی
می کند خالقیت آن مونادها را برای منفعت خود تصاحب کند .بنابراین سرمایه صرفاً
مانعی برای بالقوگی است.
به گفتهی التزاراتو (مارسل دوشان و امتناع از کار ،صفحه  ،)46عملِ تنبلی زندگی
را از خواستههای سرمایهدارانهی تولید جدا میکند و درنتیجه بالقوگیهای
مسدودشدهی قبلی را آزاد میکند« :عمل تنبل به طور غیرقابلمقایسهای "غنیتر" از
عمل سرمایهدار است ،زیرا دارای بالقوگیهایی است که نمیتوان آنها را به تولید
اقتصادی تقلیل داد ،اما این به شدنِ نامعینی گشوده میشود که باید آن را بسازیم،
اختراع و حفظ کنیم» .التزاراتو از منظر پدیدارشناسی ،تنبلی را با تجربهی خالقیت در
اوقات فراغت برابر میداند .بهعنوان مثال ،برخی از افراد درخشانترین ایدههای خود را
نه هنگام کار ،بلکه شب ،هنگام خوابیدن در رختخواب ارائه میدهند .هنگامی که ذهن
از خدمت به وظیفهای خاص رها میشود ،افکار بدون نگرانی از کارکرد در همهی جهات
پرسه میزنند .تخیل برای گردش در میان ایدهها آزاد است .این اوقات فراغت به ما
نشان میدهد که وقتی ذهن برای یک پروژهی از پیشتعیینشده کار نمیکند ،چه
تواناییای دارد .ازاینرو تنبلی صرفاً نفی وضعیت کنونی و یا کاری کسالتآور نیست،
بلکه معرفی بالقوگی های ناهمگنی است که از وضعیت واقعی امور فراتر میروند .این
[امر] ،ساختارهای هویت فعلی را منکر میشود تا پتانسیلی خالق و در عین حال تحقق
نایافته را آشکار سازد« .نه» خطاب به قدرت ،دیگر نه خروج برای یک ستیز دیالکتیکی
بلکه گشایشی است برای یک شدن» (انقالبهای سرمایهداری صفحه .)19
فیگور نمونه ی تنبلی برای التزاراتو ،مارسل دوشان است .در سال  ،1923دوشان
(دوشانِ نشانه ،صفحه  )167نقاشی را متوقف کرد و با تجلیلِ تنبلی و ایجاد هویتهای
متعدد برای خود ،زندگی خود را به یک اثر هنری تبدیل کرد .بهعنوان مثال ،او شخصیت
رُز سلوی ،زنی یهودی ،را ساخت و برخی از آثار خود را با آن نام امضا کرد ( .)51امتناع
سرسختانهی وی از تسلیم شدن در برابر خواستههای کار مولد ،این فرصت را به او داد
تا هویتها یا جنبههایی از خود را که در غیر این صورت آشکار نمیشد توضیح دهد.
ازاینرو هنر به ابزاری برای خود-سوژهسازی تبدیل شد :دوشان به جای این که به
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جامعه یا سرمایه اجازه دهد تصمیم بگیرد چگونه زندگی خود را شکل دهد ،معیارهای
خود را برای ارزیابی زندگی توسعه داد .ماشین گزینشِ سرمایهداری به نفع روشهای
جدید و ناهمگنِ گزینش مختل شد.
حاضر-آماده()ready-madesهای دوشان بخشی از این پروژه هستند .بر اساس
تفسیر کاری-نظری رابرتز (ناملموس بودن فرم :مهارت و مهارتزدایی در هنر پس از
حاضر-آماده ،صفحات  ،)98-81حاضر-آمادهها دیالکتیک مهارت و مهارتزدایی در هنر
و درنتیجه تمام تولیدات سرمایهداری را آشکار میکنند .سرمایهداری تمایل دارد که
کارگران را به لحاظ تکنولوژیک به نحوی که نیروی مقاومت آنها را به حداقل برساند،
مهارتزدایی کند .هنگامی که شیوهی تولید سرمایهداری به کارگران کمتر ماهر نیاز
پیدا میکند ،آنان به دلیل تغییرپذیریشان ،قدرت چانهزنی کمتری دارند .حاضر-
آمادههای دوشان این فرایند را برای هنرمند تکرار میکنند اما آن را به رهاشدن
«بالقوگی مطلق» ( )totipotentialityانسان پیوند میدهند .همانطور که همه میتوانند
کارهای استاندارد را در خط مونتاژ انجام دهند ،همه میتوانند توالتهای حاضر و
آمادهی مارسل دوشان را خریداری کنند و آن را به عنوان یک هنرِ حاضر-آماده نمایش
دهند .در هنر سنتی ،بالقوگی مطلق انسان در یک مهارت خاص که نیاز به آموزش
دارد ،تنظیم شده است درحالیکه مهارتزداییِ دوشانی اقتدار هنرمندِ ماهر را تضعیف
میکند ( .)116با این حال ،برخالف بیگانگی ناشی از مهارتزداییِ سرمایهداری ،پروژهی
دوشان با هدف دموکراتیزه کردن و رهایی پتانسیل نیروی انسانی از هنرهای ماهرانه و
نظم هنری انجام شده است .از آنجا که ماده بهدلخواه انتخاب میشود ،نیازی به
مهارتهای فنی یا فضیلت هنری نیست (مارسل دوشان و امتناع از کار صفحه .)27
محصول نهایی منجر به نبوغ خالقانهای نمیشود که در یک اثر هنری به نمایش گذاشته
میشود ،بلکه در عوض تنها کمکاری دوشان را در انتخاب مادهی خود نشان میدهد.
حاضر-آماده تنبلی را به نمایش میگذارد اما نه بهعنوان انفعالِ کامالً منفی .هنگامی
که بالقوگی انسان دیگر تابع نظم و انضباط فنی نباشد ،میتواند آزادانه اشکال جدیدی
از زندگی را توسعه دهد.
حاضر-آمادهها با تقویت عنصر غیرشخصیِ تولید هنری ،اسطورهی هنرمند نابغهای
را که به عنوان یک نفس از پیشتعیینشده ،به شکلی در موضوع پی میبرد ،زیر پا
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میگذارند .آنها کار غیر هنری پشت همهی آثار هنری را نمایان میکنند (رابرتز صفحه
 .)147در نقاشیهای کالسیک ،هیچکس نمیداند یا اهمیتی نمیدهد که چه کسی
رنگ و بوم را ساخته است ،اما برای حاضر-آمادههای دوشان فوراً آشکار است که نیروی
غیر هنری در خلق اثر هنری نقش دارد .برخوردهای اجتماعیِ پیشاذهنی ،آثار هنری
تولید میکند و مارسل دوشان فقط همچون میانجی ( )mediumعمل میکند .بنابراین
هویت هنرمند از هرگونه ویژگی از پیشتعیینشده تهی میشود تا جایی برای تولید
هویت های جدید ایجاد شود .مارسل دوشان زندگی خود را به یک بوم سفید تبدیل
میکند که بر روی آن نیروهای پیشاذهنی متعددی میتوانند داستانهای خود را
بنویسند.
به گفتهی التزارتو (مارسل دوشان و امتناع از کار صفحه  ،)29این امر در نهایت به
تغییر ارزش همهی ارزشها منجر میشود .آثار هنری دوشان تکرار یک تجربهی
سوبژکتیوِ منحصر به فرد است که از طریق آن ،عموم میتوانند به حوزهی تنبلیِ مشابهی
برای توسعه سوبژکتیویتههای خود دسترسی داشته باشند ( .)41هیچ ارزش از
پیشتعیینشده ای برای قضاوت در مورد اثر هنری مانند مهارت هنری یا ارزش پولی
وجود ندارد .این امر باعث میشود مخاطبان استانداردهای خود برای ارزشگذاری به
آثار هنری و در نتیجه زندگی خود را توسعه دهند .دوشان عمداً یک ابژه را از حالت
متداول خارج میکند و آن را در موقعیت جدیدی قرار میدهد تا امکانات جدید آن ابژه
و زندگی افرادی را که در باب آن میاندیشند در نظر بگیرد .بنابراین طرحِ تنبلی التزاراتو
دو بیعدالتی نولیبرالیسم مالی را رفع میکند« :سیاستهای غیردموکراتیکِ ممکنِ»
آن و اتکا به بدهی و گناه.
اوالً اگر مشکل سرمایهداری نولیبرال یک سیاست غیردموکراتیکِ ممکن است،
تنبلی دوشان یک شکل کافی از مقاومت است ،که وضعیت کنونی امور را با
استانداردهای ثابت خود میگسلد تا راههای جدیدی برای خود-سوژهسازی نشان دهد.
حاضر-آمادهها مخاطبان را وامی دارد تا استانداردهای خود را برای کنش ارزشمند در
نظر بگیرند ،بنابراین آنها را از منطق مالیه رهایی میبخشد .سوژه نباید محصول
تصمیمات مالی باشد ،بلکه میانجی()mediumای برای مونادهایی است که شیوههای
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جدید زندگی را ایجاد میکنند .از این رو تنبلی این ایده را مختل میکند که جهان به
یک نمونهی متعالی برای تصمیمگیری در مورد بهترین جهان ممکن نیاز دارد .استاندارد
ارزیابی جهانها در یک موناد متمرکز نیست بلکه باید بهدست خود مردم تعیین شود.
دوم ،بدهی باعث ایجاد احساس گناه میشود زیرا مردم را به استانداردهای
غیرممکنِ از پیشتعیینشده در زمینهی ارزشِ اعتبارات تسلیم میکند .زندگی سرانجام
به نبردی علیه استانداردهای اجراییِ غیرواقعیِ بر خود-تحمیلشده تبدیل میشود.
تنبلی این استانداردها را به خود زندگی منتقل میکند و بنابراین با تمام احساساتِ
عدم کفایت مبارزه میکند« .مبارزه علیه اقتصاد بدهی و مهمتر از همه علیه "اخالقیات"
گناه آن ،که در نهایت یک اخالقیات ترس است ،همچنین مستلزم نوعی تغییر سوبژکتیوِ
خاص است ...بیگناهی دوم» (ساخت انسان بدهکار صفحه  .)164تنبلی ،با رد قدرت
مالی بهعنوان خدای الیبنیتسی ،بیگناهی را دوباره مطرح میکند زیرا هیچ معیار
تحمیلی خارجی علیه گناه وجود ندارد .تنها هنجارهایی که چنین موجوداتی از آن
پیروی میکنند هنجارهای خود موجودات هستند.
آگامبن :انفعال بهمثابه اجرای نابالقوگی
التزاراتو (مارسل دوشان و امتناع از کار صفحه  )48در پینوشت مقالهی خود در
مورد مارسل دوشان ،بهصراحت از مفهوم «ناکارایی» آگامبن فاصله میگیرد .در این
بخش استدالل می کنم که التزاراتو در مورد این ناهمانندی حق دارد اما این نظریهی
ناکارایی آگامبن برتر از نظریهی التزاراتو است .ابتدا برخی از مشکالت را در شرح
التزاراتو آشکار میکنم :یعنی اینکه او سرمایهداری معاصر را به اشتباه به نمایش
میگذارد ،که به او اجازه میدهد در جشنهای نولیبرالیِ نوآوری ادغام شود و نقد
اساسیای در مورد بالقوگی و سوژهسازی ندارد .سپس نظریهی آگامبن درمورد جامعهی
نمایش را بهعنوان توصیف مناسبتری از سرمایهداری معاصر پیشنهاد میکنم .دومین
عنصر[ ،یعنی] نقد التزاراتو بر بالقوگی و سوژهسازی ،در عوض من را به نظریهی
نابالقوگیِ آگامبن بهمثابه مقاومت سوق میدهد .من بین نابالقوگیِ درجه یک و درجه
دو تمایز قائل می شوم تا شرایط امکان مقاومت را نشان دهم.
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سرمایهداری معاصر بهمثابه جامعه نمایش
جورجو آگامبن (هوموساکر ،وضعیت استثنایی) بیشتر به دلیل نقد حاکمیت که در
آثارش نظریهپردازی کرده ،شناخته میشود تا سرمایهداری (توسکانو ،مدیریت الهی:
اظهارات انتقادی در مورد پادشاهی و شکوهِ جورجو آگامبن؛ وایت ،فاجعه و رستگاری
صفحه .)127آگامبن استدالل میکند که ایجاد یک شکل اجتماعیشده از حیات
( )biosهمیشه مستلزم حذف کامل حیاتِ طبیعی ( )zōèاست .در ابتدا ،قانون و حیات
( )zōeدو واقعیت کامالً جدا از یکدیگر هستند ،اما در داخل « »biosانسان به یک کار
یا وظیفه ( ،)ergonمقرر میشود  -یعنی ،برای دستیابی به حیات خوب در داخل آن
اجتماع ،باید از بالقوگی خاصی استفاده کرد .با این حال ،حیات طبیعی بستری ضروری
برای حیاتِ خوب در شهر است ،اما در آن دخالت نمیکند .حیات طبیعی در درجهی
اول ،ابژهی رو ابط قدرت است .این که چه کسی شایسته است شامل آن شود بستگی
به اختیار حاکم دارد ،که بر وضعیت استثنایی سلطه دارد تا حقوق موجودات زنده را
تعلیق کند ،و در نتیجه آن را از ویژگیهای «بایوسی»اش محروم کرده و به «حیات
برهنه» تقلیل دهد.
اما وقتی صحبت از سرمایهداری معاصر میشود ،آگامبن بهشدت تحت تأثیر
«جامعه ی نمایشِ» گی دوبور است (وایت ،فاجعه و رستگاری  58–123؛ ابوت ،فیگور
1

این جهان :آگامبن و پرسشِ هستیشناسی سیاسی  . )2–190دوبور (جامعهی نمایش)
استدالل میکند که فتیشیسم کاالیی تا آنجا پیش رفته است که ارجاع به هر واقعیتی
 .1بارکان (استفاده فراسوی ارزش :جورجو آگامبن و نقد سرمایهداری )8-247 ،اشتراک وجهی را میان وضعیت
استثنایی و جامعهی نمایش مسلم میانگارد .او بر این واقعیت تأکید می کند که زبانِ هر دو مورد به وضعیت
نابالقوگی تقلیل می یابند .در این ادعا من از دیکاتر (امپراتوری آنتروپیک) پیروی می کنم که تفاوت وجود دارد،
نخست به این دلیل که وضعیت استثنایی و جامعهی نمایش در فضاهای جغرافیایی مختلف محدود شده اند .منطقی
است که یک مرکز خرید را بهعنوان یک نمایش و یک اردوگاه زندان را بهعنوان یک وضعیت استثنایی توصیف کنید،
اما نه برعکس .ثانیاً ،آگامبن غالباً از نابالقوگی بهعنوان شکلی از مقاومت در برابر حاکمیت استناد میکند اما نه
صریحاً علیه سرمایه .نابالقوگیِ ارتباطات در جامعهی نمایش در پشت سخنان تهی پنهان است .بنابراین این نمایش
نه «چیزی جز ناتوانی در برقراری ارتباط» (بارکان ،همان  )247بلکه بیشتر توانایی برقراری ارتباط را نشان میدهد.
اجرای سخنان تهی ،ظرفیت آن را در معنای هر چیزی را داشتن نشان میدهد .تنها یک نابالقوگیِ درجه دوم
میتواند با افشای ناتوانی در صحبت کردن ،این تصویر صاف را مختل کند (به پایین مراجعه کنید).
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فراتر از تصاویرِ ارزش مبادلهای ،بیمعنا شده است .ابژهها به دو بخش ارزشِ استفاده و
مبادله تقسیم می شوند ،که مورد دوم کیفیت ظاهری مستقلی از ابژه است ،حتی اگر
محصولِ کار انسانی باشد .از این رو ،این ابژه به یک تصویر از خود تبدیل میشود بدون
هیچگونه اشارهای به آفریننده یا ارزش استفاده (وسایل بیهدف .)76 ،به عنوان مثال
یک مرکز خرید ،کاالهای خیالینِ متعددی را ارائه میدهد که برای کارگری که آنها را
مصرف میکند ،بیرونی ( )externalبه نظر میرسد (وایت ،فاجعه و رستگاری .)129
مهم نیست که ابزارهای موجود در فروش مفید هستند یا خیر .جادوی آنها برای
فروششان کافی است .جامعهی نمایش تا حدی این حرکت را تشدید میکند که همهی
روابط انسانی با تصاویر میانجیگری میشوند (دوبور ،جامعه نمایش بخش چهارم) .دیگر
هیچ واقعیت مستقیم تجربه شدهای وجود ندارد ،فقط تصاویری دلربا از کاالها وجود
دارد.
آگامبن (حرمتشکنیها  )87این را بدان معنا میداند که جهان با کاالها بهمثابه
وسایل ناب پر میشود« :اگر سازوبرگسازوبرگهای مکتب سرمایهداری اینقدر
تأثیرگذار هستند ،به این دلیل نیست که آنها بر اساس رفتارهای اولیه عمل میکنند،
بلکه از آن روست است که آنها بر اساس وسایل ناب عمل میکنند ،یعنی بر اساس
رفتارهایی که از خود و بنابراین از هر رابطهای تا انتها جدا شدهاند .در منتهی الیه خود،
سرمایهداری چیزی نیست جز یک سازوبرگ غولپیکر برای به چنگ آوردن وسایل
ناب» .اصطالح «وسایل ناب» در معنای دیگر به هدف خاصی اشاره ندارد .به عنوان
مثال ،حرکات دست که با یک سخنرانی همراه است ،اطالعات خاصی را منتقل نمیکند،
بلکه فقط قابلیت انتقال را نشان میدهد ،فقط ارتباط برقرار میشود .اگر هر نوع بایوس،
حرفهی خاصی را برای انسانها و چیزها تعیین میکند ،وسایل ناب این منطق را با
نشان دادن چیزی جز پتانسیلِ داشتن یک حرفهی خاص ،مختل نمیکنند .یک ژست
( )gestureمعنی خاصی ندارد ،اما میتواند هر معنیای بدهد .با تعلیق هر کارکرد خاص،
وسایل ناب پتانسیل معانی متعدد را حفظ میکنند.
جامعهی نمایش از وسایل ناب بهره میبرد .کاالهایی که صرفاً تصاویری از چندین
کارکرد بالقوه را نشان میدهند جایگزینِ کاالهایی با عملکرد مستقیم میشوند .به جای
اختصاص کارکردهای خاص به کاالها ،این نمایش است که آنها را در حالت بالقوه نگه
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میدارد و هر فعلیت خاصی را معلق میکند« .دیگر تصور نمیشود که محصوالت دارای
ویژگیهای تغییرناپذیر با ارزش مشخص هستند ،بلکه بهعنوان محصوالت در شرف
تکامل ،مستعد تمامِ تغییرات احتمالیِ بالقوه و قادر به ارائهی خدمات با ارزش افزوده
هستند .تولید مادی عمدتاً به عنوان پشتیبانی از توزیع خدمات عمل میکند» (ماراتزی،
نارساخوانی و اقتصاد  .)25بهعنوان مثال ،در رسانههای امروزی به جای این که زبان
برای اهداف خاصی مانند گردشِ پروپاگاندا مورد استفاده قرار گیرد ،معنای خاصی را
ارائه نمیدهند (حرمتشکنیها .)88 ،بهگفتهی آگامبن ،رسانههای معاصر مجموعهای
2

از سخنان تهی هستند که در آن مصرفکننده معنا را تعیین میکند.
تضاد با التزاراتو قابلتوجه است .از نظر التزاراتو ،سرمایهداری نولیبرال یک ماشین
انتخاب است که با حذف بالقوگیِ بیانتفاع ،ارزش اضافی را از رفتار واقعی استخراج
میکند .به همین دلیل است که از نظر التزاراتو (نشانهها و ماشینها صفحات )8-162
رسانهها ماشینی هستند که سوژهها را با کدهای از پیش موجود مطابقت میدهند .اما
آگامبن ادعا میکند که سرمایه امروز نمایهی بالقوگی را به یک منبع سودآور تبدیل
کرده است .بنابراین ترویج بالقوگی علیه نولیبرالیسم ممکن است بیجا باشد .التزاراتو
 .1پائولو ویرنو در «گرامرِ انبوه خلق» (صفحات  )63-59و «دژاوو و پایان تاریخ» (صفحات  )73-159نظریهای مشابه
در مورد سرمایهداری نمایش ارائه میدهد .او استدالل میکند که سرمایه داری از قبل همواره در قالبِ نیروی کار،
بالقوگی را کاالیی کرده است .دومین [نظریه] ،ظرفیت بدنیِ انسان برای تولید و آفرینش است ،محلی شده در
گذشتهای که هرگز حاضر نبوده ،اما به هر اکنونی با «ظرفیتِ تحریک امر جدیدِ» خود دامن میزند .جامعهی نمایش
فرم خاصی است که امروزه این سلب مالکیت از بالقوگیِ بدنی به آن دست مییازد .این شیوهی تولید صنعت فرهنگ
را بر اساس زبان و ارتباطات به کل اقتصاد گسترش میدهد .در نتیجه این ،بالقوگیِ نامعین ویرتویی را برای تبیین
[آن] بهعنوان کاالی غالب ارائه میدهد .برخالف سرمایهداری سنتی ،جامعهی نمایش از این رو همچون «به روی
سطح آمدن» ،همچون عینیترین پدیداری که برجسته شده ،بالقوگی انسانی را میسازد (دژاوو و پایان تاریخ) .اما
برعکسِ آگامبن ،ویرنو نه نابالقوگی یا انفعال ،بلکه کار زنده را شکل مناسب مقاومت میداند .مشابه التزاراتو ،او
استدالل می کند که بالقوگی انسان از مرزهای انباشت سرمایه فراتر میرود و از این رو میتواند محدودیتهای
تحمیل شده بر بالقوگی برای توسعهی کامل زندگی را بشکند (ویرنو .)24 ، 1991
 .2انکار نمیکنم که کاال برای مصرف کنندگان معنای خاصی پیدا میکند ،اما چنین کارکرد خاصی در حال حاضر
در جهت ارتقای کاال از پیش تعیین میشود .یک تلفن هوشمند به خودی خود یک بوم سفید است ،اما هر
مصرفکنندهای آن را به یک تلفن خاص با کارکردهای خاص تبدیل می کند .تلفنها برای تحقق هرگونه کارکرد،
نابالقوگی خود را اجرا میکنند تا مصرفکنندگان بتوانند بالقوگیهای مورد نظر خود را انتخاب کنند.
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بازارهای از پیش موجودی را فرض میگیرد که سوژههای منعطف باید با آنها سازگار
شوند .مالیه رفتار خوب را انتخاب میکند و سوژهها مطابقت مییابند .با این حال،
نظریههای نولیبرالی کارفرمایی ،بهویژه نظریهی شومپیترشومپیتر (کاپیتالیسم،
سوسیالیسم و دموکراسی  ،)6-81بهشدت از این نظرگاه عدول میکنند .آنها تصویری
از بالقوگیِ مشابه با تصویر التزاراتو را به حرکت درمیآورند .به گفتهی شومپیترشومپیتر،
کارفرمایان عوامل اقتصادی نیستند که با شرایط بازار تطابق داشته و به دنبال باالترین
سود ممکن باشند .در عوض آنها مایلاند متحمل سرمایهگذاریهای ریسکی در معامالتِ
پرمخاطره ()venturesی امیدبخش باشند (برکلینگ ،خودِ کارآفرین صفحاتِ 1-70؛
دیویس ،حدود نولیبرالیسم :اقتدار ،حاکمیت و منطق رقابت  .)55از نظر شومپیتر،
کارفرمایان آنهایی نیستند که با تقاضای بازار فروتنانه رفتار میکنند ،بلکه کسانی
هستند که این تقاضا را با موفقیت مطابق خواستههای خود تغییر میدهند .در
اصطالحشناسی التزاراتو ،کارفرمایان شومپیتر هژمونی خدایان الیبنیتس را که تصمیم
میگیرد کدام شیوهی زندگی منتفع است یا خیر ،درهممیشکنند .آنها انتخاب متفاوتی
را به ماشین سرمایهداری تحمیل میکنند .از این رو ،بالقوگیِ سوژهی مقاوم برای فراتر
رفتن از مرزهای انباشت سرمایه ی فوری ،نه تنها در نقد التزاراتو بر نولیبرالیسم ،بلکه
در گونههای شومپیتریِ خود نولیبرالیسم نیز پرسونای مفهومی دارد.

1

 .1هارت و نگری (مجمع ،صفحاتِ  )47-139بهتازگی بر قرابتِ بین کارفرمایی نولیبرالی و خالقیت نیروی کار اذعان
کردهاند .آنان استدالل می کنند که بالقوگیِ کارفرمایی برای پرورش اشکال جدید همکاری در ابتدا در میان انبوه
خلق وجود دارد اما نولیبرالیسم این بالقوگی را در فیگورِ قهرمان فردیِ نوآوریِ سرمایهداری بازیابی میکند .با این
حال به گفته ی هارت و نگری ،این ادغام همیشه متزلزل است زیرا انبوه خلق در هر زمان از محدودیتهای انباشت
سرمایهی خصوصی فراتر می روند .متأسفانه هارت و نگری در مورد نحوه و چگونگی این بهبودی در تاریکی به سر
می برند ،چرا که پیشاپیش مطمئن هستیم که کارفرماییِ نولیبرالی مشتق از کارفرمایی انبوه خلق است و نه برعکس؛
یا اینکه چرا بدیهی است که انبوه خلق قادر خواهد بود میزان زیادی از بالقوگیهای غیرقابلپسگیری را به کار
گیرد .بهعنوان مثال ،فرانکو بیفو براردی (روح در کار ،صفحات  )5-154به افزایش افسردگی ،خودکشی و اضطراب
کارگران بیثباتکار برای به پرسش کشیدنِ باورِ نگری مبنی بر خالقیتِ بیپایانِ انبوه خلق اشاره می کند .به گفتهی
براردی ،ظرفیت انبوه خلق برای فرار از بازیابیِ خالقیت سرمایهداری محدودیتهایی دارد .پس از گذر از این
محدودیتها ،بالقوگیِ نیروی کار بهطور کامل به شمول سرمایه درمیآیند .کارگران بیثباتکار را میتوان چنان
مجبور به خالقیت دائمی در کارآفرینی در زندگی خود کرد که برای خلق چیزی جدید فراتر از سرمایهداری بهشدت

329

تیم کریستینس /ترجمهی آرمین عیدی

تحقیقات معاصر در گفتمان نولیبرال نیز با روایت شومپیتری مطابقت دارد (ژیل،
بدن های زیرک :یک ضرورت جدید در حاکمیت نولیبرال؛ برکلینگ ،خویشتن کارفرما
 .)20-101نولیبرالیسم نه انعطاف پذیریِ منفعل در نسبت با بازارهای از پیشموجود
بلکه زیرکیِ فعال در تغییر این بازارها را ترویج میدهد .یک کارفرما خودش را با بازار
وفق نمیدهد بلکه پتانسیلهایی را برای ایجاد بازارهای جدید به نمایش میگذارد.
کارفرمایان زیرک میدانند چگونه ماشین انتخاب را به نفع خود تغییر دهند .بنابراین
توصیف رفتار بازار انسانی نه بهعنوان نتیجهی ثابت دستورات نولیبرال بلکه بهعنوان
نمایش بالقوگیهایی که فاقد هرگونه میل خاص و از این رو چند ظرفیتی هستند،
مناسب تر است .کارگران کارآفرین برای یک شغل خاص آموزش ندیدهاند ،اما دارای
مهارتهای قابلاستفاده در محیطهای مختلف هستند« .فرد باید همهکاره شود»
(میکالی ،فرقهی سرمایهدارانهی اجرا  .)386حتی تنبلی بخشی از گفتمان نولیبرالی در
مورد نوآوری کارفرمایی است .به عنوان مثال ،نقل قول زیر برگرفته از مقالهای در
مجلهی اکونومیست است ،اما میتواند توسط التزاراتو نوشته شده باشد!« :مهمترین
منبع افراد خالق ،زمان آنها است ،بهویژه بخشهای بزرگی از زمان مستمر
()uninterrupted؛ و بزرگترین دشمنان آنها کسانی هستند که تالش میکنند با
ایمیل یا جلسات آن [زمان] را برهم زنند .در واقع ،افراد خالق ممکن است در زمانی
که از نگاهِ مدیرِ نابلد هیچ کاری انجام نمیدهند ،پربازدهترینها باشند («شومپیتر :در
ستایش تنبلی») .تنبل بودن فرصتی را برای کارفرمایان ایجاد میکند تا بتوانند همچون
انقالبی در نوآوریها از بالقوگیهایی که بعدها میتوانند کاال کنند ،بهره جویند .در
نولیبرالیسم ،تنبلی یک عمل پذیرفته شده برای گشودن فرصتهای بدیع است.
التزاراتو فرد تنبل را به عنوان یک پرسونای مفهومی علیه نولیبرالیسم بسیج
میکند ،اما این فیگور ظاهراً خود بخشی از تخیل نولیبرالی است .این [امر] تنبلی را به
عنوان یک دیدگاه انتقادی به خطر میاندازد .التزاراتو استدالل میکند که [تنبلی]
فضای خالقیت را برای مقابله با سرمایهداری باز میکند ،اما این فضا قبالً در چارچوب
خسته شوند .از این رو دعوت به خالقیتِ بیاساس مانند کاری که التزاراتو میکند ،هنگامی که مردم نتوانند از
مرزهای انباشت سرمایه فراتر روند ،به نفع سرمایه کار می کند.
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کارفرمایی ،کاربردی شده است .هر دو ،تنبلی را به عنوان رهاییِ بالقوگی مطرح میکنند.
برای التزاراتو این یک بالقوگیِ غیر انتفاعی است در حالی که برای نولیبرالها شرط
نوآوری است  -یعنی ،توسعهی بالقوگیهای موقتاً غیرانتفاعی برای سودهای آینده 1.در
پسِ این تجلیلِ متقابل از بالقوگیِ مفرط ،مشکلی عمیق نهفته است .روش پیشنهادیِ
التزاراتو برای مقاومت عمدتاً تصمیم در مورد ارزش زندگی را از بازارهای مالی به مردم
منتقل میکند ،اما او اساساً مقولهی بالقوگی[ ،یعنی] هدف این انتقال را به پرسش
نمیکشد .او سیاستهای «ممکن» را دموکراتیک میکند اما باور ندارد که ممکن است
در سطح عمیقتری مشکلی در این سیاست وجود داشته باشد.
بالقوگی بهمثابه مقاومت
آگامبن از طریق مطالعهی «متافیزیک» ارسطو ،کتاب چهارم ،رابطهی بالقوگی
(دینامیس) و عمل (انرژیا) را مطالعه میکند (رجوع کنید به بِرتوزی ،اندیشههایی در
باب بالقوگی؛ میلز ،فلسفه آگامبن  33-29؛ وایت ،ترجیح میدهم که نه :جورجو
آگامبن ،بارتلبی و بالقوگیِ قانون .).برخالف رواقیون ،ارسطو استدالل کرد که بالقوگیها
مستقل از تحقق آنها وجود دارند .رواقیون در عوض استدالل کردند که بالقوگیها فقط
در تحقق آنها وجود دارد .بنابراین [در نظر رواقیون] برای مثال ،تنها زمانی که یک تکه
چوب واقعاً در آتش است ،میتوان گفت که قابل اشتعال است .ارسطو بهدرستی اشاره
کرد که این امر بسیار دور از عقل است با توجه به این که ما میدانیم آن چوب قابل
اشتعال است حتی اگر در جلوگیری از آتش موفق شویم.
 . 1التزاراتو از این قرابت بین ارتقای بالقوگی و نولیبرالیسم آگاه است .او در مقالهای در مورد مارسل دوشان ،اشاره
میکند که بین خود-سوژهسازی بالقوگی و ادغام این خالقیت با سرمایه ،مرز ظریفی وجود دارد .امضا ،ابزار ادغام
بازار هنر است که یک حاضر-آماده را به یک کاالی هنری با ارزش مبادلهای قطعی تبدیل میکند (مارسل دوشان
و امتناع از کار ،صفحات  .)40-39دستخط کار را به کاالیی تبدیل می کند که ارزش آن بیشتر از یک توالت ساده
است .التزارتو در انقالبهای سرمایهداری (صفخات  )6-252توضیحی درباره این مکانیسم ارائه می دهد .در ابتدا،
خالقیت یک فرایند فراسرمایه داری بود که نیازی به سرمایه برای کارکرد نداشت .با این حال ،سرمایه سعی کرد این
انرژی را از طریق پارادایمِ نوآوری جذب کند .سرمایهداری با ایجاد خالقیت بر مبنای رشد اقتصادی ،ضمن حفظ
ماهیت اسرارآمیز خالقیت ،آن را در بافت خود قرار داده است .سرمایه به «نوآوری» نیاز دارد ،اما تظاهر نمیکند که
قادر است آن را مستقل از مشاغل عمومی تولید کند.

330

331

تیم کریستینس /ترجمهی آرمین عیدی

بالقوگی نوعی از وجودِ خود را دارد ،اما فقط آن را به عنوان یک غیبت درک میکند.
به عنوان مثال ،شخص به طور مستقیم بالقوگیِ غذا خوردن را فقط در صورت عدم غذا
خوردن (یعنی اعتصاب غذا) درک میکند .این امر آگامبن را وادار میکند تا آن
[بالقوگی] را از طریق مخالفاش یعنی نابالقوگی (آدینامیا) بررسی کند .زمانی که فردی
نابالقوگی خود را نشان می دهد ،یک بالقوگی تنها به این صورت ارائه میشود بدون
آنکه از فعلیت خود تهی شود .برای مثال ،چیزی که اعتصاب غذا را از کسی که هنگام
نوشتن غذا نمیخورد ،متمایز میکند این است که اولی بهطور فعال بالقوگیِ غذا
نخوردن را نشان میدهد در حالی که دومی صرفاً غذا نمیخورد .اعتصابکنندگان،
بالقوگیِ «عدم کنش» را عملی میکنند .به گفتهی آگامبن (کار انسان) ،نابالقوگی یک
ویژگی خاص انسان است« .انسانها حیواناتی هستند که به نابالقوگیِ خود قادرند»
(آگامبن ،بالقوگیها  .)182آگامبن استدالل میکند که وظیفهی بشریت این است که
از بالقوگی بهمثابه «بالقوگی» و نه بهمثابه فعلیت آگاه شود .این تنها از طریق نابالقوگی
قابل تحقق است ،که امکان تحقق بالقوگی را فراهم میآورد (واتکین ،آگامبن و
بیتفاوتی  .)142نابالقوگی ،کنش و بالقوگی را معلق میکند به این معنا که اعتصاب
غذا کنندگان با اقدامِ بالقوگیِ غذا نخوردن ،بالقوگیِ غذا خوردن خود را حفظ میکنند1.
در این زمینه است که آگامبن به تنبلی نزد الفرگ و مالویچ ارجاع میدهد (کار
انسان صفحه 6؛ آتش و داستان  .)63تنبلی ،اجرای ( )performanceنابالقوگی برای
کنشِ مولد است .به عنوان مثال هنگامی که بارتلبیِ هرمان ملویل در جواب دستورات
رئیس خود میگوید « :ترجیح میدهم که نه» ،رخوت بیتحرکی او بیعملیِ ساده
 -1زیارِک (حیات برهنه در اعتصاب :نکاتی در مورد زیست-سیاست های نژاد و جنسیت) از مثال اعتصاب غذا برای
انتقاد از نظریه ی نابالقوگیِ آگامبن به دلیل نداشتن دیدگاه جنسیتی و نژادی استفاده می کند و در عین حال این
[ایده] را که میتوان از حیاتِ برهنه به عنوان سالح سیاسی مواجهه استفاده کرد ،نپذیرفت .او درست می گوید که
اکثر اعتصابات غذا در واقع به تحمیل شامل شدنِ طبقهای از مردم که قبالً احساس میکردند از جامعه طرد شدهاند،
کمک می کند .اعتصاب غذا رویدادهای موقتی سریع نابالقوگی در مبادله برای بازشناسیِ اجتماعی است .با این حال،
آگامبن نابالقوگی را بهعنوان یک راه زندگی نه یک عمل موقت مینامد ،از آن رو که معرفِ مشخصهی نوع بشر است.
این اعتصاب غذا است که فراتر از بازشناسیِ اجتماعی ادامه مییابد ،همچون «هنرمند گرسنهی فرانتس کافکا» (تیم
کریستینس).
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نیست ،بلکه آشکاریِ نابالقوگیِ کار است .بارتلبی به جای رویارویی مستقیم یا خروج از
قدرت همانطور که التزاراتو تصور میکرد ،قلمرویی را باز میکند که در آن نفی و تأیید
معلق است .فرمولِ او نه ردِ صریح و نه تأییدِ روشنِ وضعیتاش است.
آگامبن (بالقوگیها  )269اشاره میکند که بارتلبی در ادارهی نامههای مرده  -یعنی
نهادی که نامههای تحویل نشده در آن ذخیره میشود ،کارمند بوده است .این نامهها
واقعیتهایی را توصیف میکنند که میتوانند وجود داشته باشند اما هرگز وجود ندارند
زیرا نامهها به مقصد خود نرسیدهاند .این استعارهای از نگرش بارتلبی نسبت به جهان
است .او به دنیا آنطور که هست عالقهای ندارد اما آنطور که میتوانست باشد چرا.
وضعیت واقعی امور تنها یک حالت محتمل از بیشمار پیامدهای احتمالی تاریخ است.
نابالقوگی بارتلبی در تصمیمگیری ،همهی این نتایج بالقوه را معادل نتیجهی واقعی
میکند .بنابراین مقاومتِ منفعلِ بارتلبی نه یک گسست از واقعیت بهمنظور رهاییِ
بالقوگیهای تحققنیافته ،بلکه تعلیق مداوم تفاوت بین وضعیت واقعی امور و جهانهای
بالقوه است که بر اساس احتمال مشترکشان ایجاد نشده است.
آگامبن این حالت نابالقوگی را به زندگی «ناکارا» بسط میدهد .اگر شکل مشترک
زندگی ( )biosبا فعالیت خود در زمینهی تعیین وظایف به انسانها و در نتیجه حذف
زندگی طبیعی تعریف شود ،در این صورت نابالقوگی برای انجام وظیفهی خاصی
همانطور که بارتلبی انجام داد ،گامی در جهت رهایی است .این تعلیق کارکردهای از
پیشتعیینشده ،نفی حرفههای واقعی نیست بلکه نوعی فراموشی سعادتمند است،
مانند بازی (میکالی .)382 ،وقتی کودکی با جعبه بازی میکند ،ابتدا کارکرد جعبه در
ذخیرهسازی اشیا را انکار نمی کند تا بعداً کارکردهای جدیدی ایجاد کند؛ در عوض،
کودک فراموش میکند که جعبه ها اصالً کارکرد دارند .جعبههای اسباببازی تبدیل
به اشیایی نمی شوند که پس از نابودی کارکردِ قدیمی ،کارکرد جدیدی را به خود
بگیرند؛ آنها تحقق نابالقوگی ابژهها برای تحقق کارکردی مشخص هستند ،که به لطف
آن بیشمار کاربردهای احتمالی را به نمایش میگذارند بدون اینکه هیچگاه موردی را
به طور کامل محقق کنند.
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شکل-زندگی و نابالقوگی
در جامعهی نمایش ،سرمایه دیگر کارکرد ویژهای را به کاالها اختصاص نمیدهد
بلکه درعوض کارکردهای واقعی آنها را تعلیق میکند و بالقوگی خود را بهعنوان تصویری
نشان میدهد که در آن مصرفکننده مجاز به استفادهی خاص از کاال است .درحالیکه
کارکردهای از پیشتعیینشدهی یک تلفن همراه قدیمی واضح است ،تلفن هوشمند
مدرن یک بوم سفیر از کاربردهای بالقوه است که مصرفکنندگان میتوانند با توجه به
سلیقهی خود آن را تغییر دهند .سرمایه همهی کاالها را به وسایل ناب ،همچون
اسباببازیها تبدیل میکند .بنابراین شرحِ آگامبن از انفعال بهمثابه نابالقوگی ،نمیتواند
بالفاصله از دام این «نمایش» احتراز کند .به همین دلیل است که مفاهیمی مانند
«وسایل ناب» « ،ناکارایی» یا «ارتباطپذیری» که معموالً با رستگاری همراه است ،در
توصیف آگامبن از سرمایهداری نیز وجود دارد (ابوت  .)192هر دو به بالقوگیِ مطلق
وسایل ناب اشاره دارند .همانطور که انفعالِ بارتلبی قضاوت او در مورد جهان را تعلیق
میکند ،سرمایه نیز کارکردهای از پیشتعیینشدهای را معلق میکند که کاالها ممکن
است به منظور نشان دادن خود به عنوان ظرفیتهای چندبنیانی [آنها را] داشته
باشند.
تفاوت اصلی بین نمایش ( )spectacleو بارتلبی منبع نابالقوگی است .در جامعهی
نمایش ،این سرمایه است که به منظور حفظ بالقوگی ،فعلیت را معلق میکند .در نتیجه،
موجودِ ناکارا هنوز کارکردی (ارگون) را به جا میآورد اما از همهی محتویات تهی است.
این کارکرد تحت رابطهی منع ،هدف انقیاد سرمایه قرار میگیرد ،جایی که قانون
انباشت هنوز در حال اجرا است اما دیگر هیچ فعالیت خاصی را فرمان نمیدهد .در
نتیجه جامعهی نمایش نسخهای از بیگانگی مفرط را اجرا میکند ،بشریت را نه تنها از
بالقوگیهای مولد خود بلکه از نابالقوگیهای آن جدا میکند« :هیچ چیز ما را بیشتر از
این بیگانگی از نابالقوگی ،فقیرتر و ناآزادتر نمیکند .با این حال ،کسانی که از آنچه
میتوانند انجام دهند جدا شدهاند ،هنوز میتوانند مقاومت کنند؛ آنها نمیتوانند انجام
دهند .از سوی دیگر کسانی که از نابالقوگی خود جدا شدهاند ،اول از همه ظرفیت
مقاومت را از دست میدهند» (آگامبن ،برهنگیها  .)45ظرفیت ارائه ندادن هیچ کارکرد
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خاصی ،خود به کاالیی قابل تفکیک از سوژهای که در آن سرچشمه دارد تبدیل شده
است .امروزه سرمایه با دستور دادن به انسانها جهت تعلیق هویتهای فعلیشان به
منظور نشان دادن خود به عنوان هویتهای ممکن بیشمار برای انباشت سرمایه ،از
زندگیشان جدا میکند .همانطور که تلفن هوشمند یک بوم سفید است که
مصرفکنندگان میتوانند با دانلود برنامهها کارکرد را تعیین کنند ،کارگران معاصر نیز
برای کارفرمایان خود لوح سفید ( )tabula rasaeهستند .اگر نابالقوگی مشخصهی
تعیینکننده نوع بشر است ،پس جامعهی نمایش ،با تبدیل نابالقوگی به کاال ،افراد را از
انسانیت خود جدا میکند.
از سویی دیگر ،زندگی ناکارای بارتلبی از قلمرو ناهنجاری سرچشمه میگیرد که
نمیتواند تحت انقیادِ هیچگونه کنترل عمدی قرار گیرد (آگامبن ،بالقوگیها .)254
نمایش نابالقوگی او پاسخ به دستوراتی نیست که نابالقوگیاش را برای انباشت سرمایه
بسیج میکند .وقتی آگامبن (باالترین فقر) ناکارایی را به عنوان شکل-زندگی توصیف
میکند ،صراحتاً آن را «زندگیای که به شکل آن بسیار نزدیک است ،که ثابت میکند
1

از آن جداییناپذیر است» توصیف میکند .شکل-زندگی به معنای زندگیای است که
در آن نابالقوگی به تصرف قانون انباشت سرمایه درنمیآید ،حتی اگر این قانون چیزی
را تجویز نکند .نابالقوگیِ بارتلبی به هیچ هدفی نمیرسد.

 .1وقتی جسیکا وایت از کاربردِ آگامبن از مفهوم جامعهی نمایش انتقاد می کند ،این تمایز را نادیده میگیرد .به
گفتهی وایت (فاجعه و رستگاری ،صفحه  ،)128آگامبن نوعی شتابگرایی را به عنوان «نیهیلیسم فعال» پیشنهاد می
کند که در آن مردم باید با نمایش به عنوان پیشگامِ رستگاری زندگی کنند .این خوانش در بین محققان آگامبن
رایج است (رجوع کنید به میلز «فلسفه آگامبن» ،صفحات  )126-8اما سوالبرانگیز است .با توجه به اصرار آگامبن
(باالترین فقر :قوانین رهبانیت و شکل-زندگی) بر مخالفت فرانسیسی با مالکیت بهعنوان پارادایمِ کاربردِ جدید ،بعید
به نظر می رسد که او از کاالییشدن غافل شده یا به هر نحوی با آن موافقت کند .در مقابل ،استدالل میکنم که
نمایش مسئلهای است که با ارائه ی ناکارا بودنِ بایوس از خاللِ نابالقوگی حل نشده است ،زیرا نمایش خود نابالقوگی
را استثمار میکند .به نظر میرسد آگامبن جامعهی نمایش را تبلیغ میکند یا آن را تصویری از رستگاری آینده
میداند زیرا او دوبار از یک استراتژی استفاده میکند .بایوس از خالل اجرای نابالقوگی تسلیمِ ناکارا شد ،اما بعداً این
اجرا توسط سرمایه جذب شد .با اجرای یک نابالقوگی درجه دوم برای ناکارایی نابالقوگی سرمایهداری ،شکل-زندگی
بهعنوان شرایطی در نظر گرفته میشود که در آن زندگی و شکل آن از یکدیگر تفکیکناپذیرند (به پایین مراجعه
کنید).

335

تیم کریستینس /ترجمهی آرمین عیدی

برای مشاهده ی نابالقوگیِ ناهنجار ،تصور کنید فردی برای مدیرانِ مخاطب
سخنرانی میکند .او با جذب نیازها و خواستههای آنها ،یک محصول را میفروشد.
کارگر از شعارهای تهی مانند «اندیشیدن خارج از چارچوب» « ،فرصتهای تجاری
ارتقای عملکرد» یا «ارزیابی نظیر به نظیر» استفاده میکند زیرا بیمعنا هستند .مدیران
هر کدام هر آنچه را که میخواهند بشنوند ،میشنوند .این سخنرانی مثالی عالی از یک
نمایش ( )spectacleاست تا آنجا که کلمات تهی ،نابالقوگیِ ارتباط را به کار میبندند.
بلندگو تصویری صیقلی است که چیزی جز ارتباطپذیری را منتقل نمیکند .اما ناگهان
صحبتهایش به هم میریزد .صدای او به دلیل سرماخوردگی زمخت است و بهسرعت
هیچ صدایی در او باقی نمیماند .وحشت او را فرا میگیرد ،اما او فقط زمزمههای
نامفهومی تولید میکند.
در واقع چیزی چنان تغییر نکرده است .قبالً ،او چیزی نمیگفت [این] یعنی تولید
سخن تهی؛ و اکنون این چیزی نگفتن ،فرمِ در کل سخنرانی نکردن به خود میگیرد.
درحالیکه سخنانِ تهیِ اولیه انتقالپذیریِ ناب را نشان میدهد لیکن ماهیت تهی آن
را پنهان میکند ،سکوتِ در پی آمده خالء ارتباطی را که در نابترین شکل قرار دارد
آشکار میکند .رابطهی گویای بین گوینده و مخاطب به طور کامل لغو نمیشود.
مخاطبان هنوز بیصبرانه منتظر شعار بعدی هستند و گوینده سعی میکند توجه آنها
را حفظ کند .ارتباطات فقط شامل یک احساس مشترک است که برقرار میشود ،بدون
این که اطالعات واقعی لزوماً منتقل شوند .صدای سقوط کرده ،همانطور که میتوان
گفت ،نابالقوگیِ «نابالقوگیِ» زبان است .سخن تهی به طور خاص هیچ چیز را بیان
نمیکند ،اما آن را در زیر سیل کلمات پنهان میکند .از طرف دیگر صدای خاموش
نشان میدهد که بخشی از بدن گوینده ،فعاالنه «انجاماش ندهید» را که باید انجام
دهد ،انجام نمیدهد؛ [یعنی] در طرح صحبتهای تهی شکست میخورد.
نابالقوگیِ درجه یک (صحبت تهی) سرانجام از قانون انباشت سرمایه سرچشمه
میگیرد .مدیر مزخرف می گوید زیرا سودآور است .این وضعیت باعث ایجاد شکاف در
سوژه میشود تا آنجا که تصویر او به کاالیی متعلق به زندگی جدا از زندگی برهنهاش
تبدیل میشود .نابالقوگی درجه دوم (سکوت) که نابالقوگیِ درجه اول را مختل میکند،
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منشأ خود را در زندگی برهنه مییابد .برخی از قسمتهای بدن را نمیتوان با نمایش
تصویر صیقلی از نابالقوگی یکی کرد .به جای تصاحب کامل سرمایه ،سوژه عنصر
ناهنجاری را حفظ میکند که بیگانگی سرمایهداری را درهممیشکند .اگر این مثال را
بیشتر پیش ببریم ،می توانیم بینیم که افسرده ،فرسوده و «بازندگان» رقابتهای
نولیبرالی در واقع پیشنمودهای رستگاری هستند .زندگی آنها در مواجهه با استثمار
سرمایهداری بههم میریزد تا جایی که چیزی جز زندگی برهنه باقی نماند.
ایدهی شکل-زندگیِ آگامبن نشان میدهد که ما میتوانیم رابطهی مثبتتری با
این قسمت ناهنجار یا غیرشخصیِ زندگی برقرار کنیم .به جای وحشت ،شرم یا انزجار
باید یاد بگیریم که این قس مت از خود و دیگران را دوست داشته باشیم (زرتالودیس،
جورجو آگامبن :قدرت ،قانون و کاربردهای نقد  7-286؛ وایت ،فاجعه و رستگاری -146
« .) 50عشق ،شور و شوق واقعیت است که در آن انسان این عدم تعلق و تاریکی را
تحمل میکند و درحالیکه از آنها محافظت میکند ،آنها را تصاحب میکند» (آگامبن،
بالقوگیها  .)204این تصور از عشق ،مقاومت نابالقوگی محض را از شادی رهاییبخش
متمایز می کند .هدف مورد نظر این عشق وضعیتی واقعی از امور نیست که تصور میشود
تحقق کامل یک بالقوگی است ،بلکه حفظ همهی بالقوگیها در سطحی برابر با فعلیت
ق کنونی [او] است
است .به عنوان مثال فردی ،کسی را نه فقط به خاطر این که معشو ِ
دوست دارد ،بلکه همچنین به هرکسی که اکنون میتواند معشوق باشد ،عشق میورزد
(آگامبن  1992صفحه .)2معشوق واقعی در مقایسه با هرکسی که میتواند باشد رجحان
ندارد .عاشق به سادگی نسبت به خصوصیات واقعی یا بالقوهی معشوق بیتفاوت است
زیرا معشوق همانطور که هست ارزش دارد (واتکین ،آگامبن و بیتفاوتی صفحه .)95
معشوق نیازی به مطابقت با هیچ استانداردی ،حتی استانداردی تهی ندارد .ناهنجار
بودگیِ زندگیِ برهنه نمیتواند به هیچ هدفی بکار رود.
در نتیجه شکل-زندگی ،حیاتی است که در آن بالقوگیهایی که با هویت واقعی فرد
مطابقت ندارند ،نادیده گرفته نمیشوند بلکه در قالب نابالقوگیها حفظ میشوند .آنها
مانند مثالِ گفتار مدیریتی پنهان نیستند ،اما به عنوان نابالقوگیهای نهفته پذیرفته
میشوند .از این رو واقعیت ،تعلیقِ همیشه برگشتپذیرِ یک نابالقوگی است .بهعنوان
مثال ،مرد بودن هویت فرد را برای همیشه ثابت نمیکند .این تعلیق بالقوگی برای مرد
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نبودن یا زن بودن است .یک هویت ،هویتهای دیگر را حذف نمیکند ،همچنین هیچ
چیز قابلتوجهی در مورد مردانگی یا زنانگی وجود ندارد .یک فرد به طور همزمان
همهی این هویتهاست؛ فقط در حال حاضر یکی بیشتر از دیگریها آشکار است.
بنابراین هرگونه وضعیت واقعی امور میتواند در طیفی میان زن و مرد بسته به میزان
(نا)بالقوگیِ هر یک از آنها وجود داشته باشد .درست همانطور که بارتلبی جهان را
بهعنوان مجموعهای از جهانهای احتمالی گشود که در آن تمایز بین جهان «بالفعل»
و سایر جهانهای ممکن متوقف شده بود ،شکل-زندگی سبکی از زندگی است که تضاد
بین ویژگیهای بالقوه و بالفعل را بیاثر میکند.
در [کتاب] «زمانی که باقی میماند» ،آگامبن این نگرش را با فرمول پولسیِ «چنان
که نه»( )hōs mèتوضیح میدهد« :باری این را میگویم ،ای برادران ،زمان تنگ و
فشرده شده است؛ تا [زمانی] که باقی میماند ،آنان که زن دارند باید همچون کسانی
باشند که زن ندارند ،آنان که میگریند چنانکه گویی نه ] [hōs mēمیگریند ،آنان که
شادی میکنند چنانکه گویی نه شادی میکنند ،آنان که میخرند چنانکه گویی نه
مالکاند ،و آنان که از این جهان استفاده میکنند ،چنانکه گویی نه بهراستی از آن
بهره میبرند» (ترجمه از مجتبی گلمحمدی) (اول قرنتیان  32-29 :7؛ به نقل از
آگامبن ،صفحه  .)23ایدهآل آگامبن شکل-زندگیای است که در آن وضعیت واقعی
امور به نفی «بالقوه» ی دیگر اما تحقق نیافته بستگی ندارد .گریه نباید ناراحتی را به
ضرر خوشحالی ،درد یا بی تفاوتی بیان کند ،بلکه باید فعالیتی باشد که در آن تمام
معانی مشخص معلق باشند .معنای فعالیت گریه کردن به ارادهی سوژه بستگی ندارد،
بلکه به چیزی ناهنجار در سوژه بستگی دارد که به گریه میانجامد .این تنها راه اجرای
عدالت برای بقایای ناهنجار در زندگی ،خارج از هرگونه کنترل آگاهانه است« .فراخوان
مسیحایی ،الغای همهی فراخوانهاست ...الغای آن در ژست حفظ و سکنی در آن»
(زمانی که باقی میماند .)4-23
آگامبن (حرمتشکنیها  )14همچنین مارسل دوشان را به عنوان یک نمونهی
ناکارا [اما] نه بهمثابه شکل-زندگی بکار میبرد .از نظر التزاراتو ،دوشان معانی از
پیشتعیینشده را درهم میشکند تا مخاطبان و خود را مجبور کند ارزشهای خود را
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مستقل از استانداردهای سودآوریِ ارزیابی سرمایهداری بسازند .این امر امکان پرورش
بالقوگیها را بهمثابه نیروهای پیشافردیای که از دستورات بازار سرمایهداری فراتر
میروند میدهد .آگامبن همچنین تأکید میکند که حاضر-آماده ،باقیماندهی خود-
سوژهسازی است که در آن نیروهای غیرشخصی مجاز به تأثیرگذاری بر سوژهسازی
هستند ،اما او طرح گسستگیِ مقدمِ واقعیت و رهاسازی پسینِ بالقوگی را با تعلیق تفاوت
بین واقعیت و بالقوگی جایگزین میکند .سوبژکتیویتهای که حاضر-آمادهها قرار است
تولید کنند ،انبوهی از کاراکترهای مختلف نیست ،بلکه تعلیق هر یک از هویتهای
دوشان است تا همهی اگوهای بالقوهای را که بهعنوان بالقوگیها همزیستی دارند ،به
نمایش بگذارد .رز سِلوی ( )Rrose Sélavyهویت بالفعل مارسل دوشان در کنار
شخصیت بالفعل مردِ او نیست ،بلکه بالقوگیای است که مجاز به ظاهر شدن است زیرا
مارسل دوشان برای پذیرش هرگونه هویتی به نابالقوه دست یافته است .رز سلوی یکی
از هویتهایی است که دوشان میتوانست داشته باشد اما ندارد .چهرهی مارسل دوشان
با شخصیت خاصی ارتباط برقرار نمیکند ،بلکه فقط ظرفیت پذیرش شخصیتها را
آشکار میکند (آگامبن ،وسایل بیهدف  .)100-91از نظر آگامبن (برهنگیها-46 ،
 ،)54شخصانیت ( )personhoodچیزی بیشتر از یک ماسکِ (پرسونا) ناشی از نیاز به
شناخت اجتماعی نیست .آگامبن خواستار تعلیق همهی شخصیتهای نقابدار است تا
هویت برهنه ی افراد به طور مستقل وجود داشته باشد .این بدان معنا نیست که آگامبن
قصد دارد همهی شخصیتهای واقعی را از بین ببرد ،بلکه او با رجحانِ هر شخصیت
واقعی بر شخصیتهای بالقوه مخالف است .وقتی مارسل دوشان نشان میدهد که
میتواند به همان اندازه رز سلوی باشد ،نیز نشان میدهد که چگونه زندگی خود را
میگذراند که گویی مارسل دوشان نیست.
نتیجهگیری
نولیبرالیسم ایجاب میکند که افراد کارفرمایان رقابتی شوند .این تا حدی همهگیری
معاصرِ افسردگی ،فرسودگی و اضطراب را توضیح میدهد .التزاراتو و آگامبن برای
مقاومت در برابر این مخمصه ،انفعال را پیشنهاد میدهند .از نظر التزاراتو اشکال
نولیبرالیسم ،سیاستهای «ممکن» مالی شده است که به طور غیردموکراتیک به منابع
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مالی اجازه میدهد تصمیم بگیرند که کدام بالقوگیها میتوانند به کار گرفته شوند و
کدام ها باید حذف شوند .تنبلی این منطق را با ایجاد امکانهای جدید برای توسعهی
جنبههای دیگر زندگی ،هنگامی که افراد خواستههای سرمایهداریِ کار را متوقف
میکنند ،برهممی زند .سرانجام ،مارسل دوشان به عنوان الگویی برای خود-سوژهسازی
عمل می کند که در آن افراد به جای تکیه بر استانداردهای مالی سرمایهداری،
استانداردهای خود را برای یک زندگی ارزشمند تعیین میکنند.
شرح آگامبن بر سرمایهداری در ظاهر ،بدبینانهتر است .جامعهی نمایش خود
(نا)بالقوگی را کاالیی کرده است .این توضیح میدهد که چرا التزاراتو و مخالفان نولیبرال
ق بالقوگی هستند .هر دو مازاد بالقوگی را بر فراز تقاضای واقعی
او به طور مشابه مشتا ِ
بازار میبرند ،چیزی که نیروی انتقادی ارزیابی التزاراتو از تنبلی را محدود میکند.
آگامبن مقاومت را بهعنوان اجرای نابالقوگی تفسیر میکند :یعنی نمایشِ فعاالنهی هیچ
کاری نکردن؛ با بارتلبی بهعنوان نمونه اصلی .او تفاوت بین وضعیت واقعی اما احتمالیِ
جهان و بالقوگیهای تحقق نیافته آن را معلق میکند .با این حال جامعهی نمایش از
این تعلیق بهره میبرد تا جامعهای به میانجی تصاویر و سخنان تهی تولید شود .آگامبن
ما را قادر میسازد که انفعال را بهعنوان یک شکل-زندگیای درک کنیم که در آن دیگر
نابالقوگی برای سود و حیات برهنه همدست نمیشود و ناهنجاریِ جهان در شرایط
احتمالی آنها دوست داشته میشود .همراهِ مقابله با جامعهی نمایش ،با اجرای
نابالقوگیِ درجه دو ،استفادهی جدیدی از جهان و خود آشکار میشود.
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چکیده
در سالهای اخیر ،اصطالح «بیثباتکاری» در علوم اجتماعی در ازای خطر از دست
دادن معنای تحلیلی خود رواج یافته است .این مقاله ،ارزش و محدودیتهای
بیثباتکاری را به شیوههای مختلفی که هم بهعنوان مفهومی نظری و هم سیاسی
عمل کرده است ،در نظر میگیرد .در آغاز ،تکوین تاریخی این اصطالح را در زمینههای
جامعهشناسی و حوزههای همریشه دنبال میکنیم و در نهایت ،رویکردی رابطهای بدین
مفهوم را که ریشه در تحلیل شرایط خاص کار دارد ،ارائه میکنیم .سپس انتقادهای
ناشی از اثرات سیاسی (اغلب پنهان) این مفهوم را بررسی میکنیم .بدین معنا که گفتار
وابسته به بدگویی از بیثباتکاری ،به طرزی کنایی ،میتواند از اشکال هنجاری کار و
زندگی ،از جمله حالت آرمانی کار مزدی تمام وقت حمایت کند .در عوض ،سیاستی
انتقادی درباره بیثباتکاری ،این پرسش که چگونه کار بیثبات به زندگی بیثبات
مرتبط میشود را باز میگذارد و به گسستهایی توجه میکند که جایگزینی برای
ارزشمند تلقی کردن کار مزدی پیشنهاد میکنند.
 -1مقدمه؛ بازگشت به بیثباتکاری
هنگام نوشتن این متن ،با مقالهای کوتاه تحت عنوان «فقر و بیثباتکاری» مواجه
1

شدم که در ماه مه  1952در نشریهی کارگر کاتولیک منتشر شده بود .نویسندهی این
مقاله دوروتی دی( ،همراه با پیتر مورین) بنیانگذار کارگر کاتولیک بود .کارگر کاتولیک
جنبشی متعهد به صلح و عدالت اجتماعی بود که از افراد فقیر و بیخانمان در نوانخانهها
پذیرایی میکرد؛ روزنامهای در مباحث مربوط به عدالت اجتماعی منتشر میکرد و از
دههی  1930به جنگ و سایر انواع خشونت اعتراض میکرد .من اول از همه به دلیل
تاریخ چاپ مقالهی دی بسیار متعجب شدم .بیثباتکاری اغلب بهعنوان مفهومی نسبتاً
جدید یا حداقل یک نگرانی جدید و دردنِشان لحظه تاریخی معاصر در نظر گرفته
میشود .همچنین ،وجود «بیثباتکاری» در عنوان این مقاله که در سالهای ظاهراً
طالیی دوران پس از جنگ جهانی دوم نوشته شده ،شوکهکننده است .دورانی که
1. The Catholic Worker
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سرمایهداری کینزی -فوردیستی مشاغل پایدار ،مزایای دولتی و تحرک رو به باال را
وعده میداد (این دورانی بود که اکنون از آن بهعنوان نقطه مقابل بیثباتکاری یاد
میشود).
عالوه بر این ،محتوای مقاله نیز بیشتر قابل توجه است .مقالهی دی مملو از صحنه-
هایی است که امروز احتماالً بهعنوان تصاویر کوتاهی از بیثباتکاری در نظر گرفته
می شوند :حیاط خلوت پر است از وسایل و مبلمانی که در تخلیهی خانهی استیجاری
بیرون انداخته شدهاند؛ زنی در وسط اتاق خوابگاه عمومی خوابیده زیرا اینچ به اینچ این
اتاق قبالً اشغال شده است؛ خانوادهای مهاجر ساعتهای بسیاری تا دیر وقت شب کار
میکنند ولی هنوز قادر به پرداخت اجارهبهای خانه نیستند .با این حال ،دی به
خوانندهاش میگوید ،مشکل این نیست که بیثباتکاری زیادی وجود دارد بلکه مشکل
این است که به اندازهی کافی وجود ندارد .در واقع ،دی خواستار بیثباتکاری بیشتر
است .این بدان معنا نیست که او خواستار اخراج بیشتر ،بیخانمانی بیشتر ،یا کار
طاقتفرسای بیشتر برای همسایگانش در هارلم است .او بهوضوح از شرایط اقتصادی -
اجتماعی که این چنین فقر و بیعدالتی را ممکن میسازد ،انتقاد میکند .اما محکوم
کردن این شرایط با محکوم کردن بیثباتکاری یکسان نیست .به عقیده دی ،امر محکوم
کردن بیثباتکاری لزوماً به دنبال کسب امنیت است و تا زمانی که یک نفر به دنبال
امنیت است ،دیگر انرژی کمی برای کسانی که هیچی ندارند {چه برسد به امنیت}،
باقی میماند.
شاید عجیب به نظر برسد که بررسی جامعهشناختی بیثباتکاری با دوروتی دی
آغاز شود .کسی که دانشمند علوم اجتماعی نبود و صرفاً روزنامهنگار ،دینشناس و فعال
سیاسی اجتماعی بود که سالها قبل از انتشار بسیاری از مطالعات در این زمینه فوت
کرد .با وجود این ،من از مقالهی دی یاد کردم زیرا مغایرت آن با روشهایی که امروزه
بیثباتکاری فهمیده میشود ،به طرزی کنایی ،بحثهای جاری پیرامون این مفهوم را
روشن میکند .اولین مورد از اینها ،همان تعریف دقیق بیثباتکاری است .بیثباتکاری
چقدر جدید است؟ یا شاید پرسش بهتر این باشد که «بیثباتکاری برای چه کسانی
جدید است»؟ عالوه بر این ،بیثباتکاری بهطور خاص به چه چیزی اشاره دارد؟ به

بهسوی سیاستی انتقادی دربارهی بیثباتکاری

شرایط کار ،هویت طبقاتی ،تجربهی هستیشناختی وجود انسان یا وضعیت تعمیمیافته
به کل جهان امروز؟ اگرچه به نظر میرسد که این پرسشها ساده و اولیه هستند اما با
توجه به این که ظاهراً اصطالح بیثباتکاری اکنون در همه جا وجود دارد ،مطرح کردن
آنها ضروری است .حال به ذکر منابع و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه میپردازم:
دربارهی کار بیثبات (کالِبرگ ،)2009 ،مهاجران بیثبات (بانکی ،)2013 ،جوانان
بیثبات (مینز ،)2015 ،سالخوردگان بیثبات (آلیسون ،)2015 ،بدهکاران بیثبات
(راس ، )2013 ،خانهداری بیثبات (دویر و السوس ،)2015 ،کودکان تراجنسیتی
بیثبات (تراورس ،در دست انتشار) .همچنین ،دانشگاهیان دربارهی دیگر دانشگاهیان
بیثباتکار نوشتهاند (تورکلسون  )2016 ،و این فقط انسانها نیستند که درگیر
بیثباتکاری هستند بلکه چیزهایی که به ما گفته میشود نیز درگیر بیثباتکاری
هستند :مانند بزرگراهها (استوارت ،)2012 ،رآکتورهای هستهای (آلیسون،)2013 ،
همین سیارهی ما (وستون )2012 ،و غیره.
البته این که بیثباتکاری چگونه تعریف میشود نهتنها مسألهای تحلیلی بلکه
مسألهای سیاسی است .استقبال غیرمعمول دی از بیثباتکاری نشان میدهد که طرد
بیثباتکاری و تمرکز بر امنیت ،چه عواقب ناخواستهای دارد .یک پاسخ احتمالی این
است که بیثباتکاری ،اگرچه اغلب بهعنوان مفهومی «انتقادی» به کار گرفته میشود،
اما میتواند در سیاستهای محافظهکارانه –محافظهکارانه به معنای وسیع تالش برای
حفظ وضع موجود -به طرز قاچاقی استفاده شود .بسیاری از مباحث دربارهی
بیثباتکاری در سالهای اخیر پیرامون این پرسش بوده است که آیا بیثباتکاری
میتواند به عنوان یک هویت سیاسی جدید عمل کند؟ یا این که محرومیتهای
اجتماعی را بازتولید و شیوههای هنجاری زندگی را حفظ میکند؟ حتی میتوان
استدالل کرد که گفتمان روزافزون بیثباتکاری با آنچه دنیل گلدشتاین ()487 ،2010
«لحظهی امنیتِ» امروز نامیده ،پوشانده شده و یک پارادایم جهانی تالش برای تضمین
امنیت ،همهی نگرانیهای اجتماعی دیگر را غصب کرده است.
در ادامهی مطلب ،من به ارزش و محدودیتهای بیثباتکاری بهعنوان یک مفهوم
نظری و سیاسی می پردازم .قبل از هر چیز ،این امر مستلزم مشخص کردن معنای
بیثباتکاری است .اگر بیثباتکاری صرفاً مترادف است با آسیبپذیری و در هر کجا
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که نگاه کنیم یافت میشود ،پس معنای تحلیلی خود را از دست میدهد .شفافسازی
بیثباتکاری ،شناخت اثرات سیاسی این مفهوم را نیز دربرمیگیرد .قبل از تبدیل شدن
به یک اصطالح رایج در گفتمان دانشگاهی ،بیثباتکاری بهعنوان بستری سیاسی ظاهر
شد که به وسیلهی جنبشهای اجتماعی در اروپا پذیرفته شده بود ،بهویژه کسانی که
در اعتراضات روز جهانی کارگر در اروپا 1در اوایل دههی  2000شرکت داشتند (نیلسون
و روسیتر  .)2008 ،بیشتر مطالعات بعدی در زمینه بیثباتکاری بدین موضوع مربوط
میشد که آیا بیثباتکاری میتواند زمینهساز بسیج عمومی باشد یا میتواند شکلهای
جدیدی از سیاست ایجاد کند و اگر میتواند ،این سیاست چگونه است؟ در اینجا ،من
بیشتر به بررسی شروط سیاسی کمتر آشکار و حتی پنهانِ مفهومسازی عصر خود از
خالل لنز بیثباتکاری عالقمندم .برای انجام این کار ،من از مشاهدات دی در بیش از
شش دهه پیش الهام میگیرم که نگرانی در مورد بیثباتکاری یعنی باید به سایر امور
اهمیت داد .با توجه به این که امروزه انتقاد از بیثباتکاری در همه جا رایج است ،باید
پرسید که ما به چه چیزی اهمیت میدهیم؟
 -2شرایط ،مقوله ،تجربه؟
از میان آثار وسیع در زمینهی بیثباتکاری که در سالهای اخیر منتشر شده است،
سه اثر بهطور مداوم مورد ارجاع قرار گرفتهاند :متن سخنرانی پیر بوردیو در مورد
بیثباتکاری ( ،)1998کتاب گای استندینگ ( )2011تحت عنوان پریکاریا؛ طبقهی
جدید خطرناک و سرانجام ،کتاب جودیت باتلر ( )2004زندگی بیثبات :قدرتهای
سوگ و خشونت .با وجود این که هر سه نویسنده ،بیثباتکاری را بهعنوان مسألهای
مهم در دنیای امروز تلقی میکنند ،اما هر کدام آن را بهطور اساسی متفاوت تعریف
میکنند .در واقع ،من هر یک از آنها را برای نشان دادن سه معنای متمایز این اصطالح

 - EuroMayDay .1یک شبکهی جنبش فراملی مستقر در اروپا است که از جنبش جهانی علیه جهانی شدن
نولیبرال بیرون آمد .هدف آن اینست که موضوع افزایش بیثباتی شرایط زندگی و کار را در دستور کار سیاسی قرار
دهد.
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 بیثباتکاری بهعنوان شرایط کار ،یک مقولهی طبقاتی و یک تجربهی1

هستیشناختی -در نظر میگیرم.
هنگامی که بوردیو ( )1998در نقد کوتاه اما گزندهای از افزایش میزان مشاغل
پارهوقت و غیررسمی در فرانسه در اواخر دههی  1990صحبت میکرد ،در واقع داشت
یک مفهوم را از یکی از نخستین مطالعات جامعهشناسی خود -یعنی بررسی تجربهی
کارگران بیکار و پارهوقت در الجزایر در دههی  -1960احیا میکرد .در آن زمان که
2

بوردیو کتاب کار و کارگران در الجزایر ( )1963را منتشر کرد -کتابی که هنوز به
انگلیسی ترجمه نشده است -مفهوم بیثباتکاری جاذبهی چندانی نداشت .تنها در
اواخر دههی  1970هنگامی که جامعهشناسان و سیاستگذاران فرانسوی به دنبال
ایجاد رویکردی چندبعدی دربارهی فقر بودند ،اصطالح بیثباتکاری (همراه با دیگر
اصطالحاتی چون «محرومیت اجتماعی») در گفتمان دانشگاهی و عمومی ظاهر شد
(باربییر2002 ،؛ دی پرتی .)2005 ،در این موارد ،معنای بیثباتکاری با فقر همراه بود،
نه با اشتغال ناامن ،ه مانطور که در استفاده اصلی بوردیو از آن به کار گرفته میشد .با
این حال ،دیری نگذشت که اصالحات نولیبرال باعث تضعیف ضمانتهای اشتغال
تماموقت شد و بار دیگر بیثباتکاری را با ناامنی شغلی مرتبط کرد .در اروپا ،افزایش
بیکاری و معرفی روابط شغلی «انعطافپذیر» در مشاغل باقیمانده باعث شد بوردیو
( )83 ،1998اعالم کند که بیثباتکاری «اکنون همه جا وجود دارد» و بهطور
تناقضآمیزی ،کتاب کار و کارگران او «قدیمیترین و شاید معاصرترین کتاب» اوست.

 .1به دلیل محدودیتهای زمانی و مکانی ،من این بررسی بیثباتکاری را به ادبیات انگلیسی زبان محدود کردم .اما
در صورت لزوم ،من به تأثیرات و پیوندهای این بحث در زبانهای غیر انگلیسی اشاره خواهم کرد .برای مروری بر
جامعهشناسی بیثباتکاری در فرانسه و اسپانیا ،به ترتیب ،باربییر ( )2002و کاویا و مارتینز ( )2013را مشاهده
کنید .معانی گوناگون بیثباتکاری در مناطق مختلف جهان ،نهادهای اجتماعی ،موضوعات موقعیتهای کاری و
مباحثات علمی منجر به چیزی شده است که برت نیلسون ( )441 ،2009آن را «سیاست ترجمه» مینامد .هدف
از این کار ترجمه ،تقلیل دادن مفاهیم و تجربیات متعدد بیثباتکاری به یک دستهی واحد نیست بلکه هدف آن،
دریافتن هر دو جنبه ی غیرقابل ترجمه و مشترکِ تالش برای ایجاد اشکال جدید ارتباط سیاسی است (نیلسون و
روسیتر.)2008 ،
)2. Travail et Travailleurs en Algérie (1963
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کسانی که از خط فکری بوردیو پیروی کردهاند ،بیثباتکاری را در درجهی اول
منوط به شرایط کار میدانند (برای مثال به کستل2003 ،؛ کالبرگ 2009 ،و 2011؛
راس2009 ،؛ وسکو 2006 ،و  2010مراجعه کنید) .از این منظر ،بیثباتکاری به کار
بیثبات اطالق میشود که مشخصهی آن عدم امنیت شغلی ،اشتغال موقتی یا پارهوقت،
فقدان مزایای اجتماعی و دستمزد پایین است .آرنه کالبرگ ( )2 ،2009کار بیثبات را
این گونه تعریف میکند« :اشتغالی که از نظر شاغل ،نامشخص ،غیرقابل پیشبینی و
مخاطرهآمیز است» .این مطالعات که عمدتاً بر جوامع پساصنعتی شمال جهان متمرکز
شدهاند ،بیثباتکاری را به پسافوردیسم پیوند میدهند .با آغاز دههی  ،1970نظامهای
تولید انبوه مرتبط با فوردیسم جای خود را به راهبرد جدید «انباشت انعطافپذیر»
دادند (هاروی147 :1989 ،؛ همچنین نک :امین .)1994 ،آزادسازی تجارت ،حمله به
نیروی کار سازمانیافته و کاهش هزینههای تأمین اجتماعی و برنامههای حمایتی منجر
به زدوده شدن نظام مند انتظار برای اشتغال کامل همراه با مزایای دولتی و حمایت از
کارگران شد که مشخصهی رژیم فوردیستی-کینزی پس از جنگ جهانی دوم در جهان
صنعتی بود .در نتیجه ،میزان بیثباتکاری افزایش یافت .بنابراین ،تحلیل بیثباتکاری
بهعنوان شرایط کار تمایل به تأکید بر «جدید بودن» آن دارد و آن را بهعنوان نشانهای
1

برای دوران تاریخی معاصر در نظر میگیرد .همچنین این رویکرد نگرش مشابهی به
کار دارد .یعنی در حالی که مطمئناً کار بیثبات را به مسائل اجتماعی و سیاسی فراتر
از محل کار مرتبط میکند ،اما تحلیل آن بر ماهیت کار بیثبات (راس 2009 ،؛ وسکو،
2010؛ ویلسون و ابرت ،)2013 ،بر تغییر روابط شغلی (کالبرگ2009 ،؛ پداسی،
 )2010و بر سازوکارهای ساختاری که باعث ایجاد اشتغال ناامن میشوند (چان2013 ،؛
رایت )2013 ،متمرکز شده است.
در نگاه اول به نظر میرسد که کتاب گای استندینگ –پریکاریا :طبقه جدید
2

خطرناک  -با نگرانی فوری خود از افزایش ناامنی شغلی در قرن  21در جهت همان
 .1برای نقد این تمایل به کالبرگ ( )2009مراجعه کنید که معتقد است کار بیثبات در امریکا تا پایان رکود بزرگ
امری عادی بوده است .کوینالن ( )2012نیز اشتغال ناپایدار را از منظر تاریخی مورد بررسی قرار داده است.
)2. The Precariat: The New Dangerous Class (2011
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نگرش باال قرار میگیرد .با این حال ،عنوان کتاب بهتنهایی نشان میدهد که بحث از
بیثباتکاری بهعنوان شرایط کار به بحث دربارهی کارگران بیثباتکار بهعنوان یک
طبقه یا مقولهی اجتماعی اقتصادی تبدیل شده است .استندینگ به خوانندگان خود
میگوید «پریکاریا» واژهای ابداعی است که از ترکیب « »precariousبا «»proletariat
شکل گرفته .این اصطالح تا حدی از اعتراضات  EuroMayDayدر اوایل دههی 2000
وام گرفته شده است که حول هویت بیثباتکاران بسیج شده بودند .همانطور که
استندینگ تعریف میکند ،پریکاریا یک گروه ناهمگن است که از مهاجران گرفته تا
کارکنان مرکز تماس تا جوانان دارای کار پارهوقت را شامل میشود .استندینگ استدالل
میکند که آنچه این کارگران دارای موقعیتهای بسیار متفاوت به اشتراک دارند ،فقدان
هویت مبتنی بر کار و از دست دادن هفت شکل مختلف امنیت کار مرتبط با شهروندی
صنعتی در سال های پس از جنگ جهانی دوم است (البته این موارد فقط در برخی از
نقاط جهان وجود داشت که استندینگ قادر به تصدیق آن نیست) .این اشکال امنیت
شغلی شامل موارد ذیل است :تعهد دولت به اشتغال کامل ،حفاظت در برابر از دست
دادن شغل ،فرصت برای تحرک اجتماعی به باال ،داشتن نماینده از طریق اتحادیههای
صنفی و درآمد پایدار و غیره .علی رغم تکه تکه شدن و متفاوت بودن اعضای این گروه
و تعری ف آن بر اساس آنچه «فاقد آن است» ،استندینگ اصرار دارد که پریکاریا را یک
«طبقهی در حال شکلگیری» بنامد ،حتی اگر هنوز به معنای مارکسیستی «طبقهی
برای خود» نباشد .دقیقتر بگوییم ،استندینگ معتقد است که پریکاریا یک طبقهی
«خطرناک» است که مشخصهی آن خشم عمیق ،نابههنجاری ،اضطراب و از خود
بیگانگی است.
بسیاری از محققان این نگاه مبتنی بر طبقه به بیثباتکاری را نقد کردهاند .بهعنوان
مثال ،برت نیلسون و ند روسیتر ( )2008استدالل کردهاند که حتی اگر آسیبپذیری
را یکی از وضعیتهای سرمایهداری معاصر بدانیم ،شیوههایی که کارگران در لحظات
تاریخی ،مکانهای جغرافیایی و موقعیتهای اجتماعی مختلف این آسیبپذیری را
تجربه میکنند ،تفاوت قابلتوجهی دارد .آنها معتقدند که مفهوم پریکاریا لزوماً موجب
«فروریختگی و تقلیل تنوعات بیثباتکاری به تنها برخی موقعیتهای ثابت و کامل»
میشود (همان .)65 :لوئیز ویت ( )2009بهطور مشابه خاطرنشان میکند که تعریف
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پریکاریا با ناامنی شغلی ،موجب یک رده فرض کردن کارگران کم درآمد در مشاغل
غالباً ناچیز با متخصصان پر درآمد در مشاغل مبتنی بر خالقیت میشود (همچنین نک:
نیلسون و روسیتر2005 ،؛ استراوس و مک گرات .)2017 ،رونالد مونک ( )2013نیز
در نقد ایدهی تعریف پریکاریا با استفادهی مستقیم از طبقه در مفهومسازی استندینگ
فراتر میرود .او استدالل میکند که پریکاریا نمیتواند آنچنان که استندینگ میگوید،
بهعنوان «طبقهی در حال شکلگیری» جدید شناخته شود زیرا روابط تولید در
سرمایهداری معاصر را تغییر نمیدهد .مونک میگوید بیثباتکاری برخی از شرایط کار
در پیکربندی امروزین سرمایهداری (در اروپا و آتالنتیک شمالی) را دربرمیگیرد،
شرایطی که در واقع امری بههنجار و نه استثنایی در تاریخ طبقهی کارگر تلقی میشود
(نک :برمن و ون در لیندن2014 ،؛ نیلسون و روسیتر2008 ،؛ سیمور.)2012 ،
من نکتهی دیگری نیز بدین انتقادهای مهم اضافه میکنم :ادعای استندینگ مبنی
بر این که پریکاریا طبقهی خطرناک «جدید»ی است ،به اصطالحِ بیاعتبار و قدیمی
برای کسانی که با مفاهیم هنجاری طبقهی کارگر مطابقت ندارند ،مانند لمپن پرولتاریا،
باز میگردد .استندینگ به صراحت میگوید که پریکاریا (افرادی که ناامنی شغلی را
تجربه می کنند) مترادف با لمپن پرولتاریا (بیکاران دائمی) نیست .اما توصیفهای
آخرالزمانی وی از پریکاریا به عنوان نیروی بالقوه انفجاری و ارتجاعی که از خشم و
نابههنجاری تغذیه میشود ،مطمئناً یاد توصیفهای مارکس از لمپن پرولتاریا را بهعنوان
«طبقه خطرناک»« ،تفالهی اجتماعی» و «یک ابزار رشوهگیر برای دسیسههای
ارتجاعی» (مارکس )482 :1978 ،زنده میکند .این باعث میشود که اصطالح پریکاریا
در آخر صف طوالنی اصطالحات تحقیرآمیزی چون لمپن ،حاشیهای ،غیررسمی و
طبقهی محروم ،قرار بگیرد که برای تعیین و تحقیر عناصر ظاهراً «بینظم» طبقهی
کارگر استفاده شده است (مونک.)2013 ،
البته هم بوردیو و هم استندینگ ،علیرغم تفاوتهایشان ،کار را در مرکز
مفهومسازی خود برای بیثباتکاری قرار میدهند .این امر باعث میشود که این دو
رویکرد اساساً از درک جودیت باتلر از بیثباتی بهعنوان یک وضعیت عمومی زندگی
بشر متمایز شوند .باتلر در کتاب زندگی بیثبات :قدرتهای سوگ و خشونت (،)2004
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پیشنهاد می کند که ماهیت اجتماعی وجود انسان بدین معناست که ما به دیگران
وابسته هستیم و در برابر دیگران آسیبپذیر میشویم .زیرا ممکن است افرادی را که با
آنها رابطه برقرار کرده ایم از دست بدهیم و همچنین چون ما همیشه در ارتباط با
دیگران هستیم ،این ارتباط همیشه با خطر خشونت همراه است .از نظر باتلر ،حالت
بیثبات بودن دربارهی «آسیب پذیری مشترک انسانی است که با خود زندگی ظاهر
میشود» (همان .)31 :اما این بدان معنا نیست که باتلر آسیبپذیری را برای همه بدون
در نظر گرفتن طبقه ،نژاد ،جنسیت ،سکسؤالیته ،ملیت ،توانایی و سن در میان دیگر
تمایزات اجتماعی مهم که برخی از زندگیها را «دردناکتر» از دیگری میکند ،یکسان
میداند (همان30 :؛ همچنین نک باتلر .)2009 ،باتلر معتقد است که همهی ما
آسیبپذیر هستیم ،اما اذعان میکند که این آسیبپذیری بهطور نابرابر در سراسر جهان
ما توزیع شده است .او همچنین تأکید میکند که بیثباتی فقط یک واقعیت وجودی
نیست که ما زنده هستیم و بنابراین در معرض آسیب و مرگ قرار داریم بلکه این
واقعیت اجتماعی بودن ما است که ما را به هم وابسته میکند .بنابراین ،بیثباتی از نظر
باتلر اساساً امری رابطهای است.
یکی از دالیل تفاوت نظر باتلر با دیدگاههای سیاسی-اقتصادی در مورد بیثباتکاری
این است که هدف او فقط تحلیل و محکوم کردن عملیات خاص سرمایهداری جهانی
نیست .در عوض ،او با تلقی کردن بیثباتکاری بهعنوان شرایط مشترک وجودی و
اجتماعی زندگی قصد دارد نقطه شروعی برای عمل اخالقی در دنیای امروز پیدا کند.
باتلر پس از حمالت  11سپتامبر  2001و واکنش ارتش امریکا بدین حوادث ،علیه
تمایل به فرار سریع از آسیبپذیری و رنج -اغلب از طریق اعمال خشونتآمیز به نام
امنیت -بسیار مینویسد و بحث میکند .او در عوض پیشنهاد میکند که تحمل و ماندن
در وضعیت بیثباتی خودمان به ما اجازه میدهد که وضعیت بیثباتی دیگران را نیز
تشخیص دهیم و در این تشخیص است که برخورد اخالقی امکانپذیر میشود .شایان
ذکر است که پیشنهاد باتلر مبنی بر این که ما آسیبپذیری خود را تحمل کنیم ،یادآور
دعوت دوروتی دی به بیثباتکاری بیشتر است .هم دی و هم باتلر هر کدام به روش
خود ،وضعیت بیثباتی را بهعنوان منبعی میدانند که میتواند ما را به سوی دیگری
سوق دهد.
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کاوش باتلر در مورد هستیشناسی وضعیت بیثباتی تأثیر بهسزایی بر ادبیات تحقیق
دربارهی بیثباتکاری داشته ،علیرغم این واقعیت که او هرگز حتی یکبار هم از کلمهی
بیثباتکاری در مجموعه مقاالت ( )2004خود استفاده نکرده است .باتلر در نوشتههای
بعدی خود ،میان دو مفهوم وضعیت بیثباتی و بیثباتکاری تمایز قائل میشود .مورد
اول به آسیبپذیری اجتنابناپذیر که شرط اجتماعی بودن ما است اشاره میکند و
دومی ،به شیوههای خاصی که نهادهای اجتماعی اقتصادی و سیاسی شرایط زندگی را
بهطور نابرابر توزیع میکنند (پوار169 :2012 ،؛ همچنین نک :باتلر .)2011 ،با وجود
این ،پیشتر و جدا از درگیری مستقیم باتلر با مفهوم بیثباتکاری ،دریافت او از
هستیشناسی وضعیت بیثباتی الهامبخش آن چیزی بود که من بهعنوان دو استفاده
جداگانه ،هرچند به ظاهر مرتبط ،از اصطالح بیثباتکاری میدانم .مورد اول معنای
بیثباتکاری را فراتر از کار گسترش میدهد .بدین معنا که بیثباتکاری اکنون در
بسیاری از آثار مترادف با آسیبپذیری یا ناامنی است (بانکی2013 ،؛ اتلینگر2007 ،؛
هاندل2012 ،؛ تینگ .)2015 ،برای مثال ،آنا تینگ ( ،)2 ،2015بیثباتکاری را
«زندگی بدون وعدهی ثبات» تعریف میکند .او استدالل میکند که امروزه تنها کارگران
و اقشار بیبضاعت احساس بیثباتکاری نمیکنند بلکه همهی ما به طریقی دچار آن
هستیم .این «ما» شامل قشر ثروتمند (در حال حاضر) ،گونههای در حال انقراض و
جزایر درگیر سیل در اقیانوس آرام است( .)20اگرچه که این مطالعات در جلب توجه
به بیثباتیهایی که در دنیای کنونی ما نفوذ کردهاند ،کار مهمی انجام میدهند ،اما آنها
باعث میشوند خطر از دست دادن معنای تحلیلی بیثباتکاری که ریشه در تحلیل
شرایط خاص کار دارد ،افزایش یابد .به عبارت دیگر ،اگر بیثباتکاری با وضعیت
بیثباتی ،آسیب پذیری یا ناامنی ترکیب شود (کاری که خود باتلر انجام نمیدهد) ،به
احتمال زیاد به هر جایی که نگاه کنیم ،میتوانیم بیثباتکاری را نشان دهیم.
در مقابل ،سایر کارهای الهامگرفته از باتلر در مورد بیثباتکاری تالش کردهاند تا
میان مفهوم هستیشناختی وضعیت بیثباتی و تحلیل بیثباتکاری بهعنوان یک
وضعیت کار پل بزنند (آلیسون2013 ،2012 ،؛ برالنت2011 ،؛ لوری2015 ،؛ موله،
2010؛ موئلباخ2011 ،؛ موئلباخ و شوشن2012 ،؛ نیلسون و روسیتر .)2008 ،این آثار
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بسیار شبیه به دو رویکرد اول در مورد بیثباتکاری که در باال مورد بحث قرار گرفتند،
نظریهپردازی خود را در تحلیل رژیمهای خاص کار و ساختارهای سیاسی-اقتصادی
پایه گذاشتهاند .اما آنها همچنین به مطالعهی نحوهی تأثیر این شرایط مادی بر ذهنیت،
حالت روانی درونی و تجربهی زنده عالقهمند هستند .بهعنوان مثال ،آنها بررسی کردهاند
که چگونه بیکاری احساس تعلق اجتماعی را از بین میبرد (موئلباخ)2011 ،؛ چگونه
بیکاری جوانان ،زمانمندی روزمره و برنامههای زندگی را مختل میکند (آلیسون،
2012؛ جفری)2010 ،؛ چگونه از دست دادن امنیت شغلی باعث ایجاد اضطراب روانی
و عاطفی میشود (مول)2010 ،؛ چگونه اشکال کار بیثبات بدل به یک ابزار حکمرانی
و تحت انقیاد ساختن افراد میشوند (لوری)2015 ،؛ و این که اشتغال مشروط چگونه
مانعِ آرزوهای هنجاریِ طبقهی متوسط برای یک «زندگی خوب» میشود (برالنت،
 .)2011از این منظرها ،بیثباتکاری هم مربوط به شرایط اجتماعی اقتصادی است و
هم یک تجربهی هستیشناختی (نیلسون و روسیتر .)2008 ،یا بهتر بگوییم ،هدف این
است که رابطه بین کار بیثبات و زندگی بیثبات را نشان دهد .من این رویکرد به
بیثباتکاری را مفید می دانم زیرا وجوه ارزشمند در معانی مختلف این اصطالح را
ترکیب میکند و مطالعهی اقتصاد سیاسی را به پرسشهای مربوط به فرهنگ ،ذهنیت
و تجربه پیوند میدهد .رویکرد رابطهای به بیثباتکاری یک روش تحقیق نیز ارائه و
این مسأله را مطرح میکند که چگونه کار و زندگی بیثبات در زمانها و مکانهای
خاص با هم تالقی میکنند .این پرسش با توجه به بحثهای اخیر پیرامون سیاست
بیثباتکاری با تغییر سؤال از این که بیثباتکاری چیست به این که بیثباتکاری چه
کار میکند ،اهمیت ویژهای مییابد (شوکائیتیس .)2013 ،پاسخ بدین پرسش متضمن
این است که نه تنها تحلیل جامعهشناختی بیثباتکاری بلکه اثرات سیاسی این مفهوم
را در نظر بگیریم.
 -3سیاستهای پنهان بیثباتکاری
نخستین مباحثات دربارهی بیثباتکاری بهعنوان مفهومی سیاسی بر استفاده از آن
در گفتمان جنبش اجتماعی متمرکز بود (نک :کازاز-کورتز .)2014 ،تاریخ اعتراضات
روز جهانی کارگر در اروپا و جنبشهای مرتبط با آن که در اروپای غربی در اوایل دههی
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 2000پدیدار شد ،این پرسش را مطرح کرد که آیا بیثباتکاری میتواند بهعنوان یک
سکوی سیاسی عمل کند و چرا در جنبشها بهراحتی پذیرفته شد و سپس بهزودی
کنار گذاشته شد و این مفهوم تا چه اندازه میتواند مجموعهای ناهمگن از کارگران را
در یک هویت مشترک و چارچوب سازماندهی متحد کند (نیلسون و روسیتر2008 ،؛
شرام .)2013 ،در حالی که این کار سهم مهمی در مبارزات کارگری معاصر داشته است،
اما من در اینجا به آنچه که بهعنوان سیاست انتقادی در حال ظهور دربارهی
بیثباتکاری میبینم ،عالقهمند هستم .در این جهت ،من به بحثهایی اشاره میکنم
که در سالیان اخیر بر سر اثرات ایدئولوژیکی ناخواستهای که تمرکز بر بیثباتکاری
ایجاد کرده ،مطرح شده است .به عبارت دیگر ،محکوم کردن بیثباتکاری -چه بهعنوان
نقد جامعهشناختی و چه بهعنوان مبنای یک سکوی سیاسی -به طرزی کنایی ،این
ظرفیت را دارد که بهعنوان یک نیروی محافظهکار عمل کند.
تحلیل پربصیرت الی تورکلسون ( )476 ،2016دربارهی «ناخودآگاه سیاسی»
بیثباتکاری ،مثالی عالی از سیاست انتقادی دربارهی بیثباتکاری است .تورکلسون
در مطالعه خود دربارهی جنبش کارگری دانشگاهی در فرانسه توصیف میکند که
چگونه کارکنان مشروط دانشگاهها بهندرت خود را با مقولهی بیثباتکاری مشخص
میکنند ،علیرغم این واقعیت که اتحادیههای دانشگاهی کمپینهایی را پیرامون مسأله
بیثباتکاری سازماندهی کردهاند و استادتمامها بهطور مداوم از این اصطالح برای اشاره
به سایر همکاران کم بضاعت خود در تالش برای همبستگی با آنها استفاده میکنند.
یکی از دالیلی که بیثباتکاری با وضعیت کارگرانی که قرار بود آنها را توصیف کند،
مطابقت نداشت ،این بود که بیثباتکاری نشان دهنده وجود بیش از حد استثمار و
تحقیر شده ای است که تعداد کمی از مردم حاضرند به راحتی آن را صفت ممیزهی
خود بدانند .عالوه بر این ،کارکنان دانشگاهی که از طبقهی مهاجر و طبقهی کارگر
آمده بودند ،نوع زندگی موقتی و تغییر دائمی شغل را که در گفتمان پیرامون
بیثباتکاری ،تقبیح شده بود ،امری آشنا و قریب – بهعنوان بخشی از سابقهی
خانوادگی خود و تجربه زندگی اطرافیانشان -میدانستند .این باعث میشود تورکلسون
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استدالل کند که مقولهی سیاسی بیثباتکاری نوعی «ناامیدی نخبگان» است (.)483
بدین معنا که انتقاد از بیثباتکاری با انتظارات ،آرزوها و حس استحقاق داشتن مزایای
دولتی در میان افراد دارای امتیاز (که در این مورد ،دانشجویان و فارغالتحصیالن مقطع
دکترا) که بابت از دست دادن موقعیت و جایگاه امن خود در جهان میترسند ،پوشانده
شده است.
ناامیدی یا نوستالژی متصل به گفتمان بیثباتکاری از آن چیزی ناشی میشود که
بسیاری آن را بهعنوان شمالگانمحوری این مفهوم نقد کردهاند .بیثباتکاری تنها از
دیدگاه کشورهای اروپای غربی و دیگر کشورهای صنعتی ،امری بسیار جدید و استثنایی
به نظر میرسد .زیرا در این مناطق قرارداد اجتماعی فوردیستی-کینزی در سالهای
پس از جنگ جهانی دوم دست باال را داشت .در مقابل ،برای اکثر کارگران جنوب
جهانی ،بیثباتکاری مطمئناً همواره امری عادی بوده است حتی اگر بدین نام خوانده
نمیشده (میالر .)2014 ،میلیونها مهاجر از روستا به شهر که در اوایل قرن بیستم به
شهرهای آمریکای التین هجوم آوردند و خانههایی حلبی و خودساخته در حاشیه شهرها
ساختند و در مشاغل عجیب و غریب کار کردند ،مطمئناً میتوانند بیثباتکار توصیف
شوند .همین امر دربارهی تعداد روزافزون فروشندگان خیابانی ،کارگران خانگی ،کارگران
روزمزد ،بازیافت کنندگان و دیگر کارگران بدون مزدی که در اقتصاد به اصطالح
غیررسمی امرار معاش میکنند ،صادق است .رونالد مونک ( )2013استدالل کرده است
که تبارشناسی بیثباتکاری به بحثهای «حاشیهای بودن» در آمریکای التین در
دههی 1960؛ به ادبیات «غیر رسمی بودن» که از تحقیقات در آفریقا در دههی 1970
بهوجود آمد و به گفتمان «محرومیت اجتماعی» که در دههی  1980در اروپا (و تا
حدی کمتر در امریکا) محبوب شد ،باز میگردد .این تبارشناسی ،بیثباتکاری را در
بافتی جهانی و تاریخی قرار میدهد و نشان میدهد مدتهاست که ناامنی در کار و
زندگی ،بخشی از توسعهی سرمایهداری بوده است .از این گذشته ،حتی در مناطقی که
فوردیسم قدرت داشت ،جمعیتهایی از برخی جنسیتها ،غیر سفیدها و اعضای طبقهی
کارگر از مزایای آن محروم بودند (بتی2016 ،؛ میتروپولوس2005 ،؛ وان در لیندن،
”1. “elite disappointment
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 .)2014مثال این مورد در تحلیل تورکلسون ( )2016نیز وجود دارد؛ در تحلیل او
دربارهی شیوههایی که گفتمان اخیر بیثباتکاری ،تجربیات جوانان برخاسته از
خانوادههای طبقهی کارگر در حومهی شمالی پاریس را که کار بیثبات برایشان اتفاقی
معمول است و نه موردی برای سرزنش« ،مسدود» میکند .همچنین این چیزی است
که به دوروتی دی امکان داد دربارهی بیثباتی همسایگان پورتوریکویی خود در هارلم
در دوران بهظاهر طالیی سالهای پس از جنگ بنویسد.
این بدان معنا نیست که مفهوم بیثباتکاری در بحث کار در جنوب جهانی
بیاهمیت بوده است .همانطور که وستون ( )2012استدالل کرده است ،حتی اگر
فوردیسم هرگز در اقتصادهای نوظهور در اکثر جهان بهطور کامل توسعه نیافته باشد،
هنوز بهعنوان یک رؤیا یا آرزو در آنجا وجود دارد .هر چند که ممکن است بیثباتکاری
بهعنوان تجربهی زندگی در این مناطق تازگی نداشته باشد ،اما او اظهار میکند که آنها
در یک پسا-نوستالژی فوردیستی سهیم هستند ولی در اینجا نوستالژی مربوط به
گذشتهای امن و با ثبات نیست بلکه مربوط به آیندهای خیالی است که اکنون دیگر
ممکن به نظر نمیرسد (نک :موئلباخ و شوشن .)2012 ،محققانی که در جنوب جهانی
دربارهی مفهوم بیثباتکاری کار میکنند ،تمایل دارند بدان نه بهعنوان یک موضوع
تجربی ثابت بلکه بهعنوان یک روش تحقیق بپردازند که مسألهی آن چگونگی پیوند
کار بیثبات با شرایط شکنندهی زندگی در زمانها و مکانهای خاص است (داس و
راندریا2015 ،؛ هویسون و کالبرگ2012 ،؛ لی و کافمن2012 ،؛ میالر2014 ،؛ پارت،
2016؛ شیروپ و یورگنسن .)2016 ،این کار نشان میدهد که چگونه رابطه بین کار
بیثبات و زندگی ناامن و بیثبات در دوران تاریخی ،نقاط ژئوپلیتیکی و موقعیتهای
اجتماعی مختلف تغییر میکند .یا همانطور که آندریا موئلباخ ( )298 :2013استدالل
کرده ،این مطالعات به «محلی کردن ادعاهای جهانی شده دربارهی بیثباتکاری» کمک
کرده است.
 .1همانطور که میتروپولوس ( )2005بهوضوح مشاهده میکند ،حمایتها و امتیازات کارگران کارخانههای
فوردیستی در واقع به کار نامرئی ،بدون دستمزد یا بیش از حد استثمار شدهی زنان در خانه و کارگرانِ در مناطق
جنوب جهانی وابسته بود.
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در عین حال ،ترجمهی مفهوم بیثباتکاری در نقاط مختلف جهان نیز بدین
معناست که میتوانیم تشخیص دهیم بیثباتکاری از نظام سرمایهداری سرچشمه
میگیرد .شرایط وابستگی به دستمزد برای ادامهی زندگی است که یک کارگر بیثبات
می سازد نه فقط ساختارهای خاص این یا آن شغل (بارچیزی2012 ،الف؛ دنینگ،
 .)2010از این منظر ،بیثباتکاری ،عرف سرمایهداری است ،نه استثنای آن و بین
همه ی کارگران اعم از شاغل یا بیکار مشترک است .ما معموالً کارگر را با شغل ثابت و
تماموقت بهعنوان الگوی کار سرمایهداری در نظر میگیریم که در مقابل ،کارگران بیکار،
غیررسمی یا بدون مزایا (در بیشتر مناطق جنوب جهانی) با آن مقایسه میشوند .اما
دستهی دوم است که بیثباتکاری نهفتهی همه کارگرانی را نشان میدهد که باید
نیروی کار خود را برای امرار معاش بفروشند .این بدان معناست که بیثباتی کار ،نه
تنها در سرمایهداری امری استثنایی نیست بلکه شرط الزم برای ایجاد سرمایه است.
مشاهده ی عدم امنیت شغلی در قلب کار مزدی (و نه شرایط عدم وجود آن) به
معنای بغرنج کردن گفتمان تقبیحآمیز کنونی بیثباتکاری است .انتقاد از بیثباتکاری
 چه بهصراحت و چه بهعنوان عنصر دیگری از آنچه تورکلسون ( )2016آن را ناخودآگاهسیاسی توصیف میکند ،-اشتغال تماموقت و کار مزدی را بهعنوان یک ایدهآل حفظ
میکند .نادیده گرفتن این که چگونه کار مزدی خود میتواند تجربهی ناامنی ،تخریب،
استثمار و سوء استفاده باشد ،یکی از مشکالت این نوع سیاست بیثباتکاری است.
برای مثال ،فرانکو بارچیزی ( )2011در مطالعهی کار مزدی بهعنوان تکنیک حکمرانی
در آفریقای جنوبی هم استعماری و هم پسااستعماری این بحث را ارائه میکند .او نشان
میدهد که چگونه مدیران استعمارگر بر «وقار کار» بهعنوان راهی برای استفاده از کار
مزدی در جهت منضبط کردن مردم آفریقا که «غیرمتمدن» و «بینظم» تلقی میشدند،
تأک ید داشتند .بسیاری از کارگران آفریقایی از پذیرش شغل مزدی خودداری کردند و
در عوض انواع مختلفی از مشاغل معیشتی یا خوداشتغالی را انتخاب کردند که در عین
بیثباتی ،حداقل به آنها اجازه میداد از تجربهی نظم و تحقیر هنگام کار در کارخانهها
و معادن اجتناب کنند .در این زمینهی تاریخی ،بارچیزی معتقد است «اشتغال ناپایدار
وضعیتی از محرومیت نبود بلکه امکان مخالفت با شهروندی مبتنی بر کارِ مدرنیتهی
غربی را فراهم میکرد» ( .)15بارچیزی در ادامه نشان میدهد که چگونه امروزه تأکید
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مستمر بر «مشاغل محترم» و «ایجاد شغل» در آفریقای جنوبی پس از آپارتاید ،با
ادامهی ربط دادن شهروندی اجتماعی به کار مزدی تماموقت -در عین حال که اشتغال
ثابت بهطور روزافزونی کمیاب میشود -به بیثباتکاری کارگران دامن میزند
(بارچیزی 2012 ،ب) .همچنین تأکید بر مشاغل محترم باعث تقویت اشکال مردانگی،
ملیگرایی و نابرابری میشود .اشکالی که نظم اجتماعی ساختاربندی شده بر اساس کار
مزدی ایجاد کرده است .بهطور خالصه ،تقاضا برای مشاغل محترم ،بهعنوان راهحلی
برای بیثباتکاری ،سیاستی محافظهکارانه به همراه دارد که کار مزدی را تقدیس
میکند .این امر از «ظرفیتهای سیاسی بیثباتکاری» (بارچیزی2012 ،ب )248 :یا
آنچه که من در جاهای دیگر بدین عنوان توصیف کردهام که اشکال کار فراتر از کار
مزدی ممکن است راههای دیگری را برای ایجاد شغل و زندگی بگشاید (میالر،)2014 ،
جلوگیری میکند.
این قضیه مرا به پرسش آغازین مقاله بازمیگرداند :ما از طریق گفتمان همهگیر و
محکومکنندهی بیثباتکاری به چه چیزی اهمیت میدهیم؟ مطمئناً یکی از پاسخهای
این پرسش ،کار مزدی است .یا به بیان دقیقتر ،بسیاری از انتقادهای مربوط به
بیثباتکاری همچنان به آنچه ویکس ( )2011بهعنوان تقدیس بیچون و چرای کار
مزدی به مثابهی یک ضرورت اقتصادی ،وظیفه اجتماعی و عمل اخالقی توصیف کرده،
پیوسته است .این دلبستگی به کار مزدی بخشی از پاسخ گستردهتری به بیثباتکاری
است که شیوههای اکنون مقبول زندگی را دوباره تأیید میکند .برای مثال ،برالنت
( )2011استدالل میکند که شرایط بیثباتکاری به عمیقتر شدن آرزوها برای زندگی
خوب هنجارین – یعنی ،داشتن شغل ثابت ،خانهی طبقه متوسطی ،پاداشهای تضمین
شده برای کار سخت و وعدهی تحرک رو به باال -و سرمایهگذاری مجدد در آن منجر
شده است .او می گوید این اشکال دلبستگی ،به صورت متناقضی ،مانع تحقق
خواستههایی میشوند که با آرزوی یک زندگی خوب پوشانده شدهاند .این امر چیزی
1

را میسازد که برالن «رابطهی خوشبینی ظالمانه» مینامد (.)170

”1. “relation of cruel optimism

بهسوی سیاستی انتقادی دربارهی بیثباتکاری

از سوی دیگر ،ما میتوانیم از طریق لنز «مالیخولیای چپ» محکوم بودن
بیثباتکاری را مشاهده کنیم .وندی براون ( )1999با بهکارگیری منظور والتر بنیامین
از این اصطالح ،روشهایی را منعکس میکند که سیاستهای چپ سوگوارانه متعهد به
آرمانها ،مقوالت و جنبشهای از دست رفته ،از امکان تغییرات اساسی در اینجا و
1

اکنون جلوگیری میکنند .وفاداری به ایدهآل اشتغال کامل و مشاغل محترم ،به جای
زیر سؤال بردن کار مزدی بهعنوان یک نیاز اجتماعی و اقتصادی ،مطمئناً میتواند
نمونهای از مالیخولیای چپ باشد .اما عالقهی براون به تعیین موضوعات این پیوستگی
کمتر از عالقه ی او به اینست که نشان دهد که همان وضعیت مالیخولیا چگونه تعهد
سیاسی به ایجاد اختالل را با یک سنتگرایی مخرب تأیید نشده جایگزین میکند .به
بیانی دیگر ،شاید کم تر اهمیت داشته باشد که فرد چه چیزی را سفت گرفته و صرفاً
این مهم است که فرد آن را سفت گرفته .یا همانطور که دوروتی دی ( )1952در مقالهی
بسیار قدیمی خود دربارهی بیثباتکاری اصرار داشت «کاری که باید انجام شود اینست
که هیچ چیزی را سفت نگیرید».
جمعبندی
در نتیجه ،این امر ما را با توجه به ارزش بیثباتکاری بهعنوان چارچوبی برای فهم
جهان معاصر به کجا میرساند؟ انتقادهای اخیر از گفتمان بیثباتکاری نشان داده
است که چگونه این مفهوم میتواند پیامدهای سیاسی ناخواسته ایجاد کند :در برخی
مواقع نابرابریهای نژادی ،طبقاتی و جنسیتی را مبهم و پنهان میکند؛ تأکید بر
روایتهای از دست دادن که منجر به بیتوجهی به کارگران خارج از شمال جهانی
میشود؛ یا حمایت از آرمانهای هنجاری کار «محترم» و «زندگی خوب» که
مدتهاست اشکال گوناگون نظم ،محرومیت و استثمار را توجیه میکنند .از این منظر،
استناد مداوم امروزه به اصطالح بیثباتکاری ممکن است کمتر در مورد تازگی این
وضعیت صحبت کند و بیشتر دربارهی نگرانی هژمونیک در مورد امنیت و دلبستگی به
امتیازاتی که زمانی به برخی از افراد داده میشد ،سخن بگوید.
 .1نقل شده در بارچیزی2012 ،الف .نک :بنیامین.2005 ،
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با وجود این ،وقتی بهعنوان یک پرسش باز دربارهی رابطه میان اشکال کار و شرایط
شکنندهی زندگی میرسیم ،بیثباتکاری هم ارزش تحلیلی و هم ارزش سیاسی خود
را حفظ میکند .از نظر برخی بیثباتکاری قطعاً تجربهی از دست دادن را توصیف
می کند .اما از نظر دیگران ،این ممکن است به منزله امتناع از کار مزدی ،یک ذهنیت
سیاسی جایگزین یا شیوهای از زندگی باشد که با آرمانهای لیبرال مطابقت ندارد .در
واقع ،همانطور که ایزابل لوری ( )2015معتقد است ،در همان تجربهی از دست دادن
و بیثباتی است که ظرفیت امتناع بهوجود میآید .لوری به بیثباتکاری از دریچهی
نگاه زیستسیاست مینگرد و نشان میدهد که چگونه «بیثبات سازی» از طریق
عادی سازی ناامنی و وارد کردن این قضیه که هر کس خود مسئول بیثباتکاریاش
است ،بهعنوان یک تکنیک حکمرانی عمل میکند .اما دقیقاً بدین دلیل که فرد در
خودتنظیمی و خودمسئولیتیاش برای مقابله با ناامنی توانمند شده است« ،این امکان
در همان زمانی ایجاد میشود که قادریم کار جدیدی را ترک کرده و چیز جدیدی را
شروع کنیم :یعنی ،ظرفیت خروج از کار قبلی و ورود به کار جدید» ( .)105برخی از
واکنشها به بیثباتکاری ،مانند گروه تحقیقاتی فعاالن اسپانیایی به نام Precarias a
 la Derivaو سازمان فرانسوی کارگران هنری نوبتی به نام  ،Les Intermittentsهمین
راه را با جستجوی گسست در گفتمان امنیت/ناامنی و رد نوستالژی برای کار مزدی
تماموقت در پیش گرفتهاند و در عوض جایگزینهایی مانند درآمد پایه ،انعطاف-امنیت،

1

 - Flexicurity .1اصطالحی ساخته شده از ترکیب  flexibilityو  .securityیکی از سیاستهای دولت رفاه
در بازار کار است .این اصطالح را اولین بار نخستوزیر سوسیال دموکرات دانمارک پول نیروپ راسموسن در دهه
 1990مطرح کرد .این اصطالح به ترکیب انعطاف پذیری بازار کار در اقتصاد پویا و امنیت برای کارگران اشاره دارد.
دولت دانمارک انعطافپذیری را مستلزم «مثلث طالیی» با «ترکیب سه جانبهی ( )1انعطافپذیری در بازار کار
همراه با ( )2تأمین اجتماعی و ( ) 3سیاست فعال بازار کار با حقوق و تعهدات برای بیکاران میداند .در کمیسیون
اروپا این سیاست چهار مؤلفه دارد )1 :توافقات قراردادی انعطافپذیر و قابل اعتماد )2 .راهبردهای جامع یادگیری
مادامالعمر )3 .سیاستهای موثر بر بازار کار فعال و  )4سیستمهای تأمین اجتماعی مدرن که در دوران جابجایی
شغل حقوق کافی را تأمین میکنند.

بهسوی سیاستی انتقادی دربارهی بیثباتکاری
1

2

رفاه مشترک ،مراقبت-شهروندی را پیشنهاد میکنند (کازاز-کورتز2014 ،؛
3

2005 ،Precarias a la Derivaالف) .کارهای اخیر در مورد چنین پیشنهادهایی نشان
داده است که مطالعهی بیثباتکاری لزوماً مستلزم بازگشت به اشکال هنجاری کار
نیست بلکه میتواند این پرسش را مطرح کند که چگونه بحران کار مزدی ممکن است
سایر امکانهای سیاسی را باز کند .همانطور که بارچیزی ( 2012الف) استدالل کرده
است ،بیثباتکاری «مرکزیت کار و وعدهی مترقی آن در سرمایهداری را مسأله میکند
و به چالش میکشد» .انجام این کار ،شاید بزرگترین ظرفیت سیاسی این مفهوم باشد.
مشخصات منبع اصلی:
Millar KM. Toward a critical politics of precarity. Sociology Compass. 2017;11:
e12483. https://doi.org/10.1111/soc4.12483

 - Commonfare .1واژهی نوساخته به جای جزء اول کلمهی مرکب  wel-fareجزء  commonنشسته تا به
امور مشترک و جمعی اشاره داشته باشد .این اصطالح برای فاز اقتصادی کنونی کشورهای بهاصطالح سرمایهداری
«غربی» قابل استفاده است و از دل یک نظریه ی عمومی انباشت توسعه یافته که قادر به درک کامل تکامل روابط
اجتماعی تولید بدون محدود شدن به مطالعهی ویژگیهای تولیدی و تکنولوژیکی ،بلکه برجسته سازی بُعد شناختی
است .در ایتالیا نمایندگان اصلی این نظریه آندره آ فوماگالی ،آنتونال کورسانی و کارلو ورسلونه هستند.
 - Caretizenship .2اصطالحی ساخته شده از ترکیب  careو  .citizenshipمفهومی است که نویسنده در نقد
بیثباتکاری و ضرورت حمایت از بیثباتکاران ابداع کرده است.
 .3منظور از درآمد پایه ،شناسایی کار تولیدی و بازتولیدی است که در خارج از مشاغل مزدی انجام میشود و بدون
قید و شرط یک درآمد ثابت جهانی را فراهم میکند که نیازهای اولیه را پوشش میدهد .برای توصیف دقیق درآمد
پایه به ویکس ( )138 ،2011مراجعه کنید .انعطاف-امنیت و رفاه مشترک دو پیشنهاد Les Intermittentsبود.
اولی با هدف حمایت از کارگران در حال جابجایی میان مشاغل و پروژههای مختلف و دومی بهعنوان جایگزینی برای
رژیم کار مزدی با تأمین نیازهای اجتماعی از طریق مجموعهها و شبکههای همبستگی ارائه شد (کازاز-کورتز،
 .)2014مراقبت شهروندی نیز ترجمهایست از کلمهی اسپانیایی  cuidadaniaکه از کلمهی ciudadania
(شهروندی) با تغییر ترتیب " "iو " "uو در نتیجه ایجاد کلمه( cuidadoمراقبت) تشکیل شده است .این اصطالح
را Precarias a la Derivaابداع کرد و منظور از آن تأکید بر مرکزیت مراقبت بهعنوان «یک سالح اساسی در
برابر بیثباتی زندگی ما» است ( ;Precarias a la Deriva, 2005b; see also Casas‐Cortés, 2014
.)Lorey, 2015
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چانگ انفو استاد برجسته و مدیر مرکز تحقیقات برای توسعهی اقتصادی و علوم
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بائولین استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کوفو نرمال ( School of Economics, Qufu
 )Normal Universityاست.
***
نوامپریالیسم مرحلهی خاصی از توسعهی تاریخی و مبین جهانیسازی اقتصادی و
مالیسازی سرمایهداری انحصاری است .خصوصیات نوامپریالیسم را میتوان بر اساس
پنج ویژگی کلیدی ذیل خالصه کرد .ویژگی نخست انحصار جدید تولید و گردش است.
بینالمللیسازی تولید و گردش ،در کنار تشدید تمرکز سرمایه ،باعث بهوجود آمدن
شرکتهای انحصاری چندملیتی غولپیکری شده است که ثروتشان تقریباً به اندازهی
ثروت تمام کشورهاست .ویژگی دوم ،انحصار جدید سرمایهی مالی است که نقش
تعیینکنندهای در زندگی اقتصاد جهانی بازی میکند و موجب توسعهی ناهنجار ،یعنی
مالیسازی اقتصادی شده است .سوم انحصار دالر آمریکا و مالکیت معنوی
( )intellectual propertyاست که باعث پیدایش تقسیم نابرابر بینالمللی کار و
قطبیسازی اقتصاد جهانی و توزیع ثروت شده است .ویژگی چهارم ،انحصار جدید اتحاد
الیگارشی بینالملل است .انحصار بینالمللی سرمایهداری الیگارشی ،یعنی یک قدرت
هژمونیک و چندین قدرت بزرگ دیگر ،زیربنای اقتصادی را برای سیاست پولی ،فرهنگ
مبتذل ،و تهدیدات نظامی ،که بر مبنای انحصار دست به استثمار و سرکوب میزند،
فراهم کرده است .پنجم ،ماهیت اقتصادی و روند عمومی امور است .تضادهای جهانی
سرمایهداری و بحرانهای مختلف این نظام ،اغلب طوری تشدید میشوند که موجب
پیدایش شکل نوین سرمایهداری انحصاری و غارتگر ،هژمونیک و متقلب ،انگلی و
روبهزوال ،موقتی و در حال احتضار بهمثابه امپریالیسم متأخر شده است.
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تکامل تاریخی سرمایهداری از چندین مرحلهی متمایز عبور کرده است .در آغاز
قرن بیستم ،سرمایهداری به مرحلهی انحصار خصوصی رسید ،که لنین آن را مرحلهی
امپریالیستی نامید .عصر امپریالیسم ،قانون توسعهی نابرابر اقتصادی و سیاسی را با
خود آورد .قدرتهای اصلی برای گسترش سرزمینهای دوردست و بازتوزیع قلمروهای
جهان ،اتحادهای گوناگونی بهوجود آوردند و درگیر کشمکشهای شدیدی شدند که
منجر به دو جنگ جهانی شد .منطقهی اروپا و آسیا در طول نیمهی اول قرن بیستم
متحمل جنگهای مداوم بود .انقالبات دمکراتیک ملی و جنبش کمونیستی ،یکی پس
از دیگری ،بهطور پیوسته توسعه یافت .پس از جنگ جهانی دوم ،تعدادی از کشورهایی
که از نظر اقتصادی توسعهنیافته محسوب میشدند راه توسعهی سوسیالیستی را اتخاذ
کردند ،و این امر منجر به تشدید تقابل میان سرمایهداری و سوسیالیسم شد .اگر چه
مانیفست کمونیست سالهای مدیدی پیشبینی کرده بود که سوسیالیسم ناگزیر
جانشین سرمایهداری خواهد شد ،اما این امر فقط در معدودی از کشورها میسر شد.
نظام سرمایهداری و امپریالیستی بهرغم مشکالت جدی که داشتند ،به بقای خود
ادامه دادند .در دههی  1980و اوایل دههی  ،1990سرمایهداری چرخشی استراتژیک
به سمت سیاستهای نولیبرالی انجام داد و وارد مرحلهی نوامپریالیستی شد .این امر
نشان از مرحلهی جدیدی در توسعهی امپریالیسم متعاقب جنگ سرد داشت.
لنین در کتاب امپریالیسم :باالترین مرحلهی سرمایهداری ،تعریف امپریالیسم
و خصوصیات آن را به این شکل ارائه میدهد:
اگر الزم باشد که کوتاهترین تعریف ممکن را در مورد امپریالیسم به
دست دهیم ،باید بگوییم که امپریالیسم مرحلهی انحصاری سرمایهداری
است ...باید تعریفی از امپریالیسم بهدست داد که پنج ویژگی ذیل را داشته
باشد )1( :تمرکز تولید و سرمایه به چنان مرحلهی باالیی رسیده که موجب
پیدایش انحصاراتی شده است که نقشی تعیینکننده در زندگی اقتصادی
بازی میکنند؛ ( )2ادغام سرمایه بانکی با سرمایه صنعتی ،و ایجاد الیگارشی
مالی بر پایهی این «سرمایهی مالی»؛ ( )3صادرات سرمایه بهطوریکه از

چانگ انفو و لوو بائولین  /ترجمهی علی اورنگ

صادرات کاال متمایز شده باشد ،اهمیتی استثنائی مییابد؛ ( )4شکلگیری
انجمنهای سرمایهداری انحصاری بینالمللی که دنیا را میان خودشان
تقسیم میکنند و ( )5تقسیم مناطق دنیا میان بزرگترین قدرتهای
سرمایهداری به اتمام میرسد .امپریالیسم مرحلهای از توسعهی سرمایهداری
است که تسلط انحصارات و سرمایه مالی برقرار شده باشد؛ صدور سرمایه
اهمیت ویژهای کسب کرده باشد؛ تقسیم دنیا بین تراستهای بینالمللی
آغاز شده باشد؛ و تقسیم تمام سرزمینهای جهان میان بزرگترین
قدرتهای سرمایهداری به پایان رسیده باشد)1(.
لنین در مقالهای که در دسامبر  1917چاپ شد ،توضیح بیشتری میدهد:
«امپریالیسم مرحلهی تاریخی خاصی از سرمایهداری است .ویژگی خاص این مرحله
دارای سه وجه است :امپریالیسم عبارت است از سرمایهداری انحصاری؛ سرمایهداری
()2
انگلی و یا روبه زوال؛ و سرمایهداری در حال احتضار».
ما براساس نظریهی امپریالیسم لنین ،سرمایهداری معاصر را با در نظر گرفتن
تحوالت اخیری که صورت پذیرفته است تحلیل خواهیم کرد .استدالل خواهیم کرد که
نوامپریالیسم ( )Neoimperialismمرحله نهایی امپریالیسم است که در متن
جهانیسازی و مالیسازی اقتصاد در دنیای معاصر بهوجود آمده است )3(.خصوصیت و
ویژگیهای نوامپریالیسم را همانطور که پیشتر مطرح شد میتوان پیرامون پنج جنبه
خالصه کرد.
انحصار جدید تولید و گردش
لنین توضیح داد که ژرفترین زیربنای اقتصادی امپریالیسم انحصار است .این امر
عمیقاً ریشه در قانون بنیادین رقابت سرمایهداری دارد که میگوید رقابت باعث تمرکز
تولید و سرمایه میشود و این تمرکز وقتی که به حد مشخصی میرسد ،ناگزیر به
انحصار منجر میشود .در سالهای اولیهی قرن بیستم ،همزمان که تمرکز سرمایه و
تولید موجب تشدید یکدیگر میشدند ،دنیای سرمایهداری دو موج عظیم ادغام
شرکتها را تجربه کرد .تولید بهطور فزایندهای در دست گروه کوچکی از کمپانیهای
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بزرگ متمرکز شد ،و طی این فرایند سازمانی بر اساس انحصارات صنعتی با مدیریت
چندمحصولی و چندبخشی بهوجود آمد .بهجای رقابت آزاد ،اتحادیههای انحصاری
صاحبان قدرت شدند .در اوایل دههی  ،1970سرمایهداری با بحران «رکود تورمی»
مواجه شد که ده سال طول کشید ،و به دنبال خود دورهی طوالنی رکود یا کاهش
بلندمدت در نرخ رشد را بههمراه داشت .رکود اقتصادی و فشارهای رقابتی در بازارهای
داخلی ،سرمایهداری انحصاری را به جستجوی فرصتهای جدید رشد در کشورهای
دیگر سوق داد .سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی و نقل و انتقاالت صنایع بینالمللی،
با بهرهگیری از نسل تازهی فناوری اطالعات و ارتباطات به اوج خود رسیده است،
بهطوریکه این میزان از بینالمللیسازی تولید و گردش ،موجب شده است تا
جهانیسازی پیش از این اصالً به چشم نیاید.
سرمایهی انحصاری از تولید تا گردش در سطح جهانی دوباره توزیع شده است.
تمرکززدایی و بینالمللیسازی فرایندهای تولید ،نظامی را بهوجود آورده است که در
آن زنجیرههای جهانی ارزش و شبکههای عملیاتی برای سازماندهی و مدیریت
شرکتهای چندملیتی ،تقسیمبندی شده است .شرکتهای چندملیتی زنجیرههای
جهانی ارزشهایشان را از طریق شبکههای پیچیدهی روابط با تامینکنندگان محصوالت
و از طریق الگوهای مختلف حاکمیت ،هماهنگ میکنند .در چنین سیستمهایی،
فرایندهای که درگیر تولید و دادوستد محصوالت و خدمات واسطهای (محصوالتی که
برای تولید محصوالت دیگر هم بهکار میروند-م ).هستند ،در اقصی نقاط جهان تقسیم
و توزیع شده است .معامالت نهادهها و ستاندهها در شبکههای وابسته به تولیدات و
خدمات جهانی ،شرکای قراردادها ،و تامینکنندگان شرکتهای چندملیتی انجام
میشود .بر اساس آمار ،حدود  60درصد تجارت جهانی شامل مبادلهی محصوالت و
خدمات واسطهای است و  80درصد آن از طریق شرکتهای چندملیتی انجام میشود)4(.
در چارچوب ساختارهای انحصاری ،خصوصیت دوم نوامپریالیسم عبارت است از
بینالمللیسازی تولید و گردش .تمرکز بیشتر سرمایه منجر به پیدایش شرکتهای
غولپیکر چندملیتی میشود که ممکن است ثروتشان بهاندازهی ثروت تمام کشورهای
مقصد (که شعبات کارخانههایشان را در آنها تاسیس میکنند) باشد .شرکتهای
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چندملیتی نمایندگان واقعی انحصار بینالملی معاصر هستند .خصوصیات شرکتهای
چندملیتی غولپیکر را میتوان بهصورت ذیل خالصه کرد:
( )1تعداد شرکتهای چندملیتی بهصورت جهانی رشد کردهاند ،و درجهی
اجتماعیسازی تولید و گردش به مرحله باالتری رسیده است.
از دههی  ،1980شرکتهای چندملیتی تبدیل به نیروی محرکهی اصلی دادوستد
اقتصاد بینالملل ،که حامل سرمایهگذاری مستقیم خارجی است ،شدهاند .در دههی
 ،1980سرمایهگذاری خارجی رشد بیسابقهای داشته است ،که بهمراتب سریعتر از
رشد سایر متغیرهای اصلی اقتصادی مثل تولیدات و تجارت جهانی در همان دوره
میباشد .در دههی  ،1990حجم سرمایهگذاری مستقیم بینالمللی به سطح بیسابقهای
رسید .شرکتهای چندملیتی از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی که حجمش
بهطرز چشمگیری گسترش یافت ،اقدام به تأسیس شعبات و وابستگانی در سطح جهان
نمودند .از  1980تا  ،2008تعداد شرکتهای چندملیتی جهانی از  15000به 82000
افزایش پیدا کرد .رشد تعداد شرکتهای تابعهی خارجی حتی سریعتر بود ،و از 35000
به  810000رسید .در سال  ،2017بهطور متوسط  60درصد داراییها و حجم فروش
یکصد کمپانی چندملیتی غیرمالی برتر جهان ،در خارج از مرزهای کشورهای مبداً اتفاق
افتاد و کارمندان خارجی  60درصد مجموع کارکنان را تشکیل میدادند)5(.
از زمانی که شیوهی تولید سرمایهداری پدید آمد ،تمرکز فعالیتهای تولیدی ،و
تکامل تقسیم اجتماعی کار منجر به باال رفتن مداوم اجتماعیشدن تولید شده است.
فرآیندهای تمرکززداییشدهی کار بهطور فزایندهای بهسوی روند اشتراکی کار در
حرکت است .واقعیت این است که رشد مداوم سرمایهگذاری مستقیم در کشورهای
دیگر ،موجب استحکام پیوندهای اقتصادی میان کشورها شده است ،همچنین سطح
اجتماعیسازی و بینالمللیسازی سیستمهای تولید و توزیع که در آن شرکتهای
چندملیتی نقشی کلیدی بهعنوان نیروی غالب در سطح خُرد بازی میکنند ،افزایش
یافته است .بینالمللیسازی تولید و جهانیشدن تجارت بهطور گستردهای شیوهی
مشارکت کشورها را در تقسیم بینالمللی کار تغییر داده است ،و این نیز به نوبهی خود
منجر به تحول روشهای تولید و الگوهای سود در آن کشورها شده است .در سراسر
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جهان ،اکثریت کشورها و مناطق دنیا در شبکههای تولید و تجارتی که بهوسیلهی این
شرکتهای عظیم بهوجود آمده است ،ادغام شدهاند .هزاران شرکت در سرتاسر جهان،
گرهگاههای کلیدی ( )nodesارزشآفرین زنجیرههای سیستم تولید جهانی را بهوجود
آوردهاند .در بطن اقتصاد جهانی ،شرکتهای چندملیتی به مجراهای اصلی
سرمایهگذاری و تولید بینالمللی ،سازماندهندگان اصلی فعالیت اقتصاد بینالملل ،و
موتور رشد اقتصاد جهانی تبدیل شدهاند .توسعهی سریع شرکتهای چندملیتی نشان
میدهد در مرحلهی جدید امپریالیستی که حول جهانیشدن سرمایه شکل گرفته است،
تمرکز تولید و سرمایه به ابعاد دائماً فزایندهای رسیده است .دهها هزار شرکت چندملیتی
در حال حاضر بر همه چیز مسلط هستند.
( )2مقیاس انباشت سرمایهی انحصاری بینالمللی که یک امپراطوری شرکتی
چندملیتی را بهوجود میآورد ،در حال افزایش است.
اگرچه تعداد شرکتهای سرمایهداری چندملیتی مشخصاً زیاد نیست ،اما همهی
آنها صاحب قدرت بسیار زیادی هستند .این شرکتها نهتنها نیروی اصلی در توسعه و
کاربرد فناوریاند ،بلکه شبکههای بازاریابی و بهطور روز افزونی منابع طبیعی و مالی را
کنترل میکنند .بر این مبنا ،آنها فرایندهای تولید و گردش را به انحصار خود در
آوردهاند و خود را مجهز به مزیت رقابتی بیبدیلی کردهاند .سود  28000شرکت بزرگ
جهان از  1980تا  ،2013بهواسطهی توسعهی بازارها و کاهش هزینههای عوامل تولید،
از  2تریلیون دالر به  7/2تریلیون دالر افزایش پیدا کرد ،یعنی از  7/6به تقریباً 10
درصد تولید ناخالص جهان رسید )6(.ازاینگذشته ،این شرکتهای چندملیتی نهتنها
اتحادی را با ارگانهای قدرت دولتی شکل میدهند ،بلکه با نظام مالی جهانی نیز پیوند
برقرار کردهاند و با کمک یگدیگر سازمانهای انحصاری مالی را که از پشتیبانی دولت
برخوردار است بهوجود آوردهاند .جهانیسازی و مالیسازی سرمایه ،موجب تحکیم
هرچه بیشتر انباشت ثروت این متحدین میشود .از لحاظ درآمد فروش ،اندازهی
اقتصادی بعضی از شرکتهای چندملیتی از تعدادی از کشورهای توسعهیافته بزرگتر
است .برای مثال ،در سال  ،2009فروش سالیانهی تویوتا بیشتر از درآمد ناخالص
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داخلی اسرائیل بود .در سال  ،2017شرکت والمارت در لیست  500شرکت پر درآمد
مجله فورچن به عنوان بزرگترین کمپانی دنیا شناخته شد ،و درآمد کل این شرکت
 500میلیارد دالر و بیشتر از تولید ناخالص داخلی بلژیک بود .اگر ما دادههای
شرکتهای چندملیتی و مجموع تقریباً  200کشور دنیا را ترکیب و فهرست درآمد
سالیانه و درآمد ناخالص داخلیشان را تهیه کنیم ،آشکار میشود که آن کشورها کمتر
از  30درصد  100اقتصاد اول دنیا را در بر میگیرند ،در حالیکه شرکتهای چندملیتی
بیشتر از  70در صد درآمد را در اختیار دارند.
اگر توسعهی جهان به همین خط سیر ادامه دهد ،شرکتهای چندملیتی بیشتری
بهوجود خواهند آمد که ثروتشان برابر با ثروت تمام کشورها خواهد بود .اگرچه
جهانیشدن صنایع موجب پراکندگی فعالیتهای اقتصادی شده است ،اما بخش بزرگی
از سود هنوز به سوی معدودی از کشورهای پیشرفته در جهان سرازیر میشود.
سرمایهگذاری ،تجارت ،صادرات ،و انتقال فناوری عمدتاً توسط شرکتهای چندملیتی
بزرگ یا از طریق شعبات آنها در خارج مدیریت میشوند ،و شرکتهای مادر این
شرکتهای انحصاری از نظر جغرافیایی شدیداً متمرکزند .در سال  ،2017شرکتهای
آمریکایی ،ژاپنی ،آلمانی ،فرانسوی ،و انگلیسی نیمی از  500کمپانی برتر دنیا را در
اختیار داشتند .دو سوم از  100شرکت چندملیتی برتر جهان از آن این کشورها هستند.
( )3شرکتهای چندملیتی صنایع را در زمینههای خاص خودشان انحصاری کرده،
و شبکههای بینالمللی تولید را کنترل و اداره میکنند.
غولهای چندملیتی مقادیر عظیمی سرمایه و تواناییهای کمنظیر علمی و فناورانه
دارند ،که موقعیت مسلط آنها را در تولید جهانی ،تجارت ،سرمایهگذاری و بخش مالی،
و همچنین در ایجاد مالکیت فکری تضمین میکند .شرکتهای چندملیتی ،با استفاده
از صرفهبهمقیاس ( )economies of scaleکه از موقعیت انحصاریشان سرچشمه
میگیرد ،مزیت رقابتی خود را گسترش دادهاند .علت این است که «هرچه ارتش
کارگرانی که بینشان کار تقسیم شده است بزرگتر باشد ،مقیاس عظیمتری از
ماشینآالت بهکار گرفته میشود ،هزینهی نسبی تولید کاهش پیدا میکند ،و کار باروَرتر
میشود )7(.درجهی باالی انحصاری که شرکتهای چندملیتی از آن بهرهمندند ،به
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منزلهی آن است که تمرکز تولید و تمرکز کنترل بازارها یکدیگر را تقویت کرده و
انباشت سرمایه را تسریع میکنند .در ضمن ،رقابت و اعتبار بهعنوان دو اهرم قدرتمند
تمرکز سرمایه ،روند هرچه بیشتر تحت کنترل محدود درآمدن سرمایهی در حال
انباشت را تسریع میکنند .طی  30سال گذشته ،تمام ملل جهان سیاستهایی را پیش
بردهاند که هدفشان افزایش سرمایهگذاری و کاهش محدویتهای مرتبط با
سرمایهگذاری مستقیم خارجی است .اگرچه افزایش حجم سرمایهگذاری مستقیم
خارجی بهوسیلهی کشورهای پیشرفته به درجات مختلفی موجب تسریع شکلگیری
سرمایه و توسعهی منابع انسانی و افزایش رقابت صادراتی کشورهای توسعهنیافته شده
است ،درعینحال موجب خصوصیسازیهای گسترده و ادغامهای فرامرزی و تصاحب
شرکتها شده است .این امر موجب تسریع فرایندی شده است که طی شرکتهای
کوچک و متوسط ورشکسته و یا مجبور به ادغام با شرکتهای چندملیتی میشوند.
حتی شرکتهای نسبتاً بزرگ را نیز آسیبپذیر کرده است.
اکنون ،صنایع متعددی در سراسر جهان ساختار بازاری با انحصار چندجانبه
( )oligopolisticدارند .برای مثال ،بازار جهانی برای واحدهای پردازش مرکزی ()CPU
تقریباً بهتمامی به انحصار شرکتهای اینتل ( )Intelو اِیامدی ( )AMDدرآمده است.
از سال  2015بازار جهانی بذر و آفتکشها تقریباً بهتمامی تحت کنترل شش شرکت
چندملیتی ( )BASF, Bayer, Dow, DuPont Monsantof and Syngentaاست که با
هم  75درصد بازار جهانی آفتکشها 63 ،درصد بازار جهانی بذر ،و  75درصد پژوهش
خصوصی در این زمینهها را به کنترل خود درآوردند .سینجنتا ،بیاِیاساف ،و بایر به
تنهایی  51درصد بازار جهانی آفتکشها را کنترل میکنند ،درحالیکه دوپونت،
مونسانتو ،و سینجنتا 55 ،درصد از بازار بذر را به خود اختصاص دادهاند )8(.طبق آمار
گروه صنایع دستگاههای پزشکی اروپا ( European Medical Devices Industry
 ،)Groupفروش تنها بیستوپنج کمپانی دستگاههای پزشکی سال  2010بیشتر از 60
درصد مجموع فروش دستگاههای پزشکی تمام جهان را شامل میشد .ده شرکت
چندملیتی 47 ،درصد بازار جهانی برای محصوالت دارویی و پزشکی وابسته به آن را
کنترل میکردند .دانههای سویا در چین یکی از محصوالت زراعی حیاتی است .تمام
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جنبههای تولید جهانی دانههای سویا ،عرضه ،و زنجیرههای بازاریابی توسط پنج شرکت
چندملیتی :مونسانتو ،آرچر دنییلز میدلند ( ،)Archer Daniels Midlandبانج (،)Bunge
کارگل ( ،)Cargillو لوییس دریفس ( )Louis Dreyfusکنترل میشوند .مونسانتو مواد
خام برای تولید دانه را کنترل میکند ،درحالیکه چهار شرکت دیگر کاشت ،تجارت ،و
فرآوری را تحت کنترل دارند .این شرکتهای چندملیتی اتحادیههای مختلفی از طریق
سرمایهگذاریهای مشترک ،مشارکت ،و توافقنامههای بلندمدت ایجاد میکنند)9(.
درحالیکه ثروت اجتماعی بهطور فزایندهای به تصرف معدودی از سرمایهداران خصوصی
بزرگ درمیآید ،سرمایهی انحصاری موجب تعمیق کنترل و استثمار کارگر میشود.
این امر منجر به انباشت سرمایه در مقیاس جهانی میشود ،که باعث تشدید ظرفیت
مازاد جهانی و قطبیسازی ثروتمندان و فقرا میشود.
در عصر نولیبرالیسم ،فناوری اطالعات و ارتباطات با سرعت درحال توسعه است.
ظهور اینترنت وقت و فضای مورد نیاز برای تولید و گردش اجتماعی را تا حدود زیادی
کاهش داده ،که باعث افزایش ادغامهای فرامرزی در سرمایهگذاری ،و تجارت شده است.
نتیجتاً ،مناطق غیرسرمایهداری بهطور روزافزونی به فرایند انباشت سرمایهی در تسلط
سرمایهی انحصاری پیوستهاند ،و این نیز بهطرز چشمگیری موجب تقویت و توسعهی
نظام سرمایهداری جهانی شده است .اجتماعیسازی و بینالمللیسازی تولید و گردش
دستخوش جهش بزرگی در عصر اقتصاد سرمایهداری جهانی در قرن بیستویکم شده
است .این الگو ،همانطور که بر اساس متن مانیفست کمونیست «سرشتی جهانی به
تولید و مصرف در هر کشوری» داده ،تا حد زیادی تقویت شده است )10(.جهانیسازی
سرمایهی انحصاری ،مستلزم این است که نظامهای اقتصادی و سیاسی جهان برای
حذف موانع سازمانی ،همدست یکدیگر شوند .اگرچه ،وقتی که تعدادی از کشورهای
پساانقالبی ،نظامهای سیاسی و اقتصادی پیشین خود را کنار گذاشتند ،برخالف آنچه
که اقتصاددانان نولیبرال در موعظات خود سر میدادند ،نصیبی از وفور و ثبات نبردند.
برعکس ،مرحله نئولیبرالی ترتیباتی است برای لگامگسیختگی سرمایه انحصاری
هژمونی.
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سرمایهی مالی انحصاری جدید
لنین در امپریالیسم ،باالترین مرحلهی سرمایهداری نوشت« :تمرکز تولید؛
انحصارهای برخواسته از آن؛ ادغام یا ائتالف بانکها و صنایع؛ چنین است تاریخ خیزش
سرمایهی مالی و چنین است محتوای آن )11(.سرمایهی مالی نوع جدیدی از سرمایه
است که بر اثر ادغام سرمایهی انحصاری بانکی و سرمایهی انحصاری صنعتی بهوجود
آمده است .نقطهی عطف این تحول از قانون سرمایهداری بهطور عام به سرمایهی مالی،
تقریباً مصادف با آغاز قرن بیستم بود ،وقتی که بانکها در کشورهای پیشرو امپریالیستی
از میانجیهای عادی تبدیل به نیروهای انحصاری شدند .اما پیش از جنگ جهانی دوم،
به خاطر جنگهای مکرر ،هزینههای باالی انتقال اطالعات ،موانع فنی و تشکیالتی مثل
حمایت از تجارت ،ارتباطات میان سرمایهگذاری جهانی ،تجارت ،مالیه ،و بازار ،نسبتاً
ضعیف بودند .سطح جهانیسازی اقتصاد پایین ماند ،بهطوریکه مانع از گسترش آشکار
انحصار سرمایه شد .پس از جنگ جهانی دوم ،جهانیسازی اقتصاد بهخاطر انقالب
فناورانهی جدید سرعت گرفت .در اوایل دههی  ،1970باال رفتن قیمت نفت به بحران
جهانی اقتصادی دامن زد و پدیدهی ناموزونی را بهوجود آورد که درآن تورم و رکود
اقتصادی همزیستی داشتند .توضیح این پدیده برای اقتصاددانان کینزی غیرممکن بود.
سرمایهی انحصاری برای یافتن فرصتهای سرمایهگذاری سودآور و فرار از باتالق «تورم
رکودی» ،صنایع سنتی را به خارج از مرزها منتقل ،و در نتیجه مزیت رقابتی اولیهاش
را حفظ کرد .در ضمن ،جداییاش از صنایع سنتی را سرعت بخشید و به دنبال گشایش
قلمروهای مالی جدید شد .جهانیسازی و مالیسازی سرمایهداری کاتالیزور و پشتیبان
یکدیگر شدند ،و به «مجازیسازی» سرمایهی انحصاری و تهی کردن اقتصاد واقعی
سرعت بخشیدند .بنابراین ،رکود اقتصاد غرب در دههی  1970نه تنها بهعنوان کاتالیزور
بینالمللیسازی سرمایهی انحصاری عمل کرد ،بلکه همچنین بهعنوان نقطهی عزیمتی
برای مالیسازی سرمایهی صنعتی بود .از آن مقطع ،سرمایهی انحصاری حرکتش را از
انحصار در یک کشور به انحصار بینالمللی و از انحصار صنعتی به انحصار مالی تسریع
کرده است.
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در زمینهی انحصار سرمایهی مالی ،دومین ویژگی کلیدی نوامپریالیسم این است
که انحصار مالی نقشی تعیینکننده در حیات اقتصاد جهانی بازی میکند و موجب
بهوجود آمدن مالیسازی اقتصادی میشود.
تعداد اندکی از مؤسسات مالی ،شاهرگهای اقتصاد بینالمللی را کنترل
میکنند
پیگیری قدرت انحصاری ،ماهیت واقعی امپریالیسم است .لنین توضیح میدهد که
«شرکتهای بزرگ ،و بهویژه بانکها ،نه تنها بانکها یا شرکتهای کوچک را کامالً
جذب کردند ،بلکه آنها را «تسخیر» و وابسته کردند ،آنها را از طریق سهیم شدن در
سرمایهشان ،خرید یا مبادلهی سهام ،نظام اعتباری و الی آخر وارد گروه «خود» یا «امور
خودی» کردند".شاهد توسعهی سریع شبکهی فشردهای از مجراهایی که تمام کشور را
در بر گرفته ،تمام سرمایه و درآمد را متمرکز کرده ،و هزاران شرکت پراکنده را به یک
واحد ملی سرمایهدارانه ،و بعد در یک نظام اقتصادی سرمایهداری جهانی تبدیل
میکند )12(.در مرحلهی نوامپریالیستی ،تعداد اندکی از شرکتهای چندملیتی ،اکثراً
بانکها ،شبکههای وسیع و دقیق اجرایی را در جهان از طریق ادغام ،مشارکت ،و
سهامداری گستردهاند ،و بنابراین نه تنها تعداد کثیری از شرکتهای کوچک و متوسط
را کنترل میکنند ،بلکه شاهرگهای اصلی اقتصاد جهان در اختیار آنهاست .مطالعهی
تجربی سه پژوهشگر سوئیسی ،استفانیا ویتالی ( ،)Stefania Vitaliجیمز بی گلتفلدر
( ،)James B. Glattfelderو استفانو بتسیتون ( )Stefano Battistonنشان دادند که
بهطور نسبی تعداد اندکی از بانکهای چندملیتی عمالً بر مجموع اقتصاد جهان مسلط
هستند .این سه بر پایهی تحلیل  43060شرکت چندملیتی در سطح جهان و رابطهی
سهامداران در آن شرکتها ،نتیجه گرفتند که  737شرکت چندملیتی رده باال 80
درصد مجموع تولیدات دنیا را کنترل میکنند .آنها پس از مطالعهی بیشتر شبکههای
پیچیدهی این روابط ،با این نتیجهی شگفتانگیزتر مواجه شدند که هستهای مرکزی
که از  147شرکت چندملیتی تشکیل شده است ،نزدیک به  40درصد ارزش اقتصادی
تولیدات را در جهان کنترل میکند .از مجموع  147کمپانی سهچهارم آنها نهادهای
مالی

هستند)13(.
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جهانیسازی سرمایهی مالی-انحصاری
وقتی که امپریالیسم به نوامپریالیسم تحول یافت ،الیگارشیهای مالی و عواملشان
قوانین تجارت و سرمایهگذاری را کنار گذاشتند ،و هر زمان که اراده کردند دست به
جنگهای ارزی ،تجاری و اطالعاتی و غارت منابع و ثروت جهان زدند .در چارچوب این
نظام ،اقتصاددانان نولیبرال نقش سخنگویان الیگارشیهای مالی را بازی و از آزادسازی
مالی و جهانیسازی منافع انحصارگران دفاع میکنند و کشورهای درحالتوسعه را فریب
میدهند تا محدودیتهای حساب سرمایهی خود را حذف کنند .اگر کشورهای مربوطه
این نصایح را گوش کنند ،اجرای عملی نظارت مالی سختتر میشود و آسیبپذیریشان
نسبت به خطرات پنهان نظام مالی افزایش پیدا خواهد کرد .نتیجه این که فرصتهای
بیشتری برای انحصار مالی فراهم میشود تا ثروت این کشورها را غارت کند .غولهای
سرمایهی مالی بینالملی در عملیات بازارهای سرمایه ،تمایل به حمله به دیوارهای
دفاعی مالی شکنندهی کشورهای درحالتوسعه دارند و از فرصتهایی بهدستآمده برای
غارت داراییهایی که طی چندین دهه انباشته شدهاند ،بهره میبرند .این نشان میدهد
که آزادسازی و جهانیسازی مالی مطمئناً نظام مالی جهانی باز و متحد بهوجود آورده
است ،اما همزمان سازوکارهایی بهوجود آورده است که مرکز جهانی از طریق آنها منابع
و ارزش افزوده کشورهای کمترتوسعهیافتهی حاشیه را تصاحب میکند .سرمایهی مالی
که در دست اقلیتی از الیگارشیهای مالی بینالمللی متمرکز و به قدرت انحصاری واقعی
مسلح است ،مقادیر فزایندهای از سودهای انحصاری را از طریق سرمایهگذاری خارجی،
سرمایهگذاریهای جدید متنوع و خطرپذیر ،ادغامهای فرامرزی ،و خرید سهام عمدهی
دیگر شرکتها بهدست آورده است .در شرایطی که سرمایهی مالی بهطور مداوم در
سراسر جهان تحسین میشود ،حاکمیت الیگارشیهای مالی تحکیم میشود.
از تولید به سوداگری مالی
سرمایهی انحصاری مالی ،که خود را از موانع مرتبط با اشکال مادی رهانیده است،
باالترین و انتزاعیترین شکل سرمایه ،و فوقالعاده انعطافپذیر و سوداگرانه است.
احتمال باالیی دارد که سرمایهی انحصاری مالی در فقدان مقررات ،علیه اهدافی که
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کشوری برای توسعهی صنعتیاش تعیین کرده است ،عمل کند .پس از جنگ جهانی
دوم و تحت هدایتگری دخالت دولتی ،عملکرد بانکهای تجاری و بانکهای
سرمایهگذاری از یکدیگر جدا شد ،بازار اوراق بهادار شدیداً تحت نظارت ،و توسعهی
سرمایهی مالی و فعالیتهای تجاری آن محدود بود .در دههی  ،1970سیطرهی
کینزگرایی که رنگ باخت ،عقاید نولیبرالی بهتدریج جانشین آن شد ،صنایع مالی فرایند
مقرراتزدایی را شروع کردند و نیروهای پایهای که کنترل بهرهبرداری از بازارهای مالی
را به عهده داشتند دیگر در اختیار دولت نبودند و خود تبدیل به بازیگران پیشتاز بازار
شدند .در آمریکا ،دولت جیمی کارتر در سال  1980قانون مقرراتزدایی مؤسسات
سپردهگذاری و قانون کنترل پولی ( Depository Institutions Deregulation and
 )Monetiry Control Actرا تصویب کردند ،که کنترل پسانداز و نرخ بهرهی وام را الغا
کرد ،و تا سال  1986آزادسازی نرخ بهره تکمیل شد .در سال  ،1994قانون فعالیت
بانکی بین ایالتی ریگل-نیل و کارایی شعب ( Riegle-Neal Interstate Banking and
 )Branching Efficiency Actتمام موانع جغرافیایی روی فعالیتهای بانکی را از میان
برداشت و به بانکها اجازه داد که خارج از مرزهای ایالتی اقدام به فعالیت تجاری بکنند
و این باعث افزایش رقابت میان مؤسسات مالی شد .در سال  ،1996قانون بهبود بازار
اوراق بهادار ملی ( )National Securities Market Improvement Actابالغ شد ،که
مشخصاً نظارت بر بخش اوراق بهادار را کاهش داد .بهدنبال آن در سال  1999قانون
مدرنسازی خدمات مالی ( )Financial Services Modernization Actآمد ،و جدایی
اجباری بانکهای تجاری از بانکهای سرمایهگذاری و بیمه ،قراردادی را که بیش از 70
سال وجود داشت ،کامالً منسوخ کرد .مدافعان آزادسازی مالی در ابتدا ادعا کردند که
اگر دولت از نظارت خود بر مؤسسات و بازارهای مالی بکاهد ،کارایی تخصیص منابع
مالی تا حد بسیار زیادی بهبود مییابد و بخش مالی قادر خواهد بود که بهتر رشد
اقتصادی را تقویت کند .اما گرایش سرمایهی مالی به تمرّد بسیار باالست ،و اگر
محدویتهایش برداشته شود کامالً قادر است که رفتاری مثل اسبی لگامگسیخته داشته
باشد .مالیگرایی افراطی ،ناگزیر منجر به مجازیسازی فعالیتهای اقتصادی و ظهور
حبابهای عظیم سرمایهی موهوم میشود.
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در سی سال گذشته ،سرمایهی مالی طی فرایندی مرتبط با صنعتزدایی دائمی اقتصاد،
گسترش پیدا کرده است .به خاطر فقدان فرصت سرمایهگذاری تولیدی ،رابطهی
معامالت مالی با اقتصاد واقعی کمتر و کمتر میشود .سرمایهای که به هر شکل دیگری
زائد است ،به سمت فعالیتهای سفتهبازانه سرازیر میشود و باعث باال رفتن حجم
داراییهای موهوم در اقتصاد مجازی میشود .همسو با این تحوالت ،جریان نقدینگی
مؤسسات بزرگ بهطور وسیعی از سرمایهگذاری ثابت به سرمایهگذاری مالی منتقل
میشوند ،و سود شرکتها بهطور روزافزونی از فعالیتهای مالی عاید میشود .بین
سالهای  1982تا  ،1990تقریباً یک چهارم مجموع سرمایهگذاریهای پیشین در
کارخانه و تجهیزات آن در اقتصاد واقعی خصوصی ،به بخشهای مالی ،بیمه ،و امالک
منتقل شدند )14(.از زمان کاهش محدویتهای مالی در دهههای  1980و ،1990
فروشگاههای زنجیرهای کاالهای مالی بیشتر و متنوعتری را در اختیار مردم گذاشتهاند،
که شامل کارت اعتباری و بانکی ،حسابهای بانکی جاری و پسانداز ،برنامههای بیمه،
و حتی وامهای مسکن است )15(.اصل بیشینهسازی ارزش سهامداران که از دههی
 1980رواج پیدا کرد ،مدیران عامل را مجبور کرد که اهداف کوتاهمدت را در الویت
قرار بدهند .مدیران عامل بهجای پرداخت بدهیها یا بهبود ساختار مالی شرکت ،در
بیشتر موارد سود را صرف بازخرید سهام شرکت میکردند تا قیمت سهام باال رود و در
نتیجه حقوقشان افزایش یابد 449 .کمپانی از  500کمپانی که بین سالهای  2003تا
 2012در فهرست اساندپی )Standard & Poors 500 Index( 500آمده بودند ،در
مجموع  2400میلیارد دالر برای بازخرید سهام خودشان سرمایهگذاری کردند .این
مبلغ معادل  54درصد مجموع درآمدشان بود ،و  37درصد دیگر از درآمدشان بصورت
سود سهام پرداخت شد )16(.در سال  ،2006هزینهی کمپانیهای غیرمالی برای بازخرید
سهام خود ،معادل  43/9درصد هزینهی سرمایهگذاری در سرمایهی غیرمسکونی (اجاره
ساختمان ،ابزار و ماشینآالت کارخانه) بود)17(.
بخش مالی همچنین بر توزیع ارزش اضافی در بخش غیرمالی تسلط دارد .مبالغی
که به عنوان سود سهام و پاداش در بخش غیرمالی شرکت پرداخت میشود ،نسبت
هرچه بیشتری از کل سود را در بر میگیرد .از دههی  1960تا دههی  ،1990نسبت
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سود سهام پرداختی (نسبت سود سهام به سود تعدیلشده پس از کسر مالیات) در
بخش شرکتی در آمریکا دستخوش افزایش چشمگیری شد .درحالیکه میانگین این
نسبت در دههی  1960و  1970بهترتیب معادل  42/3درصد و  42/4درصد بود ،از
 1980تا  1989هرگز از  44در صد پایینتر نرفت .اگر چه کل سود شرکتی  17درصد
کاهش پیدا کرد ،مجموع سود سهام  13درصد افزایش یافت و نسبت سود سهام
پرداختی به  57در صد رسید )18(.در روزهای پیش از بحران مالی آمریکا در ،2008
نسبت پاداش خالص به سود خالص پس از کسر مالیات به  80درصد تخصیص سرمایهی
نهایی شرکت رسید )19(.ازاینگذشته ،رونق در اقتصاد مجازی دیگر هیچ ربطی به توانایی
اقتصاد واقعی در حمایت از چنین رشدی ندارد.
رکود و انقباض اقتصاد واقعی با توسعهی بیش از حد اقتصاد مجازی همزیستی
دارند .ارزشی که در اقتصاد واقعی بهوجود آمده است بستگی به قدرت خریدی دارد که
از طریق متورم شدن حبابهای دارایی (مثل باال رفتن ناگهانی شدید قیمت خانه و
سهام) و باال رفتن داراییها ظاهر میشوند ،که اصطالحاً اثر ثروت نامیده میشود .با
عمیقتر شدن شکاف میان کشورهای ثروتمند و فقیر ،نهادهای مالی با برخورداری از
حمایت دولتی موظفند با اتکا به ابداعات متنوع مالی از مصرف شهروندانی که صاحبان
داراییها نیستند حمایت کرده و ریسک مالی بهوجود آمده را میان مصرفکنندگان
پخش کند .در این میان ،اثرات درآمدی و ثروتی عظیم ناشی از حضور در عرصهی
محصوالت مشتقات مالی و رشد حبابهای دارایی ،سرمایهگذاران بیشتری را جذب
اقتصاد مجازی میکند .بهواسطهی سود انحصاری ،محصوالت مشتقات مالی متعددی
بهوجود آمده است .نوآوریها در حوزهی دادوستدهای محصوالت مالی همچنین موجب
طوالنیتر شدن زنجیرهی بدهی و دستبهدستشدن ریسکهای مالی شده است .مثالً
میتوان به وامهای مسکن سابپرایم (subprime mortgage loans؛ منظور از این عبارت
دادن وام به افرادی است که توانایی آنها برای بازپرداخت اقساط پایین است -م ).اشاره
کرد؛ الیههای متعددی از این وامها ظاهراً با هدف باال بردن درجهی اعتبار محصوالت
مربوطه بهصورت یک بستهی پیشنهادی ارائه میشوند ،اما درواقع هدفشان انتقال
ریسکهای سطح باال به دیگران است .مبادلهی محصوالت مالی ،هر چه بیشتر از تولید
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جدا شده است ،حتی میتوان گفت که هیچ ربطی به تولید ندارد و فقط یک معاملهی
قُماری است.
انحصار دالر آمریکا و مالکیت معنوی
لنین بار دیگر در امپریالیسم ،باالترین مرحله سرمایهداری میگوید« :ویژگی
نظام سرمایهداری قدیمی ،وقتی که رقابت آزاد غالب بود ،صادرات کاال بود .ویژگی
مرحلهی آخر سرمایهداری ،وقتی که انحصارات حاکم بودند ،صادرات سرمایه
پس از جنگ جهانی دوم ،عمیقتر شدن و پاالیش تقسیم بینالمللی کار ،کشورهای
درحالتوسعه و مناطق بیشتری به شبکهی اقتصاد جهانی پیوستند .در چارچوب
سازوکار تولید جهانی ،هر کشور و بنگاهی ظاهراً قادر است که مزیت نسبیاش را بهکار
بگیرد .حتی کشورهای کمترتوسعهیافته میتوانند با اتکا به مزایای کارگر ارزان و سایر
منابع دیگر در تقسیم بینالمللی کار مشارکت داشته باشند .در هر صورت ،انگیزهی
واقعی سرمایهی انحصاری ،رقابت بر سر بسترهای مناسب تجاری و غارت سودهای
باالی انحصاری میباشد .مشخصاً ،هژمونی دالر آمریکا و انحصار مالکیت معنوی
کشورهای توسعهیافته بدین معناست که مبادالت بینالمللی شدیداً نابرابر شود.
بنابراین ،خصوصیات امپریالیسم قدیمی در کنار تولید کاال ،مُبیّن برونداد عمومی
سرمایه است .درعینحال ،خصوصیات نوامپریالیسم که با تولید کاال و برونداد عمومی
سرمایه همراه است ،محصول دالر آمریکا و مالکیت معنوی میباشد.
سومین مشخصهی نوامپریالیسم با هژمونی دالر آمریکا و مالکیت معنوی دنیای
پیشرفته تعریف میشود ،که در کنار یکدیگر تقسیم نابرابر بینالمللی کار را همراه با
توزیع قطبیشدهی نظام جهانی اقتصادی و ثروت را بهوجود میآورند .در هرکدام از
چهار جنبهای که میتوان به صورت دولت-سرمایه ،سرمایه-کار ،سرمایه-سرمایه ،و
دولت-دولت خالصه کرد ،نیروهای غالب سرمایهی غولآسای انحصاری و نوامپریالیسم
در زیر سایهی شرایط جهانیسازی اقتصاد و آزادسازی مالی بیشتر تقویت شدهاند.
است)20(».
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توسعهی فضایی ( )Spatialرابطهی کار-سرمایه :زنجیرههای ارزش جهانی و
حرکت مشاغل به سوی کشورهای جهان سوم
شرکتهای چندملیتی با سازوکارهایی از جمله برونسپاری ،تأسیس شرکتهای
تابعه ،و بهوجود آوردن متحدین راهبردی ،بهطور فزایندهای کشورها و شرکتهای
بیشتری را در شبکههای جهانی تولید تحت سلطهی خود ادغام میکنند .علت اینکه
انباشت سرمایه توانسته به این مقیاس جهانی برسد ،وجود نیروی کار ارزان جهانی
است .بر اساس آمار سازمان بینالمللی کار ،مجموع کل نیروی کار در جهان از  1/9در
سال  1980به  3/1میلیارد نفر سال  2007رسیده است .از این تعداد 73 ،درصد از
کشورهای درحالتوسعه بودند ،که  40درصد آنان را کارگران چین و هندوستان تشکیل
میدهند )21(.تمام شرکتهای چندملیتی موجودیتهایی سازمانیافتهاند ،درحالیکه
نیروی کار در جهان با دردسرهای زیادی برای اتحاد کارآمد و دفاع از حقوقش مواجه
است .بهخاطر وجود ارتش ذخیرهی نیروی کار در جهان ،سرمایه میتواند از استراتژی
تفرقه بینداز و حکومت کن برای انظباط دادن به کارگران مُزدبگیر استفاده کند.
سرمایهی انحصاری در طول چندین دههْ بخشهای تولیدی اقتصادهای پیشرفته را به
کشورهای جنوبی منتقل کرده است ،و نیروهای کار در مناطق مختلف جهان را وادار
به رقابت با یکدیگر بر سر درآمدهای اساسی زندگی کرده است .شرکتهای چندملیتی
بهواسطهی این فرایند قادرند رانتهای ( )rentعظیم امپریالیستی از کارگران جهان
اخاذی کنند )22(.عالوه بر آن ،این شرکتهای غولپیکر بهخوبی قادرند که با دولتهای
کشورهای درحالتوسعه البی کنند و آنها را برای اتخاذ سیاستهایی که به نفع جریان
سرمایه و سرمایهگذاری باشد تحت فشار بگذارند .بسیاری از دولتها در کشورهای
درحالتوسعه ،برای تضمین رشد تولید ناخالص داخلی از طریق ترغیب سرمایهی
بینالمللی به سرمایهگذاری و تأسیس کارخانهها ،نهتنها محافظت از حقوق رفاه
اجتماعی و کار را نادیده میگیرند ،بلکه اقدامات گوناگون ترجیحی مثل امتیازات
مالیاتی و حمایت اعتباری را تضمین میکنند .بنابراین ،جهانیسازی تولید به کشورهای
سرمایهداری امکان میدهد تا کشورهای کمترتوسعهیافته را با روش « محترمانه»تری
تحت شعار تجارت عادالنه استثمار کنند .کشورهای درحالتوسعه برای مدرن شدن
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اغلب انتخابی ندارند جز پذیرش اجباری سرمایهی پیشنهادی از جانب امپریالیستها؛
و نیز شرایط و محدودیتهایی که سرمایه با خود بههمراه دارد.
سرمایهی مالی-انحصاری و تسلط شرکتهای چندملیتی
ساختار جدید تقسیم بینالمللی کار ،میراثدار نظام نامتعادل و نابرابر قدیمی است.
اگرچه تولید و بازاریابی در سراسر جهان پراکنده شده است ،اما مراکز کنترل تحقیق و
توسعه ،مالی ،و سود هنوز در دست شرکتهای چندملیتی هستند .این موجودیتهای
چندملیتی معموالً بخش باالی تقسیم عمودی کار را اشغال میکنند ،آنها مالکان
حقوق مالکیت معنوی و اجزای اصلی ساختار هستند .شرکتهای عظیم که جهان را
در چنبرهی خود گرفتهاند ،مسئول تنظیم استانداردهای محصوالت و فناوری هستند،
عالوه بر آن پیوندهای طراحی ،پژوهش ،و توسعه را نیز کنترل میکنند .ضمناً،
«شرکایشان» در کشورهای درحالتوسعه معموالً وارد قراردادهای پیمانکاری با
شرکتهای چندملیتی میشوند و پذیرندگان استاندارهای محصوالتاند .آنها معموالً
درگیر فعالیتهای کاربَر ( )labor-intensiveمثل تولید ،پردازش و مونتاژ ،و نیز مسئول
تولید انبوه قطعات ساده هستند .این مؤسسات بهعنوان مجری فعالیتهای کارخانهای
عمدتاً غیرتخصصیِ شرکتهای چندملیتی ،سود ناچیزی گیرشان میآید .مشاغل این
مؤسسات عموماً مشاغلیاند با دستمزدهای پایین ،بسیار کاربَر ،با ساعات طوالنی کار و
محیط کاری نامساعد .اگرچه ارزش موجود در کاالها در وهلهی اول توسط کارگران
خط تولید در کارخانههای کشورهای درحالتوسعه بهوجود آمده است ،عمدهی ارزش
افزودهها توسط شرکتهای چندملیتی و از طریق مبادلهی نابرابر در شبکههای تولید
غارت می شوند .نسبت سود خارج از کشور به مجموع سود شرکتهای آمریکایی از 5
درصد در سال  1955به  35درصد در سال  2008افزایش رسید .نسبت سود انباشته
در خارج از کشور از  2درصد در سال  1955به  113درصد در سال  2000افزایش
یافت .نسبت سود خارج از کشور به نسبت کل سود شرکتهای ژاپنی از  23/4درصد
در سال  1997به  52/5در سال  2008رسید )23(.در محاسبهای که اندکی متفاوتتر
است ،سهم سود خارجی شرکتهای آمریکایی نسبت به سود داخلی شرکتی از  4درصد
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در سال  1950به  29درصد در سال  2019افزایش پیدا کرد )24(.شرکتهای چندملیتی
اغلب قادرند از مالکیت معنوی انحصاری خود برای ایجاد سودهای انبوه استفاده کنند.
مالکیت معنوی شامل طراحی تولید ،نشانهای تجاری ،نمادها و تصاویری بهکار رفته
در بازاریابی میشود .اینها بهوسیلهی احکام و قوانینی که امتیازنامهها ،کپیرایت ،و
عالئم تجاری را پوشش میدهند ،حفاظت میشوند .ارقام کنفرانس سازمان ملل در
تجارت و توسعه نشان میدهند که مبالغی که برای حق امتیاز و صدور مجوز به
شرکتهای چندملیتی پرداخت میشود از  31میلیارد دالر در سال  1990به 333
میلیارد دالر در  2017افزایش پیدا کرده است)25(.
با پیشرفت آزادسازی مالی ،سرمایهی مالی دیگر فقط در خدمت سرمایه صنعتی
نیست ،بلکه با فاصلهی زیادی از آن زیادی پیشی گرفته است .اکنون دیگر الیگارشهای
مالی و رانتیرها هستند که بر سرمایه مسلط شدهاند .در طول فقط بیست سال از ،1987
بدهی در بازار بینالمللی اعتبار از کمتر از  11تریلیون دالر به  48تریلیون دالر صعود
کرد ،و نرخ رشد آن بسیار بیشتر از نرخ رشد کل اقتصاد جهان بوده است)26(.
نوامپریالیسم و دولت نولیبرالی
از اواسط دههی  ،1970رکود تورمی اقتصادی شاهد رها کردن کینزگرایی یا فاصله
گرفتن دولتها از آن بوده است .دیدگاههای نولیبرالی مثل پولگرایی مدرن ،مکتب
انتظارات عقالنی ،و تئوریهای سمت عرضه در بین اقتصاددانان محبوب شدهاند ،و بر
نظریهی اقتصادی و سیاست اقتصادی در کشورهای نوامپریالیستی مسلط هستند .علت
این است که دیدگاههای نولیبرالی با گسترش جهانیسازی و مالیسازی سرمایهی
انحصاری مطابقت دارند .نولیبرالیسم روبنایی است که بر پایهی سرمایهی انحصاری
مالی بنا شده است؛ و اساساً پایهای است برای ایدئولوژی سیاستهای مورد نیار برای
حفظ حاکمیت نولیبرالیسم .در دههی  ،1980رونالد ریگان ،رئیس جمهوری آمریکا و
مارگارت تاچر ،نخستوزیر بریتانیا پرچمداران جهانی نولیبرالیسم بودند .آنان بهعنوان
حامیان اندیشههایی پولگرایی مدرن و مواضع مالکیت خصوصی و مکاتب سمت عرضه،
اطالحات مرتبط با خصوصیسازی و بازارگرایی را اجرا کردند ،نظارت دولت را کاهش
دادند ،و اتحادیههای کارگری را که از حقوق کارگران دفاع میکردند تضعیف کردند.
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ریگان بالفاصله پس از به قدرت رسیدن ،گروهی ویژه از مدیران کل را به ریاست جورج
بوش پدر (معاون رئیسجمهور) تشکیل داد تا مقررات و آئیننامهها را لغو و یا تعدیل
کنند .تغییرات مورد حمایت این گروه به سالمت شغلی ،حمایت از کارگر ،و حمایت از
منافع مصرفکننده مربوط میشد .دولت ریگان همچنین در اتحاد با سرمایهداران بزرگ
دست به سرکوب اتحادیههای کارگری در بخشهای دولتی و خصوصی زد ،سران
اتحادیهها و سازماندهندگان را معزول و طبقهی کارگر را ،که از پیش در موقعیت
ضعیفی بودند ،در شرایط بدتری رها کرد .همتافت واشنگتن-والاستریت
( )Washington-Wall Street Complexعنوان کرد که منافع دولت آمریکا همان منافع
والاستریت است؛ خیر والاستریت ،خیر ایاالت متحده نیز هست .دولت آمریکا در عمل
تبدیل به ابزاری در دست الیگارشی مالی برای پیجویی منافع اقتصادی و سیاسیاش
شد )27(.بنابراین ،این رأی شهروندان یا حتی نظام دمکراتیک تفکیک قوا نبود که دولت
را کنترل میکرد ،بلکه در تحلیل نهایی الیگارشی مالی والاستریت و همتافت
( )complexنظامی-صنعتی بودند که دولت را کنترل میکردند .وال استریت با فراهم
کردن کمکهای انتخاباتی و کنترل رسانهها ،فرایند سیاسی و تدوین خطمشی سیاسی
در آمریکا را تحت تاثیر قرار میداد .دولت آمریکا که زیر سلطهی گروههای ذینفوذ
انحصاری بود ،قدرت چندانی برای پیشبرد توسعهی سالم اقتصاد و جامعه بهمنظور
بهبود زندگی مردم نداشت .فهرست مدیران اجرایی والاستریت با درآمدهای سالیانهی
دهها ملیون دالری با کسانی که پستهای باالی دولت آمریکا را در اختیار دارند
همخوانی دارد .برای مثال ،رابرت ادوارد رابین ،هفتادمین وزیر خزانهداری آمریکا ،قبالً
بیستوشش سال برای بانک سرمایهگذاری گولدمنساکس کار کرده بود .هنری پالسون،
هفتادوچهارمین وزیر خزانهداری ،قبالً رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل گولدمنساکس
بوده است .همچنین بسیاری از مقامات ارشد دولت دونالد ترامپ سوابقی بهعنوان
مدیران اجرایی موسسات انحصاری داشتند .وجود سازوکار «درب چرخان» (جابجایی
مدیران بین مشاغل دولتی و خصوصی) بدین معناست که حتی اگر دولت سیاستهای
نظارتی مناسب مالی را تصویب میکرد ،بهسختی میتوانست بنیان منافع مالی
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اشرافزادگان (chaebols؛ اشارهای است به چند خانوادهی کرهجنوبی که شرکتهای
آنجا را کنترل میکردند و روی دولت نفوذ داشتند) والاستریت را به لرزه درآورد.
هروقت که بحران مالی رخ میدهد ،دولت آمریکا کمک اضطراری برای الیگارشهای
انحصاری والاستریت فراهم میکند .پژوهشگران آمریکا متوجه شدهاند که فدرال رزرو
(بانک مرکزی آمریکا) از وامهای اضطراری پنهانی برای برآوردن نیازهای گروههای
ذینفوذ بزرگ والاستریت استفاده کرده است؛ و در برخی از موارد برای بانکدارانی که
عضو هیئتمدیرهی منطقهای بانکهای فدرال رزرو هستند حمایت جدی مهیا کرده
است .در سال  ،2007بحران وامهای سابپرایم آمریکا آغاز شد .بیر استرنز ( Bear
 ،)Stearnsیکی از پنج بانک سرمایهگذاری اصلی والاستریت ،توسط جیپی مورگان
چیس ( )JP Morgan Chaseخریداری شد .لیمن برادرز ( )Lehman Brothersاعالم
ورشکستگی کرد و بانک آمریکا ( )Bank of Americaمریل لینچ ( )Merrill Lynchرا
خرید .در هر صورت ،گولدمن ساکس جان سالم به در برد؛ میتوان علل عمدهی بقای
آن را تصمیم دولت برای اعطای فوری عنوان هلدینگ به این شرکت دانست که به آن
امکان میدهد منابع مالی حیاتی انبوهی از فدرال رزرو دریافت کند .بهعالوه ،کمیسیون
تبادل و اوراق بهادار آمریکا ()the US Securities and Exchange Commissions
شورت کردن ( ،shortingدر بازارهای دوطرفه عبارت است از قرض کردن یک سهم
برای مدت معین ،فروش آن در قیمت بااال و خرید آن با قیمت پایین در سررسید قرض)
سهام مالی را ممنوع کرد)28(.
هژمونی دالر آمریکا ،حقوق مالکیت معنوی ،و غارت سرمایهی جهان
در جوالی  ،1944با ابتکار عمل دولتهای آمریکا و بریتانیا ،نمایندگان چهلوچهار
کشور در برتون وودز ( )Bretton Woodsایالت نیو همپشایر ) )New Hampshireبرای
گفتگو در مورد برنامههای نظام پولی پس از جنگ گرد هم آمدند .در طی کنفرانس

برتون وودز ،اسناد توافق نهایی کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل ،مواد مورد
توافق صندوق بینالمللی پول ،و مواد مورد توافق بانک بینالملل برای بازسازی
و توسعه ،که رویهمرفته به توافقات برتون وودز معروفاند تصویب شدند .یکی از نکات
کلیدی نظام برتون وودز ،ایجاد یک نظم پولی بینالمللی بود که دالر آمریکا در مرکز
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آن قرار داشت )29(.ارزهای دیگر به دالر آمریکا میخ شدند ،و از طرف دیگر دالر هم به
طال .دالر آمریکا پس از آن جانشین پوند انگلستان شد و مبدل به ارز جهانی گشت.
مزیت استثنایی که از نقش محوری دالر آمریکا در نظام پولی جهان نصیب آمریکا
میشود به آن موقعیت ویژهای نسبت به سایر کشورهای جهان میدهد .دالر آمریکا 70
درصد ذخایر ارزی جهان را در بر میگیرد ،درحالیکه  68درصد از تسویه حسابهای
تجارت بینالملل 80 ،درصد از معامالت ارزهای خارجی ،و  90درصد معامالت بانکی
بینالمللی به دالر انجام میشود .ازآنجاییکه دالر آمریکا رسماً ارز ذخیرهی جهانی و
ارز تسویه حساب تجاری است ،آمریکا نهتنها میتواند از آن برای خرید کاال ،منابع ،و
کارگر استفاده کند و نتیجتاً کسری پرداختهای تجاری و مالی بلندمدت خود را تامین
کند ،بلکه میتواند با استفاده از دالر آمریکا که تقریبا به رایگان چاپ میشود ،در خارج
از مرزهای خود اقدام به سرمایهگذاری و نیز ادغام بنگاههای خارج از کشور نماید.
هژمونی دالر آمریکا مثال بینظیری است از طبیعت غارتگر نولیبرلیسم .آمریکا همچنین
میتواند بهواسطهی صادرات دالر ،از حق ضرب پول بینالمللی بهرهمند شود ،و میتواند
بدهی خارجی خود را از طریق کاستن ارزش دالر یا داراییهایی که به دالر قیمتگذاری
شدهاند کاهش دهد .هژمونی دالر آمریکا باعث انتقال ثروت از کشورهای بدهکار به
کشورهای طلبکار شده است .این به منزلهی آن است که کشورهای فقیر به کشورهای
ثروتمند یارانه میدهند ،که کامالً نا عادالنه است.
از اواسط دههی  ،1990انحصارات بینالمللی  80درصد از امتیاز نامهها ،انتقال
فناوری ،و اغلب عالئم تجاری معروف جهانی را به کنترل خود درآوردهاند ،و همین امر
آنها را صاحب درآمدهای زیادی کرده است .بر طبق ارقام شاخص اساندای دایجست
در سال  )Science and Engineering Indicators 2018 Digest( 2018که شورای
ملی علم آمریکا ( )National Science Council of Americaدر ژانویهی  2018منتشر
کرد ،مجموع درآمد مالکیت معنوی فرامرزی آمریکا در سال  ،2016معادل  272میلیارد
دالر بود .آمریکا با کسب  45درصد مجموع درآمد جهانی از این منبع ،بزرگترین
صادرکنندهی مالکیت معنوی بود .رقم معادل برای اتحادیهی اروپا  24درصد ،برای ژاپن
 14درصد ،و برای چین  5درصد بود .در مقابل ،پرداختیهای چین برای حق امتیازهای
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مالکیت معنوی به کشورهای دیگر از  1/9میلیارد دالر در سال  2001به  28/6میلیارد
دالر در سال  2017افزایش پیدا کرد ،و کسری معامالت مالکیت معنوی فرامرزی چین
به بیش از  20میلیارد دالر رسید .طی این دوره ،درآمد خالص سالیانهی آمریکا از صدور
مجوز مالکیت معنوی به دیگر کشورها حداقل  80میلیارد دالر بود)30(.
انحصار جدید اتحاد الیگارشی بینالمللی
لنین در امپریالیسم ،باالترین مرحلهی سرمایهداری اظهار کرده که «آغاز
آخرین مرحلهی سرمایهداری نشان میدهد که روابط ویژهای میان انجمنهای
سرمایهداری بر پایهی تقسیم اقتصادی جهان گسترش مییابد؛ درحالیکه به موازات
آن و در رابطه با آن ،روابط خاصی میان اتحادهای سیاسی ،میان دولتها بر پایهی
تقسیم ارضی دنیا ،مبارزه برای مستعمرات ،مبارزه برای مناطق نفوذ بسط مییابد)31(».
سرمایهی مالی و سیاست خارجی آن مبارزهی قدرتهای بزرگ برای تقسیم سیاسی و
اقتصادی جهان باعث بهوجود آمدن تعدادی از اشکال درحالگذار وابستگی دولتی
میشوند .دو گروه عمده از دولتها (مستعمرهدارن و خود مستعمرات) مشخصهی این
دوره هستند ،همانطور که اشکال متنوع کشورهای وابسته که از لحاظ سیاسی رسماً
مستقل هستند ،اما درواقع گرفتار تور وابستگی مالی و دیپلماتیکاند )32(.امروز،
نوامپریالیسم اتحادیههای جدید و روابط هژمونیک در زمینهی اقتصادی ،سیاسی،
فرهنگی ،و نظامی بهوجود آورده است.
در چارچوب انحصار جدید الیگارشهای بینالمللی ،چهارمین مشخصهی
نوامپریالیسم شکلگیری اتحاد سرمایهداری انحصاری بینالمللی میان یک قدرت
هژمون و چندین قدرت بزرگ دیگر است .این قدرتها ،بنیانی اقتصادی متشکل از
سیاست پولی ،فرهنگ مبتذل ،و تهدیدات نظامی برای خود ایجاد کردهاند تا بهواسطهی
انحصار در کشور خود و در خارج از مرزها دست به استثمار و سرکوب بزنند.
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گروه هفت  G7بهمثابه تکیهگاه اصلی هستهی مرکزی سرمایهداری
امپریالیستی
اتحاد اقتصادی انحصار بینالمللی نوامپریالیسم و چارچوب حاکمیت اقتصاد جهانی
در حال حاضر تحت سلطهی آمریکاست .گروه G7در سال  1975بهوسیلهی  6کشور
عمدهی صنعتی ،آمریکا ،انگلستان ،آلمان ،فرانسه ،ژاپن ،و ایتالیا بهوجود آمد ،و وقتی
که کانادا در سال بعد به آن ملحق شد تبدیل به  G7شدG7 .و سازمانهای
انحصاریاش پلتفرمهای هماهنگکنندهاند ،درحالیکه صندوق بینالمللی پول ،بانک
جهانی ،و سازمان تجارت جهانی بدنهی عملکردی هستند .حاکمیت اقتصادی نظم
جهانی که پس از جنگ جهانی دوم با عنوان نظام برتون وودز بهوجود آمد ،اساساً یک
اتحاد انحصاری سرمایهداری بینالمللی سطح باالست که بهوسیلهی آمریکا در جهت
منافع راهبردی سیاسی و اقتصادیاش کنترل میشود .در اوایل دههی  ،1970ارتباط
دالر آمریکا با طال قطع شد و نظام ارزی برتون وودز از هم پاشید .کشورهای اجماع
 G7یکی پس از دیگری مسئولیت تقویت اجماع غرب ،مبارزه با کشورهای
سوسیالیستی بلوک شرق ،و نادیده گرفتن خواستههای کشورهای کمترتوسعهیافته در
رابطه با اصالح نظم سیاسی و اقتصادی بینالمللی را بر عهده گرفتند )33(.از وقتی که
نئولیبرالیسم تبدیل به مجموعه مفاهیمی شد که حاکمیت اقتصاد جهانی را تحت
کنترل خود در آورد ،این نهادها و پلتفرمها به نیروی محرکهای برای گسترش
نئولیبرالیسم در سطح جهان تبدیل شدهاند .این تشکیالت همراستا با خواستههای
الیگارشی انحصاری مالی بینالمللی و متحدانش ،از هیچ تالشی برای وادار کردن
کشورهای درحالتوسعه برای درپیشگرفتن آزادسازی مالی ،خصوصیسازی عوامل
تولید ،بازارسازی بدون نظارتهای پیشین ،و مبادلهی آزاد در پروژههای سرمایه
بهطوریکه جریانات درونی و بیرونی «پول داغ» بینالمللی (hot money؛ گردش وجوه
(یا سرمایه) از یک کشور به کشور دیگر به منظور کسب سود کوتاهمدت روی نوسانات
نرخ بهره یا نرخ تبادل ارز پیشبینی شدهاست -م ).تسهیل شود ،دریغ نکردند .این
مؤسسات دائماً آمادهی کنترل و غارت اقتصادهای کشورهای درحالتوسعه و زهکشی
سودهای کالن با تشویق سفتهبازی و ایجاد حبابهای مالی هستند .همانطور که
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زبیگنِ یو برژنیسکی یکی از مشاوران سابق امور امنیت ملی آمریکا در کتاب صفحه
شطرنج بزرگ ( )The Grand Chessboardاظهار کرده است «میتوان گفت صندوق
بینالمللی پول و بانک جهانی منافع «جهانی» را نمایندگی میکنند ،و حوزهی
انتخابیشان را میتوان کل جهان تفسیر کرد .بااینحال ،در واقعیت بهشدت تحت
سلطهی آمریکا هستند)34(».
صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی ،از دههی  1980به این سو کشورهای
درحالتوسعه را برای پیادهسازی اصالحات نولیبرالی فریفتهاند .وقتی که این کشورها
به علت خصوصیسازی و آزادسازی مالی دچار بحران میشوند ،صندوق بینالمللی پول
و دیگر نهادها با افزدون شرایط نامعقول گوناگون به وامهایی که پیشتر دریافت کردهاند،
مجبورشان میکنند تا اجماع واشنگتن را بپذیرند .نتیجهاش تشدید بیشتر تأثیرات
اصالحات نولیبرالی است .بین سالهای  1978و  ،1992بیش از  70کشور درحالتوسعه
یا کشورهای سابقاً سوسیالیست مجموعا  566برنامههای تعدیل ساختاری تحمیلیِ
صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی را اجرا کردند )35(.برای مثال ،در اوایل دههی
 ،1980صندوق بینالمللی پول با بهره بردن از بحران بدهی آمریکای التین ،کشورهای
آمریکای التین را مجبور به پذیرش «اصالحات» نولیبرالی کرد .فدرال رزرو آمریکا در
سال  ،1979برای کنترل تورم خود نرخ بهرهی کوتاهمدت را از  10درصد به  15درصد
و در نهایت به  20درصد افزایش داد .ازآنجاییکه بدهی موجود کشورهای درحالتوسعه
به نرخ بهرهی آمریکا وصل بود ،در نتیجه به ازای یک درصد افزایش نرخ بهره ،کشورهای
درحالتوسعهی بدهکار ساالنه  40تا  50میلیارد دالر بهرهی اضافی میپرداختند .در
نیمهی دوم سال  ،1981آمریکای التین هفتهای  1میلیارد دالر قرض میگرفت ،که
عمدتاً بهمنظور پرداخت بهرهی بدهیهای جاریاش بود .در طول سال  ،1983بهرهی
پرداختی آمریکای التین تقریباً معادل نصف درآمد حاصل از صادراتش بود)36(.
کشورهای آمریکای التین زیر فشار برای باز پرداخت وامهایشان ،مجبور به پذیرش
برنامههای اصالحات نولیبرالی که صندوق بینالمللی پول آغازگر آن بود ،شدند.
محتویات عمدهی این برنامهها عبارت بود از خصوصیسازی بنگاههای دولتی ،آزادسازی
تجارت مالی ،اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی که باعث تنزل استانداردهای زندگی
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میشود ،کاهش مالیات بر بنگاههای انحصاری ،و کاهش سرمایهگذاری دولتی روی
زیرساختهای اجتماعی .درخالل بحران مالی آسیا در  ،1997صندوق بینالمللی پول
شرایط متعددی را برای کمک به کره جنوبی ضمیمه کرد ،که شامل افزایش نرخ سود
سهامداری خارجی از  23درصد به  50درصد ،و به  55درصد تا دسامبر  1998بود.
بهعالوه ،کرهجنوبی ملزم شد که اجازهی گشایش آزادانهی شعبه را به بانکهای خارجی
بدهد)37(.
ناتو و سرمایهداری انحصاری نظامی و اتحاد سیاسی
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) که در روزهای اولیهی جنگ سرد بهوجود
آمد ،یک اتحاد نظامی بینالمللی است برای دفاع از سرمایهداری انحصاری ،و توسط
آمریکا و دیگر کشورهای امپریالیستی هدایت میشود .در طول جنگ سرد ،ناتو ابزار
اصلی آمریکا برای کنترل و مخالفت با شوروی و کشورهای اروپای شرقی ،و همچنین
تاثیرگذاری و کنترل کشورهای اروپای غربی محسوب میشد .در پایان جنگ سرد،
پیمان ورشو (پیمان دفاعی بین شوروی و  7کشور جمهوری سوسیالیستی بلوک اروپای
شرقی و غربی) منحل شد و ناتو به سازمان نظامی تحت سلطهی آمریکا برای دستیابی
به اهداف راهبردی در سطح جهانی تبدیل شد .در نتیجه ،الیگارشی نظامی سرمایهداری،
شامل یک قدرت هژمونیک و چندین قدرت دیگر بهوجود آمد .وارن کریستوفر وزیر
امور خارجه سابق آمریکا گفته است« :فقط آمریکا میتواند بهعنوان یک رهبر عمل
کند ...برای اینکه آمریکا رهبریاش را اعمال کند ،الزم است که از نیروی تهدیدگر
معتبری بهعنوان پشتوانهی دیپلماسی برخوردار

باشیم)38(».

استراتژی امنیت ملی

برای قرن جدید ( )The National Security Strategy for the New Centuryکه در
دسامبر  1998در آمریکا انتشار یافت ،بدون هیچگونه ابهامی ادعا کرد که هدف آمریکا
این بود که «دنیا را رهبری کند» و هرگز اجازه ندهد که رهبریاش از جانب کشوری
یا گروهی از کشورها دچار چالش شود )39(.روز چهارم دسامبر  ،2018وزیر امور خارجه
آمریکا مایک پومپئو در یک یک سخنرانی خطاب به مارشال فاند

(Marshall Fund؛

صندوق مشترک طرح مارشال -م ).در بروکسل اعالم کرد« :آمریکا رهبری جهانیاش را
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تقدیم کسی نکرده است .پس از جنگ جهانی دوم ،آمریکا نظم جهانی را بر پایهی حق
حاکمیت (نه نظام چند جانبه) دوباره شکل داد ...تحت رهبری رئیسجمهور ترامپ ،ما
رهبری جهانی را به کسی تسلیم نخواهیم کرد و یا متحدانمان را تنها نخواهیم گذاشت...
ترامپ موقعیت سنتی آمریکا را بهعنوان مرکز و رهبر جهان باز مییابد ...آمریکا
میخواهد که جهان را اکنون و برای همیشه رهبری کند)40(».
آمریکا برای دستیابی به رهبری و تسلط بر جهان ،تمام تالشش را برای گسترش
هرچه بیشتر ناتو به سمت شرق کرده است ،و حوزهی نفوذ خود را بهمنظور کنترل
اروپای مرکزی و شرقی و برای تنگ کردن فضای راهبردی روسیه گسترش داده است.
ناتو تحت کنترل آمریکا به ابزار نظامی ایدهآلی برای منافع جهانی آمریکا تبدیل شده
است .در مارچ  ،1999نیروی نظامی چندملیتی ناتو تحت رهبری آمریکا اقدام به حمله
هوایی عظیمی علیه یوگسالوی کرد .در طول پنجاه سالی که از تاسیس ناتو میگذشت
این اولین باری بود که علیه یک کشور مستقل دست به حملهی نظامی میزد .در آوریل
 ،1999ناتو اجالسی در واشنگتن برگزار کرد و بهطور رسمی مفهومی راهبردی اتخاذ
کرد که میتوان آن را در دو نکته خالصه کرد .نخست ،به ناتو اجازه داده شد که اقدام
به دخالت نظامی جمعی ،خارج از محدوده دفاعیاش و در واکنش به «جنایات و
درگیریهایی که مربوط به منافع مشترکاند» بکند .این تصمیم عمالً ناتو را از پیمان
نظامی «دفاع جمعی» به سازمانی تهاجمی سیاسی و نظامی با بهاصطالح هدف دفاع از
منافع و ارزشهای مشترک تبدیل کرد .دوم ،ناتو برای عملکردهای نظامی خود الزامی
به اخذ مجوز از شورای امنیت سازمان ملل نداشت)41(.
عالوه بر ناتو ،اتحادهای نظامی آمریکا بر پایه قراردادهای دوجانله شامل قراداد با
ژاپن ،کره جنوبی ،استرالیا ،و فیلیپین شکل گرفت .پایگاههای نظامی آمریکایی در
سرزمینهای تمام همپیمانان نظامیاش مستقرند ،و اینها بخش عمدهی اتحاد نظامی
نوامپریالیستی را تشکیل میدهند .آمریکا و متحدانش دست به تهدیدات نظامی میزنند
و در بسیاری از مناطق جهان اقدامات تحریکآمیزی انجام میدهند که منجر به
«جنگهای داغ»« ،جنگهای گرم»« ،جنگهای خنک» و «جنگهای سرد جدید»
متعدد و تشدید مسابقهی تسلیحاتی میشود .عملکردهای «تروریسم دولتی» که
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بهوسیله نوامپریالیسم انجام میشود ،و استانداردهای دوگانهای که برای مبارزه علیه
تروریسم اعمال میشود ،باعث ازدیاد اشکال دیگر تروریسم شده است.
تسلط هژمونی فرهنگی تحت نفوذ «ارزشهای جهانی» غربی
نو امپریالیسم عالوه بر قدرت نظامی و هژمونی که از طریق اتحادیههای نظامی اعمال
میکند ،با هژمونی فرهنگی تحت سلطهی «ارزشهای جهانی» غربی هم توصیف
میشود .دانشمند علوم سیاسی جوزف نای ( )Joseph Nyeتاکید کرده است که قدرت
نرم توانایی دستیابی به خواستههای خود از طریق جذب کردن به جای اعمال زور یا
خریدن میباشد .قدرت نرم یک کشور عمدتاً از سه منبع نشئت میگیرد ،یعنی فرهنگ
(وقتی عمل میکند که برای مردم منطقه جذابیت داشته باشد) ،ارزشهای سیاسی
(وقتی عمل میکنند که بتوان آنها را هم در داخل کشور و خارج از کشور اجرا کرد)،
و سیاست خارجی (وقتی عمل میکند که تصور شود با قانون مطابقت داشته باشد و
بتواند اعتبار اخالقی را باال بَرد) )42(.کشورهای توسعهیافتهی غربی ،بهویژه آمریکا ،از
سرمایه ،فناوری ،و مزایای بازارشان بهره میبرند تا با فرهنگ خود در کشورها و مناطق
کمقدرتتر جهان نفوذ کنند ،و سلسله نظریههای فرهنگی «دخالتجویانهی جدید» را
که برای تحمیل ارزشهای آمریکا طراحی شده است ،ارائه میدهند .آمریکا با صدور
ارزشها و سبک زندگی آمریکایی به کشورهای دیگر ،بهویژه کشورهای درحالتوسعه،
و با هدف تبدیل فرهنگ خود به «فرهنگ غالب» جهان ،بازارهای فرهنگی و فضاهای
اطالعاتی ،این کشورها را تحت نفوذ خود در میآورد)43(.
هژمونی فرهنگی یا امپریالیسم فرهنگی «ارزشهای جهانی» غرب را صادر میکند
و از طریق کنترل حوزهی افکار عمومی بینالمللی ،مجری تکامل صلحآمیز و «انقالبات

رنگی» است .منظور ،دستیابی به هدف راهبردی «پیروزی بدون جنگ» ریچارد
نیکسون است .تحوالت شوروری و کشورهای سوسیالیست در اروپای شرقی مثال
مشخص خوبی است .همانطور که عموماً میدانیم ،نفوذ ارزشها معموالً آهسته،
بلندمدت و نامحسوس است ،و مجراهای ارتباطیاش اغلب در مبادالت علمی،
نوشتههای ادبی ،فیلمها ،و نمایشهای تلویزیونی پنهان شدهاند .برای مثال ،هالیوود
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«بلندگوی سیاست هژمونیک آمریکاست ...فیلمهایهالیوودی مزایای آمریکا را به رخ

جهان میکشند و بهدنبال دستیابی به پیروزی فرهنگی از این طریق هستند )44(».اَلن
داالس مقام ارشد سابق سیا ادعا کرد که« :اگر جوانان شوروی را آموزش دهیم تا
ترانههای ما را بخوانند و با آن ترانهها برقصند ،دیر یا زود به آنها یاد میدهیم که به
روش ما فکر کنند )45(».بنیادها و اندیشکدهها نیز نیروهای پیشران گسترش
نئولیبرالیسم هستند .برای مثال ،بنیاد فورد ،بنیاد راکفلر ،انجمن مونتپلرین ( Mont
Pelerin Society؛ انجمنی که در  10آوریل  ،1947در کنفرانسی که فردریش فون هایک ترتیب داده

بود ،توسط  39نفر از جمله لودویگ فونمیزس و میلتون فریدمن تشکیل شد -م ،).و مرکز بنگاه
خصوصی بینالملل ( ،)Centre for International Private Enterpriseدر ترویج
ارزشهای نولیبرالی از طریق سرمایهگذاری در سمینارها و سازمانهای علمی شرکت
میکنند.
لنین یکبار گفت که« :بهجای انحصار یکپارچهای متعلق به بریتانیای کبیر ،شاهد
تعدادی از قدرتهای امپریالیستی هستیم که بر سر سهیم بودن در این انحصار مشغول
رقابتاند ،و این مبارزه مشخصهی تمام دوران اوایل قرن بیستم است )46(».پس از پایان
جنگ سرد ،و انحصار یکپارچهی آمریکا .قدرتهای دیگر نه توانایی رقابت دارند و نه
حتی به آن میاندیشند .کشورهایی مثل ژاپن تالش کردند تا «حقوق انحصاری» آمریکا
در زمینهی اقتصادی و فناورانه را به چالش بکشند ،اما در نهایت شکست خوردهاند.
همین امر در مورد اتحادیه اروپا که اندکی بعدتر ظاهر شد اما در نهایت نتوانست هژمونی
آمریکا را بهلرزه درآورد ،صادق است .در عرصهی نظامی ،جنگ خلیج (فارس) و
جنگهای متعاقب در کوزوو ،افغانستان ،عراق ،لیبی ،و سوریه ،سلطهی هژمونیک و یک
جانبهگرایی آمریکا را بیش از پیش تقویت کرد .آمریکا با کمک متحدان اقتصادی،
نظامی و سیاسی خود ،و با استفاده از قدرت نرم فرهنگی« ،ارزشهای جهانی» خود را
ترویج می کند ،اعتراضات خیابانی و انقالبات رنگی را در کشورهای دیگر برمیانگیزد ،و
کشورهای درحالتوسعه را با هدف ایجاد بدهی و بحرانهای مالی مجبور به
مقرراتزدایی از نظام مالی میکند .وقتی که نظام حکمرانی جهانی که تحت سلطهی
آمریکا با چالش مواجه میشود ،جنگهای تجاری ،جنگهای علمی و فناورانه ،و
تحریمهای اقتصادی بهراه میاندازد ،و حتی تا حد تهدید پیش میرود و یا درواقع دست
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به حمله نظامی میزند .دالر ،ارتش ،و فرهنگ آمریکا سه ستون هژمونی امپریالیسم
آمریکا هستند که از «قدرت سخت»« ،قدرت نرم»« ،قدرت قوی» (تحریمهای
اقتصادی) و «قدرت هوشمند» پشتیبانی میکنند)47(.
خالصه اینکه ،اتحاد سرمایهداری انحصاری بینالمللی متشکل از یک قدرت هژمون
و چندین قدرت بزرگ ،زیربنای اقتصادی الزم را برای سیاست پولی ،فرهنگ مبتذل ،و
تهدیدات نظامی که از طریق اعمال انحصار در داخل کشور و خارج دست به سرکوب و
استثمار میزند مهیا کرده ،و قدرت آمریکا را بهعنوان هژمون نوامپریالیستی تقویت
میکند.
ماهیت اقتصاد ،روند کلی ،و چهار شکل فریب ایدئولوژیک
لنین امپریالیسم را بهعنوان سرمایهداری گذرا و روبه مرگ توصیف کرد .در مرحلهی
نوامپریالیستی که به جهانیسازی اقتصاد معروف است ،تضاد عمدهی نظام اقتصادی
سرمایهداری معاصر خود را چنین بروز میدهد :تضاد میان اجتماعیسازی و
جهانیسازی مدام اقتصاد با عوامل تولیدی که زیرپوشش بخش خصوصی ،جمعی ،یا
مالکیت دولتیاند در یک سوی این تضاد ،و اختالل یا هرجومرج در تولید در سطح
اقتصادهای ملی و در اقتصاد جهانی در سوی دیگر )48(.نوامپریالیسم تعدیالتی را که
دولتها و جوامع بینالمللی باید انجام دهند رد میکند ،و بهجای آن خود-تنظیمگری
سرمایهی انحصاری و دفاع از منافع آن را ترویج میکند .در اغلب موارد ،نتیجهی آن
تشدید تضادهای گوناگون در درون کشورها یا در سطح جهان خواهد بود .بحرانهای
اقتصادی ،مالی ،اجتماعی ،و محیطی تبدیل به امراض همهگیر شدهاند .تعدادی از این
بحرانها با تضادهای اجتماعی یا تضادهای انباشت سرمایه درهمآمیختهاند .همگی آنها
رویهمرفته شکل جدیدی به دوران فعلی سرمایهداریِ در حال افول و گذرا ،پوسیده و
انگلی ،متقلب و هژمونیک ،چپاولگر و انحصارطلبانه میدهد.
اگر نوامپریالیسم را در رابطه با ماهیت اقتصادی و گرایشهای کلی آن تعریف کنیم،
میتوان نتیجه گرفت که سه مشخصهاش در رابطه با تضادهای جهانیشده و بحرانهای
گوناگون نظام نوامپریالیستی که مدام تشدید میشوند ،خود را بروز داده است.
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ماهیت اقتصادی نوامپریالیسم ،یک سرمایهداری مالی انحصاری است که بر بنیان
شرکتهای عظیم چندملیتی بنا شده است .ریشهی انحصار تولید و انحصار مالی
شرکتهای چندملیتی را میتوان در باالترین مرحلهی تولید و تمرکز سرمایه یافت ،که
باعث بهوجود آمدن مرحلهای میشوند که در آن انحصار بهقدری عمیقتر و گستردهتر
میشود که «تقریباً هر صنعتی در دست تعداد هر چه کمتر افراد متمرکز میشود)49(».
برای مثال میتوان به صنعت خودروسازی اشاره کرد .تولید پنج شرکت خودروسازی
چندملیتی برتر جهان تقریباً برابر با نیمی از تولید جهانی خودرو است ،و ده شرکت
تولیدکنندهی خودرو  70درصد تولید را دراختیار دارند )50(.سرمایهی مالی انحصاری
بینالمللی نهتنها صنایع عمدهی جهان را کنترل میکند ،بلکه تقریباً تمام منابع مواد
خام ،استعدادها ،نیروی کار فیزیکی فنی را نیز در تمام زمینهها به انحصار خود در
میآورد و مراکز حملونقل و انواع ابزار تولید را کنترل میکند .بخش مالی بر سرمایه
مسلط است و آن را کنترل میکند؛ همچنین از طریق بانکها و انواع مشتقات مالی و
سیستمهای سهامداری ،فعالیتهای گوناگون دیگر را کنترل میکند )51(.اگر مجموع
ارزش بازار و مجموع درآمد و داراییهای شرکتها را مد نظر قرار دهیم ،میزان تمرکز
اصلی قدرت اقتصادی در سطح جهان ،بهویژه در مورد  100شرکت برتر دنیا ،در حال
افزایش است .در سال  ،2015ارزش بازار  100شرکت برتر جهان بیشتر از  7000برابر
 2000شرکت پایین هرم پایگاه دادهی بزرگترین شرکتهای غیرمالی جهان بود ،با
توجه به اینکه در سال  1995این مقدار فقط  31برابر بود )52(.بر اساس دادههای
فورچون گلوبال  5۰۰در سال  ،2017درآمد  380کمپانی از  500کمپانی برتر دنیا
(به استثنای شرکتهای چینی) به  22/83تریلیون دالر میرسید ،که معادل 29/3
درصد تولید ناخالص جهان بود .مجموع سود این شرکتها به  1/51تریلیون دالر
میرسید ،که رکوردی جدید محسوب میشد و نرخ سودشان ساالنه  18/85درصد
افزایش پیدا کرد )53(.باالرفتن شاخصهای سهم سود و نرخ سود ،ماهیت غارتگرانهی
نوامپریالیسم را نشان میدهد.
با توجه به اینکه جهانیسازی اقتصاد ،مالیسازی ،و سیاستهای نولیبرالی فشار
سهجانبهای روی دوش کارگر میگذارند ،سودها در حال رشدند ،درحالیکه دستمزد
کارگرها با سرعت خیلی کمتری رشد میکند )54(.بین سالهای  1982تا  ،2006رشد
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متوسط دستمزد واقعی کارگران خط تولید (کارخانه) در شرکتهای غیرمالی در آمریکا
فقط  1/1درصد بود ،این رشد نه تنها بهمراتب کمتر از  2/43درصد بین سالهای
 1958تا  ،1966بلکه همچنین کمتر از  1/68درصد در مقطع رکود اقتصادی بین
 1966تا  1982بود .کند شدن رشد دستمزد ،فرصتی پدید آورد تا در این دوره توزیع
سود شرکتها  4/6درصد افزایش یابد و این یعنی  82درصد بهبود در نرخ سود .میتوان
گفت که «فشار کار» در اینجا نقشی کلیدی داشته است )55(.بهعالوه ،از وقتی که اقتصاد
آمریکا در سال  2009پس از بحران بزرگ مالی آغاز به بازیابی خود کرد ،متوسط نرخ
سود ،اگرچه کمتر از نقطهی اوج آن در 1997بود ،هنوز نسبت به اواخر دههی 1970
و اوایل دههی  1980که نرخ سود در سطح پایینی قرار داشت بود ،بهطرز چشمگیری
باالتر بود )56(.ماهیت نوامپریالیسم نیازش به کنترل و غارتگری است .تمایل نوامپریالیسم
به «انباشت غارتگرانه» نه تنها با استثمار کارگر در سطح ملی ،بلکه با غارت کشورهای
دیگر نیز آشکار میکند .اشکالی که به خود میگیرد ،و روشهایی که بهکار میبرد،
عمدتاً از قرار ذیل است.
نخست ،چپاول مالی :نوامپریالیسم سودهای عظیمی را از طریق کنترل قیمتهای
عمدهی کاالهای بینالمللی زهکشی میکند .نوامپیرالیسم با استفاده از مالیسازی و
روشهای دیگر ،کشورهایی تولیدکنندهی مواد خام را برای پایین نگهداشتن قیمتها
تحت فشار قرار میدهد .ممکن است نوامپریالیسم بهعنوان بخشی از فشارها و اذیت و
آزارهای خود ،بهواسطهی ورود و خروج سرمایه در مقیاس کالن ،حبابهای مالی و
بحران بهوجود بیاورد که ثبات اقتصادی و سیاسی کشور مورد نظر را تحت تاثیر قرار
دهد .یا حتی ممکن است که با تحمیل تحریمهای مالی در پی دستیابی به «پیروزی
بدون جنگ» باشد )57(.نوآوری مالی و تاخیر در مقررات دولتی به امواج معامالت نامولد
کمک میکند .اولیگارشیهای مالی و شرکتهای چندملیتی در باالی هرم ،از تورم
قیمت داراییهای مالی منتفع میشوند و قادرند مقادیر عظیمی از ثروت اجتماعی را
غارت کنند.
دوم ،خصوصیسازی منابع عمومی و داراییهایی دولتی :از وقتی که تاچریسم و
ریگانیسم در حدود چهل سال پیش بر عرصهی سیاستگذاری اقتصادی در بسیاری از
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کشورها مسلط شدند ،جهان امواج وسیع خصوصیسازی را تجربه کرده است.
داراییهای عمومی خیلی از کشورهای کمترتوسعهیافته به مالکیت سرمایهی انحصاری
خصوصی و انحصارهای شرکتهای چندملیتی درآمده است .نتیجتاً نابرابری جهانی
تقسیم ثروت افزایش پیدا کرده است .گزارش نابرابری جهانی در سال  2018آشکار
میکند که از دههی  ،1970ثروت خصوصی در کشورهای گوناگون عموماً افزایش یافته
است ،در حالیکه نسبت درآمد خصوصی به درآمد ملی در بیشتر کشورهای «ثروتمند»
از  200تا  350درصد به  400تا  700درصد افزایش پیدا کرده است .ثروت عمومی در
جهت مخالف افزایش ثروت خصوصی ،بهطور پیوسته پایین آمده است .ثروت عمومی
خالص آمریکا در سالهای اخیر به عدد منفی سقوط کرده است ،و ثروت عمومی خالص
ژاپن ،آلمان و فرانسه فقط کمی باالی صفر است .ارزش محدود داراییهای عمومی،
توانایی دولت ها را برای تعدیل شکاف درآمد محدودتر میکند)58(.
سوم ،تقویت الگوی مرکز-پیرامون :کشورهای نوامپریالیستی با استفاده از موقعیت
قوی خود در تجارت ،ارز ،بخش مالی ،عرصهی نظامی ،و سازمانهای بینالمللی ،الگوی
مرکز-پیرامون را تقویت میکنند .آنها با بهرهبرداری از این موقعیتها ،دائماً با اعمال
زور منابع و ثروت کشورهای پیرامونی (کمتر توسعهیافته) را از چنگشان درمیآورند تا
موقعیت انحصاری و یا الیگارشی خود را تحکیم و توسعه و رفاه خود را تضمین کنند.
نرخ انتقال بینالمللی ارزش مازاد ،تاثیری مثبت روی نرخ عمومی سود در کشورهای
هژمونیک دارد )59(.فقط کشورهای نوامپریالیستی هستند که قادرند قدرت اقتصادی،
سیاسی ،و نظامی خود را برای تبدیل بخشی از ارزش مازاد ایجادشده بهوسیلهی
کشورهای توسعهنیافته به ثروت ملی خود ،بهکار ببرند .نتیجتاً ،انباشت سرمایهی
انحصاری بهوسیلهی نوامپریالیسم موجب تشدید قطبیسازی فقرا و ثروتمندان میشود
و به معیشت مردم در کشورهایی مثل آمریکا و فرانسه لطمه وارد میکند (همانطور که
در جنبش بینالمللی اشغال والاستریت شاهد بودیم که هشتاد کشور با شعار «ما جزو
 99درصد هستیم» درآن شرکت کردند) ،درحالیکه موجب تقویت انباشت ثروت مالی
و زیستمحیطی در کشورهای «مرکز» و فقر و آلودگی در کشورهای «پیرامون»
میشود .در سال  ،2018مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای گروه « G7مرکزی»
به  317تریلیون دالر رسید ،که  45/5درصد تولید ناخالص جهان را در بر میگرفت)60(.
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بر اساس گزارش ثروت جهان در سال  2013که توسط کردیت سوئیس

( Credit

 )Suisseتهیه شده است ،ثروت  85فرد ثروتمند جهان در آن سال معادل مجموع
داراییهای  3/5میایارد نفر فقیرترین مردم جهان (یعنی درواقع نیمی از جمعیت کره
زمین) بود)61(.
هژمونی اقتصادی و فریب
امپریالیسم که بهوسیلهی آمریکا نمایندگی میشود از هژمونی ،قلدری ،و
یکجانبهگرایی استفاده میکند ،و در سیاست دیپلماسی به استانداردهای دوگانه متوسل
میشود .در مقطعی ،پومپئو علناً فعالیتهای فریبکارانهی کشورش را تأیید کرد و به
خاطر آن فعالیتها اظهار غرور کرد .او گفت «من رئیس سازمان سیا بودم ،ما دروغ
گفتیم ،تقلب کردیم ،دزدیدیم .مثل این بود که تمام دورهای آموزشی را میدیدیم...
انسان را بیاد شکوه تجربهی آمریکا میاندازد )62(».در دوران پس از جنگ سرد ،آمریکا
جهان را بدون هرگونه نظام نظارتی و تعادلگر قدرتمند کنترل میکند .به مزیتهای
نظامی ،هژمونی دالر آمریکا ،تبلیغات بیرونی ،و علم و فناوری خود تکیه میکند تا هم
در کشور خودش و هم در سایر کشورها دست به قلدری بزند)63(.

در مارچ  ،2018آمریکا سندی با عنوان یافتههای تفحص در قوانین ،سیاستها،
و عملکردهای مربوط به انتقال فناوری ،مالکیت معنوی ،و نوآوری چین ،زیر
بخش  3۰1قانون تجاری  1974منتشر و چین را به «وادار کردن یا متقاعد کردن
بنگاههای آمریکایی برای انتقال فناوری» و «نفوذ غیرقانونی به شبکههای کامپیوتری
تجاری آمریکا ،بهمنظور دزدی حقوق مالکیت معنوی و اطالعات حساس تجاری» متهم
کرد .هدف از انتشار سند ،ایجاد دستاویزی برای شروع جنگ تجاری بود؛ اتهامات چیزی
جز جز شایعات نیست و با واقعیت هماهنگی ندارد .منبع پیشرفت فناورانهی چین
کجاست؟ تالشهای کارفرمایان با استعدادی که از سرمایه گذاریهای عظیم دولت در
علوم پایه بهرهمند میشوند .همانطور که لورنس سامرز ،وزیر خزانهداری سابق آمریکا
گفته است «منبع این امر ،نظام آموزشی است که به شایستگی بها میدهد و تمرکزش
روی علوم و فناوری است .این همانجایی است که رهبریشان از آنجا سرچشمه
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میگیرد ،نه از خرید سهام چند شرکت آمریکایی )64(».نیت آمریکا از دامن زدن به
درگیریهای اقتصادی و تجاری با چین ،واضح است :تهدید و سرکوب چین ،و آغاز
جنگ تجاری و بسط تدریجی آن به عرصهی علوم و فناوری ،مالی ،غذا ،منابع ،و غیره.
مقامات آمریکا در پی تضعیف نقاط قوت چین در عرصهی تجارت ،مالی ،صنایع ،و
تکنولوژی هستند ،و میخواهند اطمینان حاصل کنند که چین چالشی برای موقعیت
هژمونیک جهانی آمریکا ایجاد نخواهد کرد.
دولت ترامپ با شعار «اول آمریکا» هژمونی آمریکا را تقویت و تحریمهای اقتصادی
را بر کشورهای دیگر تحمیل کرد .سیاستهای اقتصادی و تجاریاش اساساً چین را
هدف گرفته بود ،اما متحدان سنتی آمریکا مثل اتحادیه اروپا ،ژاپن ،هندوستان ،و کره
جنوبی را هم در بر میگرفت .واشنگتن مکرراً اقدام به اخاذی و مهار اقتصادی کرده
است .هرگز فراموش نخواهد شد که آمریکا در اواسط دههی  1980ژاپن را مجبور کرد
که توافق پالزا ( )Plaza Accordرا امضا کند و آن را وادار به اجرای سیاست پولی با
بهره پایین کرد که موجب سرازیر شدن مقادیر زیادی از سرمایههای خارجی به ژاپن
گردید .نتیجه این بود که باال رفتن کوتاهمدت تقاضا برای ین ژاپن باعث افزایش شدید
ارزش ارز این کشور در مقابل دالر آمریکا شد .هجوم سرمایهی خارجی و سیاست پولیِ
نرخ بهرهی پایین ،موجب افزایش شدید قیمت داراییهای ژاپن شد .بهرغم رونق
کوتاهمدت ،نتیجهی نهایی این توافق ضررهای بزرگی بود که به اقتصاد ژاپن وارد شد.
قیمت باالی داراییها به منزلهی آن بود که سرمایهی خارجی بهسرعت نقد و به خارج
منتقل شد ،درحالیکه اقتصاد ژاپن دچار عقبگردهای عظیمی شد و ضربهی «بیست
سال ازدسترفته» را به جان خود خرید.
هژمونی سیاسی و فریب
آمریکا همیشه خود را در صف اول کشورهای مدافع دموکراسی ،آزادی ،و برابری
قرار داده است .با استفاده از ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک ،هیچ فرصتی را برای تحمیل
نظام سیاسی خود بر کشورهای دیگر از دست نمیدهد ،بهویژه آن کشورهای
درحالتوسعهای را که «دیکتاتوری» میداند .جرج بوش پسر ،ایران ،عراق ،و کره شمالی
را «مثلث شیطان» خطاب کرد .آمریکا روی رهبران آن کشورها فشار میآورد و در
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رابطه با حقوق بشر استانداردهای دوگانهای بکار میبرد .با پروپاگاندای خود ،با عناوینی
مثل «غیردمکراتیک» و «خودکامه» از دولتهای این کشورها شیطانسازی میکند،
درحالیکه کمک مالی در اختیار سازمانهای غیردولتی و رسانهها میگذارد ،و مخالفان
و اپوزیسیون را تحریک به برپایی «انقالبات رنگی» با هدف سرنگونی دولتهای مشروع
میکند.
آمریکا ،تحت نفوذ محافل نظامی و گروههای انحصاری انرژی ،نیروی همواره مخربی
در خاورمیانه و آمریکای التین بوده است .سوریه توسط واشنگتن در فهرست شش
کشور «شیطانی» قرار گرفت ،و آمریکا دولت بشار اسد را غیرقانونی خواند .بههرحال،
سناتور جان مککین نیت واقعی پشت این حرکات را آشکار کرد .مککین گفت،
«پایان رژیم اسد ،خط حیات حزب اهلل به ایران را خواهد برید ،تهدید دیرینه علیه
اسرائیل را ریشه کن میکند ،حق حاکمیت و استقالل لبنان را تقویت میکند ،و
شکستی راهبردی به رژیم ایران تحمیل میکند .این امر ،موفقیت ژئوپولتیک بنیادینی
محسوب میشود )65(».در آمریکای التین ،بهرغم تصویب قریببهاتفاق بیست قطعنامه
در مجمع عمومی سازمان ملل ،آمریکا به محاصرهی کوبا ادامه میدهد .همزمان ،آمریکا
محاصرهی اقتصادی را علیه ونزوئال پیش میبرد و نتیجهاش زوال اقتصادی ونزوئال در
سالهای اخیر بوده است .مایک پنس ،معاون سابق ریاستجمهوری آمریکا ،با نادیده
گرفتن انتخابات ونزوئال و حمایت مردم از دولت و بدون توجه به حقیقت ،حتی بدون
درنظرگرفتن جنگ اقتصادی علیه ونزوئال با نقض قوانین بینالمللی ،اعالم کرد که« :باند
شرور دولت مادورو اقتصاد را فلج کرده است ...هزینهی واقعی جنایات رژیم مادورو را
با اعداد نمیتوان ارزیابی کرد ...دو ملیون نفر به خاطر دیکتاتوری و سرکوب سیاسی که
باعث محرومیت و ایجاد شرایط نزدیک به گرسنگی شده است ،از کشور فرار کردهاند.
دولت آمریکا به حمایت از مردم ونزوئال برای احیای آزادیشان ادامه خواهد داد .مردم
آزاد خواهند شد)66(».
آمریکا درحال حاضر سیاستهای جنگ سرد را که علیه شوروری بهکارمیبُرد ،در
مورد چین هم بهکار میبَرد .کیرون اسکینر رئیس دپارتمان برنامهریزی سیاسی
وزارت امور خارجهی آمریکا ،روابط شکننده آمریکا با چین را «مبارزهای علیه یک تمدن
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و ایدئولوژیِ واقعاً متفاوت» مینامد )67(.طبقهی حاکمهی آمریکا به خوبی میداند که
نظام سوسیالیستی برتر از نظام سرمایهداری است .همین که کشورهای بزرگ
سوسیالیستی مثل شوروی سابق و چین از طریق رقابت صلحآمیزْ قوی و ثروتمند شوند،
ناگزیر با اهداف هژمونیک آمریکا که به چیزی کمتر از جهان تکقطبی قانع نیست،
مواجه خواهند شد .هر تالشی که از اصالحات گسترده در نظم سیاسی و اقتصادی
منسوخ امپریالیستی حمایت کند ،بهعنوان تهدیدی برای هژمونی آمریکا تلقی میشود.
در نتیجه ،آمریکا استراتژی دوگانه «تماس و تحدید» و دیدار و پرخاش را در پیش
میگیرد و در پی این است که آن را بهعنوان «تحول صلحآمیز» جا بزند.
در واقعیت« ،سیاست دموکراتیک» چیزی به جز یک توهم نیست .نخست ،فرایند
انتخابات در آمریکا بهطور روزافزونی تبدیل به منازعهی میان دو حزب بورژوازی
انحصاری شده است .وقتی که کاندیداهای جناحهای مختلف دو حزب بورژوازی
انحصاری مشغول مبارزات انتخاباتی هستند ،به شایعات ،حمالت شخصی ،و تهمت زدن
علیه مخالفانشان متوسل میشوند ،و مسائل واقعی را به حاشیه میبرند .دوم،
«سیاستهای دمکراتیک» در آمریکا چیزی بیش از یک دمکراسی صوری و نظامنامهای
نیست .سیستم رأیدهی نظامنامهای به سیاستهای پولی ،خانوادگی ،و الیگارشی تنزل
پیدا کرده است؛ یعنی اساساً به «استبداد سرمایهی انحصاری» غیردموکراتیک ،یا
دمکراسی برای تعداد معدودی تبدیل شده است.
هژمونی فرهنگی و فریب
برژینسکی ،مشاور سابق امنیت ملی آمریکا معتقد است که «تقویت فرهنگ آمریکا
بهعنوان الگویی برای فرهنگهای جهان ،یک استراتژی است که باید توسط آمریکا و
برای حفظ هژمونی بهکار گرفته شود )68(».هژمونی فرهنگی آمریکایی اصوالً از طریق
کنترل خروجی رسانهها و آموزش ،و از طریق تبلیغات ،هم در داخل کشور و هم سایر
نقاط جهان ،از ادبیات و هنر ،دانشکدههای علوم انسانی ،و ارزشهایش آشکار میشود.
آمریکا فیلم ،موسیقی ،و ادبیات به سراسر جهان صادر میکند .تقریباً  75درصد
برنامههای تلویزیونی جهان را کنترل میکند ،و مالکیت کمپانیهای پر قدرت فیلم و
تلویزیون مثل وارنر میدیا ،یونیورسال پیکچرز ،پارامونت پیکچرز و کلمبیا پیکچرز را در
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اختیار دارد ،که هرسال دهها فیلم پرهزینه به ارزش بالغ بر صدها ملیون دالر تولید
میکنند .پژوهشها و گزارشاتی که توسط رسانههای جریان اصلی آمریکایی انجام
میشود ،عمالً افکار عمومی دنیا را شکل میدهند .آمریکا همچنین نشریات معتبری را
که شکلدهندهی گفتمانهای دانشگاههای علوم انسانی هستند کنترل میکند ،و این
آمریکاست که استانداردهای تحصیالتی نخبگان را تعیین میکند .رتبهبندی بهترین
دانشگاههای جهان ( )QSدر  2020مثال خوبی برای این موضوع است .رتبههای باال در
این فهرست همگی در اختیار دانشگاههای آمریکایی است ،و این جایگاهْ ابزار پرقدرتی
برای انتشار «ارزشهای جهانی» فریبندهی غربی ،دیدگاههای قانون اساسی غربی ،و
مفاهیم اقتصاد نولیبرالی در سراسر جهان فراهم میکند .نظریات بنیادین نهاد علوم
انسانی آمریکا نخبگان و مردم را در داخل و خارج کنترل میکند )69(.برای مثال ،آمریکا
نمونههای مبتذل کارهای ادبی و هنری بیمحتوا را بهعنوان آثار برجستهای که
شایستگی دریافت جایزهی اسکار یا جایزه ادبیات نوبل دارند ،ارتقا میدهد.
اقتصاد نئوکالسیک (و همتای آن به شکل نولیبرالیسم) مسئول رشته بحرانهای
اقتصادی و افزایش شکاف میان ثروتمند و فقیر میباشد .باوجوداین ،بهعنوان نظریهای
علمی شناخته میشود که هدفش ترویج توسعه ،افزایش رفاه عمومی ،و شایستهی
دریافت جایزهی سوریگس ریکسبنک ( )Sveriges Riksbank Prizeدر علوم اقتصاد در
یادبود آلفرد نوبل ( )Memory of Alfred Nobelاست .در آمریکا ،آثاری که با علوم
ادبی ،هنری ،و انسانی ناسازگار با معیارهای سرمایهی انحصاری ،بهندرت توسط
رسانههای معتبر منتشر میشوند ،درحالیکه نویسندگان و هنرمندان واقعاً متمایز
محروم و سرکوب میشوند و یا فریب میخورند .آمریکا همچنین تسلط کامل بر زمینهی
فضای مجازی دارد .از سیزده سِرور سیستم نام دامنه ( ،)DNSنُه سرور تحت کنترل
مستقیم شرکتها ،دانشگاهها ،یا بخشهای دولتی هستند ،و یک سرور نیز در کنترل
یک سازمان غیرانتفاعی آمریکایی است )70(.آمریکا با استفاده از این سرورهای سیستم
نام دامنه ،بهآسانی میتواند دادههای اطالعاتی ( )intelligenceجهانی را بدزد ،شبکه را
کنترل کند و حمالت سایبری به راه بیندازد .ادوارد اسنودن ()Edward Snowden
افشا کرد که آمریکا با برنامهی نظارتی پریزم ( ،)PRISMکنترل کاملی روی شبکههای
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جهانی سختافزاری و نرمافزاری را دارد ،و بهسادگی میتواند با پایش کل جهان به هر
کشوری ضربه بزند .در نهایت ،آمریکا دادههای اطالعاتی اتحادیهی معروف به پنج چشم
(آمریکا ،انگلستان ،کانادا ،استرالیا ،و نیوزیلند) را کنترل میکند و از طریق آن
فعالیتهای نظارتی در مقیاس وسیع را هدایت میکند و هژمونی سایبری محلی و
بینالمللی اعمال میکند)71(.
هژمونی فرهنگی آمریکا ،کنترلش بر روی علوم انسانی دانشگاهی ،و استفادهی
متقلبانه از این مزایا ،خود را در مواضعی که آمریکا در رابطه با ایدئولوژی و ارزشها
میگیرد بروز میدهد .این مواضع همیشه نسبت به سوسیالیسم و کمونیسم خصمانهاند،
و توسعهی کشورهای سوسیالیستی را محدود میکند .آمریکا پیش از این بیشتر
تالشهایش را وقف تهمت زدن به شوروی میکرد ،اما اکنون هدف اصلیاش چین است.
در اوایل می ،1990نیکسون صراحتاً گفت« :درحالیکه مشغول بازسازی روابط با چین
هستیم ،بسیار مهم است به آنها فشار بیاوریم تا سوسیالیسم را رها کنند .ما باید به

این نکته کلیدی بچسبیم )72(».طبق دادههای نظرسنجی مرکز پژوهش پیوی آمریکا
( ،Pew Research Centreسازمانی که تحت تأثیر هژمونی و فریب فرهنگی ایاالت متحده است)،
 74درصد فارغالتحصیالن دانشگاهها یا کالجهای چینی فرهنگ آمریکایی را دوست
دارند )73(.واقعیت این است که بیشتر پژوهشگران علوم انسانی چینی که در آمریکا
تحصیل کردهاند از نظریههای بنیادین نهادگرای دانشگاهی آن حمایت میکنند .آنها
به درجات مختلف ،آمریکا را میستایند ،مجیزش را میگویند ،و از آمریکا میترسند.
این امر بهطور جدی بر اعتماد شهروندان چینی به فرهنگ مارکسیستی ،فرهنگ
سوسیالیستی ،و خود رسومات فرهنگ غنی چینی تاثیر میگذارد ،و باید هرچه زودتر
از بین برود.
هژمونی نظامی و فریب
از زمان فروپاشی شوروی ،آمریکا بهطور فزایندهای متکبر شده است و به استفاده
از نیروی نظامی یا تهدیدات در رابطه با مسائل روابط بینالملل گرایش دارد .در سال
 ،1999نیروهای ناتو تحت رهبری آمریکا با استناد به فرمول «حقوق بشر مافوق حق
حاکمیت» ،جمهوری فدرال یوگسالوی را بمباران کرد .آمریکا در سال  ،2003بهرغم
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مخالفت شدید سایر کشورها ،به کشور مستقل عراق حمله کرد .شورای امنیت سازمان
ملل مجوز جنگ عراق را صادر نکرده بود ،و واشنگتن هیچ دلیل قانونی برای دخالت
نظامی نداشت .آمریکا بهغلط ادعا کرد که عراق سالحهای شیمیای تخریب جمعی دارد.
اگر چه پس از اشغال عراق ،آمریکا مدارکی برای اثبات اینکه عراق میتواند اسلحههای
شیمیایی تخریب جمعی تولید کند پیدا نکرد .دلیل واقعی آمریکا در ساختن و پرداختن
این دروغ ،کنترل منابع نفتی عراق با روشهای نظامی بود.
آمریکا همواره تأکید کرده است که منافع خودش باید در اولویت اول باشد و
برتریهای نظامی اش به چالش کشیده نشود .اگرچه قدرت اقتصادیاش بهطور نسبی
تنزل یافته است ،هنوز در حال گسترش زرادخانهی جنگی و افزایش قابل مالحظهی
بودجه دفاعیاش است .از زمان جنگ سرد ،آمریکا به ایجاد تهدیدهای گوناگون نظامی
و فشارها ،در اروپا ،خاورمیانه ،و منطقهی آسیا و اقیانوسیه ادامه داده است .آمریکا برای
تحکیم موقعیت هژمونیک خود ،با هدف بردن کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به زیر
حوزهی نفوذ ناتو و نتیجتاً محدود کردن فضای راهبردی روسیه ،از گسترش ناتو در
جهت شرق حمایت کرده است و آن را پیش میبرد .در خاورمیانه ،آمریکا هدفش
سرنگون کردن رژیمهای مشروع مانند سوریه و ایران با اتکا به روشهای نظامی ،و
حمایت از «انقالبات رنگی» در منطفه است .واشنگتن اخیراً در آسیا به تنشهای
شبهجزیرهی کره دامن زده است و همچنین «استراتژی هند و اقیانوسیه» را که هدفش
کنترل چین است اجرا میکند« .استراتژی هندی» آمریکا میتواند به افشای هویت
متحدان نظامی و شرکایش کمک کند .متحدان آمریکا شامل ژاپن ،کره جنوبی ،استرالیا،
فیلیپین ،و تایلند هستند ،و «متحدان» ادعاییاش سنگاپور ،تایوان (چین) ،نیوزلند و
مغولستان را در بر میگیرد؛ و تعدادی از کشورهای جنوبی آسیا مثل هندوستان،
سریالنکا ،مالدیو ،و نپال؛ و نیز تعدادی از کشورهای جنوبی شرقی آسیا مثل ویتنام،
اندونزی ،و مالزی .آمریکا پیشنهاد تقویت همکاریاش را با برونئی ،الئوس ،و کامبوج
هم مطرح کرده است .بهعالوه ،با متحدان سنتی خود مثل بریتانیا ،فرانسه ،و کانادا برای
حمایت از بهاصطالح آزادی و گشودگی هند و اقیانوسیه همکاری میکند)74(.

چانگ انفو و لوو بائولین  /ترجمهی علی اورنگ

با افزایش استحکام ملی چین ،تعدادی از پژوهشگران آمریکا که مشتاق استناد به
تلهی توسیدید ( )Thucydides trapهستند ،مدعیاند که فرار از این منطق در روابط
چین و آمریکا دشوار است .اما واقعیت این است که همانطور که رئیسجمهور چین
شی جین پینگ به آن اشاره کرده است ،در حال حاضر تلهی توسیدید وجود ندارد.
در هر صورت ،اگر آمریکا و متحدانش مکرراً در محاسباتشان دچار خطای راهبردی در
رابطه با کشورهای بزرگ شوند ،امکان ایجاد چنین تلهای وجود دارد )75(.میتوان ادعا
کرد که هژمونی نظامی و فریب آمریکا است که علت اصلی ظهور بیثباتی گسترده،
جنگهای محلی دائمی ،باال رفتن تهدیدات جنگ ،و بحران پناهندگان در سراسر جهان
است.
نوامپریالیسم ،امپریالیسم متأخر انگلی و روبهزوال است
همانطور که لنین مطرح کرد:
«امپریالیسم یعنی انباشت عظیم سرمایهی پولی در معدودی از
کشورها ....بنابراین رشد غیرعادی یک طبقه ،یا به عبارت دقیقتر قشری
از رانتجویان ،یعنی مردمی که زندگی آنها از قِبَل «خریدوفروش اوراق
مالی» میگذرد ،که مطلقاً مشارکتی در هیچ پروژهی کسبوکار ندارند و
کار آنها بطالت است .صدور سرمایه ،یکی از اصلیترین پایههای اقتصاد
امپریالیستی ،رانتجویان را بیش از پیش از تولید جدا میکند و مهر
انگلگرایی را بر پیشانی تمام مردم کشوری میزند که از قِبَل استثمار
نیروی کار کشورها و مستعمرات زندگی میکند)76(».
در عصر نوامپریالیسم ،تعداد رانتجویان بهشدت در حال افزایش است ،و ماهیت
کشورهای رانتجو آشکارتر میشود .انگلگرایی و زوال معدودی از کشورهای
سرمایهداری وخیمتر شده است ،و میتوان مشخصاً در جنبههای ذیل شاهد این امر
بود.
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اول ،آمریکا ارتش ،مالکیت معنوی ،هژمونی سیاسی و فرهنگی ،و همچنین دالر
خود را برای غارت ثروت جهان ،بهویژه ثروت کشورهای درحالتوسعه ،بهکار میگیرد.
آمریکا بزرگترین کشور انگلی و روبهزوال جهان است .میتوان تجارت میان چین و
آمریکا را مدرکی بر این ادعا دانست .چین به آمریکا کاالهایی میفروشد که با کار،
زمین ،و منابع طبیعی ارزان تولید شده است .آمریکا برای خرید آن کاالها به هیچ
تولیدی نیاز ندارد؛ بهراحتی میتواند اسکناس چاپ کند .چین با پولی که بهدست آورده
است فقط میتواند داراییهای مجازی مثل اسناد خزانه از آمریکا بخرد ،و سرمایهی
وامهای مصرفی آمریکا و سرمایهگذاری در کشورهای دیگر را مهیا کند .آمریکا به چین
اسناد خزانه صادر میکند ،درحالیکه چین به آمریکا عمدتاً کاالهای فیزیکی و خدمات
کاری صادر میکند .گزارش سالمت ملی ( )National Health Reportکه توسط گروه
پژوهش سالمت ملی بخشی از فرهنگستان علوم چین انتشار یافت نشان میدهد که
آمریکا به خاطر موقعیت ارزی خود ،کشوری است که بیشترین سودهای هژمونیک
( )hegemonic dividendsرا در جهان در اختیار دارد ،درحالیکه چین بیشترین ضرر
سودهای هژمونیک را متحمل میشود .در سال  ،2011جمع سودهای هژمونیک آمریکا
 7396/09میلیارد دالر بود ،که معادل  52/38درصد تولید ناخالص کشور بود ،و متوسط
عایدی سودهای هژمونیک روزانه به  20/263میلیارد دالر میرسید .درعینحال،
مجموع ضرر چین  3663/4میلیارد دالر بود؛ اگر بخواهیم نسبت به زمان کار بیان
کنیم ،حدود  60درصد ساعات کاری نیروی کار چینی عمالً بدون غرامت به سرمایه
انحصاری بینالمللی داده شد)77(.
دوم ،مخارج نظامی افزایش پیدا کرده است ،که بهنوبهی خود بار روی دوش مردم
طبقهی کارگر را افزایش میدهد .امپریالیسم پژوهشهای علمی و فناورانهی مربوط به
ارتش ،توسعهی تسلیحات پیشرفته ،و گسترش تولیدات نظامی را هدایت میکند و
پیش میبرد .همانطور که پیپلز دیلی در  2016اشاره کرد« ،همتافت نظامی-صنعتی
آمریکا که از پشتیبانی سرمایهی انحصاری برخوردار است و هژمونی فرهنگی که بر
پایهی استعمار شکل گرفته ،موجب میشوند که کشورهای غربی هر وقت که بخواهند
در امور کشورهای دیگر دخالت کنند )78(».بنابراین ،نوامپریالیسم به آغازگر بحرانها و
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بیثباتیهای منطقهای ،و ماشین جنگی تبدیل شده است .در سی سال گذشته ،آمریکا
 14/2تریلیون دالر برای بهراه انداختن سیزده جنگ خرج کرده است )79(.درعینحال،
کمبود پول مانع بهبود شرایط زندگی مردم آمریکا در زمینههایی مثل بیمهی درمانی
میشود .هزینههای گزاف نظامی بار سنگینی بر دوش کشور و مردمش گذاشته است،
درحالیکه انحصارهای انگلی در صنایع نظامی سودهای هنگفتی بهدست آوردهاند .بر
اساس آمار مؤسسهی پژوهشهای راهبردی بینالمللی بریتانیا ( British Institute of
 ،)International Strategic Studiesدر سال  ،2018هزینههای نظامی رسمی آمریکا
 643میلیارد دالر بود ،و در سال  2019به  750میلیارد دالر خواهد رسید ،که بیش از
مجموع هزینههای نظامی هشت کشور بعدی فهرست قویترین کشورهای جهان است.
از زمان پایان جنگ سرد اول ،آمریکا در شش کشور جنگ را آغاز کرده و یا اینکه در
آن شرکت کرده است :جنگ خلیج (فارس ،)1991 ،جنگ کوزوو ( ،)1999جنگ
افغانستان ( ،)2001جنگ عراق ( ،)2003جنگ لیبی ( ،)2011و جنگ سوریه
( )80(.)2011اعتیاد سرمایهداری به جنگ نشانگر ماهیت انگلی و روبهزوال آن است.
خوی وحشی این نظام در تضاد با مدنیت است و آیندهی مشترک جامعه انسانی را
تهدید میکند .این امر ثابت میکند که نئولیبرالیسم علت اصلی جنگ است.
سوم ،همانطور که در فرمول  1درصد علیه  99درصد منعکس شده ،ثروت و درآمد
در دست طبقهی خاصی از صاحبان داراییهای مالی متمرکز است .در مرحلهی
نوامپریالیستی ،اجتماعیسازی ،یکپارچهسازی سیستمهای اطالعاتی ،و بینالمللیسازی
تولید به سطوح بیسابقهای رسیده ،و توانایی انسان برای ثروتآفرینی چندین برابر
دوران امپریالیستی قدیم شده است .باوجوداین ،پیشرفت بهرهوری که قرار است
دستاوردی عادی برای بشر باشد ،عمدتاً به نفع الیگارشی مالی شده است .صاحبنظری
میگوید که« :عمده سودها به جیب نوابغ دغلکاری مالی میرود )81(».برای مثال ،در
سال  2001ثروت مالی (به استثنای حقوق امالک) که در اختیار  1درصد جمعیت
آمریکا بود معادل چهار برابر  80درصد فقیر مردم بود .یک درصد جمعیت  1/9تریلیون
دالر دارایی و سهام بازار را در اختیار داشتند ،که تقریباً معادل ارزش سهام  99درصد
بقیهی مردم بود)82(.
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چهارم ،انحصار مانع نوآوری در فناوری میشود و پیشرفت آن را کند میکند .طمع
و انگلمسلکی سرمایهی انحصاری مالی ،نگرش آن را به نوآوری در فناوری دچار تردید
و دوگانگی میکند .سرمایهی انحصاری برای حفظ جایگاه انحصاری خود به نوآوری در
فناوری اتکا میکند ،اما سودهای کالن که از جایگاه انحصاریاش سرچشمه میگیرد
بهمعنای آن است که سرمایهی انحصاری بیعملی خاصی در تشویق نوآوری از خود
بروز میدهد .حتی اگر تمام کارکردهای گوشیهای همراه در یک سال ابداع شوند،
تولیدکنندگان انحصاری گوشیهای همراه این کارکردها را به مرور ارائه خواهند کرد تا
فروش خود را برای چند سال تضمین کنند .هدف این است که مصرفکنندگان بهطور
مدام گوشیهای همراه دارای کارکردهای جدید را خریداری کنند تا شرکتها سودهای
انحصاری کالن نصیب خود کنند.
پنجم ،تمایل سرمایهی انحصاری و نمایندگانش برای ایجاد انحطاط در جنبش
تودهای جدیتر میشود .لنین اظهار کرده است که «در بریتانیای کبیر ،تمایل
امپریالیسم برای ایجاد شکاف در صف کارگران ،برای تقویت فرصتطلبی میان آنان و
ایجاد انحطاط موقتی در جنبش طبقهی کارگر ،خود را بسیار زودتر از پایان قرن نوزدهم
و آغاز قرن بیستم بروز داد )83(».نوامپریالیسم بهبهانهی فروپاشی شوروی و تغییرات
عظیمی که در اروپای شرقی بهوقوع پیوسته است ،درون طبقهی کارگر شکاف ایجاد
میکند ،به جنبش کارگری ضربه میزند و اتحادیههای کارگری را تضعیف میکند.
همچنین با استفاده از سودهای انحصاری خود ،حمایت افراد را میخرد ،و نیروهای
نولیبرال و فرصتطلب را در درون جنبش کارگری و دیگر جنبشهای گوناگون تودهای
میپرورَد .نتایج چنین ترفندهایی ،کاهش شدید اندازه و فعالیت اتحادیهها و دیگر
جنبشهای مترقی ،فروکش جنبش جهانی سوسیالیست ،و تمایل آشکارتر و جدیتر
کارگران به ستایش از نیروهای نوامپریالیسم یا مرعوب آن شدن است.
نوامپریالیسم ،سرمایهداری متأخر گذرا و روبهزوال است
بیش از یک قرن پیش ،کتاب امپریالیسم ،باالترین مرحلهی سرمایهداریِ لنین
ماهیت گذرا و روبهزوال سرمایهداری انحصاری را آشکار ساخته است .اگرچه ،به استثنای
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تعداد اندکی از کشورها که سوسیالیسم در آنها برپا شد ،بیشتر جوامع سرمایهداری از
بین نرفتند .آنها درواقع به سطوح گوناگون توسعه دست یافتند ،و پیشرفتشان ادامه
خواهد داشت .این پدیده ،پرسش بسیار مهمی را مطرح میکند :چگونه ماهیت گذرای
سرمایهداری معاصر را باید با گرایش آن به انحطاط و فروپاشی را قضاوت کرد؟ اگر
روش ماتریالیستی تاریخی را بهکار گیریم ،ماهیت گذرای نوامپریالیسم را میتوان بر
پایه دو نکته مشخص کرد .نخست ،نظام نوامپریالیستی نیز مانند هر چیز دیگری در
جهان ،پیوسته درحال تغییر است .پدیدهای گذرا در تاریخ انسان است ،و ابدی نیست.
دوم ،دالیلی بر این اعتقاد وجود دارد که نوامپریالیسم در نهایت میتواند به اشکال
گوناگون مبارزات انقالبی به سوسیالیسم بدل شود.
در عصر نوامپریالیسم ،کشورهای توسعهیافتهی سرمایهداری ،اصالحات مهم و
متعدد فناورانه و نهادینی را تجربه کردهاند ،که پایهای برای توسعهی قطعی بیشتر
سرمایهداری مهیا کرده و مرگ آن را به تأخیر انداخته است .نرخ رشدها مدام باال و
پایین میشود و دورهی زوالی که لنین به آن اشاره کرده ،تا حد زیادی تمدید شده
است .این بدان دلیل است که کشورهای سرمایهداری تعدیالت زیادی در روابط تولید
و روبنا ایجاد کردهاند ،که شامل مقرارتگذاری اقتصاد کالن ،بهبود توزیع درآمد و تأمین
اجتماعی و مسائلی از این دست میباشد .علیالخصوص تردیدی وجود ندارد که مزایای
جهانیسازی اقتصاد برای کشورهای توسعهیافتهی سرمایهداری بیش از معایب آن بوده
است .کشورهای قدرتمند توسعهیافتهی سرمایهداری ،در فرایند جهانیسازی اقتصاد از
جایگاه کامالً مسلطی برخوردارند ،که از آن طریق سودهای دریافتی خود را به حداکثر
میرسانند .اگرچه تمایل عمومی این کشورها به جهانیسازی بهمنظور توسعهی
بازارهای خود ،مانع از این نمیشود که بهخاطر بحرانهای داخلی ،یا تالش برای ضربه
زدن به رقبای تجارتی خود ،موقتاً دست از توسعهی بازارهای خود بکشند .یکی از
بررسیهای انجامشده در سال  2019اشاره میکند که «دولت ترامپ در دوسال گذشته،
در پرتو بحران داخلی ،روند جهانیسازی معکوس خود را عمیقتر کرده است .به اصل
اول آمریکا پایبند است ،و به اختالفات اقتصاد و تجارت بینالمللی دامن میزند ،در
تالش آن است تا از شر بحران داخل کشور راحت شود و آن را رد کند )84(».هدف
آمریکا از اتخاذ مجموعهای از اقدامات حمایتگرانهی ضدجهانیسازی این است که
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بحرانها و مسائل داخلی را که درون جهانیسازی اقتصاد با آنها مواجه است کاهش
دهد ،بهطوریکه منافع هژمونیک خود را پیش ببرد.
در این میان ،هیچ تعارضی میان این حقیقت که نوامپریالیسم و سرمایهداری
میتوانند از این پس به حیات خود ادامه دهند و برای مدتی در انتظار توسعهی بیشتر
باشند ،و این واقعیت که انتقال یه یک فرماسیون اجتماعی برتر عمالً اجتنابناپذیر
است ،وجود ندارد ،به شرط اینکه این جوامع به بربریت سقوط نکنند .نویسندگان
کالسیک مارکسیست از تنظیم یک جدول زمانی برای زوال سرمایهداری و امپریالیسم
پرهیز کردند .قضاوت علمی لنین این است که «امپریالیسم ،سرمایهداری در حال زوال
است ،اما نه زوال کامل؛ سرمایهداری درحال احتضار است اما هنوز نمرده )85(».او
پیشبینی کرد که سرمایهداری درحال احتضار به احتمال زیاد حیات خود را برای مدت
مدیدی تمدید کند .همچنین ،بر اساس تحلیل همهجانبه ،نمیتوان انکار کرد که
سرمایهداری حتی در طول زوال خود پیشرفت خواهد کرد .لنین در بحث زوال
امپریالیسم ،مطرح کرد که« :اعتقاد به اینکه گرایش به زوال مانع رشد سریع
سرمایهداری شود اشتباه است .ابداً چنین نیست ...درکل ،سرمایهداری بسیار سریعتر از
گذشته درحال رشد است؛ اما این رشد نه تنها بهطورکلی هرچه بیشتر نابرابر میشود،
نابرابریاش خود را بهویژه در زوال کشورهایی که از لحاظ سرمایه ثروتمندترین هستند
(انگلستان) خود را بروز میدهد)86(.
جان بالمی فاستر نیز تاکید کرده که «گفتن این که سرمایهداری نظام ناموفقی
است البته به منزله این نیست که فروپاشی و تجزیهاش قریبالوقوع است .بلکه بدین
معنی است که از ضرورتی تاریخی و نظامی خالق در دوران آغازین خود ،به نظامی
تاریخاً غیرضروری و مخرب در قرن حاضر تبدیل شده است)87(.
تضادهای عمدهی سرمایهداری هنوز وجود دارند و درحال گسترشاند.
بههمینقیاس ،قانون انباشت سرمایه هنوز وجود دارد و درحال گسترش است .زمانی
که سرمایه داری انحصاری در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در حال پیدایش
بود ،قانون توسعهی نابرابر اقتصادی و سیاسی امپریالیسم امکان پیروزی انقالب علیه
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سرمایهداری را پیش از اینکه در نهایت در تمام دنیا گسترش یابد ،در ابتدا در یک
کشور یا چندین کشور بهوجود آورد.
چندین دهه پس از اینکه مانیفست کمونیست اعالم کند که مرگ سرمایهداری
اجتنابناپذیر است و کتاب سرمایه اظهار کند که ناقوس مرگ مالکیت خصوصی سرمایه
هر لحظه درحال به صدا درآمدن است ،انقالب اکتبر موجب ساقط شدن امپراطوری
روسیهی تزاری شد .بعد ،حزب پرولتاریا تحت رهبری مائو تسه تونگ به حاکمیت
کومینتانگ بر جامعهی نیمهمستعمره و نیمهفئودالی چین پایان داد (پس از جنگ
جهانی دوم ،مائو چین را یک جامعه فئودال و کمپرادور انحصاری وابسته خطاب کرد).

حزب کمونیست شوروی تحت رهبری میخائیل گورباچوف و بوریس یلستین
آگاهانه به مارکسیسم-لنینیسم خیانت کردند ،که منجر به عقبگرد شوروی و اروپای
شرقی (به استثنای بالروس) به سرمایهداری شد .این امر نشاندهندهی پیچ و خمها،
چرخشها ،و مشکالت عمومی است که در توسعهی سوسیالیسم و نظام اقتصادی آن
تجربه شده است .اما نمیتواند ماهیت و گرایش عمومی فرایند تاریخی را تغییر دهد.
موضع چین در رابطه با مسائل مهم بینالمللی روشن است .دنگ ژیائوپینگ در
اکتبر 1984اظهار کرد« :دو موضوع عمده در جهان وجود دارد که بسیار مهماند .یکی
موضوع صلح و دیگری مسئلهی شمال-جنوب .مسائل بسیار زیاد دیگری وجود دارند،
که به اندازهی این دو مسئله اهمیت بنیادین یا اهمیت جهانی و راهبردی دارند ».وی
در مارس  1990تکرار کرد« :در رابطه با دو موضوع عمدهی صلح و توسعه ،موضوع
صلح حل نشده است ،و موضوع توسعه به مسئلهای غامضتر تبدیل شده است )88(.دنگ
تاکید کرد که «صلح و توسعه» دو موضوع عمدهای هستند که باید حل بشوند)89(.
بنابراین ،براساس تحلیل ویژگی نوامپریالیسم میتوان نتیجه گرفت که نوامپریالیسم
نشاندهندهی فاز جدیدی از انحصار بینالمللی است که در آن سرمایهداری پس از عبور
از مراحل سرمایهداری رقابتی آزاد ،انحصار خصوصی عام ،و انحصار دولتی بهوجود
میآید .بهعاله ،نوامپریالیسم نشاندهندهی گونهی جدیدی از سرمایهداری انحصاری
بینالمللی ،و نیز نظام جدیدی است که از طریق آن تعداد اندکی از کشورهای
توسعهیافته بر جهان تسلط دارند و سیاست جدید هژمونی اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی
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 اگر ما وضعیت فعلی را بر پایه نیروهای بینالمللی عدالت و.و نظامی را بهکار میبرند
 قرن بیستویکم،گسترش پیچ و تابهای مبارزهی طبقاتی بینالمللی وارسی کنیم
عصر جدیدی است که در آن طبقهی کارگر و تودهها میتوانند انقالبهای بزرگی پیش
ببرند و از صلح جهانی حفاظت کنند؛ کشورهای سوسیالیستی میتوانند کارهای
عظیمی در جه ت سازندگی پیش ببرند و تمدن زیست محیطی را ترویج دهند؛ و ملل
،مترقی برای ساختن جامعهای با آینده مشترک برای نوع بشر با یکدیگر همکاری کنند
دنیایی که در آن نوامپریالیسم و سرمایهداری بینالمللی راه را برای سوسیالیسم جهانی
.باز میکنند
:پیوند با منبع اصلی
https://monthlyreview.org/2021/05/01/five-characteristics-ofneoimperialism/
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 .1پیش درآمد
دهم آگوست .19۸5
1

تابستان تاشکند گرم است و خشک .جوانک  26سالهای ،که «قهرمان» این قصهی
کوتاه است ،از تراموا پیاده میشود .از یک محوطهی خاکی میگذرد و به ساختمانهای
پنج طبقهای میرسد که بخشی از رهبران سازمان سیاسی در تبعید (در کنار شهروندان
دیگر شوروی که اکثراً کارگران کارخانه تراکتور سازی واقع در آن منطقه هستند) ،در
آنجا سکونت دارند .چند دقیقهای زودتر از وقت قرار به مقصد رسیده است ،پس در
بیرون ساختمان قدم میزند تا وقت ورود شود .نمیداند که چرا فراخوانده شده است،
آن هم صبحِ اول وقت .ولی فکر میکند که حتماً کار واجبی بوده که این وقت روز
احضارش کردهاند.
وارد سومین درب ورودی میشود ،یک طبقه باال میرود و زنگ درب سمت راست
را میزند .حاال حتی یک ثانیه هم تأخیر ندارد .آن که احضارش کرده است ،ده سال از
او بزرگتر است و از رهبران سازمان آنهاست .جوانک داستان ما اما فقط یک کادر
سادهی سازمانی است .علیرغم آن که از شانزدهسالگی در گوشههای گوناگون این
سازمان کار کرده ،اما رتبهی باالیی ندارد.
نزدیک به یک سال و نیم بعد از مهاجرت رهبران ،او هم مجبور به هجرت شده
است .خیال میکند که در این دورهی یک سال و نیمه کارنامهی خوبی داشته است.
گزارشی که از این دوران کارش نوشته بود ،یک کتابچه شد .گمان میکرد که مطالب
جالب و مهمی نوشته است .مدت کوتاهی پس از مهاجرت ،به یک دورهی آموزش
تئوریک اعزام شد و در آنجا هم تالش کرد که خوب کار کند و خیلی محکم (شبانهروز)
بخواند و بیاموزد ،بازهم خیال میکرد که در آن دوره نیز خوش درخشیده است .از حق
نگذریم که خیلی هم بیراه نرفته بود در این ارزیابی ،چرا که خواندن و آموختن کاری
بود که خوب از عهدهاش برمیآمد ،بهتر از هر کار دیگری .با کتاب و قلم رفاقتی دیرینه
داشت ،قدیمیتر از سابقه اش در کار سیاست.
 .1تمامی مکانها ،شخصیتها ،و رخدادهایی که در این روایت کوتاه میخوانید ،تخیلی هستند و واقعیت ندارند.
هرگونه تشابه با عناصر موجود در دنیای واقعی ،تصادفی بوده و کامالً اتفاقی است.
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اکنون چند ماهی است که در شهر محل سکونت رهبران ،اما در محلهای دیگر ،که
جای زندگی اعضای ساده ،و نه رهبران است ،زندگی میکند .برایش کامالً قابلفهم
است که رهبران« ،تنها باید تا حد معینی با تودهها درآمیزند» (این را در مطلبی از
لنین خوانده بود) .در این چند ماه هم مثل عضو حرفهای سازمان سیاسیاش ،حقوق
میگیرد و در دفتر به کارهای مختلف از نوشتن تا صفحهبندی و خدمات دیگر مشغول
است .سخت خوشحال است که این شانس را پیدا کرده که در کنار «رفقای رهبری»،
البته با فاصلهی معین کار کند ،از آنها بیاموزد و رشد کند.
نخستین روزی که وارد این دفتر شد ،از الی درب نیمهباز اتاقی ،نیم رخ یک رفیق
قدیمی را دید .به یاد آورد که یکبار از آبادان تا تهران ،بیوقفه رانندگی کرده بود تاکه
او را به اجالس رهبران برساند .چند سالی میگذشت که او را ندیده بود ،چرا که در
مسیر کار هم نبودند .اگر قدیمتر بود ،با سروصدا ،درب اتاق را یکباره باز میکرد و با
شادمانی او را در آغوش میکشید .اما اکنون یاد گرفته بود که در این رفتارها باید
محتاط باشد .رفیق قدیمی ،اکنون سردبیر نشریهی مرکزی بود و لذا در مرتبهای بسیار
باال .پس در را آرام بازتر کرد ،سرش را درون برد و آهسته سالم کرد .سردبیر ،سرش را
لحظهای بلند کرد ،نگاهش شتابان روی او چرخید ،جواب سالماش را با بیحوصلگی
داد ،سرش را دوباره به پایین انداخت ،چشماش از نو به متنی که مینوشت بازگشت و
غرق در مطالعه شد .جوانک بهسرعت دریافت که مزاحم است ،رفیق سردبیر بیشبهه
مشغول نگارش متنی بسیار مهم بود .از خجالت سرخ شد ،بهسرعت و زیر لب خداحافظی
گفت .جوابی نگرفت ،درب اتاق را بست ،راهش را کشید و رفت .اکنون میفهمید که
فاصله ها بسیار دورتر از آنی است که در گذشته در ایران بود .اکنون روزگار ،روزگار
دیگری بود .باید قوانین تازهی روابط در اینجا را بهتر میآموخت .اگر در ایران آزاد بود
که اگر دلش می خواست که کار دیگری بکند و یا اصالً سر خر را به مسیر دیگری کج
کند ،تصمیم بگیرد و برود ،میرفت ،چرا که افسارش را در دست خویش داشت .اینجا
اما قصه بهکلی جور دیگری بود .در این چند ماه فهمیده بود که در اینجا ،نباید دست
از پا خطا کند ،چرا که تمام زندگی و سرنوشتاش ،با تصمیمهای باالییها میتواند ،از
این رو به آن رو شود.
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***
«رفیق رهبری» که امروز او را فراخوانده بود ،سرش را از درب منزل بیرون میآورد.
مثل همیشه اخمو و بداخالق است ،صبحهای زود ،بدتر از هر وقت روز .وقتی از او
احوالپرسی کنی ،بهطور معمول پاسخ میدهد؛ «کار سازمان مرا فرسوده کرده است».
میگوید :بیا تو و میپرسد :چایی میخوری؟
بی آن که منتظر جواب باشد ،از قوری روی گاز ،یک لیوان چای جوشیدهی
قهوهایرنگ به دستش میدهد .جوانک روی صندلی چوبی آشپزخانه مینشیند .منتظر
ا ست تا آن دیگری هم برای خودش چایی بریزد بعد شروع کند .رفیق رهبری ،اما
ایستاده است .بدون آن که به او نگاه کند ،مثل همیشه به نقطهی دیگری در اتاق خیره
میشود و شروع به صحبت میکند.
 من خیلی وقت ندارم و باید خودم را به جلسهی دیگری برسانم .پس بیمقدمهمیروم سر اصل مطلب .دیروز ،جلسهی هیأت سیاسی داشتیم .تصمیم گرفتیم که تو
دیگر به شکل حرفهای برای سازمان و در دفتر مرکزی کار نکنی و به دنبال کار کارگری
در کارخانهی محلهی خودتان بگردی.
لیوان چای در دست جوانک در حال لغزیدن است ،بهسرعت با دست چپ زیر آن
را میگیرد و روی میز کنار دست میگذارد .احساس میکند گلویش از خشکی به
سوزش افتاده ،بهزحمت آب دهانش را قورت میدهد و گوش میکند که کلمهای را هم
از دست ندهد.
 راستش را بخواهی تو به درد این کار ،الاقل در شرایط امروز ،نمیخوری .تو نگاهکن به زندانها ،ببین کیها شکستند و خیانت کردند و کیها مقاومت کردند و سرپا
ماندند .دستهی اول ،روشنفکرها بودند ،کتابخوانها ،اهل حرف .دستهی دوم ،با
خصلتهای انقالبی بودند ،در کورهی زندگی آبدیده شده بودند ،مثل فوالد .تو بیشتر
شبیه دسته اولیها هستی ،روشنفکرها .پس بهدرد کار حرفهای انقالبی نمیخوری،
الاقل االن .خصلتهای الزم برای این کار را نداری .ممکن است که خوب میخوانی یا
مینویسی ولی اینها برای انقالبی بودن و حرفهای شدن کافی نیست .به کارخانه که
بروی و کار کنی ،پخته میشوی و بارمیآیی .برای آنکه حرف ما را بفهمی ،به لحظهای
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فکر کن که تنهایی و مسؤلیت آدمهای زیادی برعهدهی توست ،من فکر نمیکنم که
تو ظرفیت تصمیمگیری در لحظههای سخت را داشته باشی .به جای تو ،تصمیم
گرفتهایم که رفیق دیگری که بهتازگی از باکو آمده ،پیشینهی طبقهی کارگر دارد و
مسئولیت سه فرزند را دارد ،حرفهای کنیم و در دفتر مرکزی به کار بگیریم.
جوانک احساس میکرد که زمین زیر پاهایش داغ شده است ،سرش گیج میرفت،
از دیروز تا به امروز چه شده بود که به غضب الهی دچار شده است .مگر در ایران ،در
شرایط سخت مسئول نبود و تصمیم درست نگرفته بود؟ سعی میکرد به حرفهای
«رفیق رهبری» با دقت گوش کند ،اما حواساش جای دیگری بود .به گفتگویی
می اندیشید که دو روز پیش با همسر یکی دیگر از رهبران ،که از دوستان قدیمیاش
بود ،داشت« :گفتهاند که تو روت زیاد است و مرزهایت را نمیشناسی ،به جای مسئول
مستقیمات به افراد باالتر که سابق بر این دوستان همبندت در زندان بودند ،رجوع
میکنی .گفتهاند که زیادی شوخی میکنی و مسائل جدی را با طنز قاطی میکنی و
به ریش این و آن میخندی .در این مورد قبالً هم تذکر گرفته بودی .خیال میکنی
چون چهار تا کتاب خواندهای میتوانی در مورد همهی مسائل خطیر و مهم هم
اظهارنظر کنی .گفتهاند مثل روشنفکران بیبندوباری هستی که اتوریتههای سازمانی و
سلسلهمراتب را زیر سؤال میبری» .توصیهی دوست قدیمیاش این بود که باید بیشتر
محتاط و مراقب رفتارش باشد .اما ظاهراً این تذکر را خیلی دیر دریافت کرده بود .وقتی
که دیگر کاسهی صبر رفقای رهبری از ولنگاریهای روشنفکرانهی او لبریز شده بود.
«رفیق رهبری» همچنان به تکگوییاش ادامه میدهد :ما در این روزهای آینده تو
را خوب زیر نظر داریم ،حواسمان جمع است که تو با این تصمیم سازمان چگونه
برخورد میکنی ،در خودت فرومیروی و کارهای دیگر سازمانی که به تو رجوع داده
میشود را روی زمین میگذاری و یا با خوشرویی ،حکمی که به تو تکلیف شده را
پذیرا میشوی ،و وظایفات را بهخوبی انجام میدهی .این هم یک امتحان است که باید
از پس آن برآمد.
جوانک داستان نمیفهمد که کی و چگونه از «رفیق رهبری» تشکر و خداحافظی
کرد ه و از منزل او بیرون زده است .فقط در هوای بیرون خانه است ،احساس میکند
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باید گوشهای را پیدا کند و آنچه را در دل آشوبزدهاش در جنبوجوش است باال بیاورد.
بخت با اوست که پشت ساختمان مسکونی ،خلوت است و بیسرخر میتواند ،چند
دقیقهای بنشیند و دل و روده را خالی کند .چشمهایش از فشار تهوع و شاید اندوه ،پر
از اشکاند .با سرآستیناش ،چشمهای خیس و بعد عرق روی پیشانی را پاک میکند،
انگار تمام بدنش از تب ،مثل کوره ،میسوزد .احساس میکند که زندهزنده او را
سوزندهاند و بعد خاکستراش را در چاه توالت خالی کردهاند و سیفون را هم کشیدهاند.
توی چشماش نگاه کردهاند و گفتهاند« ،خائن بالقوه».
ولی باید برخاست .رفتار اکنون هم یک امتحان است ،باید لبخند بزند و از
تصمیمهای مفید برای خودش و سازمان استقبال کند .به راه میافتاد و در همان مسیر
خاکی به طرف تراموا حرکت میکند ،پاهایش سنگیناند انگار وزنهای به آنها آویزان
است .پنج دقیقهای که میرود ،کسی را میبیند که از پشت شبیه یکی دیگر از رفقای
رهبری است ،قدمها را تند میکند .با این یکی در سالهای دور ،وقتی که خیلی جوانتر
و در زندان بود ،یک سالی همبند و همزنجیر بودند .فکر میکند که شاید این دیگری،
با او همدردی کند و بگوید که تمام این ماجرا شوخی بوده است .چند لحظه بعد
نفسزنان به او میرسد .حاال شانهبهشانهی رفیق قدیمی راه میرود .با ذوق سالم
میکند .مثل این که برادر بزرگترش را دیده و میخواهد شکایت کند که در محلهی
غریبی ،کتکاش زدهاند و کمک میخواهد که ضاربین را ادب کنند .بهسرعت شرح
مالقات را میگوید .آن دیگری با سردی و بیعالقه گوش میکند ،حواساش جای
دیگری است .بعدتر تعریف میکند که عازم مسکو است برای مالقاتی مهم .اینجا بوده
که برای سفرش یک پالتو بخرد ،بعد شمرده و با طمأنینه ادامه میدهد:
 بله در جریان هستم .ارادهی هیأت سیاسی بر این قرار گرفته که شما در کارخانهبه کار مشغول شوید .این تصمیم به دو دلیل برایت خوب است ،هم برای وضع مالیات
که دو برابر حقوق خواهی گرفت در کارخانه و هم برای این که زندگی را بهطور واقعی
تجربه کنی و بار بیایی .تجارب عینی زندگی از آموختههای ذهنی که در کتابها
خواندهای ،بسیار آموزندهترند.
حرفهای دیگر هم میزند ،از سفرش و قصههای دیگر .اما این دیگری ،گوش
نمی کند .با خودش خلوت کرده .سؤال بزرگ این است که کجای کارش ایراد داشته
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است که سزاوار چنین رفتاری است .پاسخی ندارد جز این که حتماً ،گیری در کارش
بوده که «روشنفکر بالقوه خائن» تلقی شده است ،وگرنه رفقا اشتباه نمیکنند.
صدای «رفیق» اولی در گوشش زنگ میزند« :ما در این روزهای آینده تو را خوب
زیر نظر داریم».
جوانک قصه ،همچنان مغضوب میماند .همان همسر یکی دیگر از رهبران که از
دوستان قدیمیاش بود ،چند ماه بعد به او میگوید :اوضاع تو اصالً خوب نیست .ببین
در نشست بزرگ «پلنوم وسیع» که بسیاری از همردههای تو را هم دعوت کردند ،نام
تو حتی در میان افراد ذخیره هم نیست .این نشانهی آن است که هنوز از سرمای از
نظر افتادگی بیرون نیامدهای ،پس مراقب رفتارت باش.
***
راوی این حکایت از سرنوشت هیچ یک از آدمهای این داستان خبری ندارد ،اال یک
نفر .آن که جای او را گرفت .همانی که پیشینهی طبقهی کارگری داشت ،همانی که به
جای او حرفهای شد و در دفتر مرکزی کار گرفت .او بعدتر به صف سینهچاکان شاهزاده
رضا پهلوی پیوست و در سخنرانیهای مختلف ،باال و پایین هر آنچه که در گذشته
کرده بودند را به فحش کشید .مدعی است که آنها در مخالفت با سلطنت ،به کشور و
سرنوشت آن خیانت کردهاند.
 .2تعریف مفهوم روشنفکر
توافق عمومی بر آن است که کلمهی روشنفکر برای نخستین بار در اروپای غربی،
در اواخر قرن نوزدهم ،به گروهی اطالق شد که در قضیهی دریفوس در فرانسه به میدان
آمدند .نویسندگانی چون امیل زوال ،آندره ژید ،مارسل پروست و آناتول فرانس به دفاع
از آلفرد دریفوس ،افسر یهودیتبار کشور که بیگناه به جرم جاسوسی به زندان و تبعید
محکوم شده بود ،برخاستند و برای آزادی او در برابر تصمیم ارتش ،دولت و دستگاه
قضایی کشور ایستادند (.)Eyal and Buchholz 2010
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مفهوم سادهی «روشنفکر» در جامعهشناسی (هنگامی که بحث بر سر تفکیک
طبقات و گروههای اجتماعی گوناگون است) به آنهایی اطالق میشود که از طریق کار
فکری و ذهنی ( )mentalامرار معاش میکنند .بیان دیگر آنکه اینها صاحبان
«سرمایهی فرهنگی» ( )cultural capitalهستند و با این سرمایهشان گذران زندگی
میکنند .برای مقایسه ،در این مفهوم سادهی جامعهشناسانه میتوان به گروه دیگری
اشاره کرد .آنهایی که به کار یدی ( )manualمشغول هستند ،با کار یدی پول در
میآورند و زندگی می کنند .پس در این مفهوم ساده ،روشنفکران در وهلهی اول با
موقعیتشان در تقسیم کار اجتماعی است که تعریف میشوند .به تعریف ادوارد سعید
هم ( :)Said 1994هر آن کس که امروزه در هر زمینهای در ارتباط با خلق و اشاعهی
دانش کار میکند ،روشنفکر است.
اما در یک مفهوم وسیعتر (در تعریف از روشنفکر بهمثابه پدیدهای ظهور یافته پس
از دورهی روشنگری و محصول مدرنیته) ،ظهور «روشنفکران» تنها به گسترش چشمگیر
فرصت برای کارهای فکری در قرن نوزدهم در بازار کار اروپای غربی ،مربوط نبود .جدا
از این ،الگوی توسعه ای در این بخش از دنیا چنان پیش رفت که استقالل حوزههایی
مثل دانشگاه ،هنر و ادبیات و سپس ژورنالیسم از نهادهایی که قبالً به آنها وابسته بود
(مانند کلیسا و دولت و یا اشراف) ،را تأمین و تضمین میکرد .با این استقالل نسبی،
میدانهای تازهای در صحنهی جامعه شکل گرفت .روشنفکران قادر شدند که بهمثابه
نیرویی نسبتاً مستقل در حیات سیاسی اجتماعی این جوامع ،حاضر شوند و دخالت
1

فعال کنند.
در این مفهوم وسیعتر کلمه است که کارل مانهایم ( ،)Karl Mannheimسوسیال
دمکرات تبعیدی مجارستانی ،در سال  1932نوشت :واقعیت قاطع دوران مدرن (در
مقایسه با دوره ی قرون وسطی) ،این است که انحصار تعریف و تفسیر جهان و زندگی
از دست کلیسا و روحانیون وابسته بهدر آمد .رقیب آنها قشر بافرهنگ و مستقل
روشنفکران شدند .در مقابل کشیشها ،که یک قشر بسته و کامالً سازمانیافته بودند،
 .1برای یک بحث مفصل تر از تعریف روشنفکر ،نگاه کنید به «کار روشنفکری» نوشته بابک احمدی ،1399 ،نشر
مرکز تهران
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روشنفکران ،آزادمنش و بدون وابستگی ،به صحنهی جامعه وارد شدند
 .)1993به این توصیف مانهایم در مورد روشنفکران( ،یعنی «استقالل نسبی» و عدم
وابستگی آنان) در ادامهی مطلب ،بازهم برمیگردم.
اما موقعیت روشنفکران در اروپای شرقی قدری متفاوت بود ،به این دلیل که تقسیم
حوزههای گوناگون زندگی اجتماعی مثل اروپای غربی پیش نرفته بود و دولتهای
استبدادی ،فرصت زیادی برای نفس کشیدن به سازمانهای جامعهی مدنی و آزادی و
استقالل دانشگاهیان ،هنرمندان ،نویسندگان و روزنامه نگاران نمیداند .از این رو قابل
فهم بود که ماکسیم گورکی در  1902نوشته بود« :یک نویسندهی روسی هرگز
نمیتواند رابطه دوستانهای با دولت در روسیه داشته باشد» .لذا قابلفهم بود که
روشنفکران روسی در اواخر قرن نوزدهم بهطور فزایندهای ،در مخالفت با سیستم
استبداد سیاسی ،نسبت به عقبماندگی ،خشونت و جهل در جامعه ،موضعی بهشدت
انتقادی داشتند .روشنفکران در اروپای شرقی (که  intelligentsiaخوانده میشدند)
موقعیت منحصربهفردی داشتند .آنها وظیفهی خود را دفاع و حفظ ارزشهای فرهنگی
و اخالقی جامعه در برابر قانونشکنی و ظلم حکومت میدانستند .لذا وقتی سادهترین
خواستهای آنان با سدّ استبداد مواجه میشد ،بهسرعت به مبارزهی سیاسی و مخالفت
با حکومت کشیده میشدند.
در پایان این تعریف ،بازهم اشارهای به نوشته ادوارد سعید میکنم ،که نوشت« :هیچ
انقالب بزرگی در تاریخ مدرن ،بدون حضور روشنفکران رخ نداده است .بهطور متقابل،
هیچ جریان ضدانقالبی بزرگ هم بدون روشنفکران وجود نداشته است .روشنفکران
پدران ،مادران و فرزندان جنبشهای اجتماعی بودهاند» .سعید در ادامه ،بر متن و
زمینهای که روشنفکر در آن کار و زندگی میکند (تنوع ملی ،مذهبی و حتی قارهای)،
می پردازد« :روشنفکران فرانسوی از نظر سبک کار و تاریخ شان کامالً با همتایان چینی
خود متفاوت هستند ...روشنفکران آفریقایی یا روشنفکران عرب هم ،هرکدام در زمینهی
تاریخی بسیار معینی فعالیت میکنند ،با مشکالت ،بیماریها ،پیروزیها و شکستهای
خاص خود .بهعالوه ،هر روشنفکری در یک حوزهی زبانی خاص متولد میشود و باید با
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آن زبان (با امکانات و محدودیتهایاش) بهمثابه وسیلهی اصلی فعالیت فکری ،کار
کند».
 .3محافظهکاران ،راستهای افراطی و روشنفکران
تحقیر روشنفکران بهمثابه خائن ،احمق و هرجومرجطلب از سوی نیروهای
محافظهکار راستگرا ( ،)conservatistکامالً قابلفهم است .چرا که محافظهکاران،
طرفداران حفظ نظم موجود هستند و به همین دلیل به شدت علیه کار روشنفکری
هستند ،که سنتها و سلسلهمراتب موجود جامعه را زیر سؤال میبرند (.)Bobbio 1996
به این دلیل است که ادموند برک ( - )Edmund Burkeکه از او بهعنوان پایهگذار
محافظهکاری مدرن یاد میشود  -انقالبیون فرانسه را بهخاطر تمایل آنها برای پیروی
از آموزههای روشنفکران و فالسفه مورد انتقاد قرار میداد ،زیرا آنان «با هرجومرج مدنی
و نظامی ،قانون اساسی برای فرانسه تدوین کردند» .دویست سال بعد مارگارت تاچر
هم در همین راستا ،در کتاب خاطراتاش انقالب فرانسه را به شرح زیر توصیف کرد:
«تالشی خیالبافانه ( )Utopianبرای براندازی نظم سنتی ...به نام ایدههای انتزاعی ،که
توسط روشنفکران پوچاندیش و احمق تدوین شده بود» (.)Thatcher 1993
البته پس از انقالب فرانسه ،راست محافظهکار تالش کرد که بهجای برخورد
مقابلهگرانه ،الاقل بخشی از روشنفکران را رام ،اهلی و در خدمت خویش در آورد .اگرچه
روحیهی قبلی دشمنی با روشنفکر بهمثابه مخالفان و حتی دشمنان سنتهای دیرمان
جامعه (از مذهب تا سلسلهمراتب و اخالق) در میان آنها باقی ماند.
این روحیهی دشمنی و تحقیر روشنفکران ،در راست افراطی (مثل فاشیستها و
بنیادگرایان مذهبی) پررنگتر است .همان طوری که اومبرتو اکو ( )Umberto Ecoدر
مقالهی معروفش  Ur-Fascismنوشته ،دشمنی و سوءظن نسبت به روشنفکران «همواره
نشانهی بارز رژیمهای فاشیستی و شبهفاشیستی است» ( .)Eco 1995اظهارات
توهینآمیز گوبلز ( )Goebbelsدربارهی «کله تخممرغیها» یعنی همانا «روشنفکران
که جملگی منحط هستند» و نیز زندان و قتل سیستماتیک روشنفکران در چنین
حکومتهایی نشانههای این روحیه است.
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اما چرا بخشی از چپها (که در صدد تغییر سنتها و ساختارها و نیز سلسلهمراتب
اجتماعی هستند) ،به دشمنی و تحقیر روشنفکران میپردازند؟
 .4چپها و روشنفکران
الف .لنین و تروتسکی
برای توضیح مواضع چپ در برابر روشنفکران ،اجازه بدهید کمی به عقب برگردیم.
مارکسیسم از بدو تولد درگیر یک کشاکش بوده است .از یک سو ،بر رهایی پرولتاریا به
دست خودش ،بهعنوان شرط ضروری انقالب پیروزمند سوسیالیستی تأکید کرده است.
از سوی دیگر ،تئوری علمی اجتماعی بهعنوان عاملی ضروری در مبارزه در راه جامعهی
نوین در نظر گرفته شده است .اما این تئوری در واقع امر ،توسط اعضای طبقهی کارگر
تبیین نشده است .شاید شناختهشدهترین «راهحل» این کشاکش را بتوان در نوشتههای
لنین یافت.
سوسیالیستهای روسیه هم مثل دیگر سوسیالیستها در سالهای دههی 1890
بر آن بودند که کارگران در بستر شرایط زندگی روزمره ،از منافع اقتصادی و سیاسی
خود آگاه میشوند و از دانش و ابتکار خود برای مبارزه استفاده میکنند .اما لنین بدون
آن که اهمیت مبارزه برای خواستههای اقتصادی را نادیده بگیرد ،تأکید داشت که
مبارزهی سندیکایی تنها یکی از جنبههای مبارزهی سوسیالدموکراسی است و کارگران
تنها در صورتی میتوانند پیشرفت قابلمالحظهای در زندگی و مبارزه داشته باشند که
نظم سیاسی بهطور بنیادین از استبداد به دموکراسی تبدیل شود .به گمان او مهمترین
حقوق و آزادیهای بیان و تشکل ،تنها از طریق مبارزهی سیاسی به دست میآید که
در آن قدرت دولت از تزار گرفته شده و در اختیار مردم قرار میگیرد .اما از دیدگاه
لنین ،کارگران اگر به حال خود رها شوند ،هرگز نمیتوانند از سطح آگاهی سندیکایی
(که از طریق مبارزه برای منافع اقتصادی حاصل میشود) ،فراتر بروند ...تنها
روشنفکران انقالبیاند که میتوانند از بیرون به طبقهی کارگر آگاهی سیاسی بدهند.
بنابراین وظیفهی حزب انقالبی سوسیالدموکراسی در روسیه این است که مبارزهی
اقتصادی را با مبارزهی سیاسی پیوند دهند .به این ترتیب ،نقش انقالبیون حرفهای
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تماموقت حزب (که تحت نظارت کمیتهی مرکزی حزب کنترل و هدایت میشود)،
سازماندهی فعالیتهای کارگران در راه رسیدن به هدف نهایی یعنی سوسیالیسم است
( .)Lenin [1902] 1935همین نظریهی لنین بود که مرکزیترین نقطهی درگیری وی
با تروتسکی بود و عامل جدایی بلشویک  -منشویک شد .در کنگرهی دوم حزب
سوسیالدموکرات روسیه (در سال  ،)1903تروتسکی ،مارتف و عدهی دیگری از اعضای
حزب (منشویکها) به مخالفت با ایدههای لنین دربارهی کارگران ،روشنفکران و حزب
متشکل از انقالبیون حرفهای برخاستند.
لنین در پاسخ به انتقاد منشویکها در مخالفت با ساختار سلسلهمراتبی
( )hierarchicalحزب انقالبیون حرفهای پیشرو ،نوشت که مدعیات این منتقدین
فرصتطلب ،ویژگیهای آنان بهمثابه روشنفکر بورژوامسلک را نشان میدهند .زیرا این
دقیقاً روشنفکران بورژوایی هستند که برای آزادیهای فردی خود بیش از هر چیز دیگر
ارزش قائلاند .روشنفکر بورژوایی نمیتواند تسلیم انضباط پرولتری شود و کارگران حق
دارند که به آنها بیاعتماد باشند ( .)Lenin 1904روشنفکران بورژوایی به دلیل تزلزل و
تردیدهایشان  ،به خاطر بیبندوباریشان ،بهدلیل ترجیح دادن یک شکل آنارشیستی
از سازمان حزبی ،در برابر انضباط آهنین حزبی میایستند .زیرا برای آنها ،آزادی نظرات
هر فرد بر دیسیپلین جمعی منضبط ارجحیت دارد .این تنها حزب پیشتاز انقالبی،
متمرکز و سازماندهی شده است که میتواند کارگران را به آگاهی سوسیالدموکراتیک
برساند ،راه را برای رهبری پرولتاریا هموار نماید و پیروزی سیاسی را سازماندهی کند.
(.)Lenin 1904
از دیدگاه ایان تچر ( )Thatcher 2007یکی از نخستین و جدیترین منتقدان لنین،
رزا لوکزامبورگ بود که نظریهی سازمان حزبی لنینی را نمایانگر نوعی سانترالیسم
افراطی تلقی میکرد .استدالل لوکزامبورگ این بود که چنین سانترالیسمی تهدید
بزرگی برای جنبش پرولتری هنوز شکل نگرفتهای بود ،که سر نوشتاش به دست تعداد
انگشت شماری از اعضای حرفهای حزب بیفتد .از دیدگاه تچر ،تروتسکی هم ،بر آن بود
که تجربهی مشخص کارگران در دفاع از منافع خویش ،درسهای سختی که در مکتب
مبارزات سندیکایی  -سیاسی میآموزند ،پیروزیها و شکستهایشان در این مسیر،
آنان را به ضرورت سوسیالیسم متقاعد میکند و به آنها اعتماد به نفس میدهد .در این
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چارچوب و به نظر لوکزامبورگ و تروتسکی ،وظیفهی اصلی روشنفکران
سوسیالدموکرات این بود که به کارگران در این مسیر کمک کنند :با آموزش به کارگران
مدد برسانند تا آنها خودشان قادر به پیدا کردن راهحلهای مؤثر در محیط بشوند.
شعارهای کارگران را به طرق مختلف نوشتاری و گفتاری پخش کنند ،به آنان در مذاکره
با کارفرما ،مشورتهای حقوقی و در گفتگو با دیگر نیروهای سیاسی ،کمک فکری
بدهند .روشنفکران باید اطمینان حاصل کنند که ایدههایی را که توسط خود کارگران
توسعه یافته ،و برآمده از تجربهی مشخص آنها است ،مورد حمایت قرار دهند.
تروتسکی در کتاب «وظیفهی اجتماعی ما» ،لنین را متهم به جانشینسازیگری
( )substitutionismمیکرد .به این معنا که ابتدا حزب را جایگزین پرولتاریا میکند.
سپس ،سازمان حزبی جانشین حزب میشود و در قدم بعدی ،کمیتهی مرکزی و رهبری
را جایگزین سازمان حزبی میکند و سرآخر ،دیکتاتور را جایگزین کمیتهی مرکزی .از
نظر تروتسکی مسئلهی مرکزی لنین همانا ایجاد یک کمیتهی مرکزی ناب و بدون
آالیش به لحاظ ایدئولوژیک بود که از یکسو به پاکسازی «فرصتطلبهای متخاصم»
اقدام کند ،و از سوی دیگر با گماشتن هستهای از انقالبیون حرفهای ،حرفگوشکن و
فداکار در موقعیتهای کلیدی ،کارهای عملی حزب را پیش ببرد .تروتسکی استدالل
میکرد که ایدهی لنینی حزب ،شیوه و راهی درست برای ایجاد گروهی از مبارزان
خوشفکر ،خالق و پرانرژی نیست .حزب لنینی ،تنها روباتهایی ( )robotرا تربیت
می کرد که دستورات رهبری را اجرا کنند« ،این درست همان کاری است که در کارخانه،
کارفرما میخواهد با کارگران بکند ،یعنی تبدیل آنان به آدمهای ماشینوار .همانطور
که مبارزهی ما وقتی موفقتر و قویتر میشود که کارگران هرچه بیشتر خودشان بتوانند
سیاست صحیح و مؤثر در هر محل کار را پیش ببرند ،حزب ما نیز وقتی قویتر میشود
که اعضای آن هرچه بیشتر از تفکر مستقل برخوردار باشند .این چنین است که یک
حزب سوسیالدموکراتیک پرجنبوجوش میتواند با یک طبقهی کارگر خودمختار و
فعال ارتباط برقرار کند» (.)Trotsky 1904
اختالف نظرهای تئوریک میان لنین و تروتسکی در مورد رابطه بین روشنفکران و
حزب از یک سو و بین حزب و کارگران از سوی دیگر در حوادث سالهای  1905و
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 1917به بوتهی آزمایش عملی سپرده شد .مطالعهی دانشگاهی موجود در این زمینه
حکایت از آن میکنند که این کارگران بودند که در جنبش سوسیالیستی در این سالها
در داخل کشور تسلط داشتند .این رهبران ،عمدتاً کارگران ماهر ،مرد ،باسواد و مشغول
به کار در صنایع سنگین شهرهای بزرگ روسیه بودند .آنها مفتخر بودند که خود را
پیشرو طبقهی کارگر بدانند و از موقعیت ،اعتبار و استقالل خود دفاع کنند .در یکی از
مفصلترین گزارشهای کارگران و انقالبیون سنپترزبورگ در این دوره ،روبرت مک
کین (تاریخدان اسکاتلندی) مینویسد؛ کارگران مشتاق بودند کنترل خواستههای خود
را حفظ کنند .این تحرک کارگری ،بیش آن که با توصیه و رهبری انقالبیون حرفهای
باشد ،حاصل شرایط کاری روزمرهی کارگران بود .وی تأکید دارد که انتشار «ایسکرا»
نه منظم بود و نه مؤثر .فعالین کارگری میگفتند که در عین حال ،روشهای «انشعابی»
لنینی کارگران را گیج کرده و آنان ترجیح میدادند که سوسیالدموکراتها به جای
دعوا و برچسبزنی در مهاجرت ،برای تالش در راه هدف مشترک ،متحد شوند
( .)McKean 1990جفری سواین ( )Geoffrey Swainهم با تأیید این نظر مینویسد
که مجموعهای از کارگران ماهر که مرد بودند ،در داخل کشور جنبش سوسیالیستی را
در این سالها رهبری میکردند (.)Swain 1983
ب .استالین
انقالب بلشویکی  1917روشنفکران ( )intelligentsiaروسیه را در برابر یک ناسازهی
( ) paradoxجدی قرار داد .اینان که عادت داشتند خود را پیشرفتهترین بخش ملت
بدانند ،گیج شده بودند .روندی که خود آنها (با اقدامات و نوشتههایشان) در ایجاد آن
کمک بسیار کرده بودند (انقالب  1917و روندهای پس از آن) ،در واقعیت آنی نبود که
تصورش را داشتند .محدودیتهای آزادی اندیشه توسط دولت بلشویکها ،بحران اعتماد
1

و نوعی سرگشتگی به وجود آورده بود .روشنفکران باید به بررسی مجدد نقش خود و
جستجوی هویت در این وضعیت تازه میپرداختند .تنها تعداد انگشتشماری از آنان از
انقالب اکتبر استقبال بیقیدوشرط و غیرانتقادی کردند .به این دلیل بود که لنین
 .1مقایسه کنید با موقعیت روشنفکران ایرانی پس از انقالب 1357
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روشنفکران را نه مغز ملت بلکه مدفوع آن نامید
 .)Page 229همانطور که یک مورخ اتحاد جماهیر شوروی در سال  ،1975در کتاب
«انقالب بزرگ اکتبر و روشنفکران» ،شکایت کرده« :بسیاری از روشنفکران در سالهای
بعد از انقالب اکتبر دچار بدبینی عمیقی شده بودند .اینها سقوط حکومت بورژوازی
(طبقهای که به نظر آنها تنها حامل فرهنگ بود) را بهعنوان مرگ فرهنگ بهطور کلی
تلقی کردند» .گروهی از اینان تبعید را انتخاب کردند و بسیاری دیگر پس از تجمع
روشنفکران در سال  ،1922از کشور اخراج شدند (.)Fedi͡ukin 1975
پس از این اشاره کوتاه در مورد وضعیت ناسازوار ( )paradoxicalروشنفکران پس
از انقالب بلشویکی  ،1917باید این نکته را هم اضافه کرد که رژیم سیاسی پس از
انقالب اکتبر ،به خدمات «متخصصان سابق» بهویژه تکنوکراتها و بوروکراتها برای
گرداندن چرخ جامعه نیاز داشت .لذا تالش کرد که الاقل تا دورهی معینی آنها را تحمل
کند تا فرصت پیدا کند و کادرهای متخصص خودی (مکتبی) را تربیت کند .این تساهل
موقت ،فضای آزادی را به وجود آورد که در دههی  ، 1920به روشنفکران و نخبگان
کشور در بسیاری از زمینههای علمی ،هنری و اجتماعی میدان داد تا به تولیدات
ارزنده ای بپردازند .اما سازش حزب کمونیست اتحاد شوروی با «روشنفکران بورژوایی»
بهزودی پایان یافت .در پایان رمان معروف بوریس پاسترناک ،دکتر ژیواگو ،بر اثر خفگی
در تراموایی در مسکو در سال  1929میمیرد .این بهوضوح نماد مرگ «روشنفکران
قدیمی» بهطور کلی است .به جای این گروه ،اینک استالینیسم دهها هزار نفر از
«روشنفکران جدید و متعهد» را برای اداره دولت ،تربیت کرده و به خدمت میگیرد.
همانطور که استالین در سال  1928در کنگرهی هشتم کامسامول بیان کرده بود« :ما
به صدها و هزاران کادر جدید بلشویک نیاز داریم که تسلط کامل بر شاخههای متنوع
دانش داشته باشند ».از اوایل دههی  ،1930تحصیلکردهها و دانشگاهرفتهها باید
حامیان بیقیدوشرط سیاست رسمی حزب در ساختن سوسیالیسمِ واقعاً موجود و رد و
باطل شمردن «ایدهالهای اتوپیایی و آزادیهای بورژوایی» ،میبودند« .رفیق استالین»
توضیح میداد که «چرندیاتی» از آن دست که روشنفکران بلغور میکنند ،اهداف
سوسیالیستی نیستند ،بلکه خیالپردازیهای آنارشیستی و رمانتیک «کرم کتاب»هایی
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است که خود را روشنفکر مینامند .چنین «پرتوپال»هایی هیچ ارتباطی با واقعیتهای
موجود جامعهی شوروی پس از انقالب ندارد و تنها آسیبهای جدی به تالشهایی
میزند که بر «ساختمان سوسیالیسم» تمرکز دارد  -یعنی توسعهی اقتصادی و
اجتماعی کشور« .رفیق استالین» اضافه میکند :نقش روشنفکران در سیر تحوالت را
نباید نادیده گرفت ،اما تنها به این شرط که آنها به بحثهای بیسروته پایان دهند،
فعالیتهای شان را بهمثابه «کرم کتاب» و «موشهای جونده در آرشیو»ها رها کرده و
جای آن مهارتهای عملی خود را در خدمت «ساختمان سوسیالیستی» قرار دهند
(.)Stalin 1950
ماریا هیرشوویچ ) ،(Maria Hirszowiczجامعهشناس لهستانی ،ویژگیهای
مشترک این جوانان «مکتبی» تربیت شده در مرکز آموزشی بعد از انقالب اکتبر (که
به مشاغل برتر در شرکتهای دولتی ،مهندسی ،دستگاه حزب و روزنامه نگاری منصوب
شدند) را این چنین توصیف کرده است:
(الف) .سرسپردگی بی قیدوشرط و ایمان به رهبری حزب
(ب) .رد هرگونه وفاداری گروهی یا عالیق شخصی که ممکن بود در تعارض با منافع
حزب باشد
(ج) .آمادگی برای تنظیم زندگی شخصی بر اساس دستورات حزب
(د) .دست برداشتن از قضاوتهای فردی و تسلیم فروتنانه در برابر ایدئولوژی
«انقالبی» حزب
همانطور که هیرشوویچ اشاره میکند ،این الزامات برخالف استقالل سنتی
روشنفکران بود ،اما در عوض ،امنیت شغلی و پاداشهای شخصی ،در آن شرایط سخت،
جبران چنین خسرانی بود ( .)Hirszowicz 1980جالب آنکه ،افراطیترین و
بیمارگونهترین اشکال ضدیت با روشنفکران و روشنفکری ،در میان همین متخصصهای
«انقالبی» تازهوارد به طبقهی متوسط در رژیم استالین یافت میشد ،که توجیهگر هر
سرکوب و جنایتی شده بودند.
ادوارد تامپسون ( ،)E. P. Thompsonتاریخدان نامدار مارکسیست انگلیسی
مینویسد« :استالینیسم به اشکال زیر نهادینه شد :حذف بیرحمانهی تمامی مخالفان
و سرکوب هر گونه مخالفت ،اعمال کنترل امنیتی-بوروکراتیک بر کلیهی فعالیتهای
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فکری ،از بین بردن دموکراسی در درون حزب کمونیست (چه در داخل و چه در خارج
روسیه) و در نهایت با پیش بردن رژیم سفت و سخت 'سانترالیسم دموکراتیک'» .در
فرهنگ احزاب کمونیستی اقمار شوروی واستالینیستی ،با این «سانترالیسم
دموکراتیک» ،ثقل صالحیت قضاوت اخالقی از وجدان فردی حذف و به رهبری حزب
منتقل میشد .دیگر این «تو» نبودی که بهمثابه فرد مسئولیت قضاوت اخالقی دربارهی
این یا آن کاری که پیش میرفت یا کالمی که گفته میشد ،داشتی .خیالت راحت،
حزب بهجای تو این کارها را میکرد ،تو فقط فرامین را به انجام برسان ،اما و اگر نکن،
غر نزن و انتقاد نکن ،کار انجام بده رفیق .در تمامی دنیا ،سرسپردگی افراطی ،یکی-
انگاری آرزوهای شخصی و اجتماعی فرد با اهداف حزب ،باعث میشد که فعاالن و
اعضای این احزاب ،نسبت به هر آن کس که با نگرش یا گفتار انتقادیاش« ،وحدت
مقدس حزب» را تهدید می کند ،نفرت شدیدی داشته باشند .چنان که تامپسون
مینویسد :اینان ،چنین خصومت ستیزهجویانهای را که در برابر منتقدان روشنفکر
داشتند ،حتی در مقابل دشمنان اصلی مورد ادعایشان (یعنی سرمایهدارها) هم نشان
نمیدادند (.)Thompson 1957
پ .آنتونیوگرامشی
برای آنتونیوگرامشی ،ساختار اقتصادی هر جامعه در شکل دادن طبقات نقش جدی
دارد ،اما شکلگیری طبقه و پیشبرد مبارزهی طبقاتی را نمیتوان تنها به نقش فرد در
سیستم اقتصادی تقلیل داد .هم سرمایهی اقتصادی و هم سرمایهی فرهنگی در
شکلگیری طبقات ،و کار فرهنگی در مبارزات طبقاتی نقش دارند .در دستگاه فکری
وی ،مبارزات و اتحاد های بین طبقات در میدان سیاست ،در کشاکش باورها و اندیشهها
سامان میگیرد .این میدان هم منطق خاص خود را دارد و بازیگران اصلی در آن ،احزاب
سیاسی ،اتحادیههای کارگران و کارفرمایان ،اندیشکدهها و نظایر آنها هستند .به این
ترتیب ،قلمرو فرهنگی در روایاتگرامشی ،عرصهی مهم مبارزه میان طبقات هم هست.
نکتهی تازهی دیگر در اندیشهی گرامشی این بود که تحول و تکامل سرمایهداری
را نه با تغییرات در ساختار اقتصادی (امپریالیسم بهمثابه باالترین مرحلهی
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سرمایهداری) ،بلکه با ظهور جامعهی مدنی (اتحادیهها ،انجمنها ،جنبشها و
سازمانهایی که نه بخشی از اقتصاد هستند و نه دولت) تعریف میکرد .بنابراین ،او به
پدیدار شدن اتحادیههای کارگری ،سازمانهای مذهبی ،رسانهها ،مدارس ،انجمنهای
داوطلبانه و احزاب سیاسی که نسبتاً مستقل از قدرت سیاسی و اقتصادی بودند ،بهمثابه
«سنگرهای جامعهی مدنی» مینگریست .این سازمانها ،هم وسیلهای برای جلب
رضایت اقشار فرودست و تحت سلطه در چارچوب سیستم سرمایهداری بودند ،و هم
بهطور مؤثری فضایی به وجود میآوردند که فعالیتهای سیاسی در راه مبارزه برای
منافع این اقشار در آن صورت میگرفت.
چنین دیدگاهی پیامدهای شگرفی برای ایده دگرگونی اجتماعی داشت .تا زمانی
که تغییر در سیستم اندیشه و گفتمان یک جامعه از طریق مبارزه در سازمانهای
«جامعهی مدنی» صورت نگیرد ،هرگونه تغییر و جابهجایی قدرت سیاسی ،تنها چهرهی
سلطهگران را عوض میکند و سلطهگری ،به شکل دیگری پیش میرود .لذا الزم است
که در یک مسیر طوالنی و طاقتفرسا ،مبارزه را در سنگر سازمانهای جامعهی مدنی
پیش ببریم ،گفتمانهای حاکم در آن سیستم اجتماعی را تغییر دهیم ،و تعادل قدرت
( )hegemonyرا در آنجا بر هم بزنیم ،تا تغییری جدی و ماندگار حاصل شود .در عین
حال نباید این روند را «یک بار برای همیشه» دید .مبارزهی صد ساله علیه آپارتاید در
آفریقای جنوبی ،که در دههی  1980به اوجش رسید و با اثراتی که هنوز هم ادامه
دارد ،و یا جنبش طوالنی و هنوز هم در جریان حقوق مدنی در ایاالت متحده ( civil
 )rights movementدر راه منافع سیاهان ،بیانگر این نگاه هستند .با این تأکید به نقش
فرهنگ و مبارزهی فرهنگی است که گرامشی توجه زیادی به نقش روشنفکران و
رابطهی آنها با طبقات فرودست و طبقات مسلط دارد.

1

 .1نگاه کنید به نوشتهی من در «نقد اقتصاد سیاسی» ،سمفونی ناتمام :آنها که رفتند و آنها که ماندند .اما پیش
از ورود به این مبحث ،مفید است که اشاره کنیم که :بر خالف سالهای دههی  1970که سکهی رایج ،ریشه داشتن
در طبقه ی کارگر بود ،اکنون چنین خاستگاهی ،اعتبار گذشته را ندارد .برعکس ،تحصیالت دانشگاهی داشتن ،قدر
و منزلت است و سکهی رایج .لذا توصیهی فروتنی به این صاحبان وجاهت و مقبولین عامه در روزگار امروز ،امر
واجبی است.
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به اعتقاد گرامشی هر گروه اجتماعی ،برای دفاع از منافعاش ،از گروهی از
روشنفکران (برای فرموله کردن صحیح و مردمپسند این منافع و تبلیغ برای این
فرمولبندیها) استفاده میکند .پس گروههای مختلف روشنفکران ،در خدمت گروههای
گوناگون اجتماعی هستند .به بیان ادوارد سعید« ،روشنفکران همیشه در برابر دو انتخاب
قرار میگیرند ،یا در خدمت قدرتمداران سیاسی یا اقتصادی باشند ،یا آنکه در جبههی
کمقدرتان ،فرودستان و فراموششدگان کار و تالش کنند».
به این ترتیبگرامشی نقش دیگری برای روشنفکران (در مقابل تحلیلهای
تقلیلگرایانهی اقتصادی که روشنفکران را با پیشینهی طبقاتی آنها توضیح میدهد)،
تصویر میکند .روشنفکران در اندیشهی وی با نقش اجتماعی که بازی میکنند ،و نه با
خاستگاه طبقاتی آنان ،تعریف میشوند.گرامشی صراحتاً نظریهای را که بر اساس آن
روشنفکران یک گروه اجتماعی همگن و متمایز از سایر طبقات اجتماعی هستند و یا
حتی یک طبقهی مستقل را تشکیل میدهند رد میکند و مینویسد« :روشنفکران
طبقهی مستقلی را تشکیل نمیدهند ،اما هر طبقهای روشنفکران خود را دارد»
( .)Thomas 2009به این ترتیب طبقهی کارگر هم نیازمند روشنفکران خود است تا از
طریق گفتگو با آنان و با تکیه بر تجارب و خواستهای مشخص کارگران ،به پیشبرد
مبارزه در راه منافع طبقه ی کارگر کمک کند .توجه کنید که این جا یک فرق اساسی
با دیدگاه لنینی است که مدعی شده بود؛ کارگران به خودی خود ناتوان از دستیابی به
آگاهی فراتر از مسائل سندیکایی هستند .برای گرامشی سخن برسر آوردن معرفت
طبقاتی از بیرون ،برای ایجاد آگاهی سیاسی در میان کارگران نیست ،بلکه کمک به
پردازش معرفتی است که از قبل در میان آنان وجود داشته است .روشنفکر طبقهی
کارگر در این تعریف ،تنها میتواند از طریق ارتباط نزدیک با کارگران و زندگی آنها ،با
شناخت نزدیک از خرد و فهم آنان ،از طریق گفتگوی بر مبنای دو مخاطب هموزن (و
نه یکی باال و دیگری پایین) به بسط و گسترش چنین فهمی همت گمارد ( Burawoy
 .)2019به بیان دیگر،گرامشی بر مبادلهی آموزشی متقابل بین روشنفکران و مردم
پافشاری میکرد و بر آن بود که این رابطهی آموزشی باید در هر دو جهت جریان داشته
باشد .وی بارها هشدار میدهد که روشنفکران نباید خود را کنشگران خاص و ممتازی
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بدانند که «حقیقت» را ،خارج از مبارزات مردم در جامعه ،کشف میکنند و سپس آن
را به مردم انتقال میدهند .بهعکس آنها باید از سنتهای محلی مردم ،درسهای
ارزشمندی دربارهی ویژگیهای شرایط تاریخی جامعهای که در آن کار میکنند،
بیاموزند .بدون شناخت این تاریخ ،سنت ،هنجارها و فرهنگ جامعه ،در واقع نه رابطهای
شکل میگیرد و نه تاثیری ممکن است (.)Walzer 2002
***
برای آنکه تصوری از بحث پیرامون روشنفکران در چپ ایران هم داشته باشیم خوب
است که اشارهای به جدل میان حمید مومنی و مصطفی شعاعیان در این مقوله در سال
1

1352بکنیم .شعاعیان در کتاب «انقالب» خود ،ازجمله نوشته بود« :کار روشنفکری
در انحصار خوردهبورژوازی نیست .هر طبقهای (همچنان کهگرامشی گفته است)
روشنفکران خود را دارد» (پاکدامن  :1386ص.)113 .
مومنی (که تئوریسن چریکهای فدایی در این سالها است) چنین پاسخ داده بود:
«نویسنده این کتاب [شعاعیان] تمامی خصایل خائنین به طبقهی کارگر ،از تروتسکی
و خلیل ملکی گرفته تا سولژنیستین و ناصر وثوقی را دارد .او روشنفکر انقالبی را کارگر
میداند ،تا آنان را چنان که هستند به انقالب و طبقهی کارگر تحمیل کند ،و با کارگر
دانستن روشنفکران انقالبی ،می خواهد آنان را چنان که هستند با خواستهها و
خصلتهای طبقاتی شان بر انقالب پرولتاریا تحمیل کند ،بعد با تبدیل کردن آنان به
روشنگر طبقه ،هژمونی خوردهبورژوازی را در انقالب تأمین کند ...روشنفکران ،قشر
خاصی از طبقات بهرهکش هستند که در سازمان تقسیم کار اجتماعی ،کارهای فکری
را انجام می دهند ...اینان ...به هر حال چون سهمی از ارزش اضافی را میگیرند ،جزو
طبقهی استثمارکننده به حساب میآیند» (همان ،ص« .)117 .در جامعهی
سوسیالیستی هم قشر عظیم روشنفکران وجود دارند که باز همچنان به بورژوازی تعلق
دا رند .روشنفکران در طی دوران انقالب و در طی دوران ساختمان سوسیالیسم،
سرسختترین دشمنان را برای حزب و دیکتاتوری پرولتاریا در دامن خود پرورش
 .1ناصر پاکدامن ( .)1386دربارهی روشنفکر .کلن ،انتشارات فروغ.
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می دهند .از پاسترناک گرفته تا سولژنیتسین و ساخارف ،روشنفکرانی هستند که
پرولتاریای شوروی افسار آنها را رها کرده است ...این وظیفهی تمام انقالبیون
مارکسیست -لنینیست است که در چگونگی روش و توسعهی نفوذ روشنفکران در
جامعهی سوسیالیستی مطالعه کنند و به راههای جلوگیری از توسعهی نفوذ ایشان
بیندیشند» (همان .ص.)118 .
 .5آیا روشنفکران بخشی از طبقات سلطهگر و حاکماند؟
بوردیو  -جامعهشناس فرانسوی ،بارها و در نوشتههای گوناگون ،در سالهای
دهههای  1970و  1980میالدی ،با تمسخر از تعریف گرامشی از «روشنفکران
ارگانیک» یاد میکند که معتقد بود بخشی از آنان میتوانند ،همراه و همرزم طبقات
تحت سلطه باشند .بودریو با حمله به دیدگاه گرامشی ،مینویسد که روشنفکران بخشی
از طبقات سلطهگر ،و حاکماند .اما از آنجا که در میان حاکمان ،جزو بخش تحتانی
هستند ،از آنجا که موقعیت مالی و یا قدرت صاحبان سرمایهی اقتصادی  -مالی و یا
سرمایهی سیاسی نیستند ،از آنجا که زندگی مرفه و مطمئن مثل رهبران شرکتهای
صنعتی ،مالی و خدمات یا بوروکراتها و کارکنان بخش حقوقی -قضایی یا نمایندگان
سیاسی را ندارند ،لذا احساس همدردی با فرودستان میکنند و گاهگاه ،به دفاع از منافع
آنها می پردازند .اما در تحلیل نهایی ،آنها بخشی از حاکماناند و همّ و غمّ اصلی آنها،
مسائل ،منافع و سود خودشان است ( .)Bourdieu 1996به گمان بوردیو ،این
روشنفکران ،وقتی که بهاصطالح« ،سخنگویان» یا «نمایندگان» زحمتکشان میشوند
(برای مثال در رهبری سازمانهای جامعهی مدنی ،رهبری احزاب ،رهبری اتحادیههای
کارگری ،یا روشنفکران انتقادی در رسانهها) – در واقع در رقابت با دیگر نخبگان برای
کسب قدرت بیشتر هستند و از موقعیت «نمایندگیشان» برای پیشبرد منافع شخصی
خود استفاده میکنند و آن هنگام که در مقام خود تثبیت میشوند به هیچ ترتیبی
نسبت به پیروان خود پاسخگو نیستند (Bourdieu 1991).او با تمسخر ازگرامشی سؤال
میکند ،مگر رفیق آندری ژدانف ،وزیر فرهنگ جانورمسلک رفیق استالین ،جزو
«روشنفکران ارگانیک» مورد عالقهی شما نبود؟
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بوردیو در سالهای پایان عمر ( 1990میالدی) ،وقتی که در دفاع از آزادی و عدالت
اجتماعی در غرب (علیه نولیبرالیسم) و حقوق بشر در شرق (برای مثال حمایت از
جنبش همبستگی در لهستان) فعال شده بود ،نقش دیگری برای روشنفکران قائل شد.
حاال دیگر روشنفکران ،تجسم مدافعان منافع عموم بشری شده بودند که باید در یک
شبکهی جهانی جمع شوند .با تأکید به ایجاد این شبکهی مستقل روشنفکران جهانی،
بوردیو به دو مفهوم از روشنفکر انتقاد میکرد :اول « -روشنفکر تمامعیار» از نوع سارتر
است ،که این را حق و وظیفهی خود میدانست که در قبال همه مشکالت زمانهاش
موضع بگیرد (تنها به حکم نیروی هوش فردیاش) .دوم «-روشنفکر متخصص» است،
که به قول میشل فوکو تنها اجازهی مداخله در حوزهی خاصی از دانش و تجربه را دارد،
که در آنها سر رشته دارد ( .)Bourdieu 1989این شبکهی جهانی روشنفکران ،به گمان
بوردیو ،با جمعآوری انواع تخصصها و گرایشها ،در شرایطی که دانش فراوان و آموزش
گفتگوی انتقادی را هم داشته باشد ،یک کار دستهجمعی را سازمان میدهد ،و قادر
است که مقاومت در برابر تجاوزات به خودمختاری جهان اندیشهی آنها و همهی اشکال
«امپریالیسم فرهنگی» را سازمان دهد و میتواند زمینههای ایجاد یک انترناسیونالیسم
فرهنگی واقعی را فراهم کند .به گمان وی ،یکی از موانع اصلی ایجاد این شبکهی جهانی
روشنفکران مستقل ،همانا اسطورهی «روشنفکر ارگانیک» گرامشی است ،که با تقلیل
روشنفکران به نقش «همسفران» پرولتاریا ،یا بدتر از آن سخنگویان خودگماردهی
پرولتاریا ،روشنفکران را از دفاع از منافع عموم بشری باز میدارد و در نتیجه مانع این
امر میشود که روشنفکران به مبارزهی مؤثر برای اهداف عمومی بپردازند.
جالب آن که آخرین پروژهی تحقیقی که بوردیو پیش برد و در کتاب «سنگینی
جهان :رنج اجتماعی در جامعهی معاصر» ( )Bourdieu 1999با کمک جمعی از
همکارانش پیش میبرد ،به مطالعهی قلمروهای رنجآور تجربهی زیست انسانی در
سالهای دههی  90میالدی و تسلط نولیبرالیسم در کشورش میپردازد .در اینجا،
بوردیو مثل یک «روشنفکر ارگانیک» ،در گفتگو با فرودستان جامعه تالش دارد تا به
این پرسش پاسخ دهد که چگونه آنان میکوشند تا با رنجهایی که بر آنان میرود ،کنار
بیایند؟
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 .6ارنستو الکالئو و شانتال موف  -پایان ذاتگرایی طبقاتی
ابتدا اجازه دهید تعریفی از «ذاتگرایی» طبقاتی از دیدگاه الکالئو و موف ارائه
کنیم .در نگاه سنتی مارکسیستی (و نه مارکسی) ،طبقه بهعنوان «جوهر» هویت
اجتماعی هر فرد ،با جایگاه وی در تولید اجتماعی تعریف میشود .برای مثال ،کارگران
به دلیل موقعیت مشترکشان در ساختار سرمایهداری (از آنجا که چون مالک ابزار تولید
نیستند و مجبورند نیروی کار خود را به سرمایهداران بفروشند) به «طبقهی کارگر»
تبدیل شوند .تمام جنبههای دیگر هویت آنها  -ملیت ،قومیت ،نژاد ،جنسیت و غیره -
در درجهی دوم در مقایسه با این هویت «اصیل و ذاتی » کارگری قرار میگیرد .راه و
روشی که آنها برای تفسیر موقعیتهای اجتماعی خود انتخاب میکنند نیز قرار است
مستقیماً از خود این «موقعیت در ساختمان تولید» پیروی کند .هر درجه از انحراف در
تطابق میان این موقعیت در ساختار اجتماعی و تفسیر جهان پیرامون کامالً نامشروع و
«آگاهی کاذب» است که باید اصالح شود .بنابراین فردی که در ساختمان تولید ،در
جایگاه «طبقهی کارگر» قرار میگیرد ،قرار است عالقهای «اصیل» به سرنگونی انقالبی
سیستم سرمایهداری داشته باشد.
در زندگی واقعی شاهد آنیم که یک کارگر ،تحت تأثیر اندیشهی راست افراطی است
و ،خارجیهای مهاجر (مثل افغانستانیها در ایران یا مردمان خاورمیانه و آفریقا در اروپا)
را عامل اصلی مشکالت کشور میبیند .دیگری ممکن است فکر کند که مدیران و
سهامداران پولدار شرکتی که او در آن کار میکند ،مردمانی باهوش ،سختکوش و
کارآفرین هستند که باید مرهون زحمات شان بود .سومی ممکن است تحت تأثیر
بنیادگرایی مذهبی ادعا کند که فقرا با تنبلی گناهآلود و بیاخالقی جنسی ،مسئول
سرنوشت خود هستند و زندگی مرفه ثروتمندان هم نتیجهی ارادهی خداوند است.
کارگر چهارم ممکن است تحت تأثیر رهبران چپ و جناح مترقی اتحادیهی کارگری بر
این باور باشد که کارگران باید با هم تالش کنند و برای منافع طبقاتی خویش بجنگند.
ارنستو الکالو و شانتل موف ( )Laclau and Mouffe 1985بر آناند که افراد در
زندگی واقعی شان مطابق با منافع «اصیل» مفروض در «تئوری ذاتگرایانه»ی هویت
اجتماعی عمل نمیکنند .شاهد ادعای آنها نتایج انتخابات  2016در ایاالت متحده بود،
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وقتی که انبوهی از کارگران سفیدپوست آمریکایی به ترامپ رأی دادند ،زنان طرفدار
ترامپ هم کم نبودند که فمینیسم را مردود میشمردند .در میان سیاهان آمریکایی و
اقلیتهای نژادی دیگر هم ترامپ طرفداران فراوان داشت.
«هویت اجتماعی» هر فرد ،محصول عوامل مختلفی است که جایگاه در تولید
اجتماعی ،تنها یکی از آنهاست .این که در کدام محیط فرهنگی و با کدام امکانات
خانوادگی بار آمدهایم ،با کدام افراد در طول زندگی برخوردهایم و کدامین آنها تأثیر
جدی در شکل دادن به شخصیت ما داشته اند .این که دور و بریها ،دوستان ،آشنایان
و شبکهی اجتماعی که ما را در خود جا داده است ،میزان دانشی که با اشکال متفاوت
کسب کردهایم ،اندیشهها و فرهنگ غالب در جامعهای که در آن زندگی میکنیم ،عوامل
دیگری در شکلگیری هویت اجتماعی و ساختمان اندیشگی ما هستند .در عین حال،
این ساختمان فکری و هویت اجتماعی هم ثابت و یکبار برای همیشه نیست ،همواره
در حال شدن و تغییر است ،همگن و بیتناقض هم نیست .در عین زمان ،در برخی
موارد ,در هویت یک فرد معین ,میتوان پارههای متفاوت (و گاه متناقض) از سیستمهای
گوناگون فکری را هم یافت .به این ترتیب ،هر فرآیند شکلگیری هویت اجتماعی ،شامل
گسستها ،کشمکشها و مسابقه میان تفاسیر و اندیشههای گوناگون است .با این
رویکرد ،کار سیاسی ،یک بازی قدرت بین هویتهای کامالً شکل گرفته شده از پیش
نیست .مبارزه سیاسی در درجهی اول ،مسابقه با نحلههای سیاسی دیگر برای همراه
کردن افراد و شکل دادن هویت اجتماعی و ساختمان فکری آنها است ،مبارزه برای
ایجاد عاملین تغییر اجتماعی (به عقب یا جلو) است .بسیاری از زنان و یا مردان کارگر
ممکن است در وهلهی اول خود را با هویت ملی ،قومی و یا مذهبی شان تعریف کنند.
پس ما نمیتوانیم صرفاً بر اساس دادههای آماری در مورد سطح درآمد ،ثروت و جایگاه
شغلی افراد ،تعلق طبقاتی آنها را تعیین کنیم و سپس فرض را بر آن بگذریم که جایگاه
طبقاتی ،مهم ترین عامل تبیین هویت اجتماعی و سمت گیری سیاسی آنها است .در
عوض ما باید به دنبال راههایی باشیم که بفهمیم ،این آدمها بهطور مشخص ،در
لحظههای گوناگون زندگی ،چگونه به گفتمانهایی که چارچوب نظری تجارب آنها را
شکل میدهد ،واکنش نشان میدهند (.)Scott 1988
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روشنفکران هم با این نگاه ،میتوانند هویت اجتماعی متفاوت و دستگاه اندیشگی
مختلفی داشته باشند .گروهی به خدمت قدرتمندان مشغول میشوند .گروه دیگر ،بر
این باورند که باید «بیطرف» ماند و بهجز حوزهی تخصصی ،نباید به محدودههای دیگر
وارد شد و اظهار نظر کرد .عدهای هم در پی مبارزه اجتماعی در راه عدالت و آزادی و
حاضر به پرداخت بهای سنگین در این مسیر هستند .این که این روشنفکران از کدام
طبقهی اجتماعی برخاستهاند ،زن یا مردند ،جزو اکثریت یا اقلیت قومی-نژادی یا
مذهبی جامعه هستند ،آیا در جهان غرب یا شرق تحصیل کرده و زندگی میکنند،
کارشناسی و تخصص آنها در زمینهی علوم طبیعی ،اجتماعی یا انسانی است و انبوهی
دیگر از پارامترها در سمتگیری سیاسی -اجتماعی آنها مؤثر است .پس همان گونه که
جایگاه کارگری در عرصهی تولید ،نخستین عامل شکل دادن به هویت اجتماعی و
اندیشهی سیاسی و فلسفی وی نیست ،مواضع و دستگاه اندیشگی روشنفکران هم تنها
با جایگاه آنان در سیستم تولید ،تعیین نمیشود .با آنچه در باال گفته شد ،حضور
روشنفکر در این گروهبندیها هم الزاماً در طول زمان ثابت نیست و میتواند در دورههای
مختلف ،جابهجا شود.
***
تا به اینجا ،من به جنبهی تجربی ( )empiricalموقعیت روشنفکران ،پرداختم .آن
چه در ادامه میبینید ،به جنبهی هنجاری اصولی ( )normativeمسئله میپردازد .یعنی
اگر تا به حال به داستان «چگونه است» پرداختیم ،در زیر به سؤال «چگونه باید باشد»
میپردازم .اندر حکایت «چگونه باید باشد» ،تجربهی روشنفکران لهستان در سالهای
پس از جنگ دوم جهانی تا فروریختن دیوار ،میتواند آزمون مفیدی باشد.
 .7تجربهی لهستان
پس از قدرت گرفتن کمونیستها در سال  1945تا مرگ استالین در ،1955
روشنفکران مخالف در لهستان یا زندانی و اعدام شدند ،یا به مهاجرت رفتند و یا ماندند
و سکوت پیشه کردند .اما برای تربیت کادر فنی ،اداری و متخصص از انواع مختلف،
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حاکمیت بعد از جنگ دوم ابتدا خودیها را به دانشگاهها فرستاد ،تا در مقاطع مختلف
تحصیل کنند و بعد هم جوانانی که وفاداریشان کنترل شده بود که اهل ناسازگاری،
ستیزه یا دشمنی نبودند .همچنین امر شد که در مراکز آموزش عالی ،علوم انسانی و
اجتماعی باید از اندیشههای انقالبی حزب تبعیت کنند و علوم طبیعی هم در خدمت
پیشبرد برنامههای پنج ساله رشد سوسیالیستی باشند .قرار این بود که انقالب فرهنگی
در محیطهای آموزشی ،نسل جوان در خدمت انقالب را تربیت کند.
جالب آنکه پس از مرگ استالین ،بخشی از همین خودیهای تربیت یافته در ده
سال گذشته ،زمزمههای اصالح در سیستم را آغاز کردند و پرچم اصالحات را تا سال
 1968بر افراشته نگاه داشتند و خواست تغییرات در رژیم را تبلیغ میکردند .از
نشانههای این اصالحطلبی ،قدرت گرفتن دوباره گوملکا ( )Gomułkaاز رهبران سابق
حزب بودند که پیشتر به جرم رویزیونیسم برکنار شده بود.
کوالکفسکی ( )Kołakowskiفیلسوف عضو حزب در این سالها هم از فعالترین
روشنفکران این دوره بود .او دعوت به یک نگاه غیر دگماتیک به مارکسسیم داشت که
باید به روندهای در جریان و تازه در تاریخ و جامعه حساس باشد و خود را نو کند .تاثیر
این دورهی اصالحطلبی در سالهای  1955تا  - ،1968بهویژه در مراکز دانشگاهی،
فرهنگی و مطبوعات کشور  -باز شدن کامالً آشکار فضای گفتگوی آزادانه بود .اما با
آغاز سرکوب خونین جنبش اصالحطلب در کشور همسایه (چکسلواکی) در بهار 1968
و برکناری و خانه نشینی الکساندر دوبچک در چکسلواکی ،رهبری حزب کمونیست در
لهستان هم به دست بخشی از تندترین جناحها افتاد که کمر همت بر پاکسازی
تجدیدنظرطلبان طرفدار اصالحات در صفوف حزب حاکم بسته بودند .از اینجاست که
دوره ی جدیدی در تاریخ کشور لهستان و فعالیت روشنفکران آغاز میشود .بسیاری از
آنان که در پی ایجاد تحول در باال از طریق حزب کمونیست و ارگانهای دولتی بودند،
حاال باید راه و کار دیگری را میاندیشیدند.
نکتهی مهم و قابلاشاره در رابطهی روشنفکران و مردم (بهویژه کارگران) در
سالهای اصالحات ،بهویژه در سالهای پس از  ،1968سکوت تام و تمام زحمتکشان
در اعتراضات روشنفکران علیه سرکوبهای حکومت و فضای تنگ فرهنگی در دانشگاه
و مطبوعات بود .حتی دولت گاهگاه موفق میشد که تظاهرات «کارگران خشمگین»
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علیه «روشنفکران بیمسئولیت» طرفدار اصالحات را ،به راه اندازد .متقابالً ،وقتی که
اعتراضات کارگری در دسامبر سال  1970شروع شد و نیروهای امنیتی ،تعدادی از
کارگران معترض را کشتند و زندانی کردند ،صدای بلندی از روشنفکران اصالحطلب
برنخاست .لکن در ماه ژوئن  ،1976هنگامی که دور دیگری از اعتراضات کارگری شروع
شد ،صحنه تغییر کرد .یک گروه کوچک از روشنفکران اصالحطلب نیکنام و معروف
کشور ،کمیتهی دفاع از کارگران (' )Komitet Samoobrony Społecznej 'KORرا
تشکیل دادند ،که وظیفهی ارائهی کمکهای پزشکی ،مالی و حقوقی به افراد تحت
تعقیب و خانوادههای آنها را به عهده گرفت (نگاه کنید به .)Reddaway 1986 :برخالف
تمام انتظارات ،ابتکار کمیتهی  ،KORبه طرز خیرهکنندهای مؤثر بود .همهی کارگرانی
که به خاطر نقش خود در اعتراضات محکوم شده بودند ،طی یک سال آزاد شدند و به
کار خود بازگشتند ،اگر چه در اکثر مواقع تنزل مقام یافتند .این اولین تجربهی موفق
بزرگ همکاری بین روشنفکران طرفدار اصالحات و کارگران بود .از چهرههای معروف
کمیتهی دفاع از کارگران  KORادوارد لیپینسکی ( ،)Edward Lipińskiاقتصاددان
برجستهی کشور و از بنیانگذاران حزب سوسیالیست لهستان در سالهای پس از 1906
بود .پنج نفر دیگر از اعضای کمیته ،از جانبازان جنگ سال  1920بودند .سیزده نفر
دیگر از کادرهای جبههی مقاومت زیرزمینی علیه اشغال نازیها بودند .تعداد دیگری
هم ،از قربانیان محاکمههای نمایشی در دوران استالین و پس از استالین بودند .علیرغم
تالش حکومتیها برای معرفی  KORبهمثابه گروهی کوچک و منزوی از مرتدین و
خائنان ،همین گروه کوچک از روشنفکران ،استانداردهای تازهای برای مقاومت و رفتار
اجتماعی تعیین کردند .کار آنها نشان داد که مقاومت ،ممکن است .تعدادی از اعضای
کمیته که دستگیر شده بودند ،پس از یک سال در  ،1977آزاد شدند.
در این دوره است که  ،KORبه انتشار مقاالت و کتابهای مختلف در روشنگری از
اوضاع کشور اقدام میکند که مخاطباش گروههای گستردهای از مردم کشور است .در
کنار این انتشارات ،آنها فعالیت یک «دانشگاه آزاد» را آغاز میکنند ،که سنتی به جای
مانده از دورهی اشغال کشور در دورهی فاشیستها بود .در این «دانشگاه» ،سخنرانیها
و سمینارهایی متفاوتی در مورد موضوعاتی که مؤسسات رسمی آن را تابو میدانستند،
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در زمینهی سیاست ،اندیشههای اقتصادی ،جامعهشناسی ،روانشناسی اجتماعی،
ادبیات و فرهنگ ارائه میشد.
هستهی مرکزی فلسفهی  KORاخالق و منش پرهیز از خشونت بود ،با برنامهی
بازسازی جامعهی مدنی از پایین ،و تجدید حیات تمام حوزههای زندگی اجتماعی که
حکومت سرکوب میکرد .هرگونه درخواست یا توسل به شورش یا انتقام مطلقاً مردود
تلقی می شد .حمایت از هر عملی که منجر به مرگ یا رنج انسان دیگری بشود ،مطلقاً
جایز نبود .کمک بزرگ در این میان ،سازمان و امکانات کلیسای کاتولیک بود .بسیاری
از اعضای  KORمعتقدین کاتولیک نبودند ،اما تجربههای بزرگ این نهاد و امکانات آن
در ارتباط گیری و کمک به مردم ،بسیار با ارزش بود .یک کمیتهی همبستگی
دانشجویان هم در ماه مه  ،1977تشکیل شد تا جوانان طرفدار  KORرا سازمان دهد.
یک مجلهی خبری ) ،(Robotnikکه در اقصی نقاط کشور گزارشگر داشت ،اخبار
اعتراضات و خواستههای گروه های مختلف از کارگران و معلمان و کشاورزان را بازتاب
می داد .یک منشور حقوق کارگران (شامل حقوق کارگران برای تشکیل انجمنها و
سندیکاهای آزاد و حق اعتصاب) بهعنوان ضمیمهی این نشریه ،تدوین شد .هنگامی که
اعتراضات کارگری ،بار دیگر در تابستان  1980ازسر گرفته شد ،آن محلهای کاری که
با  KORتماس و ارتباط فکری داشتند ،بهترین آمادگی را برای مذاکره با مدیرانشان
و مقامات داشتند .فعالین  ،KORبر آن بودند که آن اتحادیهها و انجمنهایی توانمنداند
که روی پای خود ایستادهاند و شیوهی خودگردانی را به دیگران هم نشان میدهد.
چنین ایدهای فرسنگها با اندیشهی حزب پیشاهنگ لنینی فاصله داشت.
در جریان اعتصاب کارگران کشتی سازی در آگوست  ،1980تعدادی از متخصصین
 KORاز سوی رهبری کمیتهی اعتصاب کارگران ،به شهر گدانسک (مرکز اعتصاب)
دعوت شدند .در میان این متخصصین ،از جمله چندین اقتصاددان ،حقوقدان و
جامعه شناس بودند .این گروه متخصصین ،در محل ماندند و در طول مذاکرات ،همواره
به کمیتهی اعتصاب کارگران مشاوره دادند .تالشهای  KORو روشنفکران مرتبط با
آن نشان داد که چگونه میتوان ،از دانش اینان برای احیای سازمانهای جامعهی مدنی
سود برد .همین روندها بود که نهایتاً به شکلگیری اتحادیهی «همبستگی»
سولیدارنوشچ ( )Solidarityمنجر شد .لری گودوین ،بهدرستی مینویسد که بدون کمک
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روشنفکران ،تشکیل «همبستگی» ممکن نبود ( .)Goodwyn 1991نقش روشنفکران
فعال در  ،KORبا کنارهگیری ژنرال یاروزلسکی از قدرت در سال  1989به اوج خود
رسید .حضور صد نفر از روشنفکران (که به دعوت لخ والسا) در کلیسایی در ورشو گرد
آمدند ،پیشبرد مذاکرات «میزگرد» در این سال را ممکن کرد.
 .۸ادوارد سعید و «چگونه باید باشد»
ادوارد سعید ( )Said 1994پیرامون سؤاالت و معماهایی که روشنفکران معاصر با
آن دست به گریبان هستند ،و سه راهحل ممکن که در برابر آنها قرار دارد ،چنین
مینویسد:
اول  -البته صاحبان سرمایه فرهنگی میتوانند به خدمت صاحبان قدرت در آیند و
فرمانبردار عقاید آنها باشند .اما آنگاه تنها به حفظ وضع موجود ( )Status quoکمک
میکنند و میلیمتری هم به رشد دانش بشری و بهبود زندگی انسانها مدد نمیرسانند.
گالیله در سال  1610با انتشار یافتههای علمیاش و در تأیید نظر کپرنیک (مبنی بر
ثابت نبودن زمین و گردش آن به دور خورشید) از سوی کلیسا مورد بازجویی و تفتیش
عقاید قرار گرفت .مجبورش کردند که بین سوختن در آتش یا امضای توبهنامه ،یکی را
انتخاب کند .توبه کرد تا زنده بماند ،و اعالم کرد که یافتههای علمیاش مبنی بر چرخش
زمین به گرد خورشید (که صدها سال بود همچون سخنی آسمانی تلقی میشد) ناشی
از مستی بوده و سراسر اشتباه و دروغ است.
دوم  -راه دیگر آن است که در گوشهی اتاق کار دانشگاه کار کرد و ماند و گفت که
من تنها در حوزهی کاری خودم قلم میزنم و دخالت میکنم ،و به سایر امور کاری
ندارم .این هم یک انتخاب است .اما سؤال این است که آیا چیزی بهمثابه روشنفکر
«مستقل» و «آزاد» میتواند وجود داشته باشد که در اتاقش نشسته ،سرش به کار
خودش گرم باشد و تنها در حوزهی تخصصیاش کار کند و بنویسد؟ خوب این استاد،
در درجهی نخست به دانشگاهی که به او حقوق میپردازد ،متعهد است ،و بنابراین
قیدوبندهای معینی از همان جا شروع میشود .اگر در یک کشور جهان سوم باشیم،
البته این قیدوبندها فزونتر است و آزادی برای انجام تحقیقات (آن جور که خود استاد
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میخواهد) محدود تر .اما در نهایت در هر کجا که هست ،استاد ما باید درصدد جلب
رضایت مسؤلین دانشگاه ویا آنهایی که پول برای کار تحقیقی میدهند ،باشد و تالش
کند .همین امر ،خیلی اوقات به ظریفترین شکل آزادی او را محدود و صداهای انتقادی
را مهار میکند .نکتهی بعدی آن که در هر حوزهی تخصصی ،بهاصطالح رهبران آن
حوزه یا میدان هستند ،که استاد ما بهراحتی نمیتواند آنها را نادیده بگیرد و آن طوری
بنویسد که دلش می خواهد .باید در خط آنها باشی تا بتوانی مطلب منتشر کنی و یا
شمشیر مخالفت را از رو ببندی که کار سادهای نیست و خود نوعی مبارزهی جدی
است .عالوه بر اینها ،برخی از حوزههای کار علمی گاهی بسیار حساس (مثل
پژوهش های تسلیحاتی یا کارهای اتمی یا امور مربوط به محیط زیست) و یا بسیار
سودآور هستند (مثل کار با دخانیات یا امور دارویی) .خب ،اینجا هم آزادی و بیطرفی،
بیشتر به شوخی شبیه است .دستوپای پژوهشگر در حوزهی موضوعات حساس،
سخت بسته است (سرنوشت جولیوس رابرت اوپنهایمر ،Julius Robert Oppenheimer
فیزیکدان نظری آمریکایی و استاد دانشگاه برکلی که در جهان بهعنوان «پدر بمب
1

اتمی» شناخته شده است ،در این زمینه مثالزدنی است) .در مورد موضوعات سودآور
هم ،وسوسههای فراوان در راه است که به دل صاحبان آن صنایع راه بیایی .نکتهی آخر
هم این که استاد دانشگاه و یا معلم مدرسه هم که باشی ،نمیتوانی در مقابل اقداماتی
که دانشجویان یا دانشآموزان فقیر یا رنگینپوست یا دختر را مورد ظلم و تبعیض قرار
می دهد ساکت بمانی ،یا اگر در کشورت ،ظلم بیکران به شهروندان ضعیف میشود،
فقط در حوزهی تخصص ات کار کنی و به این کارها کاری نداشته باشی .زندگی آندره
دیمیترویچ ساخاروف فیزیکدان هستهای ،منتقد سرسخت حکومت شوروی و فعال در
زمینهی خلع سالح هستهای هم در این زمینه مثالزدنی است .سکوتکنندگان در این
موارد ،شریکان جرماند .البته ساکت ماندن هم چنان که در باال آمد ،یک انتخاب است.
به این دالیل است که ادوارد سعید دربارهی گزینهی سوم مینویسد؛ به گمان من،
روشنفکر در جهان امروز نمیتواند و نباید در خدمت قدرتمندان بماند و یا صرفاً در
 .1در دورهی مککارتیسم ،اوپنهایمر به دلیل پیشینهی چپگرایانه و مخالفتهایش با توسعهی اتمی امریکا با
محدودیتهای کاری متعددی مواجه شد.
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حوزه ی تئوری -نظری یا آکادمیک محدود بماند .کار درست برای روشنفکر آن است
که به آنچه که هست و آنچه که تاکنون گفته شده شک کند ،و همواره در حال تالش،
زیر سؤال بردن و مبارزه است .مبارزهای که نهایت هدف آن کم کردن رنج انسانها و
افزودن بر شادمانی آنان در این روزگار کوتاهی است که روی این زمین زیست میکنند.
این چنین است که درگیر شدن در مسایل اجتماعی برای اعتالی زندگی انسانی ،انتخاب
بهتری برای صاحبان سرمایهی فرهنگی است .بعد از این سؤال میکند که :خب ،چگونه
باید درگیر شد؟
در این جاست که تجارب زندگی خودش را نقل میکند :من همواره تالش کردهام
که خودمختاری یک ناهموند یا اجنبی ( )outsiderرا در مقابل قطبها و مراکز قدرت
(از سیاسی بگیرید تا مذهبی) حفظ کنم و بر شکاک بودنم نسبت به تمام «حقایق
مطلق» پایداری کنم .این فاصله گرفتن انتقادی خیلی به من خدمت کرده است .من
البته برای دل خودم یا صرفاً برای آموختن نمینویسم ،زیرا که بر آنم که از لحظهای
که نوشتهی من منتشر شد ،صاف در وسط میدان سیاست هستم ،و آماده برای حمالت
منتقدان یا صاحبان قدرت ،و در حال همکاری با دیگرانی که همدالن من هستند.
تالش من در این است که حرفهایی که میزنم و آنچه که تولید میکنم ،با تجربههای
مداوم جامعهای که در آن زندگی میکنم ،با آنهایی که احساس همبستگی دارم ،در
ارتباط باشد .فکر میکنم که صاحبان سرمایه و مقام و قدرت به قدر کافی «متخصص»
از گونههای متفاوت در خدمت دارند ،پس من باید در کنار آنهایی باشم که از این
خدمات محرومند ،آنهایی که از بسیاری از مزایا و امکانات قدرتمداران بیبهرهاند:
یعنی محرومان ،بیصداها ،بدون نمایندهها ،فقرا ،و ناتوانها.
ادوارد سعید به روشنفکران توصیه میکند که درحاشیه ماندن و خارج از گردونهی
قدرت بودن ،مفیدتر است .لذا مینویسد :همیشه فضایی را در ذهنتان مختص شک
کردن حفظ کنید ،زیر سؤال بردن هوشیارانهی همهی «حقایق» را پاس بدارید .کنایه،
طنز و شوخی با دیگران را فراموش نکنید و حتماً گاهگاه به ریش خودتان هم بخندید
که یادتان نرود که آدمی نباید زیادی خودش را جدی و خطاناپذیر بداند.

علیرضا بهتویی

وقتی که موضوع مشخص« ،فعال بودن در احزاب یا جریانهای سیاسی برای خدمت
به پیشبرد اهداف آنها» به میان میآید ،ادوارد سعید مینویسد :من هرگز عضو فعال
حزب و جریانی سیاسی نبودهام .شاید به این دلیل که به در حاشیه ماندن و خارج از
دایرهی قدرت بودن ،عادت کردهام .شاید هم به این دلیل که استعداد در مرکز قدرت
بودن را ندارم ،اما یک نکته برایم مسجل است ،من هرگز نمیتوانم بهطور دربست و
تمام و کمال به مردان و زنانی که فرماندهی نیروها ،رهبری احزاب و کشورها را بر عهده
دارند و از اقتدار بیچونوچرا برخوردار هستند ،باور داشته باشم .هر وقت به من
پیشنهادی برای تصدی پستهای رسمی در جریانها و احزاب سیاسی داده شد ،رد
کردم .به این ترتیب ،من هرگز به هیچ حزب یا جناحی نپیوستم و ترجیح دادم که
خودمختاری یک غیر عضو ،یک ناهموند که امکان شک کردن و به زیر سؤال بردن را
دارد ،برای خودم حفظ کنم
به گمان ادوارد سعید ،اگر منش روشنفکر را شک کردن و به زیر سؤال بردن تعریف
کنیم ،آنگاه شاید بشود نتیجه گرفت که استقالل اندیشه روشنفکر با فعال حزبی بودن
همساز نیست .روشنفکر با این تعریف نمیتواند زیر بار «با ایمان به پیروزی
بیچونوچرای راهمان ،و اعتقاد قاطع و بیخدشه به این یا آن راه و تفکر برود .از سوی
دیگر هم ،به تعریف سعید ،حزب سیاسی ملزم به اعتقاد قاطع و بیخدشه است .فرصت
و مجال تردید و شبهه را ندارد .باید تصمیم بگیرد و عمل کند .حاال روشنفکر چگونه
میتواند راهوکارهای منش خویش را کنار بگذرد و صادقانه در خدمت اهداف و عملکرد
یک حزب سیاسی باشد؟ مانعالجمع بودن این دو سیستم است که سعید را به این
نتیجه رساند که روشنفکر نباید فعال حزبی باشد.
میتوان احتمال داد که تجارب سعید از احزاب سیاسی ،محدود به جریانات معتقد
به «سانترالیسم دموکراتیک» بوده که جایی برای فکر دیگری ،بهجز آنچه رهبران
می گویند ،وجود ندارد .این نکته هم درست است که اگر فردی برای پیشبرد زندگی
محتاج به پول و دستمزدی است که از حزباش میگیرد ،اگر وابستهی مالی به این
جریان است ،خطر سر خم کردن و تمکین تامّ و تمام ،و یا له شدن (مثل «شخصیت»
داستان آغاز این نوشته) قطعی است.
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اما برای آنکه تصویر همهجانبهتری داشته باشیم به این گونه دیگر هم نگاهی بکنیم.
میشود فکر کرد که شرایط جور دیگری هم میتواند باشد .برای مثال ،فضای جریان
سیاسی مورد بحث آن گونه است که شک کردن و به زیر سؤال کشیدن امری متعارف
و جاری است .در این فضا ،صاحبان سرمایهی فرهنگی ،این امکان را دارند که آزادانه
حرف هایشان را بزنند و مالحظه مسئولین را نکنند ،لذا استقالل اندیشهشان با فعالیت
در حزب سیاسی به خطر نمیافتد .بعد تصور کنید که صاحبان سرمایهی فرهنگی برای
ام رار معاش ،وابسته به حزب سیاسی نیستند و اگر آبشان با اصحاب این حزب به یک
جوی نرفت ،به راحتی می توانند از آن جدا شوند .باز فرض را بر آن بگذارید که رهبران
این سازمانهای سیاسی دچار این توهم نیستند که «علمای دهرند و همه چیز را فوت
آب» ،تاب شنیدن حرف و حدیث دیگران را دارند و توان هضم اندیشههای پیچیده را
هم کسب کردهاند ،در یک کالم دانشاندوز و فروتن هستند .آنگاه که همهی این
سازوکار ها فراهم بود ،چه بسا ،کار و فعالیت جمعی در چنین فضایی ،مؤثرتر و مفیدتر
از کار فردی هم باشد.
اگر چنین باشد ،آنگاه فعالین این جریانات سیاسی ،در گفتوگو و دادوستد فکری
با صاحبان سرمایهی فرهنگی ،می توانند شکل مؤثرتری از کنشگری را برای توسعهی
محیطی که در آن زیست میکنند سازمان دهند .با این همکاریها ،احزاب ترقیخواه
میتوانند رشد بیشتری کنند و منبع تغییرات مثبت باشند ،وگرنه آنها در روزمرگی امور
غرق می شوند و قادر به تصویر چشم اندازهایی برای تغییر نخواهند بود .اگر چه به نظر
میرسد که این بدیلی که در مقابل گفتههای سعید ترسیم شد« ،اما و اگر»های فراوانی
پیش رو دارد.
 .9سخن پایانی
ادامه ی منطقی این مطلب باید شرح وضع و حال روشنفکران در ایران میبود که
به قول ناصر فکوهی« :در جامعهی ما از صد سال پیش تا امروز به نوعی مرغ عروسی و
عزا تبدیل شدهاند».

1

 .1نگاه کنید به وبالگ ناصر فکوهی
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شاید روایت آنچه که در صد ساله گذشته رفت ،پروژهای بلندپروازانه است .اما
دستکم حکایت حال و روز روشنفکران و روشنفکری در چهل سالی که گذشت ،امری
مقدورتر به نظر برسد .این روایت میتوانست شرحی بر آن سه گروهی باشدکه ادوارد
سعید از آنها یاد کرده است .آنان که در این چهار دههی اخیر .1 :به خدمت قدرتمداران
درآمدند .2 ،آنان که سکوت کردند ،و سرانجام  .3آنان که بر آنچه که بود و آنچه که
گفته می شد شک کردند و تالش برای زیر سؤال بردن و مبارزه برای آزادی و استقالل
اندیشه را (علیرغم همهی مشکالت و مصائب) ادامه دادند .دریغا که روایت چنین
حکایتی احتیاج به منابع دست اول دارد ،که صاحب این قلم به آنها دسترسی ندارد .اما
آرزو میکند که دیگرانی باشند که بخواهند و بتوانند ،روایت کنند.
چهارده سال پیش داریوش آشوری در مصاحبهای ،گفته بود که روشنفکر ایرانی
(مثل باقی همتایاناش در جهان «سوم») تا کنون پیرو و مصرفکنندهی ایدههایی
بودهاند که در جای دیگری تولید میشدند زیرا که خودشان توانایی تولیدگری اندیشه
بهطور مستقل را نداشتند .لذا روشنفکران دستدوم و سوم ،باقی میماندند .اما ،اضافه
میکند« :در مورد وضع کنونی ایران نشانههایی از آن هست که روشنفکری در جامعهی
ما رفته رفته به استقالل اندیشه و تفکر فردی ،بر بنیادهای تحلیلی و منطقی نزدیکتر
میشود .اندیشهی فلسفی در میان ما تاتیتاتی کنان دارد جا باز میکند .در جبین این
کودک نوپا میشود نوید آیندهای را دید ،اگرکه بخت او را یاری کند و جوانمرگ نشود».
سؤال دیگری که برای این بررسی چهل ساله مرکزی است ،همین است که روشنفکر
ایرانی تا کدام میزان در تولید مستقل اندیشه و چشماندازهای آینده ،که در ارتباط
تنگاتنگ با مشکالت و مسائل جامعه اکنون ایران است ،موفق بوده است.

1
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نقد اقتصاد سیاسی

نظریهی انتقادی و روشنفکران ارگانیک:
ساختاربندی مجدد کارکرد نقد فرهنگی
مری استراین

1

ترجمهی سارا حضرتیان

 .1استاد ممتاز ارتباطات ،دانشگاه یوتا

نظریهی انتقادی و روشنفکران ارگانیک

هر انسانی فارغ از کار حرفهای خود نوعی فعالیت فکری نیز به عهده دارد؛ یعنی هر
فردی درعین حال که میتواند فیلسوف ،هنرمند یا انسانی خوشذوق باشد ،در ادراک
خاصی از جهان نیز مشارکت میکند و سلوک اخالقی خودآگاهانهای دارد .بنابراین به
تقویت تصوری ویژه از جهان یا به اصالح آن کمک میکند و این به معنای ایجاد شیوهی
جدیدی از تفکر است( .آنتونیو گرامشی ،1971 ،ص)9 .
آنتونیو گرامشی ،مارکسیست ایتالیایی ( ،1971ص )5-23 .در دفترهای گردآوری
شده از یادداشتهایش طی سالهای  1929-1935در زندان ،شکلگیری اجتماعی
روشنفکران را براساس شالودهای توصیف میکند که مشابه نقد فرهنگی امروز است .او
بین روشنفکران سنتی (وکال ،معلمان ،پزشکان ،روحانیون و غیره) و روشنفکران
ارگانیک تمایز قائل میشود؛ روشنفکران سنتی که به نظر میرسد وظایف تخصصی و
وضعیت اقتصادی -اجتماعی نسبتاً پایدارشان آنها را از گرایشهای زندگی سیاسی
روشنفکران متعهد جدا می کند و روشنفکران ارگانیک که از درون نیروهای سیاسی،
فشارها و تضادهای گروههای اجتماعی فرودست و بهحاشیه رانده شده پدیدار میشوند
(و واکنشی به همین نیروهای سیاسی ،فشارها و تضادهای اجتماعیاند) .نکتهی گرامشی
این است که هر دو نوع فعالیت فکری در خدمت منافع سیاسی است .روشنفکران سنتی
بهطور ضمنی حزبی هستند و بهعنوان کارگزارانِ نظمِ مسلط اجتماعی عمل میکنند،
حتی در مواردی که آنها آشکارا با اقدامات ویژهی دولت مخالفت میکنند یا از شرایط
جامعهی مدنی احساس نارضایتی دارند .عملکردی حرفهای که روشنفکران سنتی دارند
به طور معمول تصورات غالب از جهان ،ازجمله جایگاه ممتازشان را در آن حفظ
میکند ]1[.از سوی دیگر ،به دلیل ادراکات پراکنده ،تکهتکه و متناقضی که از طریق
انقیاد آحاد افراد در برابر پیآمدهای رنجآور و تحریککنندهی قدرت طبقهی حاکم به
دست آمده است ،روشنفکران ارگانیک  -در لحظات تأمل نظری -برای مداخله در
تصورات هژمونیک جهان ،در موقعیتی منحصربهفرد قرار دارند و به تعبیر گرامشی
شیوهی جدیدی از تفکر را ایجاد میکنند .روشنفکران ارگانیک با تطبیق تنگاتنگ کار
نظری خود با مبارزات گروههای اجتماعی و شناختهشدهی داخلی در جهت خود-
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1

توانمندسازی و استقالل بومی ،میتوانند به شکلی مطلوب ضد نظریههایی پیرامون
فرایند اجتماعی و فرهنگی ایجاد کنند ،تبیینهایی که مبتنی بر تاریخِ همان زماناند و
دارای ویژگیهای رهاییبخش سیاسی و همچنین متفاوت و ضمنی هستند .تمایز قابل
توجه گرامشی بین انواع روشنفکران ،بهویژه ارزیابی او از پتانسیل رهاییبخش
روشنفکران ارگانیک ،چارچوبی مفید برای بازاندیشی کارکرد نظریهی انتقادی در
مطالعات فرهنگی معاصر فراهم میکند .با استفاده از بحث گرامشی بهعنوان سکوی
پرش ،میخواهیم مسائل مربوط به رابطه بین نظریهی انتقادی و کارکرد آن ،موقعیت
نظریهپرداز انتقادی و محل رویداد مداخلهی نظری انتقادی را بهطور مختصر بررسی
کنیم .هدف ما در اینجا برجسته کردن برخی از موضوعات مشترکی است که نظریهی
انتقادی و نقد فرهنگی را بهعنوان نوعی پراکسیس نشان میدهد]2[.
اهمیت نظریه :مذاکره برسر پراکسیس انتقادی
با توجه به اشتغال بیش از حد علوم انسانی با نظریهپردازی و گسترش سرسامآور
نظریههای انتقادی رقیب و بهظاهر ناسازگاری که در نتیجهی آن منتشر میشود،
منطقی به نظر میرسد که بپرسیم چرا اکنون؟ نظریهپردازی اواخر قرن بیستم چگونه
است؟ آیا شرایط قابلتشخیصی وجود دارد که تحت آن نظریهپردازی انتقادی پدیدار
میشود؟ تری ایگلتون ( )1990معتقد است که نظریه و پراکسیس (حداقل در سطحی
غیربازیابی و ابتدایی) عوامل وابسته به فرایندهای اجتماعی هستند .او بیان میکند که
2

ظهور نظریهپردازی خودنگرانه بهطور گسترده شامل مواردی از این دست است:

نظریه در مقیاس چشمگیر زمانی اتفاق میافتد که انجام آن هم ممکن است و هم
الزم؛ وقتی منطق سنتی که در خفا زیربنای فعالیتهای روزانهی ما بوده است در
معرض بیاعتباری قرار گرفته و نیاز به تجدیدنظر یا کنار گذاشتن آن احساس میشود.
این امر ممکن است بهخاطر مسائل درونی این فعالیتها ،فشارهای مشخص خارجی یا
بهطور معمول در اثر ترکیبی از هر دو رخ دهد .نظریه صرفاً به دلیل مشکالت
1. Counter-theory
2. self-reflexive
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ناگزیری که با آن روبرو است ،مجبور به ایجاد شکل جدیدی از خودنگری
میشود( .ص 26؛ تأکید اضافه شده است)
دیدگاه نظریه پردازی پراگماتیک یا وابسته به موقعیت را که ایگلتون مطرح کرد،
سایر محققان انتقادی نیز تعمیم بخشیدهاند( .بهعنوان مثال؛ گراف1990 ،؛ رابینز،
 )1990 ،88/1987آنچه این دیدگاه نشان میدهد این است که یکبار برای همیشه،
ظهور نظریههای انتقادی جدید ارتباط چندانی با «نظریهپردازی کالن» ،شرح و بسط
کلی یا «دریافت درست آن» ندارد .در عوض ،رواج نظریههای جدید و تأثیر آنها بر
پراکسیس انتقادی بهطور مستقیم با روشهایی برای یافتن راهحلهایی پیرامون
«مسائل حساس» مرتبط است ،ضمن اینکه عمل انتقادی میان اندیشمندان انتقادی
جامعهی روشنفکری مورد مذاکره است .شرایط مذاکره در طول زمان تغییر میکند چرا
که خود مذاکرهکنندگان همیشه در حال تغییرند .آنچه که جامعهی اندیشمندان
انتقادی آن را مسئلهمند میداند و همچنین راهحلهای نظری آن را در هر زمینهی
تاریخی خاصی مؤثر میداند ،باید در ارتباط با میدان وسیعتری از فعالیتهای اجتماعی،
سیاسی و فرهنگی دریافت شود که اعضا در آن حرکت میکنند و معنای خود را
مییابند .مکتب فرانکفورت نیز که اغلب با انتشار روایت قطعی نظریهی انتقادی مدرن
شناخته میشود ،موردی از این دست است.
مکتب فرانکفورت که در سال  1923اعضای مؤسسه مطالعات اجتماعی فرانکفورت
(آلمان) تأسیس کردند ،اندیشمندانی را گرد هم آورد که بهرغم زمینهها و عالیق
مختلف مطالعاتی مفروضات و اهداف مشترکی داشتند .آنها تجدید نظر در نظریه و
ن قد مارکسیستی ارتدکس را در دستورکار خود قرار داده بودند تا بتوانند تغییرات
اجتماعی و سیاسیای را که از زمان مرگ مارکس رخ داده بود ،مورد بررسی قرار دهند.
با ظهور پدیدهی هیتلر در اروپا در اواخر دههی  1930اکثر اعضای مکتب فرانکفورت
به ایاالت متحده مهاجرت کردند ،جایی که کار آنها را برای سهولت «نظریهی انتقادی»
نامیدند]3[.
نظریهپردازان انتقادی مکتب فرانکفورت ،نسبت به ظهور تهدیداتی علیه آزادی
فردی  -فاشیسم ،استالینیسم و سرمایهداری مصرفگرا  -و همچنین قدرت گرفتن
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رسانههای گروهی یا «صنعت فرهنگ» بهاتفاق نگران بودند .آنها به همان اندازه در
این عقیده نیز اشتراک داشتند که نقد فرهنگی با استداللی تحلیلی و آگاهی نظری،
مؤثرترین شکل مقاومت را در برابر چنین نیروهای سرکوبگر مدرنی ارائه میدهد.
مخصوصاً برای اعضای اصلی مکتب فرانکفورت ،کار نظریهی انتقادی بسیار
چالشبرانگیز ،خودتعیینگر و رضایتبخش بود .در بهترین حالت ،این نظریهپردازان
انتقادی حداقل از دو جنبهی مهم به روشنفکران ارگانیک گرامشی شباهت داشتند.
پژوهش آنها بر اساس مسائلی بود که از دنیای عینی زندگی آنها سرچشمه میگرفت
و بهشخصه برای آنها اهمیت داشت .همچنین ،از طریق همآمیزی نظریهپردازی
واکنشی و تحلیل دقیق شرایط حساس پیرامون فرایندهای اجتماعی و رویدادهای
فرهنگی متناسب با زمان خود به این مسائل پاسخ داده میشد .بهطور خالصه،
طنیناندازترین و پایدارترین کار نظری مکتب فرانکفورت به صورت دیالکتیکی در
ارتباطی تنگاتنگ با مطالعات تجربی فعالیتهای فرهنگی -اجتماعی نوین تکامل یافت،
درحالی که پیش از این نظریههایی با کمترین میزان تأثیرگذاری و در عین حال
بحثبرانگیزتری مطرح میشد که بهعنوان سیستمهای کلینگر یا الگوهای بههنجار
جامعه شرح و بسط داده میشدند و مورد نقد و بررسی قرار میگرفتند؛ ضمن اینکه
فعالیتهای فرهنگی-اجتماعی آن برهه از زمان نیز در این نوع دوم از نظریهپردازیها
بهطور انتزاعی نادیده گرفته میشد]4[.
تقابلهای مرزی :جایگاه نظریهپردازان انتقادی بهعنوان مداخلهگر
میتوان گفت که نقاط قوت و ضعف مکتب فرانکفورت ،شرایط نظریهپردازی انتقادی
متأخر را تعیین کرده است .نهتنها پویاترین نظریههای رایج براساس رویدادهای
فرهنگی-اجتماعی کنونی استوار است ،بلکه این رخدادهای نظری در ارتباط با شرایط
تاریخی فعلی خود نیز روشمندتر میشوند .عالوه بر این ،با فرض محال بودن مشاهدهی
فارغ از ارزش و فارغ از قدرت ،جایگاه نظریهپرداز انتقادی به موضوعی چالشبرانگیز در
کل طرح انتقادی بدل میشود .نظریهپردازان انتقادی پساساختارگرا که به نقد فرهنگی
عالقهمند هستند ،با بیرون کشیدن نگرشهای برجستهای از ماتریالیسم فرهنگی
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گرامشی به این مسائل پاسخ میدهند( .یعنی اینکه فعالیتهای فرهنگی-اجتماعی با
گفتمانهایی مرتبط است که باورهای خاص ،ارزشها ،ایدئولوژیها ،عالیق و روابط
قدرت را دربر میگیرد و در نتیجه بر شکلگیری هویتهای آحاد افراد تأثیر میگذارد
و نظم اجتماعی هژمونیک را تداوم میبخشد ]5[).درعین حال آنها تجربیات و
گفتمانهای اجتماعی-فرهنگی را بهعنوان متون (برای تفسیر) ،فرهنگ و جامعه را
1

بهعنوان قالبی بینامتنی و زمینههای تاریخی را بهعنوان شبکهای از وابستگیهای
بینامتنی بازبینی میکنند.
تمرکز یکپارچهی این نظریهپردازان انتقادی پساساختارگرا بر گسترهی چندوجهی
متون و زمینهها است .از نظر آنها ،واقعیت انسانی بهعنوان واقعیتی تفسیری ،ساختاری
اجتماعی دارد که توسط گفتمانها و متون مختلف فرهنگیای که در آن سیر میکنند،
شکل و معنا میگیرد .آن دسته از متون که بهعنوان «دانش موثق» یا «اطالعات عینی»
دارای باری فرهنگی هستند (بهعنوان مثال ،نظرات کارشناسان یا گزارشهای خبری)
2

تأثیرات شدیدی بر نحوهی شکلگیری تصورات مشترک و ایجاد عقل سلیم دارد.
پرسشهای اصلی که کار این نظریهپردازان انتقادی را هدایت میکند عبارتند از:
چگونه تحت شرایط خاص تاریخی ،باورهای خاص ،ارزشها ،ایدئولوژیها ،عالیق و
روابط قدرت مندرج در فرمهای گفتمانی به سلطهی فرهنگی منجر میشود؟ کدام
عوامل به عنوان اصلی مهم ،ارزشمند یا واقعی برای پویایی و برتری برخی گفتمانها/
متون فرهنگی نسبت به سایر گفتمانها /متون احتمالی که به حاشیه رانده و بیاعتبار
شده یا جابهجا شدهاند ،زمینهای خاص محسوب میشود؟ گفتمانها/متون انتقادی در
پیکربندی بینامتنی قدرت و دانش فرهنگی چه کارکرد سیاسی -اجتماعیای دارند؟
ادوارد سعید ،نظریهپرداز انتقادی عرب-آمریکایی ()1983 ،1982 ،1981 ،1978
در مجموعهای از آثار خود ،با منطقی درخشان و پرشور ،بهطور درخشانی به مسئلهی
روشنفکری پرداخت و نمونههای تأثیرگذاری از نقد و نظریهی مقابلهای (یا

 - Affiliation .1مترجم کتاب «جهان متن منتقد» (اکبر افسری ،تهران :انتشارت توس )1379 ،در ترجمهی
واژهی مذکور عبارت «ارتباط سببی» را به کار برده است
2. Common sense
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مخالفتآمیز) پساساختارگرایی ارائه داد .سعید ( )1983بر این فرض میاندیشد که
همهی گفتمانها و متون فرهنگی مبنایی «دنیامحور» دارند ،بنابراین «گزارههایی از
قدرت» هستند .متون دنیامحور هستند چراکه بهعنوان رخدادهایی قطعی به وجود
می آیند و «بخشی از جهان اجتماعی ،زندگی بشر و لحظاتی تاریخی که در آنها قرار
گرفته و تفسیر میشوند» باقی میمانند( .ص  )4اینها گزارههایی از قدرتاند ،زیرا در
هر ساختار فرهنگی ،متون زمانمندند و انتشار آنها یکنواخت نیست و اغلب رقابتی
است .سعید ادعا میکند که «همهی متون اساساً متون [احتمالی] دیگر را حذف
میکنند ،یا بیشتر اوقات ،جای یکدیگر را میگیرند»( .ص  )45بنابراین اقتدار متنمحور
به کارکرد تقلیلناپذیری از شبکهی وابستگیهای بینامتنی بدل میشود که آن را
گسترش میدهد و تقویت می کند .مفهوم وابستگی ،ابزاری دقیق و در عین حال
انعطافپذیر را برای سعید ( )1983فراهم میکند تا بتواند ادراک گرامشی را از قدرت
هژمونیک در شرحهای متعدد خود بازبینی کند و همچنین در این فرآیند نیز مداخلهای
انتقادی داشته باشد .او دامنهی وابستگی را بهعنوان اصل تفسیری مؤثر با این عبارات
توضیح میدهد:

وابستگی چیزی است که یک متن را قادر میسازد تا خود را بهعنوان یک متن
حفظ کند و این شامل طیف وسیعی از شرایط میشود :وضعیت نویسنده ،لحظهی
تاریخی ،شرایط انتشار ،اشاعهی متن و دریافت آن ،معیارهای رایج ،ارزشها و ایدههای
فرضی ،چارچوبی از مفروضات ضمنی توافق شده ،پیشینهی فرضی و غیره و غیره.
(صص )174-175
بنابراین بهعنوان مداخلهگر ،استراتژی اصلی منتقد «بازسازی پیوندهای بین متن و
جهان ،آشکار ساختن و بازگرداندن اهمیت به بخشهایی است که متن را در اختیار
جامعه ،نویسنده و فرهنگ قرار میدهد ».این امر با «بازآفرینی تاریخی یا بازسازی
امکاناتی که متن از آن بهوجود آمده است» (ص  )175محقق میشود.

 - Oppositional .1مترجم کتاب «جهان ،متن ،منتقد» در ترجمهی عبارت فوق واژههای «مخالف [یا موضع و
مقاومت]» را معادل گرفته است
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سعید در طول چند کتاب «شرقشناسی» (« ،)1978مسئلهی فلسطین» ()1980
1

و « اسالمِ رسانهها» ( )1981نشان میدهد که چگونه «وابستگی» بهعنوان ابزاری
سودمند در خدمت ساختارهای غربی قرار میگیرد تا با مداخلهی انتقادی به تحلیل
فرهنگهای خاورمیانهای بپردازند.
تمرکز او در سراسر این کتابها بر وابستگیهای نهادی است؛ در وهلهی نخست
مواردی که پیرامون مؤسسات علمی اروپایی-آمریکایی و رسانههای گروهی بینالمللی
هستند و به سوءبرداشت از فرهنگهای غیرغربی کمک میکنند .هدف پایدار او این
است که نشان دهد چگونه همهی بازنماییهای دیگری (غیر) ،چه در قالب تحقیقات
علمی و چه در قالب گزارشهای خبری ،محصول فرایند تفسیریِ تاریخیاند و موجه به
نظر میرسند اما به نقد خودنگرانه نیاز دارند.
از آنجا که دانش «رسمی» را مؤسسات علمی و رسانهای تولید میکنند و دارای
وابستگیهای ظریف و غیرمستقیم با ساختارهای قدرت حاکم و منافعی خاص هستند،
سعید ( )1983 ،1982منتقد مقابلهگر (یا مخالف) را از نظر راهبردی در مرز بین
سیستمهای نظری (که معموالً کار او را تحت تأثیر قرار میدهد) و فرهنگ (که بیدرنگ
در تیررس نقد است) قرار میدهد .او استدالل میکند که منتقد متعهد به «دانش ارادی
(بدون اجبار) که به نفع آزادی بشر تولید میشود» (ص  )29باید نسبت به سایر
گفتمانها و متون فرهنگی ،از جمله سیستمهای جهانی که با انتزاع فکری بسط یافتهاند
و تأثیر اندکی بر وابستگیهای بینامتنی خاص تاریخی داشتهاند ،موضعی نه خصمانه
بلکه هوشیارانه اتخاذ کند .بنابراین او مشابه روشنفکر ارگانیک گرامشی از موضعی
نظری حمایت میکند که ناشی از مبارزاتی منحصربهفرد با فعالیتهای بومی وابسته به
قدرت است ،اما از نظر شناختی مستقل ،مقابلهجو و مداخلهگر است .سعید ()1983
دیدگاه خود را دربارهی کارکرد نقد مقابلهای به شرح زیر تلخیص میکند:

اگر بخواهم واژهای را همواره در کنار واژهی نقد به کار ببرم (نه بهعنوان تعدیل بلکه
در مقام تأکید) واژهی «مقابلهای» خواهد بود .اگر انتقاد پیرامون مسئلهای خاص نه به
دکترین و نه به موضعی سیاسی تقلیلپذیر نباشد و اگر بهطور همزمان باید هم در
 .1کتاب مذکور با عنوان فوق توسط اکبر افسری (تهران ،نشر توس )1379 :ترجمه شده است.
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جهان باشد و هم به خودآگاهی رسیده باشد ،پس هویت آن تفاوتش با سایر فعالیتها
و سیستمهای فکری یا روشهاست .در تردید خود نسبت به مفاهیم کلی ،نارضایتیاش
از عینی شدن ابژهها ،در عدم اشتیاق خود نسبت به اجتماعها ،در عالیق منحصر به فرد
خود ،در قلمروهای امپریالیزه شده ،در عادات ذهنی جزمی ،در همهی اینها نقد بیشتر
از هر چیزی خودش است و اگر بتوان این تناقض را تاب آورد درست در لحظهای که
در حال بدل شدن به حکم جزمی سازمانیافتهای است ،اغلب برخالف خودش عمل
1
میکند .شاید «آیرونیک» واژهی بدی نباشد تا در کنار «مقابلهای» استفاده شود( .ص
)29
پراکسیس بومی :گسترش شبکههای مداخلهی انتقادی
یکی از برآیندهای کارکرد هوشمندانه و مقابلهای منتقد این است که گفتمان
نظری-انتقادی را بهعنوان شکل اولیهی ارتباطی هدفمند و مناقشهبرانگیز در کل
ساختار گفتمانهای فرهنگی قرار میدهد .سعید ( ،1982ص )24 .در مورد کارکرد
دیالکتیکی نقد فرهنگی میگوید« :به جای عدم مداخله و تخصصیسازی [بهعنوان
موضع انتقادی مسلط] باید مداخله ،عبور از مرزها و موانع و تالشی قاطع برای
عمومیتبخشی وجود داشته باشد ،دقیقاً در مواردی که به نظر میرسد عمومیتبخشی
به آن غیرممکن است ».منتقدان نمایندهی گروههایی هستند که به دلیل اختالف
طبقاتی ،نژاد یا جنسیت تحت ستم قرار میگیرند و به حاشیه رانده میشوند ،بهویژه
در بسط داللتهای نظری که محل مداخالت انتقادی هستند نیز مؤثر بودهاند.
3

2

نظریهپردازان انتقادیای (بابا1990 ،1988 ،1986 ،؛ اسپیواک)1990 ،1987 ،
که خود را پسااستعماری میدانند ،بر ارتباط بین روشنفکران بومی جهان سوم و

 .1ابتدا و انتهای متن مذکور از کتاب «جهان ،متن ،منتقد اضافه شده است.
2. Homi k. Bhabha
3. Gayatri Chakravotry Spivak
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1

فرهنگهای جهان سومی تحت سلطهی غرب تمرکز میکنند تا نظریهی تغییر را
تفصیل دهند .اسپیواک ( ،1987ص )187 .چندین مورد را برای کارآمدی نظریهپردازی
تغییر ،الزم میداند« :اول اینکه لحظات تغییر بهعنوان یک مواجهه و نه گذار ،جمعبندی
2

و مطرح شود؛ ثانیاً این تغییرات مذکور با تغییر کارکردی در سیستمهای نشانهای
عالمتگذاری یا مشخص شوند [یعنی شرایطی که فعالیت منتقد مداخلهگر در آن
توصیف میشود از منفی به مثبت تغییر کند :بهعنوان مثال از جنایت به شورش] و در
نهایت عاملیت تغییر در شورشیان یا «فرودستان» [منتقد جهان سوم] واقع شود]6[».
برای نشان دادن این فرایند ،هومی بابا ( ،1986ص )149 .با استفاده از نظریههای
پساساختارگرایانه پیرامون وابستگی متقابل گفتمان و هویت و فرهنگ« ،لحظه»ی
مطلوب مداخلهی انتقادی را در «درک فرایند ذهنیسازی که از طریق گفتمان
کلیشهای امکانپذیر (و محتمل) است» ،در نظر میگیرد .برای هومی بابا ( )1990و
همکارانش دوگانگی هایی مانند شباهت و تفاوت ،خود و دیگران ،غالب و مغلوب،
استعمار و مستعمره از طریق آثار ایدئولوژیکی روایات ملی (بهطور کارآمدی) بیان ،تأیید
و بازتولید میشوند .سپس هدف او این است که این روایات را برای بررسی جوّ ملی ،در
فرایند مفصلبندی عناصر آن ،با خوانش جزء به جزء واسازی کند:
3

در برخی شرایط معانی ناتمام هستند ،چرا که آنها در میانهی روایت هستند و
تاریخ ممکن است نیمهساخته باشد ،زیرا در طی فرایند ساخته شدن قرار دارد؛ و تصویر
اقتدار فرهنگی ممکن است ضد و نقیض و مبهم باشد ،چرا که بهطور نامشخصی در
ساخت تصویری مقتدرانه از خود گرفتار شده است( .ص)3.
تصور همهی گفتمانها و متون فرهنگی بهعنوان گزارههای قدرت و همهی
نظریهپردازیهای انتقادی بهعنوان روایتی از نظریههای در حال تکمیل ،دامنهی امر
انتقادی را گسترش میدهد .در واقع نهادهایی را که در آنها نظریهپردازی انتقادی
 .1نظریهی تغییر مدلی است پیرامون فهم عوامل دخیل در فرایند اجتماعی به مثابهی مقدماتی اولیه که منجر به
نتایج (تغییرات اجتماعی) میشود
 .2سیستم نشانهای عبارتی کلیدی در زبانشناسی است و میتوان آن را معادل زبان گرفت؛ زبان گفتاری انسان
نمونهای از سیستمهای نشانهای است
3. in medias res
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شکل میگیرد ،گسترش میدهد و بومی میکند .منتقدان سراسر علوم انسانی بازسازی
نظریهپردازی نهان و ضمنیای را که در طیف وسیعی از گفتمانها و متون و قطعات
متنی فرهنگی نهفته است آغاز کردهاند .خوانشهای بازنگرانهی جان برگر ( )1980از
عکاسی و هنرهای تجسمی ،بازپروری مفاهیم در زمینهی تحقیقات مردمشناسی توسط
مایکل جکسون ( ،)1989ساخت نظریهی انتقادی بومی آفریقایی-آمریکایی توسط
هنری لوییس ( ،)1988مطالعات جان تامپکینز پیرامون تأثیر فرهنگی داستانهای
آمریکایی ( ،)1985بازنگری مایکل مک گی از نقش نقد بالغی ( )1990تنها نمونههایی
از بازنگری انتقادی در پرتو نظریهپردازی بومی است و تالشهایی موقت برای بازیابی
«نحوهی تفکرات فرهنگی پیرامون خود و ارائهی راهحلهایی برای مسائلی که لحظهای
تاریخی را شکل میدهند( ».تامپکینز)1985 ،
نتیجهگیری
مسیر نظریهپردازیهای انتقادی که در این مقاله بر آن تأکید شده است ،از
نظریههای اجتماعی نسبتاً فراگیر مکتب فرانکفورت گرفته تا «تاریخگرایی
بومی شده ،طیف وسیعی از آثار نظری اخیر را شامل میشود .به نظر میرسد که
نظریهپردازی انتقادی اخیر به جای پیشروی به سمت تعابیری جهانی و ترکیباتی کلی
به سمت اشکال مؤثرتر و متنوعتری از پراکسیس بومی و مداخالت مدبرانهی مشروط
پیش میرود .نظریهپرداز انتقادی ،مانند روشنفکر ارگانیک گرامشی ،زمانی روشنگر و
مؤثر است که نقدهای واکنشی وی دقیقاً با شرایط اجتماعی در حال گذار و با تمام
ویژگیهای آنها مطابق باشد .فیلسوف انتقادی کورنل وست ( ،1990ص )36 .با اشاره
به کار سیاسی و ایدئولوژیکی روشنفکر متعهد ،درمورد مهمترین کارکرد نظریهپرداز
انتقادی امروز مینویسد« :من روشنفکر [متعهد] را بهعنوان کاتالیزور ارگانیک انتقادی
در نظر میگیرم ،کسی که دقیقترین و پیچیدهترین ابزارهای تحلیلی را برای شرح
دادن و روشن ساختن نحوهی کارکرد ساختارهای سلطه و تأثیرات انتخاب فردی بر
زبان و نهادهای غیرگفتمانی در اختیار دارد».
انتقادیِ»[]7

یادداشتها
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[ ]1بررسی نقش نهادهای فرهنگی بهظاهر غیرسیاسی و شیوههای بازتولید ایدئولوژیکی را
نظریهپردازان بعدی مانند لویی آلتوسر ( ،)1971ریموند ویلیامز ( )1982 ،1980 ،1973و تری ایگلتون
( )1990 ،1984با جزئیات بیشتری انجام دادهاند.
[ ]2همانطور که در مقالهی حاضر اشاره شد ،پراکسیس به تفکر سیستماتیک در راستای آزادی و
توانمندسازی اشاره دارد.
[ ]3برونر و کلنر ( )1989اشاره میکنند که مهاجران مکتب فرانکفورت در سال  1937عبارت
توصیفی «نظریهی انتقادی» را به کار گرفتند تا کار خود را از دیگر دستورکارهای سیاسی متمایز و تلقی
منفی از مارکسیسم نزد مخاطبان آمریکایی خود را منعطف کنند« .نظریهی انتقادی» به معنای خاص
آن بهعنوان رویکردی چندوجهی در تحلیل و نقد اجتماعی با ماکس هورکهایمر (بنیانگذار و مدیر
مؤسسه) ،هربرت مارکوزه ،تئودور آدورنو ،لئو لوونتال ،فردریک پوالک ،اریش فروم و (بعدها) یورگن
هابرماس شناخته شد( .ص)2-1 .
[ ]4آراتو و گبهارت ( )1985و برونر و کلنر ( )1989مروری اجمالی بر دستاوردهای مکتب
فرانکفورت ارائه دادهاند .برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف این مکتب به هلد ( )1980و هونث ( )1987و
مقالهی مایکل هوسپک در نقد آثار هابرماس مراجعه کنید.
[ ]5پل بوو ( ،1990ص ،)58 .به پیروی از فوکو ،دیدگاه پساساختارگرایانهی گفتمان را با این
عبارات توضیح میدهد« :گفتمان» یکی از تأثیرگذارترین روشها در جوامع مدرن و پسامدرن برای
شکلگیری و شکلدهی انسانها بهعنوان «سوژه» است .بهتر است بگوییم که «قدرت» از طریق
انتقالهای گفتمانی و نهادی ،خودِ ما را «موضوع» قرار میدهد« :یعنی ما را به "سوژه" بدل میکند و
تحت سلطهی مقررات غالبی که بر جامعهی ما حاکماند قرار میدهد و آزادی انسان را در قالب امکانات
آن در نظر میگیرد؛ یعنی ما را "منقاد" میکند».
[ ]6اسپیواک ( )1987اذعان میکند که نسبت دادن عاملیت و اختیار به سوژهها برخالف تصورات
پساساختارگرایان است ،چراکه هویت ،خود زنجیرهای از تأثیراتی است که موضوع قرار گرفته است .با
این حال او استدالل میکند که «ذات باوری استراتژیک» که در تغییر «موضوع بهعنوان اثر» به «سوژه
بهعنوان علت» ،اصلی الزم و بنیادی است ،شکل مجازی از ساختارشکنی ایجابی است.
[ ]7من اصطالح «تاریخگرایی انتقادی» را بهعنوان مفهوم توصیفی کلی برای این فرایند در تحلیل
متنی تاریخی و مبتنی بر نظریه ،از هوارد هورویتز ( )1988وام گرفتهام.
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چکیده
بررسی تاریخ معاصر حقوق بشر نشاندهنده ظهور گرایشی است که تمایل دارد
حقوق بشر را شکلی از سیاست ببیند .سیاستی که در عصر پایان تاریخ ،همزمان با
عقبنشینی چپ سازمانیافته ،افول حرکتهای انقالبی و متکثر شدن مبارزات سیاسی،
مهارکننده و افسارزنندهی نیروهای آرمانگرا باشد .این نوشتار ،شیوهی مواجههی
نظریهی قاره ای رادیکال نسبت به هژمونی سیاسی حقوق بشر را با تمرکز بر تفکرات
«پسامارکسیستی» مورد ارزیابی قرار میدهد .با بررسی کارهای چهار منتقد تأثیرگذار
حقوق بشر -کلود لوفور ،آلن بدیو ،جورجو آگامبن و ژاک رانسیر ،خواهم گفت که تفکر
پسامارکسیستی ،دو رویکرد بسیار متفاوت را درمورد امکانهای سیاسی برآمده از حقوق
بشر اتخاذ میکند .اولی ،با طرد کامل گفتار و مفهوم حقوق بشر بهعنوان شریک
بیچونوچرای نظم سیاسی لیبرال ،به نقد انقالبی حق پایبند میماند .دومی اما ،باوجود
پذیرش محدودیتهای حقوق بشر ،بر این موضع است که این حقها همچنان میتوانند
ابزارهای مهمی برای مبارزهی سیاسی دموکراتیک ارائه دهند .این نوشتار با استفاده از
این تحلیلها ،محتوای سیاسی معاصر حقوق بشر را ارزیابی میکند .به نظر من
استراتژی دوم ،رویکردی مشکلساز است .زیرا بستر سیاسی کنونی ،بسیار متفاوت از
فضایی است که حقوق بشر در آن پدید آمد :حقوق بشر نقش مهمی در پروژهی ارتجاعی
پساتاریخ ایفا کرده است؛ فضای سیاسی که زمانی سیاست مبتنی بر حق میتوانست
نقشی در آن ایفا کند ،فروریخته و ما در پی بحران سرمایهداری ،شاهد دگرگونی سیاسی
بنیادینی هستیم.
واژگان کلیدی :جورجو آگامبن ،آلن بدیو ،پایان تاریخ ،حقوق بشر ،کلود لوفور،
موین ،پسامارکسیسم ،انقالب ،ژاک رانسیر ،دنیل مکالفلین ،مصطفی طاهرخانی
***
هرچند امروزه دیگر تقریباً برایمان عادی شده که حقوق بشر را به شکل گفتمانی
ببینیم که ادعاهای مربوط به عدالت در درون آن چارچوببندی میشوند ( Golder
 ،)2014; Ingram 2008اما این موضوع سابقهی زیادی ندارد و امری است متأخر.
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ارگانهای نظام حقوق بشر بینالملل در پی جنگ جهانی دوم گسترش یافتند و در
اوایل دههی  ،1960سازمانهای غیردولتی مانند سازمان عفو بینالملل و سازمان
پزشکان بدون مرز شروع به ترویج اشکال جدیدی از نقد سیاسی و کنشگری کردند که
1

اساس آن حمایت از حقوق بشر بود .باوجوداین ،همانطور که ساموئل موین در کتاب
2

آخرین آرمانشهر نشان میدهد ،اواخر دههی  1970بود که حقوق بشر به شکلی
انفجاری در خودآگاه سیاسی جهانی رشد کرد .وی بهطرز قانعکنندهای بیان میکند که
دلیل این پیشرفت غیرمنتظرهی سیاسی ،گونههای سابقاً موفق آرمانگرایی ،مانند
مارکسیسم و جنبشهای رهاییبخش ملی بودند که در آن مقطع زمانی آخرین
نفسهایشان را میکشیدند .حقوق بشر ،که مجموعهای از معیارهای اخالقی را ارائه
میداد که ظاهراً فراتر از سیاست بودند ،جایگزینی جذاب برای ایدئولوژیهایی بود که
3

بهطور روزافزونی اعتبارشان ساقط میشد .چراکه از نوعی آرمانشهرگرایی حداقلی
دفاع می کرد که در پی تسکین دردها بود ،نه تغییر شکل جهان از بیخ و بن .گزارش
تاریخی غیرمعمولی که موین از حقوق بشر ارائه میدهد ،روشنکنندهی اهمیتی است
که نظریه و سیاست رادیکال در فهم جایگاه سیاسی حقوق بشر دارد .در این نوشتار،
من تاریخچهی موین از حقوق بشر را بهعنوان نقطهی عزیمتم در تحلیل پاسخ
نظریهپردازان پسامارکسیست به هژمونی سیاسی حقوق بشر ،برمیگزینم .این نوشتار
دو هدف دارد :اول ،ترسیم نقشهی تئوریک نظریهی پسامارکسیستی در مورد مسئلهی
حقوق بشر؛ و دوم ،استفاده از این تحلیلها برای بررسی معنای سیاسی معاصر حقوق
بشر.
این نوشتار بهطور خاص بر تفکرات پسامارکسیستی متمرکز میشود .چراکه این
سنت بدون هیچ تعارفی معضلی را که حقوق بشر در طی سی سال گذشته برای نظریهی

1 Samuel Moyn
2 The Last Utopia
3 Minimalist utopianism
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1

سیاسی رادیکال ایجاد کرده ،نشان میدهد .مارکسیسم مدتهاست که نگرشی عمیق ًا
انتقادی نسبت به حق داشته و آن را صرفاً صورتبندی حقوقی جامعهی مدنی بورژوایی
ازخودبیگانه میداند .با اینحال ،متعاقب افول سیاست مارکسیستی در دههی ،1970
متفکرانی که زمانی بدون هیچ تعارفی همراه مارکسیسم بودند ،شروع به ارزیابی مجدد
بسیاری از آموزههای محوری آن کردند .تعداد زیادی از نوشتههای آنها ،اختصاصاً
متمرکز بر «امر سیاسی» بود که بنا بر نگرش اکثر این متفکران ،مسئلهی مغفول در
سنت مارکسیستی است ( Lefort 1986, p. 252; Hay 1999, p. 152; Agamben
 )1998, p. 12و به همین دلیل ،مفهومپردازیهای جدیدی را با هدف تفکر دراینباره
آغاز کردند .در جریان این بازخوانی ،طیف نظری گستردهای پدید آمد که علیرغم
وامداریش به بسیاری از نگرشها و دغدغههای مارکسیستی ،با بخشی از ایدههای سنتی
آن مشکل داشت و ازجملهی آنها ،خصومت کالسیک مارکسیسم با حقهای بورژوایی
بود .یک مشخصهی تفکر پسامارکسیستی ،اجماع گسترده بر سر این موضع است که
روایت لیبرالی از حق ،مشکالت اساسی دارد .با اینحال ،دو رویکرد کامالً متفاوت در
مورد امکانهای سیاسی حقوق بشر وجود دارد .اولی ،با پایبندی به نقد انقالبی قانون و
حق ،گفتار حقوق بشر را به دلیل همدستی بسیار آن با نظم لیبرالی که میبایست در
برابرش مقاومت کرد ،رد میکند .دومی اما یک «رستگارسازی انتقادی» حق ( Golder
 )2013را در پیش میگیرد و علیرغم پذیرش محدودیتهای آن ،معتقد است که این
حقها همچنان ابزارهای مهمی را برای مبارزهی سیاسی دموکراتیک ،در اختیار قرار
میدهند.
 1الکالئو و موف از معدود نظریه پردازان سیاسی معاصرند که صراحتاً خود را پسامارکسیست توصیف میکنند .با
اینحال ،بدیو ،لوفور و رانسیر همگی «پسامارکسیست» هستند ،در این معنا که زمانی مارکسیست شناخته میشدند
اما در دههی هفتاد از پیشفرضهای نظری و شکلهای سازمانی سیاسی آن بریدند .آگامبن ،اگرچه هیچگاه بهعنوان
مارکسیست شناخته نشده ،اما درگیری دیرینی با کارهای مارکس داشته و در پی بحران مارکسیسم ارتدکس،
عالقه مند به بازاندیشی در برخی مسائل نظری آن بوده است .بنابراین ،در این نوشتار من اصطالح پسامارکسیسم را
در همان معنای گستردهای به کار میبرم که وارن برکمن ،در کتاب در جستجوی امر نمادین استفاده کرد و نوشت
که «پسامارکسیسم در این کتاب بهعنوان یک مفهوم "دورهای" ،یک توصیف از خود ،یک واقعیت بیوگرافیک ،و یک
استمرار ،به شکل صریح یا ضمنی به کار میرود ،بهگونه ای که [در بطن این اصطالح] مسائل مهمی مطرح و حتی
قضاوت میشوند» (.)Breckman, 2013
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این نوشتار ،از طریق ارائهی تاریخچهی مختصری از نحوهی برخورد نظریهی
پسامارکسیستی با حقوق بشر ،پیرامون سؤال «با حقوق بشر چه باید کرد؟» یک
تقسیمبندی مفهومی و سیاسی ارائه میدهد .واضح است که پسامارکسیسم میدان
نظری بسیار گستردهای است؛ پس این نوشته بر کارهای چهار متفکری تمرکز میکند
که تحلیل هایشان از حقوق بشر در تفکر پسامارکسیستی تأثیرگذار بوده و به عقیدهی
من ،مواضعشان نمونهای است از گرایش کلی چپ نظری .این نوشته کارش را با مقالهی
 1978کلود لوفور «سیاست و حقوق بشر» آغاز میکند که واکنشی بود به تمایالت
روزافزون به حقوق بشر در فرانسه و یکی از نخستین تالشها در «رستگارسازی
1

انتقادی» آن .پسازآن 15 ،سال جلو میرویم و به کارهای آلن بدیو و جورجو آگامبن
میرسیم که هردوشان نقدی بیرحمانه به حقوق بشر داشتند .نقدهایی که واکنشی
بود به نقش حقوق بشر در نظم نوین جهانی برآمده پس از «پیروزی» نظام سرمایهداری
لیبرال دموکراتیک در جنگ سرد .در اینجا سؤال مهم این است که آیا انتقاد از نقشی
که حقوق بشر در نظم سلطهی معاصر ایفا کرده ،سیاست دموکراتیک حقوق بشر را که
مورد حمایت لوفور بود تضعیف نمیکند؟ برای غور در این مسئله ،مقالهی سال 2004
ژاک رانسیر «چه کسی سوژهی حقوق انسانها است؟» را بررسی میکنم که نقد
دموکراتیک رادیکالی بر آگامبن است ،هرچند تردید بسیار نیز نسبت به چشمانداز
2

سیاست حقوق بشر در عصر پساتاریخ مطرح میکند .و درنهایت بحث را با بررسی
 1بن گولدر معتقد است که کارهای فوکو در همان زمان ،دربردارندهی نوعی مشابه از «پذیرش تردیدآمیز» حقوق
بشر ،البته نه به صراحت لوفور ،است (.)Golder 2011, 2013
 2همانند لوفور و رانسیر ،الکالئو و موف نیز روایت رادیکال دموکراتیکی از حقوق بشر ارائه میدهند و بر امکان
مقابله با حذف از طریق مبارزات سیاسی ،و استفاده از نامتعین بودن «بشر» در «حقوق بشر» از راه بازتعریف محتوای
آن ،تأکید میکنند ( .)Laclau and Mouffe 2001این تحلیل (که تقریباً همزمان با نقد بدیو و آگامبن بر
حقوق بشر ارائه شد) نیز تأثیر زیادی در نظریهی پسامارکسیستی و نیز نظریهی حقوق بشر بینالمللی داشت .من
در این نوشتار به دلیل کمبود فضا به تحلیل آنها نپرداختم .در عوض بر لوفور ،بهعنوان نخستین کسی که چنین
سیاستی از حقوق بشر را در واکنش به فضای سیاسی پسا 1968-صورتبندی کرد متمرکز شدم ،و نیز بر رانسیر
بهعنوان مدافع معاصر این موضع که تردیدش نسبت به سیاست دموکراتیک حقوق بشر ناشی از توجهش به ماهیت
سیاست معاصر است .در کنار هم دیدن این دو متفکر ،ایجادگر روایتی تاریخی از سیاست رادیکال دموکراتیک حقوق
بشر در پرتو سیاست پساتاریخی است.
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معنای این تردید در فضای آشفتهی سیاسی معاصر ،که تجلیاش را در بحران
سرمایهداری و شعلهور شدن شورشها در سرتاسر جهان میتوان دید ،به پایان
میرسانم.
حقوق بشر و پایان انقالب
تاریخچهی معاصر چپ فرانسوی در دههی  1970نشاندهندهی توسعهی سه
گرایش نظری اصلی است – اخالق ،دموکراسی مستقیم و ضدیت با توتالیتاریسم -که
منجر به ترویج اقبال به حقوق بشر شد .تا اواخر دههی  70آشکار شده بود که انقالب
پرولتاریایی ،که در طی جنبش مه  68انتظارش میرفت ،الاقل تا آیندهای نزدیک به
وقوع نخواهد پیوست .خالصی از طلسم کمونیسم واقعاً موجود هم درنتیجهی سخنرانی
 1956خروشف در انتقاد از حکمرانی استالین ،سرکوب جنبش اصالحی 1956
1

مجارستان و  1968چکسلواکی ،و انتقاد سولژنیتسین از «مجمعالجزایر گوالگ» شدت
گرفت ( .) Moyn 2013, p. 133; Whyte 2012نقد کمونیسم سازمانیافته تأثیر مهمی
بر فضای روشنفکری و سیاسی اواخر دههی  70فرانسه داشت .زیرا این احتمال وجود
2

داشت که حزب کمونیست فرانسه  -که اتحاد نزدیکش را با شوروی حفظ کرده بود-
3

از طریق ائتالفش با حزب سوسیالیست با برنامهی «اتحاد چپ» ،در انتخابات 1978
پیروز شود و به کرسی دولت تکیه زند (.)Bourg 2007, p. 251; Christofferson 2004
تا اواخر دههی  ،1970دیگر یک وضعیت «پسا انقالبی» ظهور کرده بود ( Ewald
 )1999, p. 85و سیاست انقالبیگری سازمانیافته به شکل روزافزونی در میان گروههای
4

چپ روشنفکری از اعتبار میافتاد .ژولیان برگ معتقد است که نتیجهی نظری این
وضعیت ،برجسته شدن اخالق بهعنوان راهی برای مفهومپردازی در راستای حل
مشکالت بود« :رفتهرفته اخالق تبدیل به روش ،دیدگاه و چارچوبی ترجیحیافته برای
گالویز شدن با بسیاری از ابعاد زندگی شد :از روابط شخصی (خصوصاً مسائل مرتبط با
1 Solzhenitsyn
)2 Parti Communiste Franc¸aise (PCF
3 Union of the Left
4 Julian Bourg
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میل ،رابطهی جنسی و جنسیت) تا نهادهای مختلف (دانشگاه ،زندان و مراکز روان-
درمانی) تا سیاست (خشونت ،قانون ،و حقوق بشر)» ( .)Bourg 2007, p. 5بااینکه
اخالق ،مفهومی گسترده با زنجیرهای از معانی سیاسی بود ،اما رهاوردش ترک
آرمانگرایی سیاسی ،عقبنشینی از تفکرات و سیاستهای ضد سیستم و بازگشت به
مفاهیم سیاسی لیبرال بود ( ،)Martin 2013, p. 121و حقوق بشر ،شاید موفقترین این
رهاوردها بود .هم زمان با این چرخش به اخالق ،دموکراسی مستقیم نقشی بسیار مهم
در نقد مارکسیسم ارتدکس و ارائهی بدیل برای دستگاههای مفهومی و سیاسی آن ایفا
کرد .گروهی از متفکران ،تحت تأثیر تمایالت ( gauchisteچپروانه) و
( autogestionnaireخودمدیریتی کارگران) در مه  ،68از گونههای سازمانی دموکراتیک
مستقیم حمایت و به همهی انواع سلسلهمراتب سیاسی و سازمانهای بوروکراتیک حمله
کردند .امری که به نقد مارکسیسم ارتدکس بهخاطر شکل سازمانی متصلب ،جزمگرایی
و شکست تاریخیاش در حمایت از جنایتهای دولتی شوروی منجر شد .این نقد جناح
چپ از کمونیسم ،نیروی پیشران یک «برههی ضد توتالیتاریستی» در زیست
روشنفکرانهی فرانسوی بود که نهایتاً منجر به وضعیتی شد که در سال  1977خودش
را نشان داد :نگرانی از اتحاد چپ؛ طیفی از روشنفکران ادعا کردند که بلشویسم و
مارکسیسم گونههای اقتدارگرایانهای از سیاست بودند که موفقیت آنها در فرانسه،
احتمال ایجاد گوالگ را در پی خواهد داشت.)Christofferson 2004( .
برجستهترین و جنجالیترین حامیان این چرخش اخالقگرایانه و مخالف
توتالیتاریسم در تفکرات فرانسوی ،گروه معروف به «فالسفهی جدید» بودند .متفکرانی
مانند  Maurice Clavel ،Bernard-Henri Le´vy ،Andre´ Glucksmannو Christian
( Jambetبسیاری از آنها سابقاً مائوئیست بودند) که واکنششان به امیدهای انقالبی
شکستخورده ،نگاهی بهغایت بدبینانه به سیاست بود .بنمایههای اصلی رویکرد آنها
عبارت بود از «دفاع از حقوق انسان ،نقد امر سیاسی و مصداق دولتیاش ،احیای جایگاه
فرد و روشنفکر ،و تأکید بر اخالق بهمثابه بنیان کنش تاریخی» ( Pharo, in Bourg
 .)2007, p. 245آنها سلطه را محصول اجتنابناپذیر دولت و سیاست میدانستند،
توتالیتاریانیسم را بهعنوان غایت منطق سلطهی سیاسی معرفی کردند ،و جنایات
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استالین را مستقیماً به نظریه و عمل مارکسیسم انقالبی پیوند زدند .بااینکه مقاومت
در برابر قدرت را فضیلت میدانستند ،امکان رستگاری جمعی را رد میکردند و درعوض،
چهرهای دلیر از فرد مخالف و دگراندیش ترسیم میکردند .حقوق بشر نقشی محوری
در این نگرش فلسفی بازی میکرد ،چراکه راهی بهظاهر غیرسیاسی برای حفاظت از
افراد در برابر گرایش ظاهراً گریزناپذیر به سلطه ،که گویی مشخصهی سیاست است،
ارائه میداد (.)see Moyn 2012a, b, p. 293
بااینکه خصومت «فالسفهی جدید» با سیاست ،اشتراکات بسیاری با روایت
«غیرسیاسی» جنبش نوپای حقوق بشر داشت ،اما این ،تنها روایت از حقوق بشر پدید
آمده از وضعیت پساانقالبی اواخر دههی  1970فرانسه نبود .در سال Esprit ،1978
(مجلهی مسیحی شخصگرا با گرایش چپ که زمانی با کمونیست فرانسه  PCFمتحد
شد) با برگزاری مناظرهای با موضوع «آیا حقوق بشر یک سیاست است؟» به موج
روزافزون عالقه به حقوق بشر پیوست ،و کلود لوفور مهمترین و تأثیرگذارترین پاسخ را
به این سؤال ارائه داد .لوفور قبالً در مجلهی «سوسیالیسم یا بربریت» با چپ
مارکسیستی همراه بود ،اما تا اواسط دههی « 1970نظرش را تغییر داد و هر نوع
سیاستی که سازماندهیشده باشد یا بهقدری سلسلهمراتبی باشد که وضعیت
«سلطهگر-تحت سلطه» را ایجاد کند ،رد کرد» (  .)Christofferson 2004, p. 100این
کار او در این زمان ،منعکسکننده ی باور مشترک روزافزونی بود مبنی بر اینکه میان
نظریهی مارکسیستی و اقتدارگرایی سیاسی پیوند مستحکمی برقرار استLefort ( .
 .)1986, p. 251–3با اینحال او برخالف فالسفهی جدید ،این ضدیت با اقتدارگرایی را
نه با گونهای اخالق غیرسیاسی ،بلکه با تأکید بر مبارزهی سیاسی دموکراتیک مستقیم
آمیخته کرد« .سیاست و حقوق بشر» لوفور ،مسیری را در میان تجلیل اخالقی حقوق
بشر و مخالفت دیرین سنت مارکسیستی با حق گشود .در این راستا ،وی بر آن شد تا

 1برنارد هنری لوی بیان داشت که «مارکسیسم را در هر کشوری که دوستدارید ،اعمال کنید .در پایان همیشه
گوالگ پیدا خواهید کرد» .آندره گالکسمن ،با ذرهای زیرکی نظری بیشتر گفت که ریشههای نظری توتالیتاریانیسم
در دولتگرایی متفکران آلمانی است ،از کانت تا مارکس و نیچه« :ایدئالیسم آلمانی برنامهای را تنظیم کرد و قرن
کامالً ماتریالیست ما دارد آن را اجرا میکند».)Glucksmann 1980, in Bourg 2007, p. 289 ( .
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روایت سیاسی مهمی از حق را بهمثابه ابزاری برای مقاومت سیاسی صورتبندی کند.
نگاهی به حق که همچنان خریداران زیادی در نظریهی سیاسی معاصر دارد.
پشتوانهی اصلی تحلیل لوفور ،خوانش او از «مسئلهی یهود» مارکس است ،متنی
که پایهگذار نقد انقالبی حق بود .مارکس ،بهشکلی رسواکننده بیان میکند که ساختار
دوگانهی اعالمیه حقوق بشر و شهروند ،بازتابدهنده همان تقسیمبندی جامعه بورژوایی
به سیاسی و مدنی است :حقهای شهروندی ،متعلق به آنهایی است که در اجتماع
سیاسی مشارکت میکنند و حقهای بشری ،شکل حقوقی-قضایی جامعهی مدنی است
که ساختار اتمیزه شدهی آن ،توسط روابط مبتنی بر مبادله کاال شکل میگیردMarx ( .
 .)1975, p. 229ازخودبیگانگی جامعهی مدنی ،در ساختار اعالمیه عمیقاً نقش بسته
است :پیش فرض گرفتن مفهومی منفی از آزادی ،که پشتیبان حق بر آزادی و حق
استفاده از دارایی شخصی بدون توجه به دیگران است .نگاه به برابری در مادهی سه
اعالمیه ،برابری کامالً صوری در برابر قانون است که در آن «هر انسانی بهاندازهی دیگری
و بهطور برابر ،یک واحد الیتجزی (موناد) خودکفا محسوب میشود» ( Marx 1975, p.
)230؛ و درنهایت ،حق به امنیت «واالترین مفهوم اجتماعی جامعهی مدنی است ،مفهوم
پلیس ،بیانکنندهی این واقعیت است که کل جامعه صرفاً ازآنجهت وجود دارد که
ایمنی شخصی ،حق و مالکیت هریک از اعضایش را تضمین کند» ( Marx 1975, p.
.)230
لوفور بااینکه معتقد به مشکلدار بودن سرشت اتمیستی و غیرسیاسی تفکرات
لیبرال است ،بر آن است که مارکس «خود را زندانی نسخهی ایدئولوژیکی از حقوق بشر
میکند» که نظریه لیبرال ارائه میدهد« ،بیآنکه معنای عملی این حقها را بررسی
کند ودریابد که چه تغییرات ژرفی در زندگی اجتماعی بهوجود میآورند» ( Lefort
 .)1986, p. 248باوجودی که تصویر حقوقی لیبرال دموکراسی ،همبستگی سیاسی افراد
برابر و آزاد است ،حقوق بشر و بهویژه حق آزادی عقیده ،درواقع در بردارندهی «بعدی
از روابط اجتماعی است که در آن ،افراد خواهناخواه در برابر هم قرار میگیرند».
دموکراسی مدرن هم با عینیت دادن به «خأل میان امر نمادین و امر واقع» ،موجب
دگردیسی عمیقی در درونمایهی سیاسی غرب شده است ( .)Lefort 2006, p. 159در
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حالیکه دموکراسی کالسیک و پادشاهی مطلقه ،قدرت را بر معیارهای بیچونوچرایی
چون مبانی فراطبیعی یا زیستشناختی استوار کردند ،منبع نمادین قدرت و مشروعیت
در دموکراسی مدرن صرفاً یک انتزاع است (انسان) .این امر به تفاوتی رفعناشدنی میان
مبنای قدرت ،و هویت خاص آنهایی که در هرزمانی قدرت را در دست دارند ختم
میگردد .اینگونه است که خأل میان امر نمادین و امر واقع گشوده میماند و این،
فراخوانی است به یک مبارزهی سیاسی دموکراتیک :آنگونه که لوفور مینویسد ،حقوق
بشر «به فراسوی هر نوع صورتبندی خاصی میرود که به آن داده میشود؛ و این یعنی
هر صورتبندی خاصی از آن ،خود فراخوانی است به صورتبندی مجدد آن» ( Lefort
.)1986, p. 258
لوفور معتقد است که آمیزهای از جامعهی مدنی متکثر و شکل نامتعین حق ،در
قلب تاریخ منازعات سیاسی مدرن رخنه داشته است:
«از شناسایی حق اعتصاب و تشکیل اتحادیههای کارگری ،تا حق اشتغال و تأمین
اجتماعی ،عرصهی تاریخی بوده است که با اتکا به حقهای بشری ،به مرزهایی که
دولت ،خود را درونشان تصور میکرده ،حمله برده است .تاریخی که همچنان گشوده
است» (.)Lefort 1986, p. 258
به نظر لوفور ،منازعات سیاسی اواخر دههی  60و ( 70علیرغم گفتاری که اغلب،
آشکارا مارکسیستی بود) نتوانست خود را با شمایل انقالبی مارکسیسم کالسیک
همراستا کند که در آن پرولتاریا سوژهی انقالبی است که دولت را بهمنظور تغییر شکل
مناسبات تولید تسخیر میکند .در عوض ،تیپ سیاستی که از مه  68برآمد ،طیفی از
اقلیتهایی را همراه کرد که معتقد بودند زمانهی تعهد متقابل اجتماعی به سر آمده و
شناسایی حقهای بشری ،تنها راه چاره وضعیت ناعادالنهی حاضر است ( Lefort 1986,
 .)p. 262برای مثال ،حق اشتغال ،خواستهی کسانی بود که از شغلشان کنار
گذاشتهشده بودند و تجربهی این آسیب را ،که به از بین رفتن حقوق اجتماعی منتهی
می شود ،از سر گذرانده بودند .این خواسته ،در وضعیت سیاسی پیرامونش ،متشکل از
دولت و قدرتهای اجتماعی « ،انبوهی از عناصر ظاهراً متمایز اما به لحاظ شکلی بیشتر
و بیشتر وابسته به یکدیگر» ،مداخله میکند .تقاضای حق بر اشتغال« ،حضور قدرت
اجتماعی را در فضاهایی آشکار میسازد که پیش از آن تقریباً نامرئی بوده است»
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( )Lefort 1986, p. 263و پتانسیل درهم پاشیدن روابط موجود قدرتهای اجتماعی را
دارد ،که توسط پیکرهی مستحکم دولت و سرمایه برقرار شده است.
پس بنا بر نظر لوفور ،شکست پروژهی انقالبیگری در قرن بیستم ،و تعدد مبارزات
سیاسی به تأسی از  ،1968نشاندهندهی این است که سیاست و نظریهی چپگرا نباید
سعی کند مدلهای دگرگونکنندهی سوسیالیستی را بر سیاست معاصر تحمیل کند:
در عوض ،باید به صدای مبارزات ستمدیدگان گوش دهد تا به ضوابط جدید و
دموکراتیک امر سیاسی پی ببرد .خواستههای برآمده از جامعهی مدنی در این زمان ،نه
در پی دگرگونی انقالبی سیاست و جامعه ،بلکه به دنبال عمیقتر کردن محتوای
دموکراتیک مدرنیته ،با مداخله و بازسازی شبکهی روابط قدرت است ،تا برخوردهای
ناعادالنه با آدمیان ،شناسایی و جبران گردند ( .)Lefort 1986, p. 262حق ،نقشی
محوری در این مبارزات ایفا میکند؛ بهگونهای که مقولهای اساسی برای مفهومپردازی
و صورتبندی مطالبات و افشای رنجهای نارواست« :ایدهی مشروعیت و بازنمایی امر
جزئی» در طیف گستردهای از این مبارزات قابلمشاهده است که نشانگر «تأثیر نمادین
مفهوم حق» است (.)Lefort 1986, p. 264
حقوق بشر و سیاست ارتجاعی
وقتی سنت انقالبی با پرچم سرخ برافراشتهاش از رمق افتاد ،لوفور این پیروزی
نظری حقوق بشر و پتانسیل دموکراتیکش را ستایش کرد .بحران جناح چپ ،که
مشخصهی چپ انقالبی فرانسه در دههی  1970بود ،با فروپاشی دیوار برلین و سپس
پردهی آهنین در سالهای  1989و  ،1992تبدیل به پدیدهای جهانی شد .فرانسیس
فوکویاما اعالمیهی معروف «پایان تاریخ» را به دلیل «فقدان بدیل عملی نظاممند برای
لیبرالیسم غربی» صادر کرد ( ،)Fukuyama 1989و بیان داشت که مسیر آیندهی
سیاست ،پذیرش تدریجی و همگانی ایدهی لیبرال ،از طریق جهانیشدن مدلهای
سیاسی دموکراتیک لیبرال و بازارهای سرمایهداری است ( .)Fukuyama 1989روایت
فوک ویاما از پایان تاریخ ،اگرچه مورد انتقادهای فراوانی قرار گرفت ،اما تسخیرکنندهی
روح زمانه ،در عصر پس از جنگ سرد بود :ازهمپاشیدگی سوسیالیسم واقعاً موجود،
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همزمان شد با عقبنشینی مارکسیسم سازمانیافته ( )Hay 1999, p. 152و مفهوم
ایدئولوژی و تغییر انقالبی ،درنهایت تبدیل به بخشی از بازنمایی ایدئولوژیک
سرمایهداری نولیبرالی شد که در حال جهانیشدن بود .حقوق بشر در تصویر سیاسی
این آرمانشهرگرایی لیبرال نقشی محوری داشت :همانطور که ژاک رانسیر اشاره
میکند« ،حقوق بشر بهمثابه اساسنامهی جنبش مقاومتناپذیری ظاهر گشت که بنا
بود به یک جهان پساتاریخی صلحآمیز بینجامد» ( .)Rancie`re 2004, p. 297با اینحال
فرایند جهانی سازی با شتابی که بانیان آن انتظار داشتند پیش نرفت :تا اواخر دههی
 ،1990قلمرو جهان پساتاریخی «بدل به صحنهای شد برای فوران ستیزها و
سالخیهای قومی ،بنیادگراییهای دینی یا جنبشهای نژادی و بیگانههراس» و «حقوق
بشر ،حقوق بیحقوقان از آب درآمد ،حقوق آن مردمی که از خانه و سرزمینشان بیرون
رانده شدند و در معرض تهدید و دهشت کشتار قومی قرار گرفتند» ( Rancie`re 2004,
 .)p. 297–8در پاسخ ،نظریهی انتقادی بار دیگر مسئلهی «حق» را زیر ذرهبین قرار داد:
در این راستا ،اکنون آثار دو تن از اندیشمندانی را که در واکنش به دگردیسی چشمانداز
سیاسی جهان در عصر پساتاریخ ،به تفکر در باب سیاست حقوق بشر پرداختند ،بررسی
میکنیم :آلن بدیو و جورجو آگامبن.
آلن بدیو را شاید بتوان متخاصمترین مخالف حقوق بشر در نظریهی قارهای سیاسی
معاصر دانست .آنجا که بسیاری از 68یهای سابق ،بعد از شکست چپ انقالبی تبدیل
به توجیهگران لیبرال دموکراسی شدند یا به دیدگاه سیاسی بیخطر و اصالحطلبانهتر
از آنچه زمانی مدعیاش بودند رضایت دادند ،بدیو مستمراً پارلمانتاریسم سرمایهساالر
و دل کندن از آرمانهای انقالبی در تفکر و سیاست فرانسوی را محکوم میکرده است.
از دههی  1980او مینویسد که «ما شاهدان شکلی قهقرایی از فرجام ذات سرمایهداری
هستیم» ( )Badiou 2012, p. 14که شرارت و دیوسیرتی آن را حتی مارکس هم
پیشبینی نکرده بود .در وضعیتی بسیار دور از تصورات کسانی که دموکراتیکتر شدن
جامعهی مدنی را انتظار میکشیدند ،فرسودگی مارکسیسم انقالبی همزمان شد با
پیروزی چشمگیر پروژهای ارتجاعی که بسیاری از دستاوردهای انقالبی قرن بیستم را
به عقب برگرداند .این امر ،بنا بر ادعای بدیو« ،استقرار مجدد ایدههای ارتجاعی»  -که
حقوق بشر نیز در میانشان بود -را ممکن ساخت «که پس از سالهای سرخ (-1960
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 )1968رخ داد ،درست همانطور که دههی  1850نیز بهواسطه بازگشت و استقرار
مجدد نظام ضدانقالبی سالهای  1840-1815ممکن شد ،همانی که در پی انقالب
کبیر فرانسه  1794-1792آمده بود.)Badiou 2012, p. 14( .
بدیو جامعترین گزارش از دیدگاهش در باب حقوق بشر را در کتاب اخالق ارائه داد
که در سال  1993در فرانسه منتشر شد و نقدی گزنده بر چرخش اخالقی تفکر
فرانسوی وارد میکرد 1.منطقی که بر مبنای متداول اخالق شکل گرفته است ،شر را
بر خیر مقدم می داند .حقوق بشر «حق انجام کارهای غیرشرورانه است :حق در امان
بودن از تهدید و آزار جانی ... ،بدنی  ...و هویتی – فرهنگی» ( .)Badiou 2001, p. 9در
یک چنین پیکرهی مفهومی ،محتوای خیر ،صرفاً از راه شناخت شر و جلوگیری از وقوع
آن میگذرد .شری که بهصورت پیشینی تعریف شده است (مانند تعرض جانی ،بدنی یا
هویتی – فرهنگی) .این منطق ،پیشبرندهی سیاست بشردوستانهی امروز است که بنابر
آن ،غرب نقش تشخیصدهندهی رنجهای بشری و متوقفکنندهی آنها «به هر طریق
ممکن» را بازی میکند (همان) ،آنها را ابژهای برای «مداخله» و جنوب جهانی را
دریایی از آشفتگی و انفعال میبیند .این تقسیمبندی سوژهها به کنشپذیر و کنشگر،
اثرات بسیار مهمی را در پی دارد :غرب را بهعنوان نماد فضیلت و حافظ قربانیان از گزند
خشونت نشان میدهد ،با بازنمایی جوامع خارجی بهصورت قرارگاه رنجها و مشکالت،
موجب پنهان شدن مشکالت سیاسی غرب میشود ،با نادیده گرفتن نقش محوری
امپریالیسم و استعمار و تأکید بر مبارزهی ظاهریاش ،بر همدستی غرب در پیدایش
این مصایب سرپوش میگذارد؛ و آنهایی را که تحت ستم و بیعدالتی هستند  ،با
تبدیل کردنشان به دریافتکنندههای صدقات غرب ،از کنشگری سیاسی بازخواهد
داشت .بنابراین ،گسترش مداخلهی بشردوستانه:
«پس از چندین دهه نقد جسورانهی استعمار و امپریالیسم ،مقارن با این
خودپسندی شرمآور غرب و اصرارش بر این نکته میشود که سیهروزی جهان سوم

 1درواقع ،او یک نوع اخالق انقالبی را در برابر اخالق غالب مطرح میکند.
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ناشی از بیکفایتی و سفاهت خود آنها و در یک کالم ناشی از آن است که آنها مادون
انساناند» (.)Badiou 2001, p. 13
نقد بدیو به حقوق بشر ،پژواک صدای مارکس است ،وقتی میگوید حقوق بشر
دربردارندهی «کیش آزادی است (که البته شامل آزادی کسبوکار ،آزادی مالک بودن
و نیز ثروتمند شدن میشود که تضمینکنندهی همه آزادیهای دیگر است)» ( Badiou
 . )2010, p. 2پس در نظر بدیو ،ساختار مفهومی حقوق بشر ،مبتنی بر جامعهی مدنی
سازمانیافته از طریق مبادالت کاالیی است و این امر به این معناست که توفیق سیاسی
حقوق بشر به طبیعی جلوه کردن شیوهی کاپیتالیستی تولید کمک کرده است .این
ادعا که رابطهای بنیادین میان کامیابی سرمایهداری معاصر ،با آزادی اقتصادی مندرج
در فهرست حقهای بشری وجود دارد ،علیرغم جذابیت و قابلتوجه بودن آن ،جایگاهی
مختصر و حاشیهای در نقد بدیو دارد .درواقع ،علیرغم اینکه رابطهی سرمایهداری و
حق ،دغدغهی دیرین مارکسیسم بوده است ( )Marx 1975; Pashukanis 1980این امر
یکی از جنبههای کمتر موردتوجه قرار گرفته در نقد نظریهی پسامارکسیستی به
مقولهی حق است و این نظریه ،بیشتر تمایل دارد که بر رابطه میان حقوق بشردوستانه
و خشونت دولتی تمرکز کند.
سالح نیرومندتر بدیو در انتقاد از رابطهی کامیابی کاپیتالیسم و هژمونی حقوق بشر،
نقشی است که حقوق بشر در تضعیف تفکرات نیرومندتر رهاییبخش دارد .گفتار
قانونگرایی لیبرال ،جایگاهی محوری در نقد ضد توتالیتاریستی تفکر چپ داشته است:
بخشی از آنچه که نازیسم و استالینیسم را شبیه به هم میکند ،نقض گستردهی حقوق
1

فردی و حاکمیت قانون از سوی هر دو است .مارکسیسم عمدتاً یک هدایتگر به سمت
توتالیتاریانیسم بهحساب میآید :همانطور که دیدیم لوفور بر این عقیده است که این
امر ،ناشی از قصور ظاهری مارکس در پرداختن به امر سیاسی است؛ مورخ مارکسیسم،
2

3

لشک کوالکوفسکی معتقد است که کلیتسازی و دیدگاه «کلگرای» مارکس به
 1برای مثال ،ویرانی قانون ،نقشی محوری در تحلیل آرنت از توتالیتاریانیسم دارد .اگرچه تسلط کامل ،مشخصهی
اصلی توتالیتاریانیسم است ،اما ویرانی قانون و حق ،بخشی ضروری از این فرایند است (.)Arendt 1968
2 Leszek Kolakowski
3 Holistic
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بشریت ،مستقیماً موجب تقویت پروژهی سیاسی توتالیتاریستی در «نابود کردن زندگی
شخصی و تقلیل انسان به واحدهای کامالً قابلمبادله در فرایند تولید» گردید
( .)Kolakowski 1983, p. 92اگر نقض حقوق بشر ،معرف توتالیتاریانیسم است ،پس
حمایت از آن ،عالج این شر است :بدیو این موضع را اینچنین خالصه میکند« :حاال
که فرضیهی کمونیسم در تمام جهان شکست خورده است ،پس صرفاً یوتوپیایی است
تبهکارانه که میبایست جای خود را به فرهنگ حقوق بشری بدهد» ( Badiou 2010,
 .)p. 2پس ضد توتالیتاریانیسم ،همانند گفتمان بشردوستانه ،از طریق برقرار کردن
تقابل با یک «دیگری» سیاسی که به حقوق بشر احترام نمیگذارد ،در خدمت
مشروعیتبخشی به پارلمانتاریسم سرمایهساالر برمیآید .این موضع ،همچنین با
رویکردی که «خیر» را[ ،صرفاً] بهمثابه وسیلهی ممانعت از «شر» میبیند ،تقویت
میشود .رویکردی که تحت لوای این نگاه است که هر تالشی برای تغییر بنیادین جهان
در پرتو یک دیدگاه ایجابی از خیر ،بهخودیخود منجر به شر میگردد:
«هر تالشی برای گردآوردن مردم بر پایهی تصور مثبتی از خیر و باالتر از آن،
"انسان" را به چنین اقدامی شناختن ،خود سرچشمهی حقیقی شر خواهد بود .این
حرفی است که در پانزده سال گذشته مرتباً به خوردمان دادهاند :میگویند هر اقدام
انقالبی که "آرمانی" بهحساب آید به فاجعهی توتالیتاریانیسم خواهد انجامید .هرگونه
خواست عدالت و برابری سرنوشتی شوم خواهد داشت .هرگونه خواست جمعی خیر،
تولید شر میکند» (.)Badiou 2001, p. 13
نتیجهی سیاسی این تحرکات ضد توتالیتاریانیستی حقوق بشر ،از بین بردن
افقهای سیاسی ،توجیه مناسبات فعلی قدرت بهعنوان کمترین شر ،و مسدود کردن راه
هر تالش برای تغییر بنیادین جهان ،با قالببندی آن بهعنوان گامی بهسوی فالکت
خواهد بود.
جورجو آگامبن ،در کنار بدیو ،جنجالیترین منتقد حقوق بشر در نظریهی
پسامارکسیستی معاصر است و مانند بدیو ،هدفش را صراحتاً نقد روایت اخالقی
فالسفهی جدید و جنبش حقوق بشر از حق ،میداند ( .)Agamben 1998, p. 127بنا
بر نظر آگامبن ،مشکل اصلی این نگاه به حق این است که به مهمترین نقشی که در
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مدرنیتهی سیاسی ایفا کرده است –توجیه قدرت دولت ،بهجای محدود نمودنش-
نمیپردازد .آگامبن در تحلیلش از اعالمیهی حقوق بشر و شهروند ،مانند مارکس ،به
این نکته توجه میکند که حقهای اعالمشده ،ظاهراً هم برای شهروندان است و هم
برای بشر در معنای کلی .وی معتقد است که چهرهی انتزاعی و جهانشمول بشر ،یک
تجسد مدرن از حیات برهنه است .این تصویری پرتکرار در تفکر غربی است که وجود
بشر را پیش از تعلق آن به امر سیاسی ،مفروض میگیرد ،و نیز [تصویری پرتکرار] در
سیاست غربی ،که جمعیتهایی تولید میکند که از سپهر سیاسی طرد میشوند .در
جهان کالسیک ،حیات برهنه در ایدهی حیات طبیعی ( )zoeحضور مییافت ،که به
قلمرو داخلی و خصوصی ( )oikosاختصاص داشت و وظیفهاش تولیدمثل و مراقبت بود،
و در تقابل با حیات سیاسیِ کنش و گفتار عمومی ( )bios politikosقرار داشت که در
شهر  polisرخ میداد .این تقابل مفهومی ،در تمایزی سیاسی میان شهروندان ،که قادر
به مشارکت در شهر بودند و بردگان ،زنان و فرزندان که از سیاست طرد شده بودند،
بازتاب مییافت .اندیشهی سیاسی مدرن ،تمایز کالسیک میان حیات و سیاست را از
بین برد ،و به جای منابع متعالی و سنتی مشروعیت دولت ،قدرت دولت را بر مبنای
حفاظت از حیات شهروند توجیه کرد .تحولی که توسط اعالمیهی حقوق بشر و شهروند،
تبدیل به مبنای دموکراسی مدرن شد .این امر ،دو مشکل عمیق ایجاد کرد :اول ،نقشی
مهم و ایجابی در توسعهی آنچه میشل فوکو زیست-سیاست مینامد ایفا نمود؛ دوم،
دموکراسیهای مدرن ،امروزه اشکال نوین و بسیار شدیدی از طرد سیاسی ایجاد کردهاند
که ساختار مفهومی حقوق بشر ،ناتوان از پرداختن به آنهاست.
فوکو معتقد است که مدرنیتهی سیاسی شاهد پدیدار شدن تکنیکهای جدید
«زیست-سیاست» قدرت است که در پی پرورش حیات افراد و جمعیتها است ،و
پیامدش ،رجعت قدرت قضایی به جایگاه خود در «کشتن یا زنده گذاشتن» است.
( )Foucault 1978, p. 138آگامبن بیان میکند که سیاسی کردن حیات در قانون و
اندیشهی سیاسی مدرن ،در «بنیان فعالیت پنهان زیست-سیاسی دموکراسی مدرن»
نهفته است .)Agamben 1998, p. 124( .باوجود قوت این استدالل ،آگامبن ،ورای اشاره
به همراستا بودن نظریه و عمل دموکراسیهای غربی در سیاسی کردن حیات ،شواهد
چندانی برای آن ارائه نمیکند .باوجوداین که در اینجا فرصت بررسی عمیق رابطهی
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درهمتنیدهی حق و زیست-قدرت را نداریم ،تردید چندانی نیست که آگامبن قدری
اغراق کرده است؛ بهویژه با توجه به تبارشناسی موشکافانهای که فوکو از لوازم تکنیکی
و گفتمانی توسعهی زیست-قدرت ارائه میدهد .با اینحال ،میتوان با اطمینان بیان
داشت که سیاسی کردن حیات در نظریهی دموکراسی مدرن ،منبع هنجاری الزم را
برای مشروعسازی سیطرهی قدرت بر زندگی مهیا میکند .درواقع ،خود فوکو به این
نکته تلویحاً اشاره داشته است؛ آنجا که نشان میدهد فجایای مصیبتبار دولتها در
قرن بیستم ،به معنای گسترش همهجانبهی قدرتی است که بر مبنای نقش دولت در
حفاظت از جان شهروندانش توجیه میشود:
«دیگر جنگها نه به نام حاکمی که باید از او دفاع شود ،بلکه به نام هستی همگان
انجام میگیرد؛ همهی مردم فراخوانده میشوند تا بهنام ضرورت زندگی و زندهماندن،
یکدیگر را بکشند» (.)Foucault 1978, p. 137
آگامبن نقد دوم و دقیقتر خود از حقوق بشر را از خالل خوانش نوشتهی هانا آرنت
با نام «افول دولت-ملت و فرجام حقوق بشر» ارائه میدهد .دغدغهی آرنت نسبت به
حقوق بشر این است که حقهای قانونی ،وابسته به عضویت در یک اجتماع سیاسی
هستند و اینگونه ،آنهایی که از حقوق شهروندی محرومند و چیزی جز حقوق بشر
برای حفاظت از خود ندارند ،بی هیچ حقی رها شدهاند .از زمان جنگ جهانی اول،
بخشهای زیادی از جمعیت جهان ،درنتیجهی سلب حق از شهروندان به دالیل سیاسی،
خود را بیرون از اجتماع سیاسی یافتند ،و شمار زیادی از پناهجویان ،از کشورهای خود
گریختند .از نظر آگامبن ،این انبوه افراد بیدولت ،نمایانگر داستانی است که در دل
ساختار مفهومی مدرنیته سیاسی نهفته است« :متولد شده ،بالفاصله به ملت بدل
میشود ،آنگونه که هیچ وقفه و فاصلهای نباید میان این دو باشد» ( Agamben 1998,
 .)p. 128ساختار مفهومی اعالمیهی حقوق بشر فرانسه این را پیشفرض میگیرد که
هر فردی ،هم زمان هم «بشر» است و هم «شهروند» ،زیرا هرکسی در درون یک ملت
خاص زاده میشود ،و هر یک از این ملتها با دولتی معرفی میشود که اعضای آن ملت
را شهروندان خود میداند .چیزی که سیاست معاصر ،با جدا کردن «بشر» از
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«شهروند»بهمثابه دو موجود مجزا ،دروغ بودنش را اثبات کرده است ( Agamben 1998,

.)p. 131–2
از زمانی که آرنت دغدغه ی خود را نسبت به ناکافی بودن حقوق بشر بیان کرد،
شماری از کنشگران سیاسی و برخی سازوکارهای حقوقی سر برآوردند و تالش کردند
از حقوق بشر حمایت کنند .بااینحال ،آگامبن بر این عقیده است که بیفایده بودن این
کارها واضح است ،چراکه این قبیل سازوکارها ،از تحلیل عمیق و ساختاری که برای
فهم و مواجههی مناسب با موضوع نیاز است ،عاجزند و ازاینرو ،نمیتوانند به مشکالتی
بپردازند که ادعای پرداختن به آن را دارند .برای مثال ،نهادهای بشردوستانهی معاصر،
در برخورد با بحران انبوه افراد بیدولت ،در پی به تحرک واداشتن حقوق بشر هستند
تا بتواند «حیات برهنهای را که هرروز بیشتر و بیشتر به حاشیهی دولت-ملتها رانده
می شوند ،بازنمایی و حفاظت کند تا شاید نهایتاً در یک هویت ملی جدید ،از نو
ساماندهی شوند» ( .)Agamben 1998, p. 133بنابراین ،گفتمان بشردوستانه با تالش
برا ی دادن حق قانونی شهروندی یا اقامت دائمی ،در پی ادغام مجدد آنهایی است که
از نظام دولت-ملت حذف شدهاند .و تا زمان تحقق این امر ،حقوق بشر به کار گرفته
میشود تا با ارائهی هنجارهای اخالقی در مورد نحوهی رفتار دولتها با آنهایی که
حقهای قانونی قابل اجرایی ندارند ،شکافهایی را که در زمینهی حمایت قانونی از این
افراد وجود دارد ،درز بگیرد .اینگونه است که حمایت از افراد بیدولت ،به نام این
هنجارهای حقوق بشری ،به دولتها و سازمانهای غیردولتی واگذار میشود (که مطابق
با میل خود ،بر اساس تکالیف معاهداتی یا از طریق سازمانهایی نظیر کمیساریای عالی
پناهندگان سازمان ملل عمل میکنند) .آگامبن معتقد است که این سازمانها و
دولتها ،ثابت کردهاند که «علیرغم استناد پر طمطراقشان به حقهای "مقدس و
سلبناشدنی" بشر ،از حل مشکل و حتی مواجههی درست با آن ،مطلقاً ناتواناند»
( .)Agamben 1998, p. 133و دلیل این امر ،تفکیک مسائل ساختاری و سیاسی از
مسائل بشردوستانه است :کمیساریای عالی پناهندگان مأموریت «صرفاً بشردوستانه و
اجتماعی» دارد ،و آگامبن تأکید میکند که سازمانهای غیردولتی که درگیر با مسائل
بشردوستانه هستند ،با قصور در پرداختن به عوامل سیاسی ایجادکننده بیدولتی ،در
همدستی با قدرتهای دولتی عمل میکنند (.)Agamben 1998, p. 133–4
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چشمانداز سیاست حقوق بشر در عصر پایان تاریخ
تا اینجا نشان دادم که سنت حقهای بشری ،در وضعیت «پسا انقالبی» اواخر
دههی  1970فرانسه بهعنوان مسئله محوری تفکر سیاسی قارهای (از نو) سر برآورد.
برجستهترین و البته جنجالیترین مدافعان حقوق بشر در این زمان« ،فالسفهی جدید»
بودند که حق را بهمثابه معیاری میدیدندکه بر قدرت گریزناپذیر سیاسی ،و افراطیترین
شکلش یعنی همان توتالیتاریانیسم ،قیدوبندهای اخالقی میزند .با اینحال ،این تنها
دیدگاه به حقوق بشر در آن بستر تاریخی نبود ،و کسانی هم بودند که در پی پاسداشت
حقوق بشر بهمثابه وسیلهای برای کنش سیاسی بودند تا بتوانند در برابر روایتهای
غیرسیاسی و فردگرایانه از حق ،که هم در تعریف و تمجیدهای لیبرالیستی و هم در
نقدهای مارکسیستی قابلمشاهده بود ،مقاومت کنند .اما همین روایت فردگرا و اخالقی
از حقوق بشر بود که فصل مشترک جنبشهای اولیهی حقوق بشر با فالسفهی جدید
بود و در طول  30سال گذشته نقش مهمی هم در سیاست جهانی داشته است ( Moyn
 .)2012a, bدرواقع ،مسیر سیاسی نظم پسا-تاریخ ،چنان جالل و جبروت تصنعی به
حقوق بشر بخشید که منتقدان رادیکال را به تحرک واداشت و همین شد که تا اوایل
دههی  ،1990شمار زیادی از فالسفهی سیاسی قارهای ،بار دیگر برای حمله به حقوق
بشر به خط شدند .حاال سؤال این است که آیا این منتقدان ،که روایت غیرسیاسی
حقوق بشر را که توسط قدرتهای دولتی برای توجیه خشونتشان مورد استفاده قرار
میگیرد هدف قرار دادهاند ،چیزی هم برای عرضه ،مثالً عالوه بر آن نوع سیاست
دموکراتیک حقوق بشری که موردحمایت لوفور بود ،دارند؟ به بیان دیگر ،آیا حقوق بشر
همچنان میتواند نیرویی برای سیاست رهاییبخش و دموکراتیکی باشد که روزگاری
به آن امید بود؟ برای پرداختن به این سؤال ،اکنون به یکی از متأخرترین دفاعهایی که
از سیاست حقوق بشری شده است رجوع میکنیم :مقالهی ژاک رانسیر در سال 2004
با نام «چه کسی سوژهی حقوق انسانها است؟».
نقد جورجو آگامبن بر حقوق بشر ،بحثهای ادامهدار زیادی را موجب شد ( Patton
2007; Laclau 2007; Whyte 2009; Gu¨ndog˘du 2012; Lechte and Newman

 )2012اما این ژاک رانسیر بود که مؤثرترین و جدیترین نقد به موضع آگامبن را
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صورتبندی کرد؛ و استدالل وی ،چیزی بسیار فراتر از صرف بازتاب سیاست حقوق
بشر دموکراتیک لوفور بود .رانسیر نسبت به هر تالشی برای سیاستزدایی از حقوق
بشر ،موضعی عمیقاً انتقادی دارد؛ و این بدین معناست که وی هم نسبت به نگاه
فالسفهی جدید به حقهای بشری بهمثابه معیارهای اخالقی غیرسیاسی و بیچونوچرا
موضعی خصمانه دارد ،و هم نسبت به نقدهایی مانند نقد آگامبن که حقها را خالی از
هر محتوای سیاسی می کنند .دفاع وی از سیاست حقوق بشر برمبنای روایتی از امر
سیاسی است که از خالل رابطه میان رژیم «پلیسی» و رخدادی سیاسی که در آن
شکاف ایجاد میکند ،پایهگذاری میشود .در نظر رانسیر ،منظور از پلیس ،نیروهای
امنیتی نیست ،بلکه منظور« ،تقسیم امر محسوس» است که اجتماع را بهعنوان «مجموع
اجزاء آن» تعریف میکند« ،مجموع گروهها و ویژگیهایی که هر یک از این گروهها
حامل آناند» ( .)Rancie`re 2004, p. 305از منظر پلیس ،یگانه سیاست ،سیاست هویت
است .زیرا رژیم پلیسی «مشخصهاش فقدان یک خأل یا متمم است :بر این اساس ،جامعه
متشکل است از گروههایی که خود را وقف شیوههای مشخص فعالیت کردهاند،
مکانهایی که این فعالیتها صورت میگیرند ،و شیوههایی از بودن که متناظر با این
مشغلهها و مکانهاست» ( .)Rancie`re 2001اینگونه محاسبهی اجتماع ،خود منجر
به نوعی تقسیمبندی «میان آنچه قابلرؤیت است و آنچه نیست ،و آنچه قابلشنیدن
است و آنچه نیست» خواهد شد ( .)Rancie`re 2001سیاست ،لحظهای است که این
مرزها از سوی «بخشهای بدون سهم یا بهحساب نیامدهها» مورد اعتراض قرار میگیرد
(همانهایی که با تقسیم بنیادین امر محسوس ،حذف و نامرئی میشوند) و منجر به
1

اختالفنظری میشود که با یکی کردن دو جهان ،حذفشدهها را نمایان میکند (برای
مثال ،مبارزات کارگری نمایانگر جهانی است که در آن کارخانه یک فضای عمومی در
رژیم بورژوایی است .رژیمی که کارخانه برایش فضایی کامالً خصوصی است).
حقوق بشر ازنظر رانسیر ابزاری مفید در به صحنه آوردن اختالفنظر است ،زیرا
آزادی و برابری مورد ادعایش «گزارههایی متعلق به سوژههایی معین نیستند .این
گزارههای سیاسی ،موجب مناقشاتی میشوند در باب اینکه محتوایشان دقیقاً چیست
1 dissensus
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و دغدغهشان معطوف به چه کسانی و در چه مواردی است»
 .)303سوژهی حقوق بشر ،یک فرد یا جمع دارای یک هویت مشخص نیست ،بلکه این
سوژه از خالل مبارزات سیاسی جمعی است که ایجاد میشود« ،یک فرایند سوژهشدن
که بر فراز شکاف بین دو شکل حقوق بشر ،پلی میزند» (.)Rancie`re 2004, p. 302
مشخصهی بنیادین تاریخ سیاسی دموکراسیهای لیبرال مدرن ،شکافی است که میان
همگانی بودن ظاهری حقهای بشری و واقعیت وجود دارد .واقعیتی که در آن مرد
متمول سفید بهرهمند از حقوق کامل شهروندی که میتواند در فضای سیاسی مشارکت
کند ،وضعیتی کامالً مجزا از بردگان ،زنان ،کارگران ،و اقلیتهای نژادی دارد که بهعنوان
افراد بیگانه یا کامالً محصور در فضای اجتماعی تلقی میشوند .از همین رو ،اگرچه
ممکن است بهحساب نیامدهها و بخشهای بیسهم ،از حقوق شهروندی حذف و طرد
شوند ،اما میتوانند بر مبنای آزادی و برابری اعالمشدهای که دارند ،در نظم امر محسوس
شکاف بیندازند و خودشان را مرئی کنند .بنابراین حقوق بشر «حقوق آنانی است که
فاقد حقوقیاند که حق ایشان است ،و واجد حقوقیاند که حق ایشان نیست»
(.)Rancie`re 2004, p. 302
استدالل رانسیر در باب سیاست حقوق بشر با اشتیاق فراوان از سوی مفسرانی که
دغدغهی مبارزات سیاسی گروههایی را داشتند که توسط جوامعشان حذف و نامرئی
شدهاند ،مطرح شد .)Schaap 2011; Ingram 2008( .منتقدان معاصر حقوق بشر نیز
استدالل رانسیر را دفاعی از سیاست حقوق بشر بهحساب آوردند :مثالً ،کاستاس
دوزیناس معتقد است که «رانسیر در حقوق بشر نمونهای مناسب از سیاست رادیکال
مدنظرش را پیدا میکند» .)Douzinas 2010, p. 82( .با اینحال باید به این نکته توجه
شود که اگرچه رانسیر بر اهمیت حقوق بشر بهمثابه ابزاری سیاسی تأکید میکند ،اما
نسبت به چشم انداز سیاست حقوق بشر نگاهی تردیدآمیز دارد .او به این نکته اشاره
میکند که درنتیجهی اجماع سیاسی که نسبت به مدیریت تکنوکراتیک بهوجود آمده،
فضای سیاسی درون دولت-ملتها در حال محو شدن است:
«جدالها[ی سیاسی] تبدیل به مشکالتی میشوند که متخصصان آزموده باید
حلوفصل شان کنند و منافع گوناگون از طریق مذاکره بر سر آنان به سازگاری برسند.
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اجماع ،بهمعنای بستن فضاهای اختالفنظر از طریق پر کردن فاصلهها و وصله زدن
شکافهای ممکن بین نمود و واقعیت ،یا قانون و واقعه است» ( Rancie`re 2004, p.
.)306
بنابراین رانسیر معتقد است که در این افق سیاسی بعید است که حقوق بشر کاری
از پیش ببرد ،زیرا از سوی بخشهای بدون سهم ،به تحرک واداشته نخواهد شد تا بتواند
آفرینندهی لحظههایی از شکاف سیاسی باشد .با بیمصرف شدن در کشورهای
پیشرفتهی سرمایه داری ،حقوق بشر تبدیل به حقوق بشردوستانه ،و کاالیی صادراتی
شده است ( .)Rancie`re 2004, p. 307این جریان نهایتاً منجر به سیاستزدایی از
حقها نیز میشود :زیرا نظم بینالمللی دولت-ملتها فضایی سیاسی ایجاد نمیکند و
بخش بیسهم و حساب نیامدهی جامعه که توسط این نظم تولید میشود ،نمیتواند
ادعاهایش را به نام حقهای بشریاش طرح کند .پس بنا بر نظر رانسیر ،بحران فضای
سیاسی دولت-ملتها در عصر پساتاریخ ،مطالبه و درنتیجه سیاسیکردن حقهای
جهانشمول را بهطور فزایندهای دشوار میکند ،و در فقدان چنین کنشهایی ،حقوق
بشر تبدیل به حقوق بشردوستانهای شده است که نظامیگریها و استعمارگریهایی را
که در شکل مداخلهی بشردوستانه انجام میشود ،توجیه میکند.
سیاست حقوق بشر در وضعیت بحرانی کنونی
در مقدمهی یکی از شمارههای ویژهی مجلهای که اخیراً به بحث سیاست حقوق
1

بشر اختصاص یافته بود ،زاخاری مانفردی ابتدا گزارش مختصری از انتقادهایی که
اخیراً به حقوق بشر وارد شده ارائه میدهد و سپس بیان میکند که «در جناح چپ،
تعداد کسانی که حاضرند دفاع هرچند کوچکی از حقوق بشر بکنند ،بسیار معدود است»
( .)Manfredi 2013, p. 6کاستاس دوزیناس ،شرح مشابهی از وضعیت حقوق بشر در
نظریهی انتقادی معاصر ارائه میدهد و اشاره میکند که در دهههای  1980و ،1990
متفکران سابق مارکسیست را میدیدیم که از حقوق بشر استقبال میکردند ،اما سپس
با بازگشت نظریهی انتقادی« ،سوءظن نسبت به اخالقگرایی و بشردوستی بیمحتوای
1 Zachary Manfredi
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دموکراسی لیبرال ،دوباره جان گرفت» ( .)Douzinas 2010, p. 81در مقابل ،ازنظر من
علیرغم اینکه نظریهپردازان پسا-مارکسیست در نقد دیدگاه لیبرال و سیاست حقوق
بشر با هم متحدند ،با اینحال در زمینهی پاسخ سیاسی و نظری مناسب به این
مشکالت ،باهم اختالفنظر دارند .شکی نیست که برخی متفکران ،مانند بدیو و آگامبن،
با وفاداری کامل به سنت انقالبی ،به پایان تاریخ پاسخ دادهاند ،بر موضع نقد قاطع
حقوق بشر ایستادهاند و درعینحال با فرا رفتن از افق مارکسیسم کالسیک ،به
1

بازاندیشی در کنش سیاسی انقالبی پرداختهاند .با اینحال ،رستگار کردن انتقادی
حقوق بشر ،که ابتدا در دههی  1970ارائه شد ،همچنان نقشی مهم در نظریه انتقادی
معاصر داردRancie`re 2004; Butler 2004; Balibar 2013; Birmingham 2006; ( .
 .)Laclau 2007;Orford 2003; Vatter 2014ازاینرو ،یک مشخصهی نظریهی
پسامارکسیستی ،نبرد مفهومی مداومی است در باب معنای سیاسی و پتانسیلی که از
سوی حقوق بشر ارائه شده است.
این امر ،یک سؤال بدیهی ایجاد میکند :کدام رویکرد قانعکنندهتر است؟ اگرچه
اینجا فرصت ارائهی تحلیلی جامع از این سؤال وجود ندارد ،با اینحال مایلم بحث را
با ارائهی تأمالتی دربارهی سه موضوعی که هر پاسخی به این سؤال باید با آنها مواجه
شود ،به پایان برسانم.
امکانهایی که سیاست حقوق بشر در اختیار میگذارد ،تا حد زیادی وابسته به
بستری است که در آن ،کنش سیاسی انجام میگیرد .همانطور که دیدیم ،توجه به
حقوق بشر ،همزمان بود با عقبنشینی چپ سازمانیافته ،رها کردن اندیشههای انقالبی
و متکثر شدن مبارزات سیاسی .مباحثات پسامارکسیستی در مورد سیاست حقوق بشر
نیز در عین مقابله با این وضعیت سیاسی ،و با ارزیابی قوت و ضعف آن در بافت
لیبرالیسم پساتاریخی انجام شد .در دههی گذشته اما شاهد پدیداری سه تحول مهم
بودهایم که در منظومهی ایدئولوژیک سیاست حقوق بشر خدشه وارد میکند :شکست
مداوم نهادهای موجودی که به مسئلهی فجایع اقلیمی میپردازند ،بار دیگر ضرورت
 1بدیو با تحلیلش از رخداد ،و آگامبن با بحثش درباره «زندگی و سیاست غیرحقوقی و غیردولتی» ( Agamben
 )2000, p. 111که با اصطالحات مختلفی همچون شکلِ زندگی ،وسایل محض و قدرت برانداز به آن میپردازد.
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تغییر بنیادین ساختار را نشان داد؛ بحران نظام سرمایهداری که شروع آن بحران مالی
جهانی سال  2008بود ،ضعف اقتصاد سیاسی سرمایهداری جهانی را برمال ساخت؛ و
اینکه ما شاهد ظهور «عصر عصیانها و طغیانها» ( (Badiou 2012هستیم که
درسرتاسر جهان در حال گسترش است .همهی اینها ،این سؤال را مطرح میکند که
آیا گفتمان حقوق بشر بهمثابه حامل انرژیهای یوتوپیایی در عصر پایان تاریخ ،ابزار
کارآمدی برای نقد و اعتراض در وضعیت جدید که بحران نظم پساتاریخی ایجاد کرده،
خواهد بود؟
پاسخ به این سؤال ،بستگی به درک ما از کارکرد سیاسی حقوق بشر دارد .همانطور
که دیدیم ،نظریهی انتقادی معاصر مشکالت سیاسی حقوق بشر را بهتفصیل مورد تأکید
قرار داده است .دیدیم که بدیو معتقد است که رونق گرفتن حقوق بشر ،دست در دست
جریان ضدانقالبی دارد که از اواخر دههی  1970آغاز شد ،و اینکه این گفتمان ،در
خدمت توجیه خشونت استعمار نو ،تثبیت حق مالکیت و تحوالت سیاسی معاصرِ
تهدیدکننده ی آزادی قرار دارد .آگامبن مشکالت سیاسی و مفهومی حقوق بشر را از
این هم عمیقتر میداند :وی بر این عقیده است که حقوق بشر نشانهی محوریت حیات
در سیاست مدرن است و به توسعهی قواعد کنونی اقتصاد نولیبرال و زیست-سیاستی
کمک کرده که شکل نهایی اش توتالیتاریانیسم است؛ حقوق بشر از چنین سنت و در
بطن اختاللی که در نظام دولت -ملت پدید آمد ،سر برآورده است و به دلیل پنهان
کردن ریشههای اقتصادی و سیاسی مشکالتی که با آن مواجهیم ،ثابت کرده که کامالً
بیتأثیر است .متفکران دیگری بیان داشتهاند که بهبود کارکرد حقوق بشر ،با این مقدار
خصومتی که مارکسیسم نسبت به آن نشان میدهد ناممکن است .آنطور که متفکرانی
مثل لوفور و رانسیر تأکید میکنند« ،بشر» در حقوق بشر ،مقولهای انتزاعی است که
مرزهایش را می توان از نو تعریف نمود .از این منظر ،یک موضع انتقادی بسیار
سفت وسخت نسبت به حقوق بشر ،چپ را از ابزاری سیاسی که در صورت بازسازی
دوباره ،قابل استفاده برای اهداف رادیکال است ،محروم میکند ( Manfredi 2013, p.
 .)7; Deranty 2004ازنظر این متفکران ،اگرچه حقوق بشر بخش مهمی از نظمی
سیاسی است که باید در برابرش ایستاد ،اما قدرتش بهعنوان یک گفتار سیاسی میتواند
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وسیلهای برای مقاومت باشد ،و کنشگری حقوق بشری نشان داده است که میتوان این
گفتار را برای اهداف دموکراتیک به تحرک واداشت.
با اینحال ،با نظر به تاریخ معاصر حقوق بشر ،باید گفت که پروژهی بازسازی حقوق
بشر برای اهداف دموکراتیک ،با مشکالتی مواجه است که سوزان مارکس از آن به
«حدوث دروغین» 1نام میبرد .سوزان مارکس بیان میکند که نظریهی چپ ،در نشان
دادن «ضرورت دروغین» روابط اجتماعی بسیار خوب عمل میکند :این واقعیت که
نظم اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی محصول پیشامد تاریخی است ،نه محصول طبیعت
و ازاینرو ،میتوان طرحی نو از آن را درانداخت ( .)Marks 2009وی ادامه میدهد که
بااینحال ،بخش قابلتوجهی از تفکرات انتقادی ،امکان تحوالت سیاسی برآمده از
وضعیت برساخته روابط اجتماعی را زیادی دست باال گرفته و در مقابل ،آنچه را که این
مبارزات باید با آن مقابله کنند ،دستکم گرفتهاند .آنطور که سوزان مارکس بیان
میکند ،تاریخ کامالً هم تصادفی و بدون الگو نیست« :بلکه برخی "مؤلفههای ضروری"،
در قالب محدودیتها و عوامل فشار وجود دارند که به تغییرات جهت میدهند ،بیآنکه
آنها را از پیش مقدر کنند» ( .)Marks 2009, p. 9پس کار نظریهپردازی که دلمشغول
ضرورتهای دروغین است ،باید برمال کردن «اسطورههای ارادهگرایانه» ( Marks 2009,
 )p. 14و تحلیل «عوامل مختلف تأثیرگذار بر فرایندهای اجتماعی ،ازجمله عوامل
سیستماتیک و نهادی» نیز باشد ( )Marks 2009, p. 7تا به روشن شدن این امر کمک
کند که «در شرایط خاص ،کدام کنشهای فردی و جمعی قابل انجام است و چه
رابطهای میان ساختار و کنشگری وجود دارد» (.)Marks 2009, p. 9
نقد حقوق بشر نشان میدهد که پروژهی به تحرک واداشتن آن برای اهداف رادیکال
دموکراتیک ،در حال حاضر با محدودیتها و فشارهای جدی روبروست که ناشی از
وضعیت تاریخی آن است .اگر «بشر» یک دال تهی است که معنای آن قابلبحث و
مجادله است ،سیاست رادیکال اکنون باید با یکسری معانی کامالً ضدانقالبی آن مقابله
کند .حتی رانسیر ،که اغلب بهعنوان ارائهدهندهی معیارهای سیاست حقوق بشری
دانسته میشود ،نسبت به پتانسیل سیاسی حقوق بشر در عصر حاضر ،مردد است .دلیل
1 False contingency
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این امر ،بهسادگی این نیست که این گفتمان حامل معانی ارتجاعی است؛ چنین نگاهی،
مشکالت زیادی را برای پروژهی بازتعریف حقوق بشر ایجاد میکند ،درحالیکه امکان
چنین کاری همچنان گشوده است .تردید رانسیر اما ناشی از فضای سیاسی است که
سیاست حقوق بشر در آن معنا پیدا میکند .فضایی که از طریق فرایند سیاستزدایانهی
عصر پساتاریخ ،بهشدت صدمه دیده است .این ،همان محدودیتهای محتوایی است که
بر سر راه پتانسیل های سیاسی حقوق بشر وجود دارد و هر تالشی برای استفاده از
حقوق بشر برای اهداف رهاییبخش ،باید با آنها مواجه شود.
مؤلفهی دیگری که در ارزیابی نیروی سیاسی حقوق بشر در بستر تاریخی معاصر
باید در نظر گرفته شود ،وظیفهی رهاییبخشی است .آن چیزی که موجب خصومت
مارکس نسبت به اعالمیهی حقوق بشر فرانسه شد ،رابطهی نزدیک میان سرمایهداری
و «رهایی سیاسی» بسیار محدودی است که در لیبرال دموکراسی ایجاد میشود :حقوق
بشر ازلحاظ حقوقی و سیاسی ،تثبیتکنندهی روابط بازار است ،از پرداختن به مشکالت
ساختاری سرمایه داری عاجز است ،و ابزارهای مفهومی برای رهایی انقالبی و «واقعاً
انسانی» بشریت ،که بتواند وی را از دولت و رابطهی مزدی آزاد کند ،به دست نمیدهد.
حقوق بشر معاصر نیز در محاصره ی مشکالت مشابهی است .هژمونی سیاسی حقوق
بشر ،با سلطهی سرمایهداری نولیبرال مقارن شده است :واقعیتی که بدیو در سال همان
 1993دید و به آن اشاره کرد ،و اخیراً دغدغهی منتقدان ادبی و حقوق بشری آنگلوفون
شده است ( .)Moyn 2014; Marks 2011, 2012چه حقوق بشر ،آنطور که سوزان
مارکس و بدیو معتقدند ،همراه و همدست در تفوق سرمایهداری نولیبرال باشد ،و چه،
به قول ساموئل موین ،صرفاً «همراه و مالزمی ناتوان» باشد که قادر به تثبیت یا مواجهه
با مشکالت اقتصادی ناشی از نولیبرالیسم نیست ،درهرحال انطباق تاریخی میان حقوق
بشر و نولیبرالیسم سؤاالت تلخی در ذهن منتقدان رادیکال سیاست حقوق بشر ایجاد
میکند .اگر ضدیت با سرمایهداری بخش مهمی از سیاستی است که میخواهد به
مطالبات شرایط کنونی پاسخ کافی دهد – که ازنظر من همینگونه است – پس نقش
تاریخی حقوق بشر ،چه همدست باشد و چه ناتوان ،قابلیت آن را در مقاومت
موفقیتآمیز در برابر غارتگریهای سرمایهداری معاصر ،مورد تردید جدی قرار میدهد.
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بااینحال ،ممکن است گفته شود که این تاریخ ،تعیینکنندهی امکانها و
پتانسیلهای سیاست حقوق بشر نیست ،خصوصاً اگر حقوق بشر در خدمت یک
دستورکار سیاسی رادیکال آگاه از ساختار اقتصاد سیاسی سرمایهداری ،به کار گرفته
شود .لوفور عمیقاً به پتانسیل مبارزهی دموکراتیک حقوق بشر برای مداخله و تغییر
نظم اقتصادی مسلط باور داشت .همانطور که پیشتر دیدیم ،یکی از مثالهای اصلی
او در این مورد ،مطالبهی حق اشتغال توسط کسانی بود که از نظام اقتصادی حذف
شدهاند .بااینحال ،شکی نیست که توانایی مطالبات حقوق بشری برای «درهم پاشیدن»
وضعیت سیاسی موجود ،آنطور که لوفور زمانی بدان امید داشت ،بسیار محدود است.
و این امری تصادفی نیست :دیدیم که سیاست حقوق بشر از دل بحرانی که دامان
مارکسیسم و سیاست رهاییبخش موجود در آن را گرفته بود ،سر برآورد .حتی روایت
دموکراتیک رادیکال لوفور از سیاست حقوق بشر هم مبتنی است بر چشم بستن به
روی افق انقالبی و در عوض ،تأکید بر مبارزه برای کسب شناسایی حقوقی و سیاسی.
ازاینرو ،سیاست حقوق بشر ،ممکن است بتواند نیروهای اجتماعی در پیرامون دولت را
سازماندهی کند ،اما درخواست شناسایی از سوی دولت ،هرگز نمیتواند به هدف
انقالبی رهایی از سلطهی سیاسی دست یابد .و مثال لوفور از حق اشتغال شاید بتواند
درمانی بر حذف از دایرهی نیروی کار باشد ،اما نه در پی ساماندهی بنیادین اقتصاد
است و نه میتواند بر ارزش تولید ،که مشخصهی جوامع سرمایهداری است غلبه کند؛
چراکه بر کار ،بهعنوان ارزشی اساسی تأکید میکند.

1

 1این موضع ،در تضاد کامل با مارکسیسم اتونومیست ایتالیایی در دههی  1970است .درحالیکه مبارزات حقوق
بشری که مدنظر لوفور است ،در پی شناسایی توسط دولت و رسیدن به حق بر کار است ،مارکسیسم اتونومیست در
پی گسترش سیاست خروج ،از طریق ترک همگانی زمین بازی دولت و روابط کارگری ،و ایجاد یک حوزهی عمومی
جدید و غیردولتی بود .)Virno 1996, p. 195( .بنابراین ،مارکسیسم اتونومیست ،پاسخی جدید به بحران
مارکسیسم کالسیک در نسبت با سیاست حقوق بشر داشت و تالش کرد در معنای انقالب ،با توجه به تحوالت
سیاسی و اقتصادی دههی  ،1970بازنگری کند .برجستهترین چهرههای فکری این سنت ،آنتونیو نگری و پائولو
ویرنو هستند ،اما این تفکر ،تأثیر مهمی هم بر مفهومپردازی آگامبن از یک سیاست غیردولتی داشته است ( Smith
.)2016
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البته سیاست رادیکال نمیتواند بهسادگی به فرمهای سیاسی قرن بیستم رجعت
 فروپاشی: و دلیلش نیز همان مسائلی است که حقوق بشر با آنها مواجه است،کند
 و محورهای چندگانهای که اکنون، محدودیتهای نظام حزبی،سوسیالیم دولتی
، بستر سیاسی که در آن به سر میبریم، باوجوداین.مبارزات سیاسی در آنها جریان دارد
 نشان میدهد که کنش ضد، اقتصادی و محیطزیستیاش،با بحرانهای متعدد سیاسی
،سرمایهداری و چشمانداز نیرومند رهایی سیاسی که مشخصهی سنت انقالبی است
، تاریخ ارتجاعی حقوق بشر، در این شرایط.همچنان ضرورت خود را حفظ کرده است
 نشاندهندهی ضرورت ایجاد زبانی جدید،در کنار جاهطلبیهای سیاست حقوق بشری
.برای کنش سیاسی رادیکال است
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بهنظر میرسد که زمانِ کافی برای بررسی مسائل مطرح شده پیرامون «چپ و
انقالبهای ناتمام» در وبینار نقد اقتصاد سیاسی 19 ،شهریور  ،1400فرا رسیده باشد.
در این مدت اظهارنظرهای کوتاه و بلندی ارائه شده است که برخی جنبهی سؤالی دارند
و برخی فقط اظهارنظرند .گفتنی است با آنکه شرکتکنندگان هریک چکیدهای از
مطالب خود را قبال ارائه داده بودند ،معهذا مقداری از مطالب در وبینار بهطور موازی
ارائه شد و زمان برای برخورد عقاید و سؤال و جواب بسیار کوتاه بود.
من در مقدمهی سخنانم در میزگرد گفتم که «تقریباً غیرممکن است که ظرف چند
دقیقه مطلبی را بهطور مستدل بیان کرد .ناگزیر احکامی داده خواهد شد بدون استدالل
و توضیح .بنابراین بحثهای اساسی باید بعداً ادامه یابد یا به طرقی دیگر منتشر شود».
در این میزگرد ،به جز محدودیت فوق ،موازی بودن برخی از مطالب همراه با تنوع
در آنها برای برخی از مخاطبین شبهاتی ایجاد کرده است که به چند مورد آن میپردازم.
عدهای از مطالب ارائه شده انتظار جامعیت داشتهاند .چنین چیزی مد نظر نبوده
است .این مواضعِ چند دقیقهای ،مرامنامه یا اساسنامهی کسی یا گروهی نبودهاند.
بنابراین نمیتوان انتظار داشت که به همهی مسائل اجتماعی چپ رسیدگی کرده باشد.
قاعدتاً هر نوشته بهمنظور روشن کردن مطلبی خاص و در محدودهی خاص ارائه
میشود .هر نوشتهای رساله نیست و بنابراین نه جامع است و نه مانع .همین تمایز میان
رساله و کتاب هم وجود دارد.
مسئلهی دیگر بهاصطالح «مضیقه در وفور» است .یعنی بهقدری مطالب متعدد در
برخی از اظهارنظرهای خوانندگان و شنوندگان مطرح شده که در بررسی آنها نمیتوان
از جایی شروع کرد و به جایی دیگر رسید .یعنی به همهی مطالب نمیتوان پرداخت.
نقدِ برخی از مواضع و ناگفته گذاردن برخی دیگر قطعاً ایجاد سردرگمی و سوءتفاهم
میکند.
تاریخ چپ تاریخ قرنها مبارزه است بنابراین بهسهولت میتوان حتی در یک مطلبِ
مشخصِ امروزی به بیراهه کشیده شد و به تاریخ و سابقه و الحقه ،آنهم از دیدگاه
خاص متوسل شد .این روش سرانجامی ندارد .یعنی برای کسی روشنگر نیست ،شفاف
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نیست و به بسیاری از سؤاالت جواب نمیدهد .و بدتر از آن تعداد زیادی شبهسؤال
ایجاد میکند.
در مورد انقالبهای قرن بیستم هزاران مقاله و کتاب و رساله نوشته شده است.
طرحِ ناکامل یا موردِ جدلِ هریک از آنها نکتهای را روشن نمیکند و نمیتواند پایهی
استدالل قرار گیرد ،و بهجز مغشوش کردن مطلب بهرهای ندارد .رفقا مراجع بیشمار
در اختیار دارند که میتوانند به آنها رجوع کنند .ذکرِ ناقصِ پارهای از مسائل میتواند
گمراهکننده باشد.
به نظرم بیشتر باید در شفاف بودن ،مشخص بودن و محدود کردن بحث به مطلب
معین و مشخص کوشید وگرنه همانطور که گفتهام بحثها بهموازات پیش خواهند رفت
و هیچ مطلب خاصی روشن نمیشود.
***
در زیر به برخی از مطالب دوستان شرکت کننده در میزگرد میپردازم.
آقای محمدرضا نیکفر در ضمنِ ذکرِ مطالب قابلتأمل اشارهای به رابطهی گذشته
و آینده کرده و آنچه را که معموالً بهعنوان عقل سلیم تکرار میشود مورد تشکیک قرار
داده است .عقل سلیم می گوید «گذشته چراغ راه آینده است ».نیکفر در این زمینه
تأمالتی دارد که ممکن است در نگاه اول متناقض بنظر آید.
من مایلم توضیحاتی در این زمینه بدهم .تاریخ گویای حوادثی است که در طول
زمان واقع میشود یا شده است .میتوان صرفاً «وقایعگرایانه» به آن حوادث پرداخت
که این برداشت ما از تاریخ نیست .حتی کشف و بررسی روابط علت و معلولی و مقدم
یا مت أخر بودنِ آنها هم کافی نیست .سیرِ بعدیِ حوادث خود بخشی از تاریخ را مشخص
یا برجسته میکند .شاید یک مثال به روشن شدن مطلب کمک کند.
در مشاهدهی یک صفحهی نقطهچین ،صدها و هزاران نقطهی روشن و نیمهتاریک
و تاریک میبینیم .تمایز یا اهمیتِ هریک از آن نقطهها همواره در لحظهی معین قابل
تشخیص نیست .در طول زمان است که این نقطهها تحول یافته و مشخص میشوند.
بنابراین در آینده است که میتوان به اهمیت هر یک از آن نقاط در زمان گذشته پیبرد.
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در هر لحظه از طول زمان حوادث بیشمار اتفاق میافتد .پس از گذشتِ زمان است که
میتوان مالحظه کرد که کدام یک از آنها فینفسه چقدر ارزش داشتهاند .یعنی ما در
مراحلی در پرتو آنچه امروز میگذرد میتوانیم گذشته را بررسی کنیم .سخن نیکفر تا
اینجا درست است .یعنی تناقض میان آنچه عقل سلیم میگوید که «گذشته چراغ راه
آینده است» که در بسیاری موارد درست است و این حکم که در پرتوِ اکنون میتوان
گذشته را بررسی کرد وجود ندارد.
این نکته نیز دانسته شده است که روابط اجتماعی هر اجتماع عالوه بر روابط تولیدی
مسلط ،باقیماندههایی از مناسبات گذشته و جوانههایی از مناسبات آینده را در خود
دارد .بررسی بقایای کنونیِ مناسبات گذشته ما را به درک بهتری از آن مناسبات حتی
1

در گذشته میرساند یعنی امروز تا اندازهای دیروز را روشن میکند.
همین اصل در رابطهی اکنون و آینده نیز مطرح است .ما باید تصویری ،تصوری،
طرحی یا حداقل خواستی از آینده داشته باشیم تا بتوانیم اکنون را بررسی و تحلیل
کنیم و جوانههای آیندهی آنرا شناسایی کنیم .جوامع حرکت میکنند ،دگرگون
می شوند .ما بر حسب نگرشی که به آینده داریم در این راستا حرکت میکنیم .فرضاً
عده ای به سوسیالیسم باور داریم .غیرممکن است که بدون داشتن حداقل طرحی کلی
از آن بتوانیم بدانیم که اکنون در جامعهی فعلی چه میگذرد و چه باید کرد .حال با
توجه به این که هر کس تصوری از سوسیالیسم دارد (که در بسیاری از موارد مغایر و
کامالً متضاد با تصورات دیگر است) چگونه میتوان امیدوار بود که حرکت ما در یک
جهت باشد .ما البته انتظار نداریم که تصویر آینده کامل باشد و ذهنیت ما طرحی جامع
بسازد.
زمانی در بدو گسترش حرکات و جنبشهای سوسیالیستی ،مقصد ضرورتاً مشخص
نبود و از انواع و اقسام طرحها ارائه میشد .اکنون حتی دامنهی این طرحها و تصورات
بیشتر از پیش شده است .بهنظر نمیرسد جوابهای قرن نوزدهی انگلس و اشارات
محدود مارکس به سؤال مسئلهی سوسیالیسم چیست یا چه چیزی نیست برای کسانی
 .1البته ما به بررسی مغرضانه گذشته هم واقفیم .در یکی از بررسیها در کتاب درسی آمده بود که "آیتاهلل کاشانی
علیرغم کارشکنیهای مصدق نفت را ملی کرد ".اینهم نوعی از تاریخنگاری است.

یک تجربه و پیشنهادهایی برای آینده

که امروز میخواهند برای آینده برنامهریزی کنند مکفی باشد .دویست سال کوشش و
تجربهی سوسیالیستها قطعاً دادههای مثبت بیشتری بهدست داده است .یعنی به
برخوردِ عمدتاً سلبیِ ضروریِ گذشته باید شروط ایجابی جدیدی افزوده شود ،شروطی
که برپایهی تجربیات و انقالبها و دیدن کاستیها بهدست آمده است ،نه بر حسب
آرزوها و رؤیاها.
آنچه اما مسلم است این است که بدانیم ما هرچه در این زمینه بکوشیم تا زمانی
که جامعهی معین بهوجود نیامده باشد طرح ما ضرورتاً مقدار زیادی انتزاعی است .در
خودِ حرکت است که طرح کامل و کاملتر میشود.
اجازه دهید به نکتهای اشاره کنم .مارکس و سایر رهبرانِ دیگر جنبشها و
انقالب های سوسیالیستی ،در طول مبارزات خود در موارد مختلف نظراتِ گاه متفاوتی
با نظرِ قبلی خود دادهاند .به این پدیده برخوردهای متناقض شده است .عدهای مطلقاً
منکر تغییرات در تفکر افراد و رهبران هستند .خیالشان با آیاتی چند آرام است .اما
اگر این بزرگان مانند مقدسین با تفکراتی یکپارچه و جامع از مادر زاده نشده باشند
قاعدتاً در طول زندگی ،مطالعه ،تجربه ،واکنش و در مواردی احیاناً تغییر موضع
میدهند ،و اگر ندهند به سیالیّت فکر آنها باید شک کرد .انسانیتر از این چیزی نیست.
بنابراین وقتی میبینیم که برخی از مواضع رهبران و نظریهپردازان ــ بهویژه قبل و بعد
از انقالبها ــ تغییر میکند ما نهتنها آنها را طبیعی تلقی میکنیم که بعضاً مورد
استقبال هم قرار میدهیم .این دلیل «چندگویی» نیست .دلیل آنست که قبل از انقالب
میزان دانستههای اجتماعی از نظر اپوزیسیون تا اندازهی مشخصی است ،آمارها و دادهها
دقیق نیستند .پس از کسب قدرت و اِشرافِ بعدی به مسائل بیشتر اجتماعی ــ بهویژه
بعد از انقالب ــ احتماالً در برخی موارد تجدیدنظرهایی الزم میآید .این نهتنها بهخاطر
اِشراف بیشتر بر مسائل است بلکه از آن مهمتر بهخاطر ایجاد پارامترهای جدید در
جامعه است .یعنی کنشهای انقالب واکنشهایی ایجاد میکند که خود جزو مؤلفههای
مناسبات اجتماعی میشوند .مناسبات کمتر یا بیشتر تغییر میکند واین امر اگر خشکه
مقدس نباشیم موجب ایجاد تصمیمهای جدیدی میشود که قبالً گرفته نشده بود یا
متفاوت بود.
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بحث مسئلهی «نپ» از فرط تکرار نیاز به گفتن ندارد .تغییرات در درون تشکیالت
و حزب ،در برنامههای اجتماعی ،در نحوهی برخورد به سازمانهای مدنی و خودجوش
 ...و غیره .اگر جز این بود با مسئلهی تحجر روبرو میبودیم.
اینها و دهها انقالب و جنبش رفورمیستی چه آموزشهایی از لحاظ ایجابی ایجاد
کردهاند .تغییرات انضمامی بودهاند ،خود موجب تغییرات دیگر شدهاند.
آیا زمان آن نرسیده است که قدری مشخصتر صحبت کنیم و به نقاط مشترک
میان آرمان و واقعیت توجه بیشتری داشته باشیم و شاید حتی برخی از نکات آرمانی
را شفافتر کنیم .دیگر صرفاً سوسیالیسم گفتن کافی نیست .مشخصات آگاهی
سوسیالیستی و انسان سوسیالیست باید از باورهای افراد مؤمن و متعبد تفکیک شود.
***
م ایلم در مورد یکی از نکات سخنان خانم یاسمین میظر توضیحی بدهم .وی به
نکتهای اشاره کرد در ارتباط با تعداد روزافزون جوانانی که به سوسیالیسم روی میآورند.
من ضمن تأیید گفته و تجارب وی به این نکته اشاره میکنم که این رویآوری نه در
اثر کارکردِ درخشانِ نسل ما بلکه و شاید تا حدی بهرغم آن بوده است .اگر چپ در
سطح جهانی یا موضعی پیروزمند شده بود و یا در قدرت بود روی آوردن گروههای
جدید جوانان به آن قابلفهمتر بود ولی با توجه به اینکه علیرغم مبارزات درخشان و
قهرمانانهی چپها در سراسر جهان ،نتیجهی نهایی به نفع آنها نبوده است و نیز در اثر
برخی سیاستهای نادرست خودِ چپها و بیتوجهی به موازین دموکراتیک و طبعاً
تبلیغات سوء اردوی راست ،خاطرهی چپ با آزادیخواهی عجین نشده است ،پس چرا
گروهگروه از جوانان به آن روی میآورند.
من در مقالهای که در مجلهی ایران فردا نوشتم (شماره  ،48فروردین و اردیبهشت
 )98تشبیهی کردم که فکر می کنم صادق باشد .تضادهای اجتماعی در بطن اجتماع
میجوشند .پیدایش و جوشیدن چشمهی آرمانهایی که نتیجهی این تضادها هستند
مطلقاً طبیعی است .مهم این نیست که چقدر افراد و تشکیالت چپ سرکوب شده
باشند .این جوشش خودبهخود است و قابل جلوگیری نیست.
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مهم این است که بدانیم سهم چپهای باسابقه و پیشکسوتان در شکلگیری و
فرم دادن به این نیروی زایا چقدر بوده است .متاسفانه در اثر سرکوب شدید جهانی و
راهکارهای ناکارآمدِ خود چپ ،این سهم زیاد نیست .زمانی که یک مسئلهی مبرم
بشریت نبودن آزادی است ،چپ دموکرات میبایستی پرچم دموکراسی را از همه
افراشتهتر نگاهدارد و این وظیفه نه بهخاطر استفاده از موقعیت است بلکه عمدتاً بهخاطر
آن است که جامعه بدون دموکراسی در شأن انسان نیست .بدانیم که چپ غیر دموکرات
اساساً چپ نیست .بنابراین گفتهی یاسمین میظر نهتنها درست است بلکه در بطن خود
راهکارهای جدیدی را ارائه میدهد.
***
آقای سعید رهنما به نوعی به مسئلهی ضرورت سلسلهمراتب اشاره کرده است.
متأسفانه به سبب کمی فرصت توضیحی در بارهی آن نداده است .من از فرصت استفاده
میکنم و توضیحی میدهم که شاید خود او هم موافق باشد.
سلسلهمراتب در یک تشکیالت یعنی رعایت دستورات مافوق ،یعنی قائل شدن به
وجود انسانها یا جایگاههای برتر یا بافضیلتتر و اینها با اساس آنچه از طرف چپ
آزادگی تلقی میشود منافات دارد .من قبالً در مقالهی دیگری در سایت نقد اقتصاد
سیاسی ( 25/12/2020و  )9/3/2021به آن پرداختهام ولی بهطور خالصه تأکید
میکنم که در مواردی مانند ارتش و یا در کیشها و آیینهایی که مسئلهی بیعت و
تبعیت وجود دارد ،در بوروکراسی های مبنی بر وجود آمر و مأمور که ظاهراً داوطلبانه
پذیرفته میشود (ولی در حقیقت چنین نیست) ،بحث اساساً متفاوت است و
سلسلهمراتب ــ خوب یا بد ــ جای خود را دارد .گرچه امروزه در همین حد و در جهان
نیمهدموکراتیک حتی همین حکم نیز نافذ نیست و داستان المأمور معذور در هیچ
دادگاه واقعی قابل دفاع نیست .امروزه حتی یک سرباز ساده به استناد و توسل به امرِ
فرمانده در قتلِ یک اسیر نمیتواند از خود دفاع کند.
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ولی بحث ما در عدمتبعیت و فرمانبرداری از احکامی است که با اصول و مبانی
تفکر شخص در تضاد است (نه با هر تفاوت نظری) .بحث کُرنش به اتوریته است،
اتوریتهی کاریزماتیک ،سازمانی ،اکثریت (در مقابل اقلیت) ،موقعیت اجتماعی ....
الزم به گفتن نیست که گردن نهادن به اوامر در اصول و مبانی بهمعنای سرکشی
در مقابل هر قراردادی نیست .شما نمیتوانید در چهارراه چراغ سبز و قرمز را رعایت
نکنید چون ظاهراً دستورات پلیس چنین حکم میکند .ما از نظر ،آنهم در اصول و
مبانی ،آنهم در مسائل مهم مورد اختالف سخن میگوییم .به هر دستوری باید نقادانه
برخورد کرد وگرنه بهتدریج یا ناگهان به قعر درهی بیهویتی میرسیم .من امیدوارم یا
فکر می کنم که آقای رهنما در این حد توافق داشته باشد و یا اگر جز این فکر میکند
آنرا توضیح دهد.
***
نقدهای دیگر
آقای ناصر اعتمادی که در این مورد بیتجربه هم نیست به ما انتقاد میکند که
«اگر چپ مستقل و دموکراتیک که سازمان وحدت میخواست نمایندهی واقعی آن در
ایران باشد – و میتوانست باشد  -از اول راه خود را بهتنهایی در پیش میگرفت و با
تبعیت از اتوریته و موج مسلط (یعنی همان چپ غیردموکراتیک ریشه یافته در سرمشق
اتحاد شوروی و امثالهم) تمام اندک سرمایه و اعتبار تاریخی و سیاسی خود را خرج
افکار و افرادی نمیکرد که انکار مطلق ترجمان و علت وجودی سازمان وحدت بودند»...
این ایراد و انتقاد مطلقاً درست است .ما در اینباره توضیحات مفصلی دادهایم که
رئوس آن چنین است:
در اولین تماس ما با رفقای فدائیِ داخل ،ما مبانی نظری و عملی خود را به اطالع
آنها رساندیم .جواب آنها این بود که بهجز «در موارد جزئی اختالفنظری وجود ندارد».
ما این سخن را پذیرفتیم چون میدانستیم با انسانهای صمیمی و شریف روبرو هستیم
که خالف اعتقادشان نمیگویند و شاید هم اگر فاجعهها و شهادتهایی که بعداً اتفاق
افتاد واقع نمیشد روندِ امور احتماالً بهصورت دیگری درمیآمد .در عمل اما چنین نشد.

512

یک تجربه و پیشنهادهایی برای آینده

رفقای اولیه بهسرعت شهید شدند .گروههای دیگری که با آنها همکاری میکردند
گرایشهای متفاوتی داشتند .گروهها نامنسجم بودند و نهتنها تفاوتهای نظری داشتند
بلکه فرصت انسجام تئوریک را نیافته بودند .بنابراین ما با شرایطی مواجه شدیم که
انتظارش را نداشتیم .با هر ضربه در ایران خط فکری کسانی که مبارزه میکردند عوض
میشد .از مخالفِ استالین به استالینیست ،مائوئیست ،جزنیست ...تغییر کرد .ما همهی
اینها را بهعنوان پدیدهای گذرا میدیدیم و بهکرات نظرات خود را به آنها میگفتیم.
شاید این اشتباه ما بود که در میدان عمل با همهی وجود کمک میکردیم .شاید و آیا
با دیدن این تغییرات بایستی متوقف میشدیم؟
انحالل تشکیالتی گروه و ارتباط تکنفری ما با نمایندگان چریکها اشتباه بوده
است .ولی این در اثر اطالع غلط از طرز تفکر ــ یا تغییر آن ــ در ایران بود .بههرحال
اشتباه بود .نه تنها از لحاظ نظری ،بلکه از لحاظ عملی .نمایندگان فدائی در تماسهای
انفرادی خود برحسب خصوصیاتِ افراد گروه ما تصمیماتی میگرفتند که به برخی از
1

آنها اشاره کردهایم .مانیپوالسیون به معنای واقع .بههرحال ،اینکه عدهای فعال سیاسی
باسابقه تا این حد خود را در اختیار گروه دیگری قرار دهند نهتنها قابل دفاع نیست
بلکه حاکی از پذیرش ذهنی یک اتوریته (داخلـخارج) است.
رفقا و هواداران ما در آخرین انشعابِ درونی کنفدراسیون تحت عنوان «پالتفرم
چپ» از کسانی که مدافع همهجانبهی فدائیان داخل ــ با همهی تغییر نظرات ــ بودند
و ما آنها را بخش «اتوریته» میخواندیم جدا شدند« .پالتفرم چپ» در مقابل «اتوریته»
ولی بههرحال خود تا زمانی مصون از خطا نبودهایم و این قابل انتقاد است .بهعبارت
دیگر رد و نفی اتوریته نه صرفاً به لحاظ نظری بلکه در عمل هم مورد تجربهی ما بوده
است.
***
به تکتک موارد دیگری که در بحثها و انتقادات آمده است نمیتوان پرداخت.
بعضی از آنها از روی بیدقتی ــ امیدوارم سهوی ــ بوده است که نیاز به جواب ندارد،
 .1رجوع به «نکاتی دربارهی پروسهی تجانس».
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«سرمایهداری قابل اصالح است»« ،سوسیالیسم بدیل نیست»« ،اساساً تشکیالت الزم
نیست» ،یا نظراتی از این قبیل .اینها گفتههای ما نیستند .برآمده از اذهان کمتوجه
هستند.
***
بهنظر من میتوان بحثهای آینده را روی مسائلی متمرکز کرد که مشخصترند .ما
دیگر دفاع علنی از «حزب واحد پیشروی تراز نوین و بدون جناح که بهطور حرفهای به
کار انقالب بپردازد» را ندیده ایم .احتماالً این مسئله در اثر تجارب قرن اخیر مدافعان
علنی زیادی ندارد .سلسلهمراتب اتوریتهای هم به همین صورت قابل دفاع نبوده است.
ضرورت تشکیالت جدیدتر جایگاه خود را دارد .نفی اتوریته و فرمانبری و تبعیت
بهتدریج جایگاه خود را مییابد .اینها مثبت بودهاند.
***
ساختن جهان دموکراتیک فقط وظیفهی پرولتاریا به مفهوم سنتی نیست .تعریف
کنونی طبقهی کارگر ،متحدین آن ،تفکیک آنچه که طبقهی متوسط نامیده میشود
در جهان امروز که بخشی از آن عمدتاً به اردوی استثمارشونده و بخشی استثمارکننده
تقسیم میشوند نیاز به روشن شدن دارد چون در استراتژی مبارزه نهتنها مؤثر بلکه در
مراحلی تعیینکننده است .یاسمین میظر نظری داده است که بهنظر من جا دارد بهطور
مشخص دربارهی آن بحث شود .رفقای دیگر هم در این زمینه از دیدگاههای سنتی
سخت فاصله گرفتهاند .طبعاً این نگرش اگر مدعی نباشیم ما و تنها ما هستیم که مبشر
«آیندهی درخشان بشریت» هستیم ،در مبارزه ،در ائتالفهای ما دیگران جایگاه خود
را خواهند داشت .این یکی از بحثهای جهانی است که جا برای بحث بسیار و
تصمیمگیری دارد.
***
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درک ما از سوسیالیسم باید تا آن اندازهی ممکن مشخص شود که شباهتی با آنچه
بهصورت مد روز در برخی عرصههاست نداشته باشد .صرف ابراز «سوسیالیسم» نامکفی
است .راههای حصول آن نیز بهنظر من جز از طریق مبارزه ،به خواب و خیال میماند.
اگر نوعی سوسیالیسم را تخیلی میخواندیم یا میخوانیم ،برخی را شاید بتوانیم خواب
و خیالی بخوانیم .من بر این نکته که سعید رهنما هم به آن اشاره کرد تأکید مجدد
میکنم که «عدالت اجتماعی بدون فشار جنبشهای اجتماعی از پائین عملی نمیشود».
طرحهایی که بشارت میدهد سرمایهداری جهانی میتواند خود بهخود یا با تغییرات
اندک تبدیل به سوسیالیسم شود نهتنها سوسیالیسم خواب و خیالی است ،بلکه
کندکننده و مانع حرکت کوشندگان نیز میشود.
***
بحث مشخصتر در مورد تشکیالت افقی ،عمودی ،شبکهای که سالهاست در چپ
جهانی مطرح بوده است نیاز به مشخصتر شدن دارد.
مرور بحثهای قدیمی میان کمونیستها و آنارشیستها در پرتو آنچه در قرن
گذشته روی داد شاید عناصری برای تفکر در راهیابی آینده بهدست دهد.
این ها مطالبی هستند که هریک باید بطور مشخص ارزیابی شود .اگر نسل پیشین
در آموزش نسل جوان ــ بههردلیل ــ کامالً موفق نبوده است ،حداقل میتواند مشکالتی
را که در عمل با آنها روبرو بوده است به آنها ارائه دهد .نسلهای جوان در جهان
میتوانند بدون کشیده شدن در وادی جزمها و نیز حبّ و بغضهای سنتی راههای
جدید را بیابند.
این چوبِ دو امدادی است که الجرم باید به دوندگان و کوشندگان بعدی منتقل
شود.

نقد اقتصاد سیاسی

تاریخ یک زندگی
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تاریخ یک زندگی

در ادامهی تأمل بر وبینار «چپ و انقالبهای ناتمام» ،در این نوشته به تاریخ زندگی
چپ و نیز نقش «بخش فرهنگی» آن پرداخته میشود .اما قبل از بررسی گذشته باید
نگاه کوتاهی به آینده انداخت.
آینده
دیوید هاروی جغرافیدان مارکسیست از واژهی فشردهسازی زمان-فضا برای
توصیف تحوالت در سرمایهداری معاصر استفاده میکند .یکی از پایههای این تئوری،
ادعای مارکس مبنی بر نابودی فضا توسط زمان در سیستم سرمایهداری است .بنا به
گفتهی هاروی ،اقتصاد سرمایهداری مدرن بر گسترش بیوقفهی صنعتیشدن و تحوالت
تکنولوژیکی در حال تغییر استوار است .تحوالت معاصر در سرمایهداری به گردش سریع
سرمایه و افزایش سرعت زندگی اجتماعی بهطور کلی و در عین حال کاهش اهمیت
مکان منجر شده است .از نظر هاروی ،در فضای جهانی که مرتب در حال کوچک شدن
است ،آینده در زیر «فشردگی زمان-فضا» خفه میشود ،و در چنین شرایط مساعدی
بود که ایدئولوژیهای ختم تاریخ توانستند «پایان تاریخ» را موعظه کنند (هاروی،
( )1991هر چند امروز فوکویاما و برخی از دوستانش «ختم تاریخ» را یک اشتباه زبانی
تلقی میکنند!) .برخی معتقدند که امروز ،خودِ آینده در بحران بهسر میبرد و این امر
را یکی از نتایج دوران «پساسیاست» کنونی به شمار میآورند.
بعضی از چپگرایان معتقدند با توجه به تجربیات دهشتناک گذشته ،از
ناکجاآبادهای استالینیستی ،مائویی و پولپوتی گرفته تا کورههای آدمسوزی فاشیستی،
نباید چشم اندازهای بزرگی را برای آینده ترسیم نمود ،غافل از آنکه در غیاب
چشماندازهای امیدوارکنندهی چپ ،جهان شاهد پاگیری انواع جریانهای
شبهفاشیستی گشته است .آیا میتوان بدون ترسیم چشماندازهای آینده از سیاست
سخن گفت؟ بنا به گفته ینی اندرشون-استاد تاریخ اقتصاد و پژوهشگر مؤسسهی
مطالعات سیاسی تاریخ« -آینده فقط موضوع یک "چشمانداز" نبوده بلکه دارای یک
بُعد سیاسی واقعی است ،صحنهای برای انواع کنترل ،مقاومت و اختالف است»
(اندرشون.)2014 ،مسلماً مدینهی فاضله چیزی بیش از یک آفرینش ذهنی نیست.
رؤیای جامعهی نیک و الهامبخشی که شاید ناممکن ،اما با وجود این مطلوب است.
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بدون وجود چنین بُعد تخیلی اساساً سیاست امکانپذیر نیست.
اگر آینده به عنوان مجموع آنچه که انجام میدهیم و یا از انجام آن سر باز میزنیم
در نظر گرفته شود ،آنگاه انسان به عنوان موجودی آگاه نمیتواند از خود سلب
مسئولیت کند .مسلماً طبیعت بسیار قدرتمندتر از انسان است و فاجعهی کووید19-
که ارگانیسمی آن را آفرید که بین موجود زنده و غیرزنده قرار دارد ،یکی از آخرین
یاداوریهای طبیعت در مورد میزان قدرت خود به انسان است که با آغاز مدرنیته،
سروری خود در رامکردن طبیعت را اعالم کرده بود .امروز ،بسیاری از تغییرات اقلیمی
چیزی بیش از نحوه انتخاب ما در سازماندهی جامعه نیست .آنها نتیجهی مستقیم و
غیرمستقیم گرایشهای درونی جامعهی صنعتی کاپیتالیستی هستند که از طریق
بهرهبرداری بیرحمانه از انسان و طبیعت جهان را دچار بحرانهای عمیقی کرده است.
این هستهی مرکزی بحران اقلیمی امروز است .امور اقتصادی که بر پایهی سود در
کمترین زمان ممکن بنا گشته است با امور ازلی و ابدی طبیعت جور در نمیاید.
با وجود رابطهی بسیار پرتنش بسیاری ازچپگرایان با نظامهای سوسیالیستی قرن
بیستمی ،پس از فروپاشی سوسیالیسم واقعاً موجود و پذیرش عمومی بیآیندگی و
زندگی در حال ،چپ دچار بحران شد .این طرح نولیبرالیِ نیروهای هژمونِ سرمایهداری
برای حفظ آینده ی خود بود .تاچر با اعالم آن که «هیچ بدیلی وجود ندارد» (،)TINA
و نیز عدم وجود جامعه ،روح اصلی اندیشهی حاکم را اعالم کرد .برخی آموزههای
اقتصادی به سطح قوانین طبیعی ارتقا یافتند ،و همزمان شعارهای نیروهای مترقی
بهسرعت کپی برداری شدند .اگر طرفداران محیط زیست گفتند که باید با حفاظت از
طبیعت حق نسلهای آینده را حفظ کرد ،طبقات و نهادهای حاکم جهانی چنین نتیجه
گرفتند که هر گونه کسر بودجه دولتی ظلم به ایندگان است ،در عین آنکه همهی
افراد به گرفتن وامهای شخصی ترغیب گشتند .اگر مردم در تظاهرات مختلف با شعار
احترام به آزادی قصد داشتند آمریکا و انگلیس را از حمله به عراق بازدارند ،جورج بوش
اعالم کرد که صدای آزادیخوان جهان را شنیده است و درست بهخاطر آزادی ،قصد
پایان دادن به حکومت یک دیکتاتوری سفاک را دارد ...به عبارت دیگر ،آیندهنگری
نولیبرالی ،حفظ وضع موجود و در بهترین حالت تغییراتی در جامعه بود که در چارچوب
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دستاوردهای تکنولوژیکی قرار داشت.
حتی در عرصهی تکنیکی نیز کامپیوترها با پردازش کالندادهها با پیشبینی
سناریوها و پیشگوییهای مختلف ،آنچه را که تاکنون اتفاق افتاده با استفاده از
«الگوریتمهای معینی» که شرکتهای بزرگ و یا دولتهای معینی تهیه کردهاند ،تکرار
می کنند تا راه آینده را نشان دهند .نظام موجود باید با کمک مکانیسمهای مختلف
حفظ و کنترل شود .طرفداران حفظ وضع موجود این نظر را مطرح میکنند که
نسلهای آینده با تکیه بر تحوالت علمی انسانهایی بسیار هوشمندتر از انسانهای
امروز هستند و نیازی به نگرانیهای مادرانهی نسلهای کنونی ندارند« .هوش مصنوعی»
و «مهندسی ژنتیکی» مشکالت بزرگی را در آینده حل خواهند کرد .گاه ثروتمندان
بزرگی چون ایالن ماسک که برای پروژههای بزرگ اقتصادی خود نیاز به دریافت پول
بیشتر دارند ،صریحاً اعالم میکنند که انسان دیگر بر روی کره زمین آیندهای ندارد و
از این رو بایستی سیارات دیگر را هر چه زودتر تسخیر کرد .طرح آنها نه تغییرات
رادیکال در سیستم موجود در روی کره زمین ،بلکه تخریب بیشتر طبیعت و استثمار
شدیدتر انسانهاست .گاه به شوخی گفته میشود نقشهی جف بزوس ابتدا تخریب کامل
زمین و سپس تسخیر فضاست .میتوان امروز ساعتها در مورد نظریات «ترا بشریت»
صحبت نمود-که البته امر نکویی است -اما صحبت دربارهی هر گونه تغییرات سیاسی
رادیکال منجر به آلوده شدن فضای بحث و طرفداری از توتالیتاریسم میشود!
هسته مرکزی تفکر چپ بر این پایه قرار داشته و دارد که آینده یک مسئولیت
مشترک است و میتوان آن را تغییر داد .چپ زادهی مدرنیته و جامعهی مدرن ،و نیز
طرفدار پروپا قرص جامعهی صنعتی و علم و پیشرفت است و از این رو هیچگاه طرفدار
بازگشت به گذشته نبوده و نیست .به عبارت دیگر مشتاق پرشور تحوالت تکنولوژیکی
است ولی منتقد جدی نحوهی سازماندهی کنونی جامعه است .آیا در چنین فضایی که
همه مقهور حالگرایی شدهاند و بسیاری از چپگرایان خود هر گونه خیالپردازی در
مورد تغییرات رادیکال را محکوم میکنند میتوان به هستهی مرکزی تفکر چپ وفادار
باقی ماند؟ آیا فقط «چپ نافرمان است»؟ آیا چپ «به جز انتقاد از وضع موجود» یا
«یک گرایش انقالبی» ،هستهی مرکزی دیگری دارد؟ در این صورت ،این هسته چیست؟
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ریشهها
چپ زادهی انقالب فرانسه است .طرفداران دگرگونی و سپس انقالب در جناح چپ
و مخالفان دگرگونی و حفظ وضع موجود یا بازگشت به وضع سابق در جناح راست قرار
داشتند .در ایران نیز پس از انقالب مشروطه دو حزب دموکرات و اعتدالیون تشکیل
شدند که به گفتهی ملکالشعرای بهار اولی یک حزب انقالبی و آخری یک حزب میانهرو
بود .البته تقیزاده در مقالهای تحت عنوان «کشفالغطا» عنوان کرد که اعتدالیون
برچسب انقالبی به دموکراتها زدند تا بتوانند خود را معتدل و میانهرو نشان دهند.
بعد از نزدیک به دو و نیم سده که از انقالب فرانسه میگذرد ،اکنون بر همگان
روشن است که انقالبیگری فقط پیشهی چپگرایان نیست و راستگرایان نیز میتوانند
برای سرنگونی مخالفان خود ،مردم را به انقالب فراخوانند .بهتدریج انقالب فرانسه
خواستههای «آزادی ،برابری و برادری» را به عنوان اهداف انقالب پذیرفت و
ماکسیمیلیان روبسپیر اولین بار آنها را در سال  1790در نطقی مطرح کرد .گرایشهای
متفاوت لیبرالی و سوسیالیستی که در ابتدا در راه آزادی همکاری داشتند بهتدریج از
یکدیگر جدا شدند .چپ اگر در گذشته به کسانی که در مقابل اشراف قد بلند کرده
بودند ،اطالق میشد ،کمکم به کسانی اطالق شد که در مقابل بورژوازی ایستاد.
برای سوسیالیستها دو ارزش از اهمیت بسزایی برخوردار بود .برابری و همبستگی.
این به معنی بیاعتنایی به آزادی نبود بلکه تعریف سوسیالیستها از برابری و همبستگی
بسیار فراتر از آنچه که لیبرالها اعتقاد داشتند ،میرفت .نوربرتو بوبیو فیلسوف ایتالیایی
د ر کتاب خود به نام «چپ و راست» تزهای مهمی دربارهی رابطهی دوگانهی چپ و
راست مطرح کرده است که بسیاری از آنها همچنان به قوت خود باقی هستند .یکی
از مهمترین نکاتی که او مطرح میکند آن است که از زمان انقالب فرانسه تاکنون یک
ایدهی مرکزی همهی نیروهای چپ را به هم پیوند میدهد :برابری .هستهی اصلی
اختالف چپ و راست برابری و نابرابری است .چپ به برابری و راست به نابرابری گرایش
دارد .با وجود تغییرات زیادی که پس از انقالب فرانسه در جناح چپ رخ داده ،میتوان
گفت که چپ در تمام این مدت ،برابریخواه بوده است.
طبعاً رابطهی نزدیکی بین برابری و عدالت وجود دارد .عدالت متکی بر دو اصل
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قانونیت و برابری است .از نظر بوبیو عدالت یک ایدهال است در حالی که برابری واقعیت
است .عدالت در روابط اجتماعی افراد و گروهها معنی پیدا میکند .شعار «برابری برای
همه در همه چیز» به معنی یکسان کردن همه چیز و در حقیقت بیمعنی کردن برابری
است .برابریخواهی از نظر بوبیو بایستی در عمل با سه پرسش اساسی همراه شود:
برابری بین چه کسانی؟ در چه چیزی؟ و بر چه پایهای؟ هدف برابریخواهی نه یکسان
کردن همهی انسانها بلکه توانمند کردن فرودستان ،شکوفا نمودن تواناییهای آنان در
عرصههای مختلف ،و ایجاد تنوع است و نه یکسانسازی .از نظر او فقط در سایهی
برابری است که هرکس بهمثابه یک شخص میتواند از قابلیتهای خود استفاده کند.
حال اگر چپ زادهی انقالبی است که شعارش «آزادی ،برابری ،برادری» بود ،در این
صورت ،رابطهی برابری و آزادی چیست؟ ما تاکنون بهخوبی دیدهایم که برابری و آزادی
میتوانند در تضاد با یکدیگر قرار گیرند .مثالً اگر دولت بهخاطر مشکالت محیط زیست
اعالم کند که همه ،از فقیر و غنی باید از وسایل حملونقل جمعی استفاده کنند ،طبعاً
کسانی که اتومبیل دارند میتوانند بهراستی از محدودیت در آزادی رفتوآمد ناله کنند.
همین مشکل در مورد انحالل مدرسههای مذهبی به خاطر برابر نمودن سطح تدریس
نیز مطرح است ،زیرا حذف این مدارس میتواند محدودیت در آزادی انتخاب تلقی شود.
به عبارتی ،اعمال هر گونه محدودیت در آزادی به خاطر برابری ،میتواند منجر به اعمال
محدودیت در آزادی افراد شود .مسلماً در مثال اولی ،کسانی که اتومبیل ندارند نه در
عمل ،بلکه فقط در تئوری دچار محدودیت در آزادی گشتهاند .از این رو در بسیاری از
موارد ،محدودیت در آزادی در عمل به اندازهی محدودیتِ آزادی در تئوری نیست.
گفتن ندارد که برابریهایی نیز وجود دارند که به هیچ وجه به طور مستقیم یک آزادی
معین را محدود نمیکنند .مثالً برابری حق رأی مردان و زنان .هنگامی که به زنان حق
رأی داده شد ،این حق موجب محدودیت در حق رأی مردان نبود.
ازاینرو مهمترین اصل پذیرفته شدهی لیبرالها یعنی «آزادی برابر» ،خود دچار
نوعی ابهام است .دلیل آن نیز ساده است :مشخص نمیکند که این برابری در اکثر موارد
میتواند فقط صوری و تئوریک باشد و بسیاری به دالیل عملی امکان استفاده از چنین
آزادی را ندارند.
آزادی امری شخصی است ،مثل آزادی اندیشه ،آزادی نشر ،آزادی بیان ،آزادی
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اجتماعات و غیره .اما برابری فقط در ارتباط با دو یا چند عنصر معنا دارد .دلیل سادهی
آن در خود زبان است .میتوان گفت فالن چیز آزاد است اما نمیتوان گفت فالن چیز
برابر است .در این حالت شنونده یا خواننده خواهد پرسید با چی برابر است؟ مثال در
یک حکومت مطلقهی کامل فقط یک نفر آزاد است در حالی که بقیهی افراد جامعه
مطیع و فرمانبردار هستند .در چنین جامعهای نمیتوان از برابری یک فرد سخن گفت.
در نتیجه آزادی را باید بهمثابه یک خیر شخصی و برابری را یک خیر اجتماعی در نظر
گرفت .به همین خاطر آزادی و برابری میتوانند در تقابل با یکدیگر قرار گیرند ،زیرا
اولی شخصی و دومی گروهی است.
اتین بالیبار در کتاب «آزادی-برابری» عنوان میکند برخالف آنچه که لیبرالها
معتقدند هنگام تناقضِ بین آزادی و برابری باید اولویت را به آزادی داد ،در عمل چنین
اولویتی ضروری نیست .سوسیالیستها تاکنون نشان دادهاند که در سیاستهای خود
برای برابری اولویت بیشتری نسبت به آزادی قائل شدهاند ،اما در واقع بین آزادی و
برابری تناقضی وجود ندارد و از این رو نباید یکی را برتر از دیگری قلمداد نمود .آنچه
که تجربهی عملی نشان میدهد این است که حضور و یا عدم حضور آن دو در جامعه
به یک اندازه وابسته به یکدیگر است .او در یک فرمولبندی منفی عنوان میکند« :نفی
آزادی عمالً برابری را نابود میکند و نفی برابری عمالً آزادی را از بین میبرد .از این رو
انتخاب یکی بر دیگری غیرممکن است( ».بالیبار .)101 ،2014 ،البته بالیبار قبول دارد
که برای آنکه بتوان از نظر نهادی توازنی بین آزادی و برابری ایجاد نمود ،باید دو قطب
دیگر معادالت سیاسی در جامعه را تنظیم کرد .یکی مالکیت که منشاء اختالف لیبرالها
و سوسیالیستهاست و دیگری «برادری» و همبستگی که منشاء اختالف بین
ناسیونالیستها و سوسیالیستهاست.
یکی از دستاوردهای مهم مدرنیته ،دموکراسی به عنوان شکل حکومت است.
دموکراسی بهمثابه شکل حکومتی از پرنسیپ برابری شهروندان منتج میشود که به
طور مستقیم به همبستگی و آزادی گره میخورد .دموکراسی نهتنها مبتنی بر اعتقاد
راسخ به عقل و منطق انسانهاست بلکه بر این فرض استوار است که انسانها نیاز به
تصور یکسانی از دموکراسی به مثابه شکل حکومتی و ایدهی ارزش برابر انسانها دارند.
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دموکراسی همزمان بر این ایده قرار دارد که انسانها موجوداتی کنشگرند که مایل به
مشارکت در نهادهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی هستند و عالقه دارند در
تصمیمگیریهای مهم شرکت کنند و مسئولیت بپذیرند .مسلماً تفاوت زیادی بین
نگرش چپها که خواهان گسترش دموکراسی از حوزهی سیاسی به حوزهی اقتصادی
هستند و لیبرالها که خواهان محدود کردن دموکراسی در حوزهی سیاسی هستند،
وجود دارد.
بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که:
برابری ،ایدهی مرکزی چپ از زمان شکلگیری آن در انقالب فرانسه بوده
•
است
برابری و همبستگی دو ارزشی هستند که وجه مشترک انواع مارکسیستها
•
بود.
اگرچه بین برابری و آزادی در موارد مشخص تضادهایی وجود دارد ،اما در
•
نهایت بدون آزادی ،برابری وجود نخواهد داشت و برعکس.
باید افزود که برای مارکس رهایی انسان ایدهی مرکزی تغییر جهان بود ،در
•
عین حال رهایی انسان بدون اقدامهای جمعی ممکن نبود.
بنابراین وظیفه ی چپ همچنان تأکید بر سه ارزش مهم و قدیمی یعنی آزادی،
برابری و همبستگی است .این ارزشها هیچگاه در طول چند صد سال گذشته ثابت
نبوده و در آینده نیز ثابت نخواهد ماند .اگر در ابتدا برابری فقط به معنی آزادی سیاسی
بود ،پس از چندی برابری در حوزهی اقتصاد را نیز دربر گرفت .چپ برای عدالت بهمثابه
یک آرمان مبارزه میکند اما عدالت را باید در عمل با سه ارزش یاد شده سنجید .هدف
چپ سوسیالیستی توسعهی دموکراسی در کار و برقراری اشکال جدید دموکراسی در
تمام سطوح جامعه است ،گسترش همبستگی نه فقط با انسانهای دیگر بلکه با طبیعت
و پایان استثمار انسان و طبیعت است .رهایی انسان و پایان خودبیگانگی ،اعمال
محدودیت مالکیت و افزایش وقت آزاد همهی انسانهاست.
سوسیالیسم و مارکسیسم
در انقالب فرانسه نیروهای بورژوایی و کارگری در کنار هم مبارزه کردند اما بهزودی
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راه طرفداران سوسیالیسم از لیبرالیسم جدا شد .پس از چندی گرایش مارکسیستی
توانست در جنبش سوسیالیستی نقش هژمون را بیابد .بنا به گفتهی یوران تربورن از
نظر جامعهشناختی سوسیالیسم را باید بهمثابه یک فرهنگ و مجموعهای از ساختارهای
نهادی در نظر گرفت .یک فرهنگ سه جهتگیری اساسی به اعضای خود میدهد:
هویت ،جهانبینی و مجموعهای از ارزشها .هدف ساختارها ،تأمین منابع و اعمال
محدودیت در مالکیت و توزیع قدرت از طریق توانمندتر کردن ناتوانان است .در این
قسمت باید بر فرهنگ ،به عبارت دقیقتر فرهنگ مارکسیستی ،کمی تأمل کرد.
سوسیالیسم بر یک هویت طبقاتی ،طبقهی کارگر ،مبتنی است ..اما این تمام واقعیت
نیست .در طول قرن بیستم هویت آن با مردم و ستمدیدگان ،جنبش کارگری ،انقالب
و یک سنت سوسیالیستی ارجاع به نوشتههای مارکس ،انگلس ،لنین ...پیوند زده میشد.
این فرهنگ همچنین متکی بر کادرهای حزبی ،مجموعهای از سنتهای نانوشته ،پرچم
سرخ ،داس و چکش ،سرود انترناسیونال و امثالهم بود.
از نظر جهانبینی ،مارکسیسم توانست از سه جهت به جهانبینی سوسیالیستی
کمک کند .اول ،توضیح علمی علل نابرابری و بیعدالتی سرمایهداری و امپریالیسم،
شیوههای استثمار و سلطهی طبقاتی .دوم ،چشمانداز تاریخی که امکانات تغییر در
درون سرمایهداری را با توسعهی آن پیوند میزد .سوم ،عاملیت اجتماعی و تاریخی که
بر قدرت استثمارشوندگان ،ستمدیدگان و منکوبشدگان تکیه داشت.
ارزشهای جهانشمولی که مارکس و انگلس بر آن تأکید داشتند تکیه بر برابری و
همبستگی بود و شامل تمام بشریت میشدند( .تربورن)1992 ،
از نظر ساختارهای قدرت و منابع مادی سوسیالیسم دو گونه ساختار متفاوت را
ایجاد کرد .نوع اول ،سازمانهای تودهای کارگری مانند اتحادیهها و احزاب کارگری.
وظیفهی این سازمانهای تودهای در جنبش کارگری سازماندهی عامل مبارزهی
طبقاتی و پیشبرد مبارزهی طبقاتی بود .نوع دوم ،ایجاد نهادهای مختلفی برای توسعهی
تولید و توزیع سوسیالیستی ،اقتصاد برنامهای ،سوسیالیسم جنگی ،کنترل تولید ....در
کشورهای سوسیالیستی و سوسیال دمکرات بود.
فرهنگ سوسیالیستی و سازمانهای مختلف کارگری آن زادهی شرایط اقتصادی
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اجتماعی سرمایهداری بودند .جنبشی که در ابتدا سازماندهی شد متناسب با شرایط
صنعتیسازی و راه مدرنیتهی اروپایی بود .اگر در دوران پیشاسرمایهداری آینده عمدتاً
چیزی جز تکرار گذشته نبود ،در عصر مدرن ،آینده مفهومی باز و نانوشته داشته است.
سوسیالیسم متکی بر این ایدهی انقالبی بود که جامعهی آینده بسیار متفاوت از گذشته
و حال خواهد بود .جامعهی سوسیالیستی جامعهای بود که ضمن رهایی انسان بر پایهی
دو ارزش جهانشمول برابری و همبستگی قرار داشت.
در دوران استعمار ،راه مدرنیته در کشورهای مستعمره و نیمهمستعمره ،بسیار
متفاوت از راه مدرنیته در کشورهای اروپایی بود .از آنجا که لیبرالیسم نیروی سیاسی
فعال حامی استعمار در قرن نوزدهم و بیستم بود ،و در مقابل ،مارکسیسم با تکیه بر
ارزشهای جهانشمول انسانی خود در اپوزیسیون دائم قدرتهای حاکم در کشورهای
اروپایی محسوب میشد ،مارکسیسم بهتدریج راه خود را به بسیاری از کشورهای
مستعمره و نیمهمستعمره یافت .در پسلرزههای انقالب اکتبر و پس از آن نقش مهم
اتحاد شوروی در غلبه بر فاشیسم ،و نیز رشد اقتصادی اتحاد شوروی تا اواخر دههی
شصت ،ایده های مارکسیستی موفق شدند با سرعت بیشتری در کشورهای در حال
توسعه رشد کنند .از آن زمان به بعد جنبشهای سوسیالیستی همانقدر متکی بر
جنبش های کارگری کشورهای پیشرفته بودند که متکی بر مبارزات ضداستعماری و
ضدامپریالیستی.
با افشا شدن جنایات حزب کمونیست در دوران استالین ،و پس از آن اشغال
مجارستان توسط نیروهای شوروی بهتدریج طرفداری بخشی از روشنفکران اروپایی از
سوسیالیسم واقعاً موجود کاهش یافت ،هر چند که ایدههای سوسیالیستی تا جنبش
 1968همچنان افراد زیادی را مجذوب خود میکرد .با این حال ،به موازات کاهش
طرفداری از ایده های سوسیالیستی در اروپا ،در کشورهای در حال توسعه همچنان
عدهی زیادی مجذوب ایدههای رهاییبخش سوسیالیستی و رهبران سوسیالیست
جنبشهای ضداستعماری چون مائو ،کاسترو و هوشیمین میشدند .در نتیجه ،کاهش
استقبال در اروپا با افزایش طرفداری از سوسیالیسم در کشورهای «جهان سوم» همراه
شد .این روند با سقوط دیوار برلین و بازگشت کشورهای اروپای شرقی به سرمایهداری،
و نه سوسیالیسم دمکراتیک آنچنان که عدهای آرزو میکردند ،پایان یافت.
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«راه سوم» اگر چه موجب «موفقیت انتخاباتی» برخی از احزاب سوسیالدمکرات
و کارگر در اروپا شد ،در عین حال باعث تثبیت کامل جناح راست در احزاب میانهرو
سوسیالیستی و سوسیالدمکرات شد .پس از بحران مالی  2008احزاب رادیکالی چون
سیریزا و پودموس قد برافراشتند که تاثیرات آن نیز دیری نپایید .شخصیتهایی چون
برنی ساندرز و جرمی کوربین توانستند روح تازهای در کالبد سرد چپ بدمند اما
پیشروی آنان نیز با مقاومت سرسختانهی الیگارشی درونی احزاب متبوعشان متوقف
شد .در امریکای التین همچنان جزر و مد موفقیت چپ ادامه دارد.
مسلماً تغییرات ساختاری در درون طبقهی کارگر موجب تغییرات بزرگی در طیف
هواداران ایدهی سوسیالیستی شده است .در مجموع در طول تاریخ افراد تحت تأثیر دو
عامل به جنبشهای چپ روی آوردهاند .اول ،موقعیت طبقاتی دوم ،احساس تعلق به
فرهنگ چپ به دالیل مختلف .از نظر طبقاتی ،طرفداران چپ را معموالً اقشار فقیر
مزدبگیر تشکیل داده و میدهند .اما از نظر فرهنگی ،آن چنان که گفته شد ،میتوان
اجزای فرهنگ چپ را در سه عنصر هویت ،جهانبینی ویک مجموعه از ارزشها خالصه
کرد .ازاینرو ،بخش بزرگ دیگری نیز به خاطر احساس تعلق به طبقهی کارگر،
همبستگی با مردم مستعمرات ،احساس بیگانگی نسبت به فرهنگ بورژوایی (به عبارت
دیگر احساس تعلق به هویت چپ) به صفوف چپ پیوستند .برخی با مطالعهی آثار
سوسیالیستی به این جهانبینی روی آوردند .عدهای نیز به ارزشهایی چون برابری و
همبستگی اعالم وفاداری کردند .مسلماً برخی از افراد فقط به خاطر عامل طبقاتی یا
فرهنگی به چپ نپیوستند بلکه ملغمهای از عوامل مختلف در این میان تاثیرگذار بودند.
در ابتدای قرن گذشته ،انجمنهای مختلف و اتحادیههای کارگری پایهی مهم
جنبش کارگری در غرب محسوب میشدند .احزاب تودهای کارگری متشکل از
جنبش های وسیع و متفاوت مردمی بودند و اکثر اعضای این احزاب را نیز کارگران
تشکیل میدادند .از دههی شصت بهتدریج این پایههای مهم دچار تغییر شدند .جوانان،
دانشجویان و کارمندان بخش بزرگی از احزاب را تشکیل دادند .با پایان مبارزات
ضدامپریالیستی ،کاهش طبقهی کارگر صنعتی در غرب ،و افزایش اهمیت مشکالت
محیط زیستی باعث شده است که بخش بزرگی از این اقشار به احزاب محیط زیستی
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روی آورند .این موضوع بهویژه با سقوط دیوار برلین تشدید شد .جهانبینی مارکسیستی
و تحلیلهای آن زیر عالمت سؤال رفت .در گذشته ،هنرمندان ،نویسندگان ،و
دانشمندان چپگرا قسمت مهمی از جنبش سوسیالیستی محسوب میشدند .این روند
پس از جنبش  1968بهتدریج متوقف شد .با ظهور پسامدرنیسم و در نهایت فروپاشی
سوسیالیسم واقعاً موجود ،کاهش چشمگیری در این بخش از طرفداران جنبش
سوسیالیستی ایجاد شد .امروز تعداد کمتری به خاطر پذیرش جهانبینی سوسیالیستی
به جنبش چپ می پیوندند .در نتیجه ،تغییرات ساختاری طبقاتی ،گرایش به راست
احزاب سیاسی چپ میانهرو ،کاهش اهمیت اتحادیههای کارگری و نیز کاهش مقبولیت
آموزههای مارکسیستی چشمانداز موفقیت چپ را بسیار کاهش داده است ،هر چند
نقاط روشنی در کشورهای امریکای التین وجود دارد و نیز پدیدهی برنی ساندرز در
آمریکا بارقههای امید ایجاد کرده است.
تئوری و عمل
به هنگام درگذشت مارکس ،او از خود میراثی بسیار ارزشمند و همهجانبه در
حوزهی اقتصاد ،در مقایسه با دیگر حوزههای نظری به جا گذاشت .مارکس که آدمی
بسیار دقیق بود بارها کتاب سرمایه را بازنویسی کرد و همیشه چیزهایی را مییافت که
یا نادقیق ،و یا از قلم افتاده بودند .میراث مارکس در رابطه با ماتریالیسم تاریخی بسیار
کمتر بود و انگلس در سالهای آخر عمر خویش تالش نمود که این فقدان را با نوشتن
کتابهایی چون آنتیدورینگ برطرف سازد .در عین حال چهار تن از رهبران بعدی
جنبش مارکسیستی ،کائوتسکی ،مرینگ ،پلخانف ،و البریوال از آلمان ،روسیه ،و ایتالیا
مکاتبات زیادی با انگلس برای پر کردن جای خالی بسیاری از موضوعات تئوری
ماتریالیسم تاریخی داشتند .کمی بعد نسل جوانتری به میدان آمدند که امکان مکاتبه
با رهبران اولیه مارکسیسم را نیافتند .از میان آنها میتوان ازجمله از لنین،
لوکزامبورگ ،تروتسکی ،هیلفردینگ ،باوئر،و بوخارین نام برد.
این افراد دارای چند ویژگی قابل توجه بودند .اول ،همه فیلسوف ،مورخ ،اقتصاددان،
جامعه شناس و دوم ،رهبران حزبی بودند .در نتیجه برای دست و پنجه نرم کردن با
مشکالت روزمرهی حزبی ناچار بودند که از آخرین دستاوردهای علمی در حد امکان
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بهره گیرند .استراتژیستهایی بودند که خود برای حل استراتژی و تاکتیک حزبی مجبور
بودند تحقیقاتی در حوزهی اقتصادی و اجتماعی انجام دهند .کائوتسکی در سال 1899
کتاب «مسألهی دهقانی» را دربارهی مسائل دهقانی نوشت .چند سال بعد ،در سال
 ،1904نیز لنین کتابی مشابه کائوتسکی« ،رشد سرمایهداری در روسیه» ،را در سن
سی و چهار سالگی نوشت .هیلفردینگ در سال  1910کتاب خود «سرمایهی مالی» را
منتشر کرد .باوئر «مسألهی ملی و سوسیالدمکراسی» ( )1907و لوکزامبورگ «انباشت
سرمایه» ( ،)1913و بوخارین «امپریالیسم و اقتصاد جهانی» ( )1915را منتشر کردند.
(اندرسون)1976 ،
همانطور که گفته شد این افراد ،به خاطر آنکه در راس احزاب سیاسی قرار داشتند،
مجبور بودند که به علوم سیاسی روز دسترسی داشته باشند .زمانی کارل اشمیت در
این مورد آنقدر غلو کرد که مدعی شد یکی از رخدادهای مهم اوایل قرن گذشته
خوانش لنین از آثار کارل فون کالوزویتس ،اندیشمند پروسی بود که تأثیر زیادی بر
وی گذاشت .در اوایل قرن بیستم بنا به گفتهی رازمیگ کوچیان ،هیچکس از اصطالح
«روشنفکر مارکسیست» استفاده نمیکرد ،بلکه واژهی «مارکسیست» خالصه شده آن
اص طالح بود .لنین زمانی که کتاب «دولت و انقالب» را نوشت ،گفت «لذتبخشتر و
مفیدتر این است که تجربهی انقالب را از سر گذراند تا اینکه در مورد آن نوشت» .نتیجه
اینکه در آن زمان ،تاریخ مارکسیسم ،تجربه و نوشتن دربارهی انقالب به طور
جداییناپذیری با همدیگر پیوند خورده بودند .در این دوره ،بسیاری از نظریات اقتصادی،
سیاسی و سازمانی در حال شکلگیری بودند .همه چیز به بحث گذاشته میشد،
ایدههای جدید امکان رویارویی داشتند و هنوز دگماتیسم ،وجود احزاب و سازمانهای
کارگری را فرا نگرفته بود.
بنا به گفتهی پری اندرسون ،مارکسیسم غربی زمانی متولد شد که این رابطهی
روشنفکران و رهبران سازمانهای کارگری که در ابتدای قرن بیستم وجود داشت ،از
بین رفت .پس از شکست انقالب آلمان در سال  ،1923این امید که در همهی کشورهای
بزرگ اروپایی انقالبی سوسیالیستی طومار سرمایهداری را برخواهد چید ،بر باد رفت.
در این دوران بود که کم کم رهبران جدید مارکسیسم غربی پای به میدان نهادند .از
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میان بزرگان متفکر این دوران میتوان از لوکاچ ،کرش ،گرامشی ،بنیامین ،دالولپه،
مارکوزه را نام برد که همه در اواخر قرن نوزدهم به دنیا آمده بودند .و نسل کمی جوانتر
آنها ،لوفِوْر ،آدورنو ،سارتر ،گلدمن ،آلتوسر و کولتی ...بودند .اکثر این افراد ،به جز لوکاچ
(بوداپست) و گلدمن (بخارست) همه از غرب اروپا بودند .در حالی که نسل اول
نظریهپردازان مارکسیست عمدتاً از شرق ،و حتی در مورد آلمانیها ،از شرق امپراتوری
آلمان بودند( .همانجا)
نسل اول روشنفکران مارکسیست ،جنگ اول جهانی و انقالبات روسیه و دیگر
تالطمات جهانی را تجربه کرده بودند .این نسل جدید ،اگر چه برخی از آنان در نوجوانی
[به جز لوکاچ و کرش که چند سال پیرتر از بوخارین بودند] شاهد جنگ اول جهانی و
انقالبات روسیه و آلمان بودند ،اما تجربهی اصلی انان شکست انقالب آلمان ،ناامیدی از
برپایی سوسیالیسم در کشورهای عمدهی سرمایهداری و پیروزی فاشیسم بود .این
شکست افرادی مانند گرامشی را به پاسخ به این پرسش واداشت که چرا ما نمیتوانیم
تجربهی انقالب اکتبر را بالفاصله در ایتالیا پیاده کنیم.
ویژگی دیگر این تئوریسینها ،دغدغهی کمتر روزمرهی حزبی بود .این امر ،حتی
در مورد گرامشی نیز صادق است چرا که او سالهای زیادی را در زندان بهسر برد و در
نتیجه امکان زیادی برای تأثیرگذاری بر حزب نداشت .حزب کمونیست ایتالیا نوشتههای
زندان او را بار اول در سال  1940با سانسور و پس از حذف قسمتهای زیادی منتشر
کرد .کرش و لوکاچ نیز هر دو از اعضای عالیرتبهی حزب خویش بودند .کرش در سال
 ،1926به خاطر اختالف نظر ،از حزب کمونیست اخراج شد .لوکاچ بعد از یک دوره
مشاجره با کمینترن ،پس از سال  1929در مهاجرت به کار ادبی و فلسفه پرداخت.
نتیجه اینکه در این دوران نوع جدیدی از رابطه بین روشنفکران ،و رهبران حزب و
سازمانهای طبقهی کارگر بهوجود آمد .بنابراین روشنفکران این دوره دیگر مانند
دوره ی اول شکوفایی مارکسیسم پیوند ارگانیکی با حزب و اتحادیههای کارگری
نداشتند .در مواردی هم که آنها عضو حزب کمونیست بودند ،مانند آلتوسر ،لوکاچ،
دالولپه ،روابط پر دردسری با حزب داشتند .سارتر عضو حزب نبود اما با آن همسفر
بود .در این دوره ،بهخاطر استیالی استالینیسم در احزاب کمونیستی ،مارکسیسم فسیل
شده بود .هرگونه نوآوری در احزاب طرد میشد و روشنفکران نمیتوانستند در چنین

528

529

رضا جاسکی

فضایی دوام بیاورند.
بنا به گفتهی رازمیگ کوچیان ،گسست بین روشنفکران و سازمانهای کارگری،
باعث رشد آگاهی انتزاعی این روشنفکران گشت .آنها دیگر دانش تجربی کائوتسکی،
لنین ،لوکزامبورگ و امثالهم را نداشتند .از طرف دیگر دانش تولید شده توسط این
اندیشمندان نیز راه خود را در میان طبقهی کارگر نمییافت .این دانش جادویی جدید،
«کالوزویتسی» نبود چرا که دیگر رابطهی مستقیمی با استراتژی حزبی
نداشت(.کوچیان)2013 ،
هجوم به دانشگاه
پس از مارکسیسم غربی ،نوبت به تئوریهای چپ نو رسید .در عین حال ،دانشگاهها
کم کم در غرب همگانی شدند ،همزمان نئولیبرالیسم کارد خود را بر علیه سیاست
کینزی تیز می کرد ،و دانیل بل «پایان ایدئولوژی» را منتشر کرد .پس از حوادث بهار
پراگ ،بسیاری از روشنفکران ،احزاب کمونیستی را ترک کردند ،و اندکی بعد از آن
نئولیبرالیسم به ایدئولوژی غالب در جهان بدل شد .نه فقط تاچر و ریگان به اجرای
ایدههای نولیبرالی پرداختند ،بلکه حتی سوسیالیستهایی چون میتران ،خود به اجرای
آنها کمک کردند .در این دوره ،مارکسیسم استیالی خود در جناح چپ را از دست
میدهد؛ ساختارگرایان ،و پسا-مارکسیستها بهسرعت رشد میکنند.
با فروپاشی سوسیالیسم واقعاً موجود ،بسیاری از دگمهای گذشته فرو ریختند.
نظریات روشنفکران قبلی چپ ،مانند لنین ،تروتسکی و غیره ارج و مقام خود را از دست
دادند .درواقع این روند از دههی  1960و با شکلگیری چپ نو آغاز شد اما در دههی
 1980شتاب زیادی به خود گرفت .بهعکس ،برخی از نویسندگان مارکسیست غربی
مانند گرامشی و والتر بنیامین بهسرعت طرفدار پیدا کردند .در عوض ستارهی بخت
لنین بهشدت افول کرده است .با این حال گفتهی وی« ،تحلیل مشخص از شرایط
مشخص» که از نظر وی «روح زندهی مارکسیسم» را نشان میدهد ،بیش از هر زمان
دیگری اهمیت یافته است.
عدهی زیادی از چپگرایان فروپاشی سوسیالیسم موجود را به فال نیک گرفتند،
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زیرا پیامآور آزادی از قید و بندها بود .همزمان ،بسیاری از چپگرایان به دانشگاهها
هجوم می برند .از نظر جغرافیایی ،روشنفکران بزرگ انقالبی مارکسیست اوایل قرن
گذشته ،عمدتاً از شرق اروپا بودند ،و اکثر نظریهپردازان مارکسیسم غربی به غرب اروپا
تعلق داشتند ،اما در این دوره نظریهپردازان انتقادی که بسیاری از آنان غیرمارکسیست
بودند ،در دانشگاههای ایاالت متحده تدریس میکردند .اگر به دوران بین دو جنگ
جهانی نگاه کنیم ،میبینیم که بسیاری از روشنفکران آمریکایی در اروپا به سر میبردند.
در سال  ،1921هارولد استیرنس در کتاب خود «امریکا و روشنفکر جوان» این سؤال
را مطرح کرد« :روشنفکران ما کجا هستند؟» و او آنها را در حال فرار به اروپا مییابد.
ولی در آستانهی جنگ دوم جهانی در نتیجهی قدرتگیری فاشیسم این روند برعکس
شد .در چند دههی اخیر ،به خاطر مزایاهای فراوان تدریس در آمریکا این روند شتاب
بیشتری یافته است.
مهاجرت روشنفکران به آمریکا که پدیدهای عمومی است ،شامل بسیاری از
روشنفکران معروف چپ نیز میشود .حتی اگر برخی از این نظریهپردازان در خارج از
آمریکا زندگی میکنند ،اما از امکانات عالی تدریس در امریکا استفاده میکنند ،و
کتابهای خود را نیز در آنجا منتشر مینمایند .در نتیجه ،مسائل ،مشکالت ،راهحلها
و مباحث این نظریهپردازان ،بدون در نظر گرفتن جهتگیریهای سیاسی آنان ،تا حدی
متأثر از روندهای غالب در جامعهی آمریکا میگردد .مثالً در امریکا ،مباحث حزبی و
سازمانی به دالیل تاریخی جای کمی را اشغال میکند ،اما بنا به گفتهی فرانسوا کوست،
پذیرایی گرم از دریدا ،دلوز و فوکو در ایاالت متحده ،باعث رشد نظریات سیاستِ هویت
در ایاالت متحده گشت .با توجه به اهمیت بیش از حد نژاد و مسائل نژادی در ایاالت
متحده ،پیوند محکمی بین پساساختارگرایی فرانسوی و سیاست هویت که دغدغهی
روشنفکران آمریکایی بود ،پدید آمد .در گذشته ،یعنی به هنگام سلطهی نظریات
مارکسیستی ،بسیاری از مسائل اقلیتهای نژادی ،و زنان تحتالشعاع مسائل طبقاتی و
منافع طبقهی کارگر قرار میگرفت .مارکسیسم سلطهی بی چون و چرای خود را در
چپ از دست داد و ساختارگراها و پساساختارگراها اهمیت زیادی یافتند .در همین
دوره با پیوند ساختارگرایی و جنبشهای فمینیستی ،نژادی ،و دیگر اقلیتها
موفقیتهایی نصیب چپ گشت .در نتیجه ،با مهاجرت بسیاری از نظریهپردازان به
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دانشگاهها ،بهویژه ایالت متحده ،شکاف بین تئوری و عمل بیشتر شد.
زبان دانشگاه به دالیل کامالً قابلفهم متفاوت از زبان شهروندان معمولی است .در
این موضوع هیچ شکی نیست که اصطالحات و نوشتههای علمی باید دقیق و دارای
سطح معینی از انتزاع باشند .یک نوشتهی فلسفی بسیار متفاوت از یک داستان علمی
است .کسی که فقط کتابهایش را در چاپخانههای دانشگاه ،مقاالتش را در مجالت
علمی چاپ می کند ،مباحث روزمره را با همکاران علمی خود در دانشگاه ،در اشکال
متفاوت ،گفتگو یا نوشته ،پیش میبرد ،با این زبان زندگی میکند و این زبان ،زبان اول
اوست.
دانشگاه نهادی بسیار قدیمی با سنتهای ویژه و علمی خود است .در آنجا نمیتوان
به دالیل کامالً قابل درک و از نظر دقت علمی ،هر ایده ،هر چند بسیار عالی را منتشر
کرد .یک محقق در چارچوب این قوانین و سنتها زندانی است .این باعث میشود که
برخی ایدههای مهم سیاسی ،اجتماعی ،و تاریخی هیچگاه در آنجا مورد پذیرش قرار
نگیرند.
اگر در دوران شکوفایی مارکسیسم غربی ،حداقل نوعی پیوند ضعیف بین
نظریهپردازان و احزاب و سازمانها وجود داشت .چنین پیوندی امروز نه تنها وجود
ندارد بلکه بسیاری از نظریهپردازان احزاب و سازمانهای موجود را قبول ندارند .شکاف
بزرگی بین جامعهی دانشگاهی و سازمانهای سیاسی وجود دارد .این نظریهپردازان
میتوانند نظراتی را مطرح کنند که بسیار انتزاعی باشد و نتوان آنها را به مرحلهی اجرا
درآورد .شکاف عمیق بین تئوری و پراتیک امروز بیش از هر زمان دیگری به چشم
میخورد .از سوی دیگر این ریسک نیز وجود دارد که نظرات خوب و قابل اجرا نیز در
انبوههی نظرات دیگر گم شوند.
در مهاجرت ،این خطر وجود دارد که مسائل کشورهای میزبان این روشنفکران،
اولویت مسائلی را که بایستی با آنها دستوپنجه نرم کرد تغییر دهد .از سوی دیگر با
تخصصی شدن بیش از حد ،غرق در جزئیاتی شوند که در مبارزهی کنونی چپ اهمیت
چندانی ندارد .زبان دانشگاه معموالً انگلیسی است که امتیازها و مضرات خاص خودش
را دارد .از یک سو عالقهمندان زیادی در سراسر جهان با نظرات و افکار این نظریهپردازان
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آشنا می شوند ،از سوی دیگر این ریسک وجود دارد که به خاطر خوانندگان جهانی
توجه به مسائل محلی کمتر شود .در ضمن باید به خاطر داشت که در دانشگاه برای
طرح نظرات از متدهای خاصی استفاده میشود و نوشتن به زبان ساده همیشه
امکانپذیر نیست .این نظریه پردازان در بسیاری از موارد از زبانی استفاده میکنند که
دقیق اما از جهاتی برای بسیاری از مردم قابل درک نیست.
در اینجا باید گالیله را بهیاد آورد« .جرم» گالیله بیشتر مربوط به چگونگی بیان
چیزی بود که کشف کرده تا آنکه خود چیزی که کشف کرده بود .او به جای نوشتن
به زبان التین ،آن را به ایتالیایی روان نوشت .بنا بر یکی از گزارشهای مربوط به کلیسای
واتیکان« ،به او اجازه داده شد که اگر میخواهد از نظر کوپرنیکوس دفاع کند ،آن را با
آرامش انجام دهد و برای تقسیم آن با دیگران تالش زیادی نورزد ».این دقیقاً همان
چیزی بود که گالیله رد کرد .او تصمیم گرفت دانشگاه را دور زند و آن را به زبان مادری
و در اختیار همگان قرار دهد .شکی وجود نداشت که این به معنای قربانی کردن ارزش
زبان التین بود ،اما گالیله نمیخواست بهعنوان عضو ویژه و درخشان جمهوری محققین
نورافشانی کند .او ترجیح داد آن را به کوچه و بازار ببرد( .سانتیالنا)1955 ،
آیا روشنفکران چپ این اقدام گالیله را میتوانند آویزهی گوش کنند؟ آیا ما
میتوانیم شاهد خیل بزرگی از روشنفکران چپ باشیم که با استفاده از همهی ابزارهای
گفتاری ،شنیداری ،و دیداری مسائل مهم جامعه اعم از ملی و جهانی را به زبان ساده
و در سطح وسیع در اختیار مردم بگذارند و در راه تبدیل به یک روشنفکر قلمرو عمومی
شدن تالش کنند و دموکراسی را به جلو سوق دهند؟
در سالهای اخیر ما شاهد هجوم سیاستمداران به سوی شرکتهای بزرگ
سرمایهداری هستیم ،آیا ما میتوانیم شاهد هجوم محققان چپگرا به سازمانهای مدنی
کارگران ،سازمانها و احزاب سیاسی چپ باشیم؟
«چپ فرهنگی»
دوست عزیز محمدرضا نیکفر مطرح میکنند که چپ در ایران دارای «سه بخش»
است :چپ فرهنگی ،چپ اجتماعی و چپ سیاسی .سپس چنین میگوید« :ما چپ
فرهنگی داریم؛ نویسندگان ،مترجمان ،هنرمندان ،انتشاراتیها و روزنامهنگاران که باور
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دارند به عدالت اجتماعی و به یک فرهنگ جهانی عدالتجویانه و آن را ترویج و پرورش
می دهند .خوشبختانه این چپ فرهنگی همچنان استوار مانده ،با وجود ضرباتی که
خورده .یک چپ اجتماعی داریم ...واقعیتها و آگاهیها با هم گره خورده و این چپ
اجتماعی را در ایران شکل داده و االن نقطهی قوت مهم است .دست آخر یک چپ
حزبی داریم .چپ حزبی ضعیفترین بخش چپ حزب است .وقتی که ما از چپ صحبت
میکنیم و می گوییم باید این کار را بکند یا نکند هنوز به این چپ حزبی نظر داریم.
این معادله را باید عوض کنیم( ».سمینار «چپ و انقالبهای ناتمام» ،شرق)1400 ،
قبل از هر چیز باید گفت ،نیکفر از معدود روشنفکران عمومی ایرانی است که طی
سالهای متمادی تالش کرده و میکند که به طور فعال در بحث و گفتگو با روشنفکران
گرایشهای متفاوت از چپ دفاع کند ،ضمن آن که ایدههای جدیدی را در میان چپ
مطرح کند .از این جهت این قلم و بسیاری از چپگرایان به این تالشها ارج گذاشته و
برای او احترام زیادی قائل هستیم .ضمناً میتوان با نیکفر کامالً توافق داشت که بخش
بزرگی از چپ حزبی «محفلباز» است .اما باید به چند نکته توجه کرد:
اول ،در گذشته در جنبش کارگری جهانی در قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم
چپ روزنامهها ،مجالت و مدرسههای تئوریک خود را داشت و درواقع روشنفکران خود
را تولید میکرد ،روشنفکرانی که محصول دانشگاهها نبودند .حتی اگر روشنفکرانی که
به جنبش چپ میپیوستند تحصیلکردگان دانشگاهی بودند ،تحت تأثیر خردهفرهنگ
موجود جنبش چپ که متأثر از اتحادیهها و احزاب سیاسی کارگری بودند ،فرهنگ
دانشگاه را به کنار میگذاشتند .این اتحادیهها و احزاب سیاسی بودند که بخش فرهنگی
را تغذیه میکردند .اخالق سیاسی و تعهدات آنها قبل از هر چیز سیاسی بود و نه
حرفهای .رابطهی بسیار نزدیکی بین بخشهای متفاوت چپ وجود داشت .امروز اوضاع
برعکس است .در چند دههی گذشته ،با تضعیف اتحادیهها و احزاب سیاسی چپ،
بسیاری از مباحث و مسائل چپ در دانشگاهها و توسط استادان و پژوهشگران حرفهای
مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .این عالیق استادان و روزنامهنگاران حرفهای
است که فرم و محتوای مباحث را تعیین میکند .مشکل اصلی این است که اکثر این
استادان رابطهی چندانی با جهان خارج از دانشگاه ندارند .تماس آنها با جنبش کارگری
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تقریباً صفر و یا بسیار کم است .بیشتر تحت تأثیر دیسیپلینهای مرسوم دانشگاهی
هستند تا فرهنگ چپ ،این تعهدات دانشگاهی است که اولویت دارد و نه تعهدات
سیاسی .این به معنی عدم استفاده از دانشگاه و یا رسانهها نیست بلکه تالش در تغییر
شکل رابطه است .تالش برای نزدیکی بیشتر با سازمانهای مدنی و سیاسی کارگری
است.
دوم ،همانطور که گفته شد فرهنگ سوسیالیستی مبتنی بر یک هویت طبقاتی
یعنی طبقهی کارگر ،نوشتههای مارکس ،انگلس ...،و سنتهای نانوشته بود .امروز این
هویت طبقاتی بهشدت تضعیف شده است .در گذشته جهانبینی مارکسیسم بهمثابه
ابزاری مناسب برای تجزیه و تحلیل جامعه سرمایهداری در نظر گرفته میشد .اکنون یا
مارکسیسم به کنار گذاشته شده و یا اینکه گاه آموزههای مارکس از محتوای انقالبیاش
تهی شدهاند .در گذشته عاملیت طبقهیکارگر به عنوان طبقهی عمومی از سوی اکثریت
قریب به اتفاق چپگرایان به رسمیت شناخته میشد ،اما امروز این نیز برای برخی زیر
عالمت سؤال رفته است .در گذشته ارزشهای جهانشمول برابری و همبستگی مورد
تأکید فراوان قرار میگرفتند ،اما در این جبهه نیز چپ تضعیف شده است .روشنفکران
عمومی چپ کم و بیش از صحنهی عمومی حذف شدهاند .اوضاع در ایران اگر بدتر از
غرب نباشد بهتر از آن نیست .با توجه به چنین اوضاعی صحبت از «استواری» بخش
فرهنگی کمی غریب به نظر میرسد.
سوم ،در ایران احزاب سیاسی چپ در ابتدای قرن گذشته موفقیت بیشتری در
جذب کارگران به سوی خود داشتند ،هر چند که جنبش کارگری در کشور به دالیل
عقب ماندگی اقتصادی و نیز سرکوب شدید احزاب سیاسی و اتحادیههای کارگری راه
متفاوتی را نسبت به غرب پیمود .طبقهی کارگر ایران ساختار متفاوتی با کشورهای
پیشرفتهی غربی دارد .امروز ،همچنان اکثر طرفداران چپ را جوانان ،دانشجویان و
کارمندان تشکیل میدهند.
نکتهی مهم آنکه رشد و نزول قدرت احزاب سیاسی چپ و سازمانها ،انجمنها و
اتحادیههای کارگری و میزان طرفداری هنرمندان و نویسندگان از جنبش کارگری
تقریباً-و نه کامالً -دست در دست هم پیش رفتهاند .در ایران ،در طی سالهای متوالی،
گاه به علت سرکوب ،نهادهای سازمانیافتهی سیاسی و اقتصادی طبقهی کارگر از
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صحنه حذف و یا تقریباً حذف شدهاند اما فعالیت هنرمندان و نویسندگان چپ ،اگرچه
خیلی محدود شده است اما به علت سازوکار بسیار متفاوت آن توانسته در اشکال
متفاوتی ادامه پیدا کند.
چهارم ،قبل از انقالب حتی در زمانی که جنبش چپ در خیابان قویتر از امروز
بود ،به چپ فرهنگی قوت میداد و بالعکس ،اما بهتدریج چپ در همهی عرصهها از
جمله جبههی فرهنگی شکستخورد .پذیرش تئوری غربزدگی از سوی بسیاری از
روشنفکران ،نشانه ی نمایان این شکست است .به صرف وجود چند روزنامه و نشریهی
خارجی و داخلی نمیتوان از حضور یک بخش و سقوط بخش دیگری سخن گفت .امروز
نمیتوان از مبارزهی طبقاتی ،گذار از سرمایهداری ،آینده ،اوتوپیسم و امثالهم صحبت
کرد و از سوی قسمت بزرگی از همین بخش فرهنگی چپ به «خشک مغزی»،
«خشونتطلبی» و چیزهای مشابه دیگر محکوم نشد .هر طرحی که در آن ذرهای از
حرکت جمعی وجود داشته باشد ،منهای نامهنگاری ،اعتراض در رسانههای اجتماعی و
فعالیتهای مشابه ،با مهر طرفداری از توتالیتاریسم محکوم خواهد شد .با وجود عقبگرد
«سیاست هویت» و «چرخش زبانی» ،این گرایشهای متفاوت همچون گوهای جنبش
چپ را به دو قسمت تقسیم کرده است.
پنجم ،هژمونی نولیبرالیسم فقط به معنی داغان کردن قدرت اتحادیههای کارگری
نبود .تنها به معنی هژمون شدن یک ایدهی اقتصادی نبود ،بلکه به معنی غلبهی یک
فرهنگ و شیوه زندگی ویژه نیز بود .درست به همین خاطر مارگارت تاچر گفت «چیزی
به نام جامعه وجود ندارد» .نولیبرالیسم قبل از هر چیز موفق به دستکاری در عرصهی
فرهنگ شد .فردگرایی مفرط جای همبستگی را گرفت.
ششم ،مارکس از «رهایی انسان» و لزوم اقدام جمعی سخن گفت .او در تز یازدهم
فویرباخ گفت« :فیلسوفان تنها جهان را به شیوههای گوناگون تعبیر کردهاند .مسأله اما
بر سر دگرگون کردن جهان است( ».مارکس )1845 ،پرسشی که همه باید در مقابل
خود قرار دهند این است که چرا در یک جامعه حد معینی از فعالیت فرهنگی تحمل
میشود ،به رشد اتحادیههای کارگری زرد کمک میشود اما از هر گونه فعالیت حزبی
ممانعت عمل میآید؟ این به معنی آزادی فعالیت فرهنگی نیست ،یا اینکه «کارگران
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فرهنگی» از آزادی برخوردارند و یا مورد آزار قرار نمیگیرند .باید توجه کرد که در
بخش فرهنگی نیز به مجرد آن که فعالیت گروهی عدهای بیش از حد قابل تحمل پیش
رود ،بهسرعت سرکوب خواهد شد.
هفتم ،نیکفر بر چند نکتهی کلیدی تاکید میکند که باید آنها را آویزهی گوش کرد.
در اینجا می توان به یک نکته اشاره کرد :به هنگام بررسی خطاها باید قبل از هر چیز
نه به برون بلکه به درون نگاه کرد ،و مسئولیت خطاهای خود را پذیرفت .ارزیابی از
شکستها باید «بر اساس درونمانی تنظیم» شود« .نمیتوانیم به بهانهی زیر تأثیر این
و آن بودن ...از مسئولیت بگریزیم( ».نیکفر )1400 ،مشکل اینجاست که او خود به
عنوان «کارگر فرهنگی» ،در علت ضعف بخش فرهنگی تأمل نمیکند .او میگوید،
«بخش فرهنگی هنوز جاندار است ،اما به اندازهی گذشته تأثیرگذار نیست( ».همانجا).
اما چرا دیگر به اندازهی گذشته تأثیرگذار نیست؟ ایا راز موفقیت نسبی گذشته در این
نکته نبود که سه بخش اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ضمن همکاری مشترک یکدیگر
را تقویت میکردند؟ جنبش فدایی فقط یک جنبش سیاسی نبود ،بلکه جنبش اجتماعی
بودکه تحت شرایط اجتماعی-اقتصادی معینی در دههی چهل شکل گرفت .بخش
فرهنگی آن نیز متأثر از همان شرایط مشخص اجتماعی-اقتصادی بود .بزرگترین نماد
آن ،صمد بهرنگی که تأثیر زیادی بر جنبش فدایی داشت ،هیچگاه بدون مبارزهی
فدائیان بعدی نمیتوانست معروفیت بزرگ پس از مرگ خود را کسب کند .صمد
نویسنده و کنشگر بزرگی بود و محبوبیتش قبل از هر چیز ناشی از عملکرد خود او بود
اما دو پارامتر دیگر بر افزایش محبوبیت او تأثیر داشت .اول ،تالش کسانی چون جالل
آل احمد در تبلیغ قتل او توسط ساواک .دوم ،مبارزهی پرشور فدائیان با رژیم دیکتاتوری
و تثبیت صمد به عنوان یکی از رهبران معنوی فدائیان .همهی این اشکال مبارزه
همچون چرخ دنده درهم فرو رفته بودند .بخش سیاسی به دلیل اشتباهات سیاسی
فاحش خود و تحت سرکوب شدید ،تقریباً مضمحل شد .بخش فرهنگی نیز تأثیر خود
را بهتدریج ،بهویژه پس از فشارهای زیاد ،از دست داد .این بدان معنی نیست که صعود
و نزول این بخشها همزمان هستند .قطعاً چنین نیست .منظور فقط تأکید بر این نکته
است که زمانی بیشترین تأثیر بهوجود میآید که این سه نیرو همدیگر را تقویت کنند.
هشتم ،مارکس زمانی در فقر فلسفه گفت « :نگوئید جنبش اجتماعی جنبش
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سیاسی را کنار میگذارد .جنبش سیاسی وجود ندارد که همزمان جنبش اجتماعی
نباشد .».نیکفر به درستی میگوید ،امروز «چپ حزبی ضعیف ...است ،اما چپ اجتماعی
وارد یک دورهی استوار شده و گسترش یافته است» .سپس نتیجه میگیرد« ،چپ
حزبی دیگر در رابطه با دو بخش دیگر نقش رهبر را ندارد ،اما از عادات گذشته دست
بر نداشته و همچنان میپندارد که تقریرکنندهی فکر و برنامهی چپ است( ».همانجا)
آیا نیکفر ضرورتی برای وجود بخشی بهنام بخش سیاسی چپ قائل است؟ اگر چنین
ضرورتی وجود دارد ،هدف این بخش چیست؟ این بخش به گفتهی خود نیکفر،
دولتمحور است و قصد تسخیر دولت یا تأثیرگذاری جدی بر دولت را به اشکال مختلف
دارد .این کامالً درست است ،و درست به همین خاطر اجازهی فعالیت سیاسی به احزاب
داده نمیشود .حال اگر بخش سیاسی قوی بود ،میبایست دو بخش دیگر را زیر
سیطرهی خود میگرفت؟ یا این که بخشهای مختلف ضمن پذیرش ضرورت همکاری
باید بر حفظ استقالل خویش تأکید کنند .این نکتهایست که از سوی بسیاری از احزاب
سیاسی نادیده گرفته میشود که خود موضوع نوشتهی دیگری میتواند باشد.
اگر احزاب کنونی نتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند ،پس از چندی محو و
نابود خواهند شد ،و احزاب دیگری شکل خواهند گرفت .آن چه که مسلم است،
«کارگران فرهنگی» غیر سازماندهی شده تحت هیچ شرایطی نمیتوانند جای احزاب
سیاسی چپ را پر کنند .بخش اجتماعی نیز برای آن که بتواند دستاوردهای خود را
حفظ کند نیاز به یک شریک سیاسی قوی دارد .نیکفر عنوان میکند در ایران «در
گذشته چپ حزبی از ضعف آگاهی طبقاتی نیرو میگرفت» (همانجا) گفتهای که با
وقایع تاریخی همخوانی ندارد .در اینجا منظور نیکفر رابطهی طبقه متوسط و فدائیان
در ابتد ای انقالب بود .بیژن جزنی معتقد بود که فدائیان در صورت موفقیت در مبارزه
ضد دیکتاتوری ،میتوانند رهبری نه فقط کارگران بلکه بخش میانی را کسب کنند .اما
در «انقالب دو بنی» ،جریان طرفدار [آیتاهلل] خمینی توانست رهبری بخش بسیار
بزرگی از این نیروها را در انقالب بهدست آورد .نیکفر ضمن تحلیل درست خود از علل
گرایش بخشی از طبقه متوسط به سمت فدائیان میگوید «سازمان فدایی سازمان
محبوب طبقهی متوسط جدید بود .سازمان فدایی اما حتا از عهدهی دفاع از این طبقه
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برنیامد و نتوانست ذهنینی متناسب با جایگاه عینی طبقاتیاش بسازد .نفوذ ان و بقیهی
نیروهای چپ در میان طبقهی متوسط کمتر و کمتر شد( ».همانجا) .ولی نیکفر از این
تحلیل درست به یک نتیجهگیری نادرست میرسد .از نظر او علت گرایش بخشی از
طبقهی متوسط جدید به سمت فدائیان عدم آگاهی از منافع طبقاتى اش بود .او در
واقع از چرخش امروزی ق سمتی از طبقه کارگر و پشت کردن بخش بزرگی از
زحمتکشان به نیروهای حاکم نتیجه میگیرد «اکنون همهی طبقات در پیگیری منافع
خود بسی آگاهتر و سمجتر شدهاند .طبقهی متوسط عالقهی گذشته را به چپ ندارد».
(همانجا) بنابراین «چپ حزبی از ضعف آگاهی طبقاتی نیرو میگرفت».
واقعیت این است که بخشی از طبقهی متوسط جدید که طرفدار فدائیان در ابتدای
انقالب بود درست به خاطر آگاهی از منافع خود و نه عدم آگاهی به فدائیان پناه آورد.
این نکتهایست که نیکفر خود بدان اذعان دارد و میگوید که سازمان فدایی «حتا از
عهدهی دفاع از این طبقه برنیامد» .فدائیان در ابتدای انقالب متأثر از همین پایه
اجتماعی خود ،وفاداری به مبارزه با دیکتاتوری ،و دفاع از آزادیهای سیاسی و اجتماعی
به تنها نقطهی اتکا بخش قابلتوجهی از طبقهی متوسط بدل شد .حال میتوان ضمن
موافقت با برخی از نتیجهگیریهای نیکفر چنین گفت :تا زمانی که رابطهی متعادلی
بین قدرت جنبشی و حزبی فدائیان وجود داشت ،بخش بزرگی از طبقهی متوسط جدید
همچنان مطابق با منافع خود طرفدار فدائیان بود ،اما هنگامی که بخش حزبی فدائیان
توانست زمام امور را به دست گیرد و هر چه بیشتر به حزب توده نزدیک شود ،این
رابطه کمتر و کمتر شد .رهبری فدائیان میخواست هر چه زودتر کنترل کامل را به
دست گیرد .این کنترل همراه با چرخش به راست موجب دلزدگی بخش بزرگی از
طبقهی متوسط از فدائیان شد.
در اینجا باید بر یک نکتهی دیگر تاکید کرد .برخالف گفتهی برخی از چپگرایان
طبقهی متوسط نماد آیندهی بهتر نیست .بخشی از آن کامالً متزلزل است .این قلم به
این موضوع در جای دیگری پرداخته است (نگاه کنید به جاسکی .)1396 ،اگر چه درک
نویسنده با نیکفر در رابطه با تعریف طبقه فرق میکند اما در زمینهی میزان انقالبی
بودن طبقه متوسط توافقهای معینی وجود دارد.
با این حال باید به یک نکته توجه کرد .بخشی از طبقهی متوسط پایهی چپ را نه
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در ایران بلکه در جهان تشکیل داده و خواهد داد .این واقعیتی است که چپ باید با ان
کنار آید.

نمودار باال میزان طرفداران چپ در کشورهای غربی را بر اساس میزان تحصیالت و
ثروت نشان میدهد .ثروتمندان بخش بزرگی از طرفداران احزاب راستگرا را تشکیل
میدهند .اما میزان افراد تحصیلکرده در احزاب چپ طی چند دههی گذشته افزایش
یافته است .بخشی از این موضوع (درصد باالی طبقه متوسط طرفدار چپ) مربوط به
شکست احزاب چپ در حفظ یا افزایش نفوذ خود در میان طبقهی کارگر است .اما
بخش دیگر ان مربوط به واقعیت همیشگی چپ و جذابیت آن برای نیروهای طبقهی
متوسط است .این نکتهایست که چپ باید بتواند از ان کمال استفاده را بکند .در غرب
احزاب جدید محیط زیست و نیز برخی از احزاب نولیبرال با گرایشهای محدود
فمینیستی و ضد نژادی توانستهاند بخشی از افراد تحصیلکرده را به سمت خود جذب
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کنند .در آلمان حزب سبز موفقیت زیادی در این زمینه داشته است .در کشورهای
اروپای شمالی موفقیت احزاب سبز بسیار کمتر بوده است .مثالً حزب محیط زیست
سوئد با وجود پدیدهی گرتا تونبرگ ،حزب بسیار کوچکی است .پرسش بزرگ چپ این
است که با دو پایهی طبیعی خود ،طبقهی کارگر و بخشی از طبقهی متوسط چگونه
برخورد خواهد کرد.
نتیجه آن که بخش بزرگی از طبقهی متوسط در ابتدای انقالب به این نتیجه رسید
که فدائیان صحنهی مبارزهی ضد دیکتاتوری را ترک کردهاند ،ازاینرو آنها نیز به
فدائیان پشت کردند .بخشی از این طبقه نیز طرفدار مجاهدین بود که مبارزهی خونین
دههی شصت بیراه دیگری را نشان داد.
خالصهی کالم آن که اگر گفته شود ،رهبری احزاب سیاسی تمایل دارند نه فقط
دموکراسی درون حزبی را زیر پا گذارند ،بلکه مایل به نادیده گرفتن استقالل بخشهای
اجتماعی و فرهنگی هستند ،بسیاری با این گفته موافقت خواهند داشت و سعی در حل
این معضل خواهند کرد .حال اگر گفته شود ،در اساس ،فلسفهی وجودی بخش حزبی
نادرست است چرا که دولتمدار است و تمام موفقیتهای این بخش در طول تاریخ
گذشتهی ایران به علت «ضعف آگاهی طبقاتی» بوده است ،صورت مسئله تغییر خواهد
کرد.
چکیده
چپ در طول تاریخ خود دچار فراز و نشیب زیادی گشته است ،ظهور آن با سه
ارزش آزادی ،برابری و همبستگی پیوند خورد ،اما در طی زندگی چند صد ساله آن
ارزشهای دیگری نیز بهدرستی مورد توجه آن قرار گرفتند .با این حال ،ارزشهای
آزادی ،برابری و همبستگی باید همچنان در صدر توجه قرار گیرند .مسلماً چپ خواهانِ
عدالت اجتماعی ،دموکراسی در کار ،همبستگی با محیط زیست ،پلورالیسم سیاسی،
پرهیز از خشونت ...،است ولی بهترین معیار سنجش همهی اقدامات سیاسی بهرهگیری
ازمیزان تأثیر آنها بر آزادی ،برابری و همبستگی خواهد بود .چپ زمانی به یک قدرت
قابلتوجه در جامعه تبدیل خواهد شد که همزمان در عرصهی نهادهای قدرت خود،
اتحادیهها و دیگر سازمانهای مدنی ،احزاب سیاسی و نیز بخش فرهنگی خویش موفق
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 در گذشته احزاب سیاسی چپ سعی کردند خودمختاری بخشهای اجتماعی و.باشد
 در مقابل امروز عدهای. سیاستی که موجب تضعیف چپ شد،فرهنگی را زیر سؤال ببرند
سعی دارند هر گونه ارتباط و همکاری این جناحهای مختلف را تقبیح و یا کماهمیت
 متأسفانه نمونههای. بدون همکاری این بخشها امکان موفقیت وجود ندارد.جلوه دهند
. باید از آنها آموخت.شکست فراوانند
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ابتکار جالب نقد اقتصاد سیاسی در برگزاری میزگرد «چپ و انقالبهای ناتمام» با
شرکت میهمانان برجسته زمینهساز بحثهای خوبی در برخی از محافل چپ گشت .با
توجه به نکات مهمی که در طی این میزگرد مطرح شد ،ادامهی مباحث در میان کسانی
که این میزگرد را دنبال کردند ،قابل انتظار بود .در این نوشته با توجه به مباحث
مطروحه پس از میزگرد و نیز نوشتهی اخیر دوست عزیز آقای محمدرضا نیکفر بر برخی
از مسائل چپ تأمل میشود .مقاله در ابتدا به شکل اظهارنظر در مورد چند موضوع
متفاوت که استادان حاضر در میزگرد مطرح کردند تهیه شد اما پس از انتشار نوشتهی
تازه نیکفر ،نکات دیگری بدان افزوده شد و در نهایت کمی طوالنیتر از معمول گشت.
ازاینرو مقاله به دو قسمت تقسیم شده است .در قسمت حاضر ،نظرات محمدرضا نیکفر
مورد ارزیابی قرار میگیرد.
نیکفر در مقالهی اخیر خود« ،افسردگی چپ و بار گران تاریخ» (از این به بعد
«افسردگی») چند نکتهی مهم را طرح نمودند ،اما از آنجا که چپ بنا بر عادتِ دورانِ
توییتر فقط چند لحظه بر موضوعات داغ مکث میکند تا بالفاصله به موضوعات بعدی
بپردازد ،شاید الزم باشد با ادامه ی بحث ،بر فرصت تأمل کمی افزود .نکات زیادی در
مقاله ی نیکفر وجود دارند که به شکل بسیار گویا و موجزی مطرح شدهاند و خواندن
آنها زوایای تازهای را برای این قلم باز نمود .اما از آنجا که نیکفر فردی متفکر و چالشگر
هستند ،قسمت اول مقاله تالش دارد ،بحث نیکفر حول یک نکتهی مهم دربارهی
ساده سازی چپ ،مسأله تضادها و اتحادها را که اهمیت زیادی برای چپ داشته و دارد،
ادامه دهد و گاه به چالش بکشد.
پیچیده-ساده
نیکفر در مقالهی «افسردگی» ،به نحوهی برخورد سه رهبر سیاسی چپ ،لنین ،مائو
و جزنی حول تعیین استراتژیهایشان و «سادهگرایی» آنان انتقاد دارد؛ «سادهگرایی»
که میراث خطرناکی را برای چپ بهجا گذاشته است .صاحب این قلم اگرچه با برخی از
استداللهای نیکفر توافق دارد اما نمیتواند چند نکتهی مرکزی استدالل او را بپذیرد.
نیکفر در همان ابتدای این بخش از مقاله یک حکم کلی دارد« :مشخصهی وضعیت
موجود و آیندهای را که پیش روی آن است میتوانیم سردرگمی و پیچیدگیای بدانیم
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که ظاهراً به یک عامل یعنی حکومت برمیگردد ،اما هیچ معلوم نیست که تغییر این
عامل یکباره و با یک ضربه باشد و با تغییر آن سردرگمی و پیچیدگی رفع شود،
محتملترین چشمانداز دگرگونی چندحلقهای است ،نه تکحلقهای» (نیکفر.)1400 ،
این حکم کلی کامالً درست است که فقط با سرنگونی یک حکومت نمیتوان موجب آن
تغییرات بزرگی شد که بسیاری از نیروهای مترقی خواهان آن هستند.
اما ،در ادامه نیکفر سه مثال از لنین ،مائو و جزنی میآورد که این تفسیر کلی کمی
خدشهدار میشود .او در ابتدا صحنه را چنین ترسیم میکند :بنا بر نظر مائو ،در یک
پروسهی مرکب تضادهای زیادی وجود دارند و وظیفهی انقالبیون تعیین تضاد عمدهای
است که نقش تعیینکننده در روند حوادث دارد .انقالبیون استراتژی خود را بر پایهی
تضاد عمده تعیین میکنند .اما قبل از او ،همین موضوع را لنین به شکل دیگری تحت
عنوان حلقهی اصلی بیان کرده بود .در ایران نیز بیژن جزنی به تاسی از مائو ،بر پایهی
تفکیک تضاد اساسی از تضادهای عمده و فرعی به شعار «نبرد با دیکتاتوری شاه» رسید.
نیکفر نتیجه میگیرد که منطق لنین ،مائو و جزنی بر پایهی «سادهسازی امر پیچیده»
قرار دارد.
با توجه به نوشتههای قبلی نیکفر (مثالً نگاه کنید به نمودهای کنشی یک انقالب
بیکنش و سه نوشته دربارهی نیروی چپ و جامعهگرایی) میتوان این «سادهگرایی»
را در چند وجه در نظر گرفت ،با تغییر حکومت در «یک ضربه» نمیتوان امید به
تغییرات پایدار داشت و چپ باید از «دولتمحوری» به «جامعهمحوری» برسد ،به این
خاطر ،نیکفر معتقد به فرمول جنگ سنگر به سنگر آنتونیو گرامشی است (مثالً نگاه
کنید به نمودهای کنشی یک انقالب بیکنش) .دوم ،منطق تعیین استراتژی بر پایهی
تضادهای اساسی و عمده «سادهگرایی» است.
از آنجا که رابطهی نزدیکی بین نظرات یاد شده با مقوالتی چون تضادها ،جبههی
متحد ،جنگ موضعی ،جنگ مانوری ...،وجود دارد ،این قلم از مقالهی «افسردگی» پا را
فراتر مینهد ،با این امید که بتوان دامنهی بحث را فراختر کرد .اما ،پیش از بررسی نظر
جزنی در مورد دیکتاتوری باید در مورد نظرات لنین ،گرامشی و مائو در این زمینه تأمل
کرد.
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پس از تشکیل حزب کمونیست چین در سال  ،1921بنا به توصیهی کمینترن،
حزب به همکاری با چیانگ کای شک پرداخت .بعد از قتلعام طرفداران حزب در سال
 1927این همکاری به پایان رسید .شکست همکاری ،زمینهی تجدیدنظر در استراتژی
حزب را فراهم ساخت و از این زمان به بعد ،توجه بخشی از حزب متوجه نقش دهقانان
در انقالب چین شد .مائو که در ابتدا ناسیونالیست بود ،با عالقه به مطالعهی نقش
دهقانان در انقالب آیندهی چین پرداخت و در سال  1927دربارهی خیل عظیم دهقانان
به این نتیجه رسید که حزب میتواند سه راه را در قبال دهقانان انتخاب کند :آنها را
رهبری کند ،مجبور به دنبالهروی از آنها گردد ،یا با آنها مقابله کند .او شق اول را
پیشنهاد کرد ،چیزی که بهتدریج در حزب پذیرفته شد .حزب کمونیست پس از
شکستهای متعدد نظامی مجبور به راهپیمایی «مارش بزرگ» شد .مارش درواقع فرار
حزب از دست نیروهای چیانگ کایشک بود ،با این حال در پایان مارش این حزب بود
که از نظر اخالقی پیروز بیرون آمد ،زیرا مردم بهتدریج به این نتیجه رسیدند که چیانگ
کای شک از کمونیستها بیشتر از متجاوزان ژاپنی متنفر است .در طی مارش بزرگ،
ستارهی اقبال مائو بهسرعت باال رفت .او فردی عملگرا بود و این نبوغ را داشت که
استراتژی و تاکتیکهای بسیار مناسبی را در مقابل دشمانش اتخاذ کند.
نکتهی جالب آنکه لنین پس از شروع جنگ اول جهانی و شکاف بزرگی که در اثر
آن در جنبش کارگری بهوجود آمد ،برای پیدا کردن راههای مؤثر مبارزه ،تحلیل اوضاع
و تدوین استراتژی و تاکتیک مناسب به فلسفه و دیالکتیک هگل روی آورد .مائو نیز در
دوران سخت شکست به فلسفه و دیالکتیک پناه برد .علت چه بود؟ باید توجه داشت
که در این زمان هنر انقالب و جنگ بهشدت در یکدیگر تنیده بودند .انقالب یک
رویارویی ،نه لزوماً نظامی ،نیروها در درون مرزهای یک کشور بود .ازاینرو توجه به
نظریات مورخین نظامی و نیز تاریخ انقالبها از اهمیت خاصی برخوردار بود .این موضوع
به خوبی از اصطالحات مرسوم نظامی در آن زمان مشهود است .اما هنر انقالب مستلزم
جدا کردن هرچه بیشتر نیروهای طرفدار حاکم و یا حداقل خنثی کردن بخش بزرگی
از آنها بود .از نظر انقالبیون یادشده ،تغییر استراتژی به معنی تالش برای دیدن مسائل
از یک چشمانداز طوالنیمدت بود .میتوان با خیره شدن به حوادث جاری هم تحلیل
ارائه داد ،اما چنین تحلیلهایی دقت تحلیلهای طوالنیمدت را ندارد .از سوی دیگر،
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دیالکتیک ابزار مناسبی برای تجزیه و تحلیل پدیدههای مختلف اجتماعی و فهم
تغییرات آنها در یک چشمانداز طوالنی است .برای کسانی چون لنین یا گرامشی هگل
اهمیت زیادی داشت زیرا او هم مدخلی بر برخی از نظریات مارکس بود که گاه او به
شکل موجزی بیان کرده بود ،و هم اینکه هگل بیش از مارکس در مورد دولت و
جامعهی مدنی بحث کرده بود .گرامشی هم برای درک بهتر سازوکارهای جامعهی
مدنی ،از جمله به هگل روی آورد.
در دوران سخت پس از «مارش بزرگ» و حملهی ژاپن نیز مائو به فلسفهی
دیالکتیک پناه برد و در سال  1937به تدریس فلسفه برای کادرهای حزب در
اردوگاههای حزبی پرداخت .هدف مائو از آموزش دیالکتیک به کادرهای حزبی ،استفاده
از آن در تجزیه و تحلیل پدیدههای اجتماعی و اتخاذ استراتژی و تاکتیک مناسب در
مبارزات بزرگ پیش رو بود .درسهای حزبی مائو در همان سال ( )1937در دو کتاب،
بهنامهای «دربارهی پراتیک» و «دربارهی تضاد» منتشر شدند .قصد مائو از درسهای
خود و نیز کتاب «دربارهی تضاد» ،قابل درک کردن فلسفهی دیالکتیک برای عموم
مردمی بود که تحصیالت آکادمیک نداشتند( .نک به الوسن )17 ،2020 ،درست به
همین خاطر کتاب «دربارهی تضاد» خوانندگان فراوانی یافت و تأثیر زیادی بر
خوانندگان خود گذاشت .یکی از خوانندگان بهنام آن ،برتولت برشت بود که تحت تأثیر
این کتاب به بازنویسی نمایشنامهی «کوریوالنوس» ویلیام شکسپیر پرداخت.
«برای مائو ،دیالکتیک فقط یک فلسفهی جالب نبود ،بلکه ابزار مهمی برای توسعهی
استراتژی سیاسی و نظامی در طی دوران دراماتیکی که شرایط مبارزه بهسرعت تغییر
مینمود ،بود( ».همانجا)
باید به خاطر آورد که مائو در دیالکتیک خود قبل از هر چیز نه تحت تأثیر هگل،
بلکه فلسفهی توایسم بود که بر اساس آن جهان انباشته از مبارزهی نیروهای متضاد
است و اگرچه انسان در جستجوی آرامش و سازگاری است اما همیشه با تغییرات مداوم
روبرو میگردد .همچنین سنت فلسفی چینی «تونگبیان» تأثیر زیادی بر درک
مارکسیستهای چینی ،ازجمله مائو ،از دیالکتیک گذاشت (تیان .)2002 ،از نظر مائو
«تضاد امری دائمی ،سازگاری امری موقت ،و انقالب امری مداوم محسوب میشد».
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(الوسن )18 ،2020 ،بنابر آنچه گفته شد ،دیالکتیک مائو تفاوتهای مشخصی با درک
مارکس از دیالکتیک هگل داشت.
بر اساس گفتهی اسالوی ژیژک ،یکی از خدمات مائو به فلسفهی مارکسیستی بحثی
است که او در مورد مقولهی تضادها باز کرد( .ژیژک )12 ،2017 ،این به معنی آن
نیست که او همه چیز را بهدرستی فهمید و یا فرموله کرد .مائو بهدرستی درک ساده از
«سنتز دیالکتیکی» هگل ،که بر اساس این درک ،دو پدیدهی متضاد در طی سنتز
دیالکتیکی به سازش می رسند را رد نمود ،اما از آن به این نتیجه رسید که «نفی در
نفی» وجود ندارد و همه چیز را باید در «مبارزهی ابدی ضدین» خالصه کرد .مائو
براساس چنین درکی از مبارزهی اضداد ،وحدت یا سنتز اضداد را رد کرد و گفت «هر
چیزی چیز دیگر را نابود میکند» .نتیجهی عملی چنین تفکری را میتوان در فاجعهی
«جهش بزرگ به پیش» چین دنبال کرد.
اما خدمت بزرگ مائو به مارکسیسم تأکید او بر وجود و اهمیت تضادهای فرعی
است .تئوری او چند پایه دارد :اول ،تضاد اساسی در یک چیز یا پدیده ،آن چیز یا پدیده
را تعریف میکند .اگر تضاد اساسی آن چیز از بین برود ،هویت خود را از دست میدهد.
وجود تضاد نه یک اِشکال و خطا ،بلکه خصیصهی اصلی چیز را تشکیل داده و موجب
بقای آن چیز میشود .مثالً بنا بر مانیفست« ،تاریخ تمام جوامع موجود ،تاریخ مبارزهی
طبقاتی بوده است ،».یا بنا بر تئوری مارکسیستی تضاد اساسی نظام سرمایهداری ،تضاد
کار و سرمایه است .دوم ،در نظر مائو ،یک تضاد هیچگاه تنها نیست و وابسته به تضادهای
دیگر است .مثال مائو در این زمینه این است که در یک جامعهی سرمایهداری تضاد
اصلی بین پرولتاریا و بورژوازی است ،اما در عین حال تضاد فرعی مانند تضاد بین
امپریالیسم و مستعمرات نیز وجود دارد .سوم ،اگرچه تضاد فرعی وابسته به وجود تضاد
اصلی است  -در مثال مائو مستعمرات فقط به خاطر وجود نظام سرمایهداری بهوجود
آمدند  -اما معنی آن نیست که تضاد اصلی تضاد عمده در یک جامعه است .در مثال
چین ،مائو معتقد بود پس از تجاوز ژاپن به چین ،تضاد بین «خلق» و نیروی متجاوز به
تضاد عمدهی جامعه بدل شده بود .چهارم ،تضاد اساسی نیز خود میتواند تغییر کند.
یک جامعه میتواند دچار چنان تحوالت بنیادی شود ،که تضاد اساسی تغییر کند.
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پنجم ،حل تضاد اساسی منوط به حل تضاد عمده است که لزوماً همان تضاد اساسی
نیست.
بنابراین ،درک مائو بر خالف مارکسیستهای ارتدوکس و استالینیستها درکی
ساده نبود .در نگاه او اگرچه یک تضاد اصلی وجود داشت ،اما این تضاد اصلی میتوانست
تحت شرایط معینی اهمیت خود را از دست بدهد و یک تضاد فرعی اهمیت بیشتری
یابد و به تضاد عمده بدل گردد .همچنین ،تضاد اصلی با تضاد فرعی که به تضاد عمده
بدل شده است ،همپوشانی ندارد .و در نهایت ،راهحلِ تضاد اساسی از حل تضاد عمده
میگذرد .بنابراین زمانی که یک تضاد فرعی به تضاد عمده بدل میشود ،مبارزات دیگر
منوط به حل آن تضاد هستند.
بنا به گفتهی ژیژک« ،مارکسیستهای جزماندیش» این موضوع را درک نکردهاند
که کلی بودن تضاد دقیقاً در دل جزئی بودن آن نهفته است .گاه یک تضاد فرعی به
یک تضاد عمده بدل میشود و نبردهای دیگر منوط به حل این نبرد میگردند( .ژیژک،
)2019
اما این آموزههای مائو امروز چه کمکی به مبارزات چپ میکنند .این طرز فکر ،بر
کثرت مبارزات منطبق است .اگر برخی معتقدند که مبارزه برای سرکوب زنان،
نژادپرستی ،معضالت محیط زیست را باید به خاطر «مبارزهی طبقاتی اصلی» بین
پرولتاریا و بورژوازی معوق گذاشت ،بنا به این تئوری میتوان به این نتیجه رسید که
در آمریکا بدون مبارزه با نژادپرستی نمیتوان در نبرد طبقاتی پیروز شد .نمیتوان از
مبارزهی طبقاتی در آنجا صحبت کرد بدون آنکه از سرکوب سیاهان سخنی گفت.
البته این به معنی نادیده گرفتن مبارزهی طبقاتی نیست ،خطری که نباید آن را کوچک
کرد ،بلکه تأکید بر این نکته است که مبارزهی طبقاتی یک ذات ثابت نیست ،چنان که
ذات نزد هگل چیز ثابتی نبود ،در نتیجه ،نبرد طبقاتی میتواند نبردهای متعددی را
دربر گیرد .اما در زمانی که از کثرت اشکال مبارزهی طبقاتی سخن گفته میشود ،چرا
نباید مبارزهی طبقاتی را همتراز مبارزهی فمینیستی ،نبرد ضداستعماری ،مبارزهی ملی
و امثالهم قرار داد؟ زیرا« ،مبارزهی طبقاتی عامل اصلی تعیینکنندهی کلیت هویتهای
اجتماعی است»( .ژیژک )1400 ،تضاد طبقاتی صرفاً یک تضاد در میان تضادهای دیگر
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نیست .هدف جنبش سوسیالیستی از بین بردن طبقات است .هدف مبارزهی هویتی در
اشکال متفاوت آن نه از بین بردن هویتهای مختلف ،بلکه تثبیت آنها و ایجاد شرایط
مناسبی برای همزیستی است( .همانجا) جنبش سوسیالیستی در پی اجرای برنامههای
عام  -و نه ویژه  -مانند بهداشت رایگان همگانی ،آموزش رایگان عمومی ،مسکن عمومی،
بیمههای اجتماعی عمومی ،گسترش دموکراسی در کار ...است .این جنبش در درجهی
اول خواهان اقدام های ویژه برای این یا آن گروه نیست .اما این به معنی آن نیست که
سوسیالیستها از اقدامهای ویژه و محدود حمایت نکرده و یا نخواهند کرد بلکه تصریح
این نکته است که تأکید جنبش سوسیالیستی بر راهحلهای عامی است که سرمایهداری
مانع اجرای آنها است.
از سوی دیگر چپ با دو پدیدهی متضاد روبروست .اعتراضات بخشهایی از
فرودستان که تحت تأثیر هیچ حزب سیاسی نیستند و خواستههای کامالً متناقضی را
مطرح میکنند .یکی از نمونههای آن اعتراض جلیقهزردها به افزایش قیمت بنزین بود
که دولت مکرون تحت عنوان مبارزه برای کاهش آلودگی محیط زیست اعالم کرد.
(اعتراضات مشابهی به خاطر افزایش قیمت بنزین نیز در ایران صورت گرفت) .در فرانسه
معترضین نه فقط خواهان کاهش مالیات بر بنزین و دیزل شدند بلکه حتی برخی از
آنان اعالم کردند ،طرفدار کسانی چون ترامپ هستند .دفاع افرادی چون ماری لوپن از
جنبش جلیقهزردها و تقاضاهای بسیار متناقض آنها باعث شد ،بسیاری از چپگرایان
فرانسه هر گونه حمایت از جنبش جلیقهزردها را مردود تلقی کنند .از میان چپگرایان،
تنها مالنشون از معترضان پشتیبانی نمود .واقعیت امر آن بود که جلیقهزردها خود
نمیدانستند که به دنبال چه چیزی بودند .یک اعتراض ضد مکرون با خواستههای کامالً
مبهم.
آنچنان که گفته شد ،مائو در سال  1927خواهان رهبری جنبش دهقانان توسط
حزب به منظور کسب رهبری آنان شد .حمایت و همکاری با جنبشهایی چون
جلیقهزردها و رقابت با پوپولیستهایی چون ماری لوپن ،مانند راه رفتن بر لبهی تیغ
است .اما هیچ جنبش «خالص و پاک و پاکیزهای» وجود ندارد .حمایت مشروط از این
جنبشها با علم به اینکه آنها ممکن است به سمت کسانی چون لوپن کشیده شوند،
تنها راه تأثیرگذاری بر آنها است.

550

551

رضا جاسکی

پدیدهی دوم آنکه در طی چند دههی اخیر لیبرالها تالش فراوانی کردهاند که
نشان دهند آنها تنها کسانی هستند که در مقابله با نژادپرستان ،مبارزه با ستم جنسی،
و دفاع از حقوق مهاجرین پرچم مبارزه را علم کردهاند .ازاینرو سه قطب مبارزاتی ایجاد
شده است .برخی از چپگرایان منکر مبارزهی لیبرالها با نژادپرستان هستند و هر دو
را یکسان میشمرند ،برخی دیگر به صف میانه پیوستهاند تا از دو سوی «افراط» فاصله
بگیرند .آن ها هدف خود را مبارزه با «برتری کارگران سفیدپوست» اعالم کردهاند.
واقعیت امر این است که تضاد بین پوپولیستهای راستگرا و لیبرالها واقعی است،
همچنان که تضاد بین راستگرایان پوپولیست در کنار لیبرالها با چپگرایان نیز قطعی
است .بنابراین در هر موقعیت مشخص باید مانند مائو سعی نمود تضادهای چندتایی را
در صورت امکان به تضادهای دوتایی تبدیل کرد و پذیرفت که در راهحل هر معضل
مشخص می توان با این یا آن گروه در یک جبهه قرار گرفت .هدف لیبرالها قبل از هر
چیز دفاع از نظام حاکم سرمایهداری تحت پرچمهای دروغین دفاع از حقوق بشر و یا
دموکراسی است .این به معنی عدم همکاری با آنها نیست بلکه نیفتادن در دام همکاری
در «یک مرحله» بدون تأمل در مورد تضادهای موجود و اهمیت پیش بردن مبارزهی
طبقاتی است.
امروز شکست آمریکا از طالبان ،موجبات خوشحالی بسیاری از مخالفین آمریکا و
حتی برخی از نیروهای مترقی را فراهم کرده است .صحنههای خروج نیروها ،بسیاری
را به یاد جنگ ویتنام میاندازد .با وجود آنکه سالها قبل آمریکا برای شکست اتحاد
شوروری با کمک به مجاهدین ،به شکلگیری طالبان کمک بزرگی کرد ،اما امروز
هیچکس نمیتواند تضاد طالبان با آمریکا را نادیده بگیرد .کشورهایی چون روسیه و
چین به خاطر مسائل ژئوپلتیکی از پیروزی طالبان خوشحال هستند .حتی اگر امروز
کشوری بهنام اتحاد شوروی وجود میداشت ،خوشحالی خود را از شکست آمریکا پنهان
نمی کرد ،با این حال این پیروزی در جهت حل مسائل و مشکالت اساسی جامعهی
افغان ستان نیست .موجب بهبودی وضع مردم عادی افغانستان نمیشود ،و ساختارهای
عقبافتادهی جامعه را تحکیم میکند و متأسفانه در لحظهی کنونی چشمانداز آرامش
بسیار دور به نظر می رسد .نه اتحاد شوروی و نه آمریکا (با وجود دالیل مختلف آن دو
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برای مداخله نظامی) نمیبایستی از روز اول وارد افغانستان میشدند .با وجود این ،دفاع
از یک نیروی عقبافتاده معنی ندارد .پیروزی طالبان با پیروزی ویتنام ،با توجه جنبش
وسیع مردمی در داخل ویتنام و همبستگی جهانی قابلمقایسه نیستند ،هر چند که
آمریکا در هر دو کشور شکست خوردند.
مشکل اصلی اندیشهی مائو نه تقسیم تضادها به اساسی و فرعی ،نه درک او از
استراتژی و تاکتیک بلکه فهم وی از سیاست بود .از نظر او «قدرت سیاسی از لولهی
تفنگ بیرون میآید» .با چنین طرز تفکری مسائل سیاسی به مسائل نظامی تقلیل
مییافتند .او یک نظامی باهوش و مدرن بود که با تکیه بر مکتبهای غنی و سنتی
چینی نه فقط در مقابله با چیانگ کای شک پیروز گشت ،بلکه همهی رقبای دیگر خود
را نیز شکست داد .در عین حال ،حزب کمونیست تحت رهبری او انقالب را با جنگ
یکسان گرفت که نتیجهی آن تکیه بر متدهای غیردموکراتیک برای حل اختالفات بود.
همچنان که در ابتدا گفته شد ،هدف مائو از مطالعهی فلسفه و تاریخ ،تأمل در مورد
پدیدهها از یک چشمانداز درازمدت و وسیع بود ،اما وی در لحظات مهمی در این زمینه
زیادهروی کرد و پاهایش از زمین جدا شدند .او با تکیه بر بینش فراانسانی و «چشمانداز
کیهانی» ،فاجعهی مردن  38میلیون نفر در اثر گرسنگی در سالهای  1958-1961را
بیاهمیت جلوه داد .زیرا از نظر وی «پایان بشر پدیدهای است که موجب میگردد
چیزی پیشرفتهتر از انسان تولید شود» (به نقل از مقدمهی ژیژک بر کتاب تضاد و
پراتیک مائو.)15-16 ،2017 ،نظرات او در مورد حزب بسیار سکتاریستی و فاجعهآمیز
بود که تأثیرات منفی زیادی نه فقط در جنبش کارگری چین ،بلکه جهان گذاشت.
با این حال ،نباید این جنبههای افکار و رفتار او مانع از دیدن برخی از آموزشهای
درست مائو شود .او با ساده نوشتن در مسائل پیچیده ،توانست نیروی بسیاری از
کادرهای حزبی را به خدمت خود آورد.
«کمیسر حزبی»
دربارهی اختالفات دو گروه بنیانگذار فدائیان خلق کم بحث نشده است .اما با توجه
به چند نوشته ی اخیر نیکفر شاید الزم باشد تأملی کوتاه در مورد چند نکتهی مهم
صورت گیرد .در بین برخی از روشنفکران چپ فدایی این عقیده وجود دارد که در میان
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بنیانگذاران فدایی دو بینش چپ نو و سنتی وجود داشت« .با تسلط بینش سنتی
جزنی بر سازمان فدایی تضاد بین بینش چپ سنتی و بینش نو ،که از آغاز در سازمان
وجود داشت به سود بینش چپ سنتی حل شد .این تحول از زمینههای اصلی گرایش
"فدائیان اکثریت" به حزب توده بود( ».نک فرج سرکوهی« ،جدال نظری حزب توده و
چریکهای فدایی ،بیبیسی فارسی؛ همچنین یأس و داس) .برخی از دوستان تا آنجا
پیش رفته اند که رهبران دو گروه را چون دیو و فرشته ترسیم کردهاند .یکی «کمیسر
حزبی» است و دیگری شوالیهی فرهنگی..« .جزنی...تا زنده بود در زندان رهبر بود.
مستبد بود و عوامفریب .باهوش بود و مقاوم بود و مبارز و رزمنده و سازمانده .در ادبیات
و هنر ،به اقتضای زمان و زمانه ،کپی کمیسرهای حزبی کمسوادی بود که به دلیل
موقعیت سیاسیشان بر فرهنگ حکم میرانند و اهل اندیشه و پرسش را تاب نمیآورند.
دست باالیی داشت در فضاسازی و انگ زدن علیه دیگران .هرجا که او بود هر چه جز
رئالیسم روسی بایکوت میشد .هرجا که او بود مقاومت در برابر پلیس شاه و روحیهی
بچههای زندان باال بود( ».سرکوهی )216 ،2002 ،آقای سرکوهی نیز چپ را به دو
دستهی فرهنگی و حزبی تقسیم میکند« .چپ رها از بندهای تشکیالتی دستکم در
دههی  40و  50بار خالقیت فرهنگی و فرهنگسازی جامعه ما را در غیبت رقبای خود
بر دوش کشید .اما از چپ تشکیالتی و رهبران در زمینهی فرهنگ -و حتا در زمینهی
فلسفهی سیاسی -جز بستن چشمهای خود و دیگران و تکرار کلیشهها و حاشیهنویسی
و گرتهبرداری و حذف و کشتن استعدادهای فرهنگی و فکری کاری برنیامد .جواهران
کم یاب و نادری بودند خلیل ملکی و امیر پرویز پویان در میان رهبران سیاسی نسل
پیش از ما و نسل ما که با ذهنی وقاد و قلمی توانا و چشمی باز در فرهنگ و سیاست
آثاری به میراث گذاشتند -که جدای درستی و نادرستی آرا-حاصل اندیشهورزی و
تفکرشان بود و نه شرح و حاشیه و کپیهای دست چندم( ».سرکوهی-22 ،2002 ،
)21
نیکفر در مقالهی «دیدن خود همچون جزئی از مسئله» معتقد است کسانی چون
پویان «راه دیگر»ی را انتخاب کردند و پویان «خود را جزئی از مسئله» میبیند ،او در
عین حال «خود را جزئی از راهحل میداند ،سوژهاش معلق نیست ،عمل میکند و
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شاخص روشنی برای موفقیت عملش دارد .راه دیگر رهروانی سرزنده و شاداب دارد»
(نیکفر )1398 ،او نیز گرایش به حزب توده و خط مشی شکوفایی جمهوری اسالمی را
نتیجهی غلبهی نظرات جزنی میداند« .راه دیگر» فدائیان اما به بنبست برخورد .ولی
ضربههای پیاپی پدید آمد و مبارزهی مسلحانه ،عمالً پیشرفتی نداشت ،با وجود گروه
نسبتاً کثیری از هوادار ،دچار تعلیق شد و به جای پافشاری بر منطق راه دیگر در عین
تجدیدنظر در مبارزهی مسلحانه ،از طریق حلقهی واسط نظریات بیژن جزنی به شاهراه
چپ سنتی پیوست و پا که در این شاهراه نهاد ،آن شد که شاهدش بودیم .پارتیزان که
شکست خورد ،خود را در موضع ژنرال قرار داد( ».همانجا) «بیژن جزنی ،یکی از رهبران
چپ ایران در دورهی مشرف به انقالب ،مبارزه با دیکتاتوری شاه را به عنوان هدف اصلی
مبارزه عنوان کرده بود .عمالً هرگونه مبارزه علیه شاه بحق دانسته میشد( »..نیکفر،
 )1399از نظر او در نوشتهی پویان «زمان معلق نیست :زمان زمان عمل است( ».نیکفر،
)1398
واقعیت این است که تفاوتهای نظری زیادی بین دو گروه بنیانگذار وجود داشت،
اما برخی از این اختالفات غیرواقعی هستند« .راه دیگر» پویان و جزنی ،با وجود
اختالفات فراوان در مورد استراتژی و تاکتیک ،در راه رسیدن به یک جامعهی بهتر،
یکی بود .راهی متفاوت از احزاب و سازمانهای سیاسی «سازشکار» زمان خود بود که
در راه انقالب قدمی بر نمیداشتند ،عملگرا نبودند ،با اعمال پیشین یا تعلل خود موجب
سلب اعتماد مردم از جنبش چپ شده بودند ،وابسته به این یا آن جناح جنبش
کمونیستی جهانی بودند ...،هدف جنبش فدایی قبل از هر چیز مبارزه برای یک انقالب
خلقی تحت رهبری فدائیان بود .آنها همگی تسخیر قدرت دولتی از طریق انقالب را
هدف ا صلی خود قرار داده بودند .هدف پویان همچون بقیهی رهبران در نهایت ایجاد
یک حزب لنینی بود.
چرخش به راست فدائیان اکثریت نیز تحت تأثیر نظرات جزنی نبود ،چنانکه
بسیاری از طرفداران جزنی در بین دو گروه اقلیت و اکثریت تقسیم شدند .اکثریت
رهبران فدایی ،در بهترین حالت ،آثار او را یک بار یا در زندان خوانده و یا در خانههای
تیمی مطالعه کرده بودند .نظرات بیژن قبل از آنکه بهدقت در سازمان مورد بحث قرار
گیرد ،از مد افتاد .ضربات مهلک نظامی به سازمان و موج انقالب مسألهی مبارزهی
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مسلحانه را برای عدهی زیادی حل کرده بود .برعکس تمام نظریات او در مورد نقش
روحانیت و امکان رهبری آن ،ضرورت مبارزه با دیکتاتوری مورد توجه غالب فدائیان
قرار نگرفت .بخشی از رهبری سازمان ،در ابتدای انقالب خود را از «شاگردان جزنی»
معرفی کردند ،بدون آنکه پیرو واقعی افکار او باشند .کافی است گفته شود که نفوذ
واقعی معنوی جزنی آنچنان نازل بود که رهبری سازمان برای انتشار آثار او نیز تالشی
نکرد .این قلم در مقاالت دیگری (مثال نگاه کنید به «پرترهای بدون رتوش»)به این
موضوع پرداخته است و نیازی به تکرار آن استداللها در اینجا نیست.
نیکفر معتقد است که جزنی در تز مبارزه بر علیه شاه آب تطهیر بر خردهبورژوازی
«در تمام مراحل جنبش رهاییبخش» ریخت و در نتیجه همه چیز «تابع مصلحت
مبارزه علیه شاه و امپریالیسم» شد .او طرفدار مبارزهی سنگر به سنگر است .اما نگرش
گرامشی ،کمینترن ،لنین ،کائوتسکی ...،دربارهی این موضوع و جبههی مردمی چیست؟
استراتژی گرامشی
گرامشی معتقد بود که تفاوت زیادی بین استراتژی جنبش کارگری غرب و آنچه
در انقالب روسیه اتفاق افتاد وجود دارد .پیشنهاد او اتخاذ استراتژی جنگ موضعی یا
بنا به گفتهی برخی جنگ سنگر به سنگر به منظور کسب قدرت بود .اما پیشزمینهی
تأمالت گرامشی در مورد تفاوت شرق و غرب ،تالش کسب قدرت توسط بخشی از
چپگرایان آلمان پس از انقالب روسیه بود .این حوادث شباهتهایی با برخی از
تالشهای فدائیان داشت .در این زمان ،فیلسوف معروف مارکسیست ،گئورگ لوکاچ که
از اعضای تبعیدی حزب کمونیست مجارستان در اتریش بود در مجلهی تئوریک
«کمونیسم» قاطعانه از تاکتیک مسلحانه دفاع میکرد .از نظر او و نظریهپردازان حزب
کمونیست آلمان ،در آن کشور انقالب پرولتری فعلیت داشت ،شرایط عینی انقالب
موجود بود و پیشاهنگ میبایست از طریق عملیاتِ جزئیِ (تایل اکسیون) مسلحانهی
پیدرپی ،با ابزارهای نبرد نهایی به جنگ سرمایهداری حاکم آلمان بروند .از سوی این
نظریهپردازان ،نظریهی معروف به «تعرض انقالبی» تکوین یافت .بنا به این تئوری چون
عصر ،عصر انقالبی بود ،با تهاجمات مسلحانه جزئی میتوان «تودههای پرولتری [را] از
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خواب رخوت» بیدار کرد .باید پرولتاریا را از «رهبران منشویکی» و «رفرمیستی» جدا
کرد .عملیات کوچک نظامی «اقدامات سازمانی که حزب کمونیست بتواند بهواسطهی
آن قدرت دولتی را تسخیر کند» نیست بلکه «ابتکارات مستقل و فعال حزب کمونیست
بهمنظور غلبه بر بحران ایدئولوژیکی و رخوت منشویکی پرولتاریا و رکود تکامل انقالبی
است( ».اندرسون ،1383 ،صص  )100-105به عبارت دیگر از نظر لوکاچ ،پایهی
عملیات جزئی نه رسیدن به هدفهای عینی چون تسخیر قدرت بلکه تأثیر عملیات بر
آگاهی طبقهی کارگر بود؛ البته گفتهای که واقعیت نداشت .در هر حال ،در ماه مارس
 1921در نتیجهی یک شورش مسلحانه که به درگیری بزرگی با نیروههای نظامی ختم
شد ،نزدیک به  4000نفر دستگیر شدند .پس از این عملیات حزب کمونیست نتوانست
اعتماد بخشهای وسیع طبقهی کارگر را جلب کند ،و اعضای حزب به نصف تقلیل
یافت .سومین کنگرهی جهانی کمینترن عملیات مذکور را بهشدت محکوم نمود.
گرامشی پس از شکست عملیاتِ حزب کمونیست آلمان ،با اشاره به حوادث ماه
مارس  1921اعالم کرد که در غرب جنگ متحرک (مانوری) پیروز نخواهد شد و
تاکتیکهای قیامگونه در ممالک صنعتی شکست خواهد خورد .او نوشت« ،به نظر من
لنین دریافت که تغییر استراتژی از جنگ متحرک که در شرق در سال  1917به
پیروزی انجامید -به جنگ موضعی که تنها شکل ممکن مبارزه برای غرب بود ضروری
است... -این به نظر من معنی معادلهی جبههی متحد است( ».همانجا)106 ،
باید به خاطر داشت که واژهی هژمونی اولین بار در جنبش مارکسیستی توسط
انقالبیون روس ،پلخانف ،به کار گرفته شد .پس از آن این واژه در میان انقالبیون روس
اعم از منشویک و بلشویک رایج گشت .این واژه نزد لنین به معنی رهبری انقالب بورژوا
دموکراتیک توسط طبقهی کارگر بود .بدین خاطر وی از سال  1905هدف بلشویکها
را برقراری «دیکتاتوری پرولتاریا و دهقانان» قلمداد میکرد .از نظر او ،پرولتاریا وظیفهی
رهبری همه زحمتکشان و استثمارشوندگان را بر عهده داشت .این واژه نزد گرامشی
تدقیق شد و نه فقط به معنی چشمانداز رهبری طبقهی کارگر در انقالب بورژوایی بود،
بلکه مکانیسمهای سلطهی بورژوازی بر طبقهی کارگر را نیز شامل گشت.
ایدهی جبهه ی متحد کارگران و دهقانان در روسیه از این جهت مطرح شد که
طبقه ی کارگر در آن کشور از نظر کمّی در مقابل دهقانان بسیار ناچیز بود .به عبارت
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دیگر ،ایجاد حکوم ت دموکراتیک اکثریت بزرگ در مقابل اقلیت اشراف و بورژوازی
محافظهکار هدف اصلی بلشویکها محسوب میشد .درست به همین علت لنین در
کنگرهی سوم در انتقاد به چپگرایان حاضر در کنگره در مقابل نظرات چپگرایانهی
نمایندهی حزب گرامشی ،تراچینی ،اعالم کرد که پیروزی بلشویکها در روسیه به این
خاطر آسان بود که به جز اکثر کارگران« ،نصف ارتش روسیه بعد از قبضهی قدرت ،و
در عرض چند هفته نهدهم دهقانان به سوی ما آمدند ...برای پیروزی و حفظ قدرت،
مسألهی مهم فقط اکثریت کارگر نیست ...بلکه همچنین اکثریت تودههای زحمتکش و
استثمارشونده [نیز هست] .آیا در مورد این موضوع اندیشیدهاید؟» (همانجا ،صص
 .)107-108این موضع لنین در مورد استراتژی جبههی متحد ،از سوی بسیاری ازجمله
حزب کمونیست ایتالیا ،و همچنین گرامشی ،رد شد .پس از چند سال ،گرامشی در این
مورد تجدیدنظر کرد( .سلطانزاده از سوی حزب کمونیست ایران در کنگرهی مزبور
شرکت داشت و در جناح چپگرایان قرار داشت)
همانطور که گفته شد ،یک قرن پیش استفاده از واژههای نظامی در مباحث
سیاسی بسیار مرسوم بود .تئوریپردازان نظامی که سعی میکردند دالیل شکست و
پیروزی دولتها در جنگهای متفاوت را بررسی کنند ،اصطالحات نظامی جدیدی را
ابداع میکردند .در کنار واژههایی «جنگ مانوری-جنگ موضعی» گرامشی که از ژنرال
کراسنو قرض گرفته شده بودند ،واژههای مشابه دیگری نیز وجود داشتند .در بحثی که
بین رزا لوکزامبورگ و کائوتسکی در مورد استفاده از تاکتیک اعتصاب عمومی
لوکزامبورگ درگرفت ،کائوتسکی با استفاده از واژههای «استراتژی سرنگونسازی و
استراتژی جنگ فرسایشی» -که قرابت بسیار نزدیکی به اصطالحات گرامشی داشت،
ولی کائوتسکی این واژهها را از هانس دلبروک مورخ نظامی معرف آلمانی عاریه گرفته
بود -به مخالفت با رزا لوکزامبورگ برخاست .کائوتسکی اعتقاد داشت جنبش کارگری
میتواند با استفاده از جنگ فرسایشی-یعنی انتخابات -به پیروزی رسد .چیزی که باعث
شد رزا لوکزامبورگ بسیار زودتر از لنین از کاتوتسکی و متدهای رفرمیستیاش فاصله
گیرد .با این حال ،گرامشی بدون اطالع از این مباحث ،استراتژی «جنگ مانوری-جنگ
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موضعی» را مطرح کرد .تفاوت این دو استراتژی بر اساس تفاوتِ جوامع شرق و غرب
بود.
از نظر گرامشی ،در شرق جامعه ی مدنی «بدوی و ژالتینی» بود اما در غرب این
جامعه بسیار پیشرفته و مستحکم .در شرق ،دولت نهاد غالب در جامعه محسوب میشد،
در حالی که در غرب بین قدرت دولت و جامعهی مدنی توازن وجود داشت .در نتیجه
جنبش کارگری (در آن زمان فقط در روسیه) توانسته بود با جنگ مانوری و متحرک-
یا به عبارت کائوتسکی استراتژی سرنگونسازی-در طی مدت بسیار کوتاهی به قدرت
برسد .ولی از نظر گرامشی چنین استراتژی ،همچنان که تالش لوکاچ و همفکرانش
نشان داد ،یک اشتباه مرگآور بود .در عوض ،استراتژی مناسب طبقهی کارگر در غرب
تکیه بر استراتژی موضعی و ساکن بود که یک استراتژی کند و طوالنی محسوب
میگشت .به عقیدهی او ،مارکس پس از شکست انقالبهای  ،1848خواهان «انقالب
مداوم» و به عبارت دیگر انقالب پرولتری میشود اما پس از شکست کمون پاریس،
«فرمول "هژمونی مدنی" جانشین آن میشود ....جنگ متحرک هر چه بیشتر به جنگ
ساکن تبدیل میشود( ».همانجا ،صص ( .)37-38الزم به یادآوری است که کلمات
جنگ متحرک-ساکن همان معنی جنگ موضعی-مانوری را میدهد) .بنابراین ،اختالف
رابطهی دولت و جامعهی مدنی در شرق و غرب پایهی اصلی نظریهی گرامشی در مورد
اختالف استراتژی انقالبیون در شرق و غرب بود .اما رابطهی دولت و جامعهی مدنی
چهگونه بود؟
بنا به گفته ی پری اندرسون ،گرامشی در متون مختلف نه از یک رابطه بلکه از سه
نوع رابطه نام میبرد و این یکی از تناقضات افکار گرامشی محسوب میشود .اول ،دولت
مستقل از جامعهی مدنی است ،دوم ،دولت دربرگیرندهی جامعهی مدنی است ،در اینجا
این جملهی معروف او وجود دارد که دولت فقط «الیهی خارجی» جامعهی مدنی
محسوب میشود ،سوم ،دولت با جامعهی مدنی یکسان است ،این در مواردی مطرح
میشود که از نظر گرامشی ،دولت چیزی نیست جز جامعهی مدنی  +جامعهی سیاسی
یعنی دولت عبارت است از هژمونی مجهز به قهر .درست در همین رابطه باید توجه
داشت که اگر نیروی قهر دولت بر خشونت ،فشار و قانونگذاری متکی است ،در هژمونی،
تأکید بر اجماع و رهنموددهندگی فرهنگی است .هژمونی فرهنگی جای بزرگی را در
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اندیشهی گرامشی بازی میکند .از نظر او روشنفکران طرفدار قدرت حاکمه ،هژمونی
طبقات استثمارکننده بر استثمارشونده را تأمین میکنند .بنا بر نظر گرامشی ،هژمونی
یا رهنموددهندگی مربوط به جامعهی مدنی است و قهر مربوط به دولت .همچنین برای
او جامعهی مدنی متشکل از مجموعه نهادهایی محسوب میشدند که معموالً خصوصی
بودند و در مقابل «جامعهی سیاسی» و دولت قرار داشتند( .همانجا صص )51-54
وی در جاهای مختلفی هژمونی جامعهی مدنی یعنی هژمونی یک گروه که بهوسیلهی
نهادهایی چون کلیسا ،اتحادیههای کارگری ،مدرسهها و دانشگاهها اعمال میشود را در
مقابل «جامعهی سیاسی» ،دستگاههای قهری دولت که شرایط الزم را برای تبعیت
تودهها از نظام تولیدی حاکم تأمین میکند ،قرار میدهد .حال ،میتوان این سه نوع
رابطهی دولت-جامعهی مدنی را بررسی کرد.
این فرض که در غرب بر خالف شرق ،هژمونی از طریق جامعهی مدنی اعمال
می شود و نه قهر دولتی و از آن این نتیجه را گرفتن که در دموکراسی بورژوایی ،تودهها
به وسیله انتخابات دموکراتیک دورهای حتی میتوانند دولتی سوسیالیستی را برای
تغییرات سوسیالیستی انتخاب کنند ،یک ایدهی قدیمی سوسیالدموکراسی است.
استراتژی جنگ فرسایشی کائوتسکی که در مقابل ایدهی اعتصابات سیاسی لوکزامبورگ
مطرح شد ،یک نمونهی قدیمی آن است .اما از آنجا که در غرب ،تجربهی یک انقالب
سوسیالیستی از طریق انتخابات به واقعیت بدل نشد ،بسیاری به این نتیجه رسیدند که
درواقع جایگاه اصلی قدرت در جامعهی مدنی قرار داشت .به عبارت دیگر ،دلیل اصلی
ضعف هژمونی احزاب سوسیالیستی را باید در نحوهی کنترل و نظارت رسانههای
گروهی ،مانند رادیو ،تلویزیون ،مطبوعات ،رسانههای اجتماعی ...،جستوجو کرد .برخی
نیز به این نتیجه رسیدند که مردم به خاطر فتیشیسم کاالیی و مصرفگرایی و عادات
طبیعی که بر اثر کار در محیطهای شغلی و اقتصادی کسب کردهاند ،هژمونی
سرمایهداری حاکم را پذیرفتهاند .ولی ،تاکنون تجربه نشان داده است که در لحظات
بحرانی و حساس ،نهادهای حقوقی-قضایی که مبتنی بر اجماع در دولت پارلمانی
هستند ،مکانیسمهایی را ایجاد میکنند که بسیار قویتر از قدرت نیروهای مکملی چون
رسانههای گروهی است .دموکراسی سیاسی کشورهای سرمایهداری طی مبارزهی سخت
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نیروهای مترقی به دست آمده است ،با این حال بسیاری از نابرابریها تحت عنوان
مساوات ش هروندان در برابر قانون ،که البته درست و کامالً قابللمس است ،پوشیده
میشوند .قوانین محدود کننده تحت شرایط «مناسب» بهسرعت عوض میگردند ،برای
نمونه میتوان از انواع قوانین محدودکنندهی آزادیهای سیاسی که پس از حوادث یازده
سپتامبر تغییر یافتند و «ابدی» شدند ،یاد کرد .نمونهی دیگر آن که اتحادیهی اروپا با
اهرمهای اقتصادی و حقوقی ،حزب چپگرای سیریزا را به زانو درآورد .بنابراین نمیتوان
کارکردهای ایدئولوژیکی طبقات غالب در جامعه را میان جامعهی مدنی و دولت به
شکل «متوازن» -چه رسد بهنفع جامعهی مدنی -تقسیم کرد.
ضمناً باید به خاطر آورد که در طول تاریخ همهی نیروهای استثمارکننده توانستهاند
رضایت استثمارشوندگان را جلب کنند .اگر در گذشته مذهب پایهی اصلی اجماع جامعه
را تشکیل میداد و شاهان نمایندگان خدا/خدایان در زمین تلقی میشدند ،امروز
شهروندان نه بهخاطر قداستِ حاکمان بلکه با تکیه بر عقل خویش و این احساس که
کلیه ی شهروندان در حاکمیت شریک هستند و در جامعه هیچ برتری به رسمیت
شناختهشدهای برای حاکمان وجود ندارد ،رضایت خود را نشان میدهند.
بنا به گفته ی اندرسون ،گرامشی در طرح دوم خود دیگر اولویتی برای جامعهی
مدنی نسبت به دولت قائل نمیشود .گرامشی تعبیر اول خود مبنی بر این را که هژمونی
بهطور یکجانبه متعلق به جامعهی مدنی است کنار میگذارد .او در این تعبیر ،به وجود
کنترل ایدئولوژیکی هم در حوزهی جامعهی مدنی و هم دولت یا جامعهی سیاسی اذعان
دارد .در این نگاه ،هژمونی دیگر شامل برتری فرهنگی نیست بلکه قهر را نیز دربر
میگیرد .او آن را «تلفیقی از زور و اجماع» در نظر میگیرد .البته از نظر اندرسون ،در
این مقطع گرامشی دچار اشتباه میشود زیرا بنا بر تعریف ماکس وبر ،این فقط دولت
است که انحصار مشروع قهر را در اختیار دارد و تعریف هژمونی به شکل هم قهر و هم
اجماع در جامعهی مدنی و دولت نادرست است .ولی از آنجا که در دوران فاشیسم
ایتالیا بسیاری از جوخههای فاشیستی در خارج از دستگاه دولتی به معنای اخص کلمه
عمل میکردند -یعنی کارمند دولت نبودند -چنین قضاوتی در آن زمان کامالً درست
بود.
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تعبیر دیگری از رابطهی جامعهی مدنی و دولت وجود دارد که در آن دولت و
جامعهی مدنی کامالً یکی میگردند .مارکس در «هجدهم برومر لویی بناپارت» عنوان
میکند که حکومت جامعهی مدنی را کامالً تسخیر کرده است« .دولت ،جامعهی مدنی
را از همگانیترین مظاهر حیاتش گرفته تا ناچیزترین حرکاتش ،از عامترین اشکال
موجودیتش گرفته تا زندگی خصوصی افرادش ،در چنگ خود گرفته ،کنترل ،تنظیم،
نظارت و گروهبندی میکند( ».نک اندرسون .)73 ،1383 ،لویی آلتوسر نیز در طرح
«سازوبرگهای ایدئولوژیکی دولت» به تعبیر سوم گرامشی نزدیک میشود ،زیرا از نظر
او ،کلیساها ،احزاب ،اتحادیههای کارگری ،خانواده ،مدارس ،روزنامهها ،رادیو ،تلویزیون...،
همه و همه سازوبرگهای ایدئولوژیکی دولت را تشکیل میدهند .بنا به گفتهی آلتوسر
«مهم نیست که نهادهایی که در آنها این ایدئولوژیها تحقق مییابند عمومی باشند
یا خصوصی-زیرا این نهادها بهطور یکسان بخشهای متفاوت دولت کنترلکنندهی
واحدی را تشکیل میدهند که پیششرط هرگونه تمایز میان خصوصی و عمومی است».
(همانجا ،ص  ) 75البته این تفسیر آلتوسر در فاصله نگذاشتن بین دولت و جامعهی
مدنی کامالً اشتباه بود.
حال برای آنکه بیش از این در تاریخ هژمونی غرق نشویم میتوان به مسألهی
جنگ موضعی برگشت .اگر از آنچه گفته شد ،این نتیجه حاصل شود که «دولت الیهای
خارجی» بیش نیست و جنگ اصلی جنبش سوسیالیستی در میدان جامعهی مدنی
قرار دارد و «در سیاست ،جنگ موضعی هژمونی است» آنگاه چنین نتیجهگیری برخالف
همهی تجربیات موجود است .بنا به گفتهی اندرسون« ،گرامشی "جنگ متحرک" در
غرب را صرفاً به یک عامل ابتدایی و فرعی تنزل داد ،و "جنگ موضعی" را به عامل
نهایی و تعیینکننده در مبارزه ی کار علیه سرمایه ارتقا داد .با این کار ،وی باالخره در
دام منطق مفاهیم خود افتاد( ».همانجا ،ص .)124زیرا به گفتهی گرامشی« ،اگر در
سیاست "جنگ موضعی" پیروز شود ،برای همیشه تعیینکننده خواهد ماند .به عبارت
دیگر ،در سیاست جنگ مانوری تا وقتی الزم است که مسأله بر سر اشغال مواضعی
باشد که تعیینکننده نیستند( ».همانجا ،ص )125
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بنابراین ،اگر چپ فقط بخواهد بر جنگ موضعی تکیه کند ،دچار اشتباه بزرگی شده
است .در کلیهی جنگها ،از جمله جنگ طبقاتی ،جنگ موضعی و مانوری با یکدیگر
ترکیب می شوند .کسی که خود را فقط برای یکی از این دو جنگ آماده کند ،حکم
مرگ خویش را صادر کرده است .تروتسکی با تکیه بر تجربیات نظامی خود گفت« ،دفاع
و تعرض جوانب متغیر جنگند ...بدون تعرض ،پیروزی کسب نمیشود .اما پیروزی از آن
کسی است که بهموقع حمله کند و نه کسی که اول حمله کند( ».همانجا ،ص .)131
در کشورهای متفاوت ،انقالبیون بسیاری بودند که به خاطر عدم توجه به چنین نکاتی
دست به عملیات انتحاری زدند .کافیست به دو واقعه در طول حیات سیاسی گرامشی
توجه شود :در مارس  1921در آلمان حزب کمونیست المان با تکیه بر جنگ مانوری،
نیروی زیادی را از دست داد .سالها بعد در جنگ داخلی اسپانیا ،انقالبیون نتوانستند
به جنگ مانوری رو آورند و در مانزانارس در یک جنگ موضعی باقی ماندند و ابتکار
مانور را از دست دادند ،نتیجه آنکه جمهوری در خون خود غوطهور گشت.
جبههی متحد
حال میتوان به نقطهی آغاز برگشت .آیا برای پیروزی انقالب میتوان نقش عمده
را برای جامعهی مدنی قائل شد؟ پاسخ به این پرسش از دو جهت منفی است .اول ،بنابه
همهی دالیلی که در باال گفته شد ،از جمله اینکه جامعهی مدنی قدرت اصلی را در
دستگاه ایدئولوژیک نظام حاکم ندارد .دوم ،به این دلیل که از نظر گرامشی چنین چیزی
شامل کشوری مثل ایران نمیشود که در آن  -با توجه به قدرت دولت در آنها -جامعهی
مدنی از قدر ت نسبتا نازلی برخوردار بوده و است .اما این به معنی آن نیست که
مخاطبین اصلیِ امروزِ نیکفر بر حق هستند .نکتهی اصلی که نیکفر بر آن انگشت
میگذارد این است که بسیاری از احزاب و سازمانهای سیاسی چنان درگیر تنظیم و
تدقیق مصوبات برنامهی حزبی خود هستند که موضوع اصلی ،سازماندهی و مشارکت
در مبارزهی روزمرهی مردم عادی را فراموش کردهاند .آنها سخن از جنگ موضعی
میکنند ولی خود را برای پیروزی خیالی پس از جنگ مانوری آماده مینمایند .در
گذشته ،مثالً در سازمان چریکهای فدایی ،هم صحبت از جنگ مانوری میشد و هم
بدان عمل می گشت .این به معنی آن نیست که جنگ مانوری دیروز درست بود ،بلکه
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تأکید بر انطباق رابطه و عمل است .اشتباه نیکفر در اینجاست که از خطای واقعی امروز
به اشتباه خیالی دیروز در مورد تالش برای جبههی ضد دیکتاتوری میرسد .در رابطه
با قدرت جامعهی مدنی میتوان به چند مثال ظاهراً متناقض در کشورهای نزدیک به
ایران توجه کرد( .در اینجا لزومی به بررسی نقش مساجد ،تکایا ،انجمنهای اسالمی،
حوزههای علمیه و امثالهم در انقالب ایران که در جاهای دیگری بررسی شده است،
نیست).
در مصر اسالمگرایان از حضور در صحنهی سیاسی منع شدند اما امکان فعالیت
نسبتاً آزادی در سازمانهای مدنی را بهدست آوردند .اسالمگرایان جنبش تغییر جامعه
از پایین را به راه انداختند .آنها وقتی که کسب قدرت دولتی را تقریباً غیرممکن یافتند،
به تغییر فرهنگی جامعه از طریق سازمانهای مدنی پناه بردند .استراتژی
اخوانالمسلمین و دیگر اسالمگرایان موفقیتآمیز بود .با افزایش تعداد مساجد،
شیخهای بیشتری به موعظههای اسالمی پرداختند ،مدرسههای اسالمی بهوجود آمدند،
حضورصندوقهای قرضالحسنه در زندگی مردم کامالً عادی شد ،اسالمگرایان بر
برنامههای رادیو تلویزیون و مطبوعات تأثیر گذاشتند ...نکتهی مهم آنکه هدف این
اقدامها فقط فرودستان جامعه نبود بلکه همهی اقشار جامعه را دربر گرفت .حضور آنها
در دانشگاهها که در درجهی اول محل تحصیل کسانی بود که خاستگاه طبقهی متوسط
داشتند ،نیز چشمگیر بود .پس از «انقالب دو بُنی» مصر ،اسالمگرایان با تکیه بر نفوذ
خود در جامعهی مدنی و مذهب توانستند مقامهای دولتی مهم کشور را بهدست آورند
اما دستگاه نظامی بهسرعت آنها را سرکوب کرد.
در الجزایر جبههی رستگاری اسالمی به همین شکل موفق به کسب قدرت از طریق
سازمانهای مدنی گشت ،هر چند که موفقیت انتخاباتی اسالمگرایان در نهایت با کشتار
فراوان به پایان رسید .در دههی  1980جنبش اسالمی با فعالیت در حوزهی خدمات
تحصیلی ،بهداشت ،کمکهای اقتصادی ...،توانست نقش مهمی در جامعه ایفا کند.
زمانی که دولت الجزایر قاصر از ارائهی خدمات به مردم بود ،این اسالمگرایان بودند که
در صحنه حضور داشتند و بهمثابه دولت عمل میکردند .وقتی که در انتخابات سال
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 ،1992قدرت جبههی رستگاری اسالمی آشکار شد ،دولت اقدام به سرکوب آنها و
حذفشان از عرصهی انتخاباتی نمود.
از سوی دیگر ،در تونس اتحادیههای کارگری پس از  1946نقش مهمی را در
صحنهی سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی کشور بازی کرده است .به خاطر نقش مهم
اتحادیههای کارگری تونس در سال  1952فرحت حشد رهبر اتحادیهها توسط
طرفداران فرانسه ترور شد .اتحادیهی عمومی کارگران تونس حضور طوالنیمدتی در
تاریخ تونس ،در کنار احزاب سیاسی طرفدار بورقیبه و بن علی ،داشته است .در جنبش
شورش نان در سال  1984در کنار مردم ایستاد .در جنبش نافرمانی مدنی  2008نقش
مهمی بازی کرد .در مبارزهی آموزگاران بر علیه رژیم بن علی حضوری فعال داشت .در
نهایت ،این اتحادیه در تفاوت بین سرنوشت بهار عربی مصر و تونس نقش سرنوشتساز
داشت .مسلماً افرادی چون راشد غنوشی در جبههی اسالمگرایان در آرام کردن اوضاع
متشنج کشور نقش داشتهاند ،اما تفاوت اصلی را باید در حضور یک نهاد قوی مدنی در
تونس دانست و نه عوامل دیگر .درعین حال باید متذکر شد که بسیاری از چپگرایان
تونس به دالیل کامالً قابلفهم منتقد برخی از سیاستهای جاری این اتحادیهی کارگری
هستند.
بنابراین حضور در جامعهی مدنی مسلماً اهمیت زیادی دارد اما نیروهای قدرتمندتر
دیگری نیز در جامعه حضور دارند که نمیتوان اهمیت آنها را ناچیز شمرد.
پرسش دیگری نیکفر مطرح کرده است :چرا باید «خردهبورژوازی [را] از آغاز
سلطهی استعمار تا پایان سلطه ی آن یعنی تا پیروزی جنبش رهاییبخش ضد
امپریالیستی به طور ثابت در طرف خلق قرار داد؟» (نیکفر .)1400 ،برای پاسخ به این
پرسش باید به مسألهی جبهه پرداخت.
طبقهی کارگر که زادهی نظام سرمایهداری است به خاطر موقعیتش در تولید ،یک
نیروی اجتماعی انقالبی محسوب میشود .از نظر مارکس ،منافع عمومی طبقهی کارگر
با منافع عموم مردم مطابقت داشت .با این حال برای ایجاد یک حکومت دموکراتیک،
تکثر کارگران اهمیت خاصی داشت .حال در ابتدای سدهی پیش در روسیه رهبران مهم
سوسیالدموکراسی روسیه  -بعدها منشویکها و بلشویکها  -و کائوتسکی در آلمان به
این نتیجه رسیدند که برای ایجاد یک حکومت دموکراتیک باید نظر مساعد اکثریت
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جامعه -کارگران و دهقانان -را جلب کرد .این موضوع بعداً در ارزیابی از چگونگی اجرای
این استراتژی به اختالف در میان مارکسیستها کشید .اما برای همه ،جلب رضایت
اکثریت جامعه اهمیت زیادی داشت .درست به همین خاطر تروتسکی در تاریخ انقالب
روسیه نوشت« :ایدهی مقبول و همهپسند و رسماً پذیرفتهشدهی هژمونی پرولتاریا در
انقالب دموکراتیک ...بههیچوجه بدین معنی نبود که پرولتاریا از قیام دهقانان استفاده
خواهد کرد تا با حمایت آنها رسالت تاریخی خود را در دستورکار قرار دهد  -یعنی
گذار مستقیم به جامعهی سوسیالیستی .هژمونی پرولتاریا در انقالب دموکراتیک کامالً
از دیکتاتوری پرولتاریا تمیز داده میشد ،و به گونهای جدلی مقابل آن قرار داده میشد.
از  1905به بعد حزب بلشویک با این عقاید تربیت شده بود( ».تروتسکی،1965 ،
.)296این استراتژی فقط تا اندازهای در ابتدای انقالب اکتبر پیش رفت ،ابتدا با زیرپا
گذاشتن دموکراسی ،چه در حوزهی سیاسی -دموکراسی پارلمانی ،-چه اقتصادی-عدم
استقالل شوراها -و نهایتاً رفرم ارضی استالین در جهت خالف این ایدههای اولیه پیش
رفت.
بنا به همین قیاس ،در جبههی ضد دیکتاتوری جزنی ،خردهبورژوازی در جبههی
خلق قرار داشت .نمایندهی سیاسی این خردهبورژوازی از نظر فدائیان در آن زمان
مجاهدین خلق بودند .اما چرا خردهبورژوازی در جبههی خلق بود؟ برای اینکه هیچ
تغییر دموکراتیکی بدون حضور آنان امکانپذیر نبوده و نیست .باید بهخاطر آورد که
این ایده ،از موضع کسانی مطرح میشد که انقالب را در آستانهی در میدیدند .اگر
احزاب سیاسی را بتوان برای لحظهای کنار گذاشت آنگاه نمیتوان اهمیت نیروی
اجتماعی خردهبورژوازی  -هم بخش سنتی و هم مدرن  -را کتمان نمود.
گرامشی در نقل قول باال در بخش گذشته( ،از جمله گفت «به نظر من لنین دریافت
که تغییر استراتژی از جنگ متحرک که در شرق در سال  1917به پیروزی انجامید-
به جنگ موضعی که تنها شکل ممکن مبارزه برای غرب بود ضروری است...-این به نظر
من معنی معادلهی جبههی متحد است )».سه نکته را در کنار هم قرار میدهد :جنگ
موضعی ،هژمونی و جبههی متحد .در نگاه او جنگ موضعی که به نظرش با مسألهی
هژمونی گره خورده بود ،با جبههی متحد ،که در کنگرهی سوم کمینترن و براساس
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مباحثات بلشویک ها در ابتدای قرن گذشته مطرح شد ،یکی بود .گرامشی ،این نظر را
بعداً در طرح خود بنام «بلوک تاریخی جدید» و «مسئلهی جنوب» (در ایتالیا شمال
کشور صنعتی و جنوب دهقانی بود .مسألهی جنوب یکی از مشغلههای فکری گرامشی
بود ) .نیز در نظر میگیرد .برای گرامشی ،مسألهی اتحادها در درجهی اول مسألهی
ساختن یک بلوک تاریخی متشکل از پرولتاریای صنعتی ،اقشار شهری و دهقانان جنوب
ایتالیا بود .از دید او ،پرولتاریای صنعتی نقش کلیدی را در این اتحاد بازی میکرد ،زیرا
طبقهی کارگر برخالف دیگر طبقات ،تنها طبقهای بود که میتوانست یک آلترناتیو
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی در مقابل نظام سرمایهداری ایجاد کند.
او نیز همچون تروتسکی اعالم میکند که در جبههی خلق نمیتوان از قهر استفاده
نمود  -برخالف آنچه در روسیه در دوران استالین اتفاق افتاد« -اگر وحدت دو نیرو
جهت انهدام نیروی سومی ضروری باشد ،توسل به سالح و قهر (حتی اگر فرض کنیم
در دسترس و موجود باشند) نمیتواند چیزی جز یک فرضیهی روشمند باشد .تنها
امکان مشخص مسالمت است .زور را میتوان علیه دشمن به کار برد ولی نه علیه بخشی
از همرزمان خود که هم باید بهسرعت جذب شوند و هم به حسن نیت و عالقهشان
نیازمندیم( ».به نقل از اندرسون.)49-50 ،1383 ،
قرار دادن این طبقات در جبههی خلق به معنی آن نبود که تضادی وجود ندارد،
بلکه تأکید بر این نکته بود که این تضادها را نباید به «شیوهی آنتاگونیستی» حل کرد.
تکیه بر جنبهی دموکراتیک انقالب بود .طرح این نظر بود که بدون حمایت اکثریت
مردم پیروزی امکان پذیر نیست .اصرار بر لزوم هژمونی پرولتاریا در جبهه بود .این به
معنی آن نبود که همهی اعضای طبقات ،اعم از کارگر ،دهقان یا خردهبورژوازی به
جبههی انقالب خواهند پیوست .چنانکه در انقالبات پیروز گذشته بخشی از این طبقات
در جبههی ضدانقالب بودند .این قطعاً به معنی تبعیت از خردهبورژوازی نیز نبود .مسلماً
«"خلق" انبان تبعیض است» (نیکفر .)1400 ،امروز بخش بزرگی از طبقهی کارگر در
غرب حامی احزاب نژادپرست هستند ،اما این به معنی آن نیست که این بخش از
طبقهی کارگر ظرفیت انقالبی ندارد .این وظیفهی جنبش سوسیالیستی است که با
تالشهای متنوع خود بتواند این بخش از طبقهی کارگر را به دامان خود بازگرداند.
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نیکفر در انتقاد به لنین ،مائو و جزنی ،معتقد است با مرحلهبندی مراحل انقالب بر
اساس تضادها ،چپ به خطا رفته است .زیرا «یک دوران تاریخی مرحلهبندی میشود.
کل دوران با یک تضاد بهعنوان تضاد اساسی مشخص میشود و هر مرحلهی آن با یک
تضاد عمده .تضادها با مجموعهای از مفهومهای کالن (طبقه ،خلق )...،تبیین میگردند».
(نیکفر« )1400 ،و خلق عنوانی است که چپگرایان برای "ملت" ( )nationوضع کرده
بودند .منحل کردن موضع طبقاتی در موضع خلقی سهم چپ در اشاعه و تقویت
ناسیونالیسم است( ».همانجا)
در اینجا باید دو مسأله از هم متمایز شوند :اول ،نکتهی بسیار مهمی که نیکفر
بدان اشاره میکند ،یعنی ضربهای که ناسیونالیسم تاکنون به چپگرایان زده و میزند.
ناسیونالیسم آتشی است که برخی از رهبران کمونیستها با آن بازی کردند .استالین
در جنگ دوم جهانی از واژهی جنگ بزرگ میهنی یاد کرد و روسها را «براداران
بزرگتر مردم شوروی» نامید و به کلیسای ارتودوکس نزدیک شد .با این حال او یک
گرجی بود که حکومت ملی گرجستانیها را در ابتدای انقالب اکتبر نابود کرد .او سعی
کرد از ناسیونالیسم روسی در جنگ استفادهی ابزاری کند .امروز ،در روسیه یک گرجی
مظهر ناسیونالیسم روسی است! هفتاد درصد از روسها استالین را یک شخصیت بزرگ
ملی تلقی میکنند و نزدیک به نیمی از مردم روسیه جنایات دوران استالین را با توجه
به دستاوردهای روسیه در جنگ قابل اغماض میدانند .اگرچه ستارهی اقبال استالین
در دوران زمامداری پوتین بیشترین رشد را داشته است اما محبوبیت پوتین بههیچوجه
در نزدیکی محبوبیت استالین نیست .در یوگسالوی در دههی هشتاد رهبران وقت حزب
به رشد ناسیونالیسم دامن زدند و تأثیر این سیاست بر تراژدیهای انسانی یک دهه بعد
در بالکان قابل اغماض نیست .جنگهای چین و ویتنام در اواخر دههی هفتاد شاید از
بزرگترین ضربههای ناسیونالیسم بر پیکر جنبش چپ در آن زمان بود( .البته الزم به
تأکید است هر کدام از این پدیدهها اختالفات زیادی با هم دارند که خارج از این بحث
است).
حال ،باید تأکید کرد یکی از علل اساسی رشد ناسیونالیسم در میان جنبشهای
متأثر از مارکسیسم آن بود که لیبرالیسم نیروی اصلی حامی استعمار در قرنهای نوزده
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و بیست بود و بسیاری از جنبشهای ضداستعماری به ایدئولوژی رقیب لیبرالیسم یعنی
مارکسیسم روی آوردند .مبارزات ضداستعماری و ضدامپریالیستی یکی از پایههای اصلی
جنبش سوسیالیستی را در کنار جنبشهای کارگری در کشورهای پیشرفته تشکیل
داد .مائو و هوشیمین ناسیونالیستهایی بودند که پس از چندی مبارزه در جنبش
ناسیونالیستی ،از ناسیونالیسم به مارکسیسم روی آوردند .باید به خاطر آورد که
انقالبهای چین و ویتنام قبل از هر چیز جنگهای رهاییبخش بودند و تفاوتهای
زیادی با انقالب روسیه داشتند .قطعاً حضور گرایشهای ناسیونالیستی قوی در مبارزات
ضداستعماری تأثیرات معینی بر جنبش سوسیالیستی داشته است.
با وجود حضور قوی گرایشهای ناسیونالیستی در جنبش چپ نمیتوان و نباید
ایجاد «یک بلوک تاریخی» بین طبقات و اقشار زحمتکش را با پروژهی بورژوایی
ملتسازی یکسان شمرد .در رابطه با مسألهی ملی باید به خاطر آورد که در اولین
انقالب سیاسی بورژوایی در فرانسه ،ملت فرانسه چیزی جز اضمحالل همهی ملل و
فرهنگهای کوچک تر در درون یک ملت بزرگ فرانسوی نبود ،در حالی که در اولین
انقالب کارگری تأکید بر عدم اضمحالل اقلیتهای ملی در درون ملتهای بزرگتر بود.
با وجود همهی انتقادات درست و زیاد به اتحاد شوروی ،نمیتوان انترناسیونالیسم رقیقی
را که در آنجا وجود داشت نیز نادیده گرفت.
برای چپها ایجاد بلوک سیاسی یک ضرورت مبرم است .بخش بزرگی از جنبش
چپ را طبقهی متوسط تشکیل میدهد .بدون اتحادهای طبقاتی و ائتالفهای سیاسی
نمیتوان در راه یک جنبش دموکراتیک قدم برداشت.
در روسیه ،استالین هیچگاه به دهقانان و ظرفیت انقالبی آنها باور نداشت .معموالً
در کشورهایی که حزب کمونیست رهبری مبارزات را در طول انقالب در دست داشتند،
به دهقانان اهمیت بیش از اندازه داده نشد بلکه برعکس دهقانان باید با سرعت زیادی
پرولتریزه میشدند.
بنابراین نمی توان از تأکید بر یک خطر واقعی ،ناسیونالیسم ،و شکست در کسب
رهبری جبهه ،به نادرستی تز بلوک تاریخی رسید یا مرحلهبندی انقالب را نادرست
خواند.
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نبرد با دیکتاتوری
جزنی تحت شرایط خاصی شعار «مبارزه با دیکتاتوری شاه» را مطرح کرد .او که
درک تضادهای جامعه را برای عدهی زیادی از فدائیان «ثقیل» میدانست ،سعی کرد
در آخرین کتابش مسأله را تا حد زیادی بشکافد .از نظر وی مرحلهی انقالب را «اساساً
سطح تکامل تولید» تعیین میکرد .تضاد اساسی جامعه نشان میداد که وظیفهی
انقالب حل کدام تضاد است .در یک انقالب سوسیالیستی وظیفهی انقالب حل تضاد
اساسی کار و سرمایه است .در ایران تضاد اساسی جامعه تضاد خلق با بورژوازی کمپرادور
و امپریالیسم بود .از نظر او امپریالیسم ،رژیم شاه و سرمایهداران در مقابل خلق قرار
داشتند .اما وی صریحاً میگفت فقط در موقعیت انقالبی تضاد اساسی و تضاد عمده
یکی میشود .در آن دوران او تضاد با دیکتاتوری شاه را عمده میدانست .این به معنای
آن بود که میتوان از تضاد بخشی از امپریالیستها و یا سرمایهداران بر علیه شاه استفاده
کرد .در نظر او ماهیت مبارزات سیاسی مردم در اواخر دوران شاه «اساساً ضد
دیکتاتور ی» بود .درست به این خاطر بود که شعار «مرگ بر امپریالیسم آمریکا و
سگهای زنجیریش» را درست نمیدانست و شعار «مرگ بر شاه دیکتاتور و حامیان
امپریالیستش» را مطرح کرد .به عبارت دیگر ،اگر در ابتدای شکلگیری فدائیان ،نگاه
غالب به سمت تضاد «خلق با امپریالیسم» بود و این نگاه طبقهی حاکم را به «سگ
زنجیری امپریالیسم» تقلیل میداد ،جزنی تالش کرد تحلیل و استراتژی خود را بر
پایهی یک تضاد درونی قرار دهد و نگاه به بیرون را متوجه نگاه به داخل نماید .او درواقع
تأکید داشت که شعار «مرگ بر امپریالیسم آمریکا و سگهای زنجیریش» که برگرفته
از شعارهای انقالبیون ویتنام بود ربطی به جامعهی ایران ندارد .وی از یک تحلیل سادهی
فدائیان به سمت یک تحلیل پیچیده رفت و ازاینرو کسی است که برخالف برخی دیگر
از دوستان به «رونویسی» رو نیاورد.
جزنی از تجربهی مبارزات معاصر مردم در ایران این استراتژی جدید را استنتاج
کرد ،بنا به گفته ی او ،مثالً در دوران مصدق تضاد عمده ،تضاد خلق با امپریالیسم
انگلیس بود .درست به همین خاطر برخی از سرمایهداران وابسته نیز میتوانستند از
این مبارزه حمایت کنند .حال در ابتدای انقالب برای فدائیان این امکان وجود داشت
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که درست با تکیه بر نظرات جزنی هم مبارزات ضدامپریالیستی رژیم را خیمهشببازی
تلقی نکرده و هم تضاد عمده را مقابله با دیکتاتوری قرار دهد .هدف جزنی از تحلیلهای
مختلف ،کسب رهبری توسط فدائیان در یک جبههی دموکراتیک بود؛ چیزی که رهبری
فدائیان در ابتدای انقالب بدان پشت کردند.
درک او برخالف بسیاری از رهبران فدائیان ،درکی خالقانه از رابطهی اقتصاد و
سیاست بود .از نظر او حکومت شاه صرفاً ابزار سرکوب طبقاتی نبود و جزنی از این نظر
لنینیست نبود .در سرمایهداری نواستعماری ،امپریالیستها دیکتاتوری را بهترین شکل
حفظ منافع خود تلقی میکردند ،بورژوازی کمپرادور نیز با رد حقوق دموکراتیک مردم
امکان توسعهی بیشتری مییافت ،ازاینرو هر دو موافق دیکتاتوری بودند ،اما شاه از
حکومت بهعنوان ابزار گسترش دیکتاتوری خود استفاده میکرد و خود با این دیکتاتوری
بر اقتصاد و منافع سرمایهداران کمپرادور تأثیر میگذاشت .ازاینرو تنشهایی بین او و
سرمایهداران و امپریالیستها وجود داشت .در نتیجه از نظر جزنی فقط تعیین مرحلهی
انقالب ،برای تعیین استراتژی و تاکتیک مبارزه کافی نبود.
وحشت رهبران اولیهی فدایی این بود که رهبری جنبش انقالبی ایران در دست
نیروهای طرفدار جنبش کارگری قرار نگیرد .همهی آنها پس از سیر حوادث 1342
به وضوح چنین خطری را احساس کردند .مقاومت روحانیت در برابر اصالحات شاه که
بهجز منافع اقتصادی روحانیت را به زائدهی حاکمیت بدل میساخت ،موجب شد که
بخشی از روحانیت که نمایندهی بورژوازی ملی و خردهبورژوازی بود ،رهبری مبارزات
را به دست گیرد .حمایت نهضت آزادی از [آیتاهلل] خمینی و محبوبیت وی در بین
قشرهای مذهبی شهری به آنها نشان داد که روحانیت «در شرایطی که جبههی ملی
عمالً از صحنهی سیاست خارج شده بود و پیشاهنگ طبقهی کارگر وجود نداشت،
می توانست با شعارهایی که از یک سو محتوای کهنه و قشری و از سوی دیگر محتوای
ضد دیکتاتوری داشت به میدان » آید( .جزنی ،وقایع سیساله).
در آغاز در میان فدائیان این خوشبینی وجود داشت ،هر کس بتواند زودتر مبارزهی
مسلحانه را آغاز کند ،شانس بهدست گرفتن رهبری خود را افزایش خواهد داد .ضیا
ظریفی نوشت «هر گروهی که بتواند امروز مبارزهی مسلحانه را آغاز کند و ادامه دهد،
رهبری همهی نیروهای ملی را بر عهده خواهد گرفت ،حتی اگر این گروه کمونیست
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نباشد محتمل است که رهبری جنبش را به دست آورد» (به نقل از پیمان وهابزاده،
«اودیسهی چریکی») .در این مورد گروه احمدزاده نیز چنین نظری را داشت .جزنی
پس از چند سال به این نتیجه رسید که فدائیان فقط به خاطر آنکه در مبارزهی
مسلحانه دست پیش را دارند ،نمیتوانند پیروزی را تضمین شده بدانند .او مبارزهی
مسلحانه و نقش آن را بازتعریف کرد« :مبارزهی مسلحانه در شرایط فعلی جنبشی است
ضد دیکتاتوری و مرحلهای است از جنبش رهاییبخش مردم که با اتکا به شعارهای
وحدتدهندهی سرنگونی دیکتاتوری فردی شاه و تأکید بر خواستههای اقتصادی مردم
می کوشد نیروهای انقالبی را بسیج کرده و رهبری آنان را در یک انقالب دموکراتیک
برعهده بگیرد ».از نظر وی حضور جدی نیروهای طرفدار جنبش کارگری در جنبش
ضد دیکتاتوری از اهمیت زیادی زیادی برخوردار بود .نیروهای دیگر نیز در صف مبارزه
با دیکتاتوری شاه قرار داشتند« .کم بها دادن به مبارزهی ضد دیکتاتوری ،عدم درک
ضرورت این مبارزه و نقش استراتژیک آن برای جریانهای پیشرو طبقهی کارگر به
معنی عقبماندگی از جنبش رهاییبخش و از دست دادن رهبری این جنبش در آینده
است».
بنابراین ،هدف همهی آنان تالش برای یافتن راههای عملی در جهت تأمین رهبری
پیشاهنگ طبقهی کارگر در مبارزهی ضد دیکتاتوری و ضدامپریالیستی بود .با این حال
جزنی نگران خوشباوری فدائیان نسبت به ظرفیت انقالبی خردهبورژوازی بود .او در
مقالهی «مارکسیسم اسالمی یا اسالم مارکسیستی» عنوان میکند چگونه روحانیت
شیعه که همیشه پیوند دیرینهای با فئودالها داشته است ،کمکم جذب نظام جدید
سرمایهداری در ایران میگردند اما «در حال حاضر ،آثار بقایای کشمکش بورژوازی
وابسته با فئودالیزم باعث شد خصومت کاست روحانی با دستگاه حاکمه محو نگردد ،و
نه فقط جناحهای اقلیت کاست روحانی (مانند [آیتاهلل] خمینی و پیروانش) که عالوه
بر منابع و مصالح قشری از انگیزههای ضداستعماری نیز برخوردارند در مقابل دستگاه
حاکمه قرار گرفتهاند ،بلکه در جناح اکثریت نیز نارضایی ناشی از پایمال ساختن حقوق
و امتیازهای اجتماعی و اقتصادی کاست روحانی به نحو ضعیف ادامه یافته است ».وی
سپس بر این نکته تأکید دارد که چگونه در تاریخ معاصر ایران ناسیونالیسم بورژوایی با
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مذهب تلفیق شده است .تحت شرایط خاصی «جناحهایی از دستگاه روحانی ...به
جنبش ضداستعماری نزدیک شده است» .جزنی که نگران شکل و میزان همکاری
فدائیان و مجاهدین بود ،هشدارهای فراوانی در مورد نزدیکی بیش از حد به مجاهدین
و عدم دقت در مورد خطاهای احتمالی استراتژیکی و تاکتیکی آنها داد .او از جمله در
مورد دستگاه روحانیت (و این شامل جناح اقلیت روحانیت در آن زمان نیز میگشت)
چنین میگوید« :ما هیچگاه به سندیت و اعتبار دستگاهی که دیر یا زود در مقابل
انقالب قرار خواهد گرفت ولو به عنوان تاکتیک کمک نخواهیم کرد .ولی مادامی که این
مراجع در مقابل دستگاه حاکمه قرار دارند و علیه ما وارد عمل نشدهاند از هماهنگی با
آنها ابایی نخواهیم داشت( ».جزنی مارکسیسم اسالمی یا اسالم مارکسیستی») وقتی
جزنی از فدائیان میخواهد که به دفاع از سکوالریسم حتی در برابر نزدیکترین دوستان
«مارکسیستی» خود یعنی مجاهدین بپردازند ،تکلیف بقیه مشخص است.
ممکن است گفته شود چرا او با فرمولهای مختلف تضادهای اساسی ،عمده ،فرعی
و غیره موضوع را پیچیده کرد؟ به چند دلیل :اول ،درست به خاطر اینکه واقعیت به
آن سادگی که برخی از رهبران فدایی فکر میکردند نبود .دوم ،هر رهبری مجبور است
در توضیح ایدههای خود از واژهها و اصطالحات رایج زمان خود استفاده کند ،چنانچه
مارکس مجبور بود ضمن ابداع اصطالحات جدید ،استداللهای خود را به زبان آدام
اسمیت بیان کند ،همین موضوع در مورد رهبران انقالبی دیگر از کائوتسکی ،لنین،
تروتسکی ،مائو ،گرامشی ...،صدق میکند .سوم ،او به عنوان یک رهبر ،برخالف
«شاگردان » خود در پس از انقالب ،یکی از اهداف اصلی خویش را حفظ فدائیان و نه
شقه کردن جنبش فدایی قرار داده بود ،ازاینرو تالش زیادی کرد تا ضمن تأکید بر
اهمیت رهبران قبلی و دفاع از آنان ،انتقادات خود را به شکل مستدل بیان کند .چهارم،
او ضمن اعتقاد به م-ل ،خود را در چارچوب بستهی آن قرار نداد اما برای متقاعد کردن
دیگران به زبان خود آنان سخن گفت.
نیکفر میگوید در گذشته چپ «تمام توان را بر روی رفع "تضاد عمده"» نهاده
است «تضاد ظاهراً رفع میشود ،اما بالفاصله ،چنان که در ایران دیدیم ،تراژدی رخ
میدهد( ».نیکفر )1400 ،بیژن جزنی دچار «فرارویهای ترک کنندهی موضع»
میشود« ،تضاد طبقهی کارگر و بورژوازی» در درون «تضاد بین خلق و امپریالیسم»
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قرار داده میشود و طبقهی کارگر «میرود زیر مفهوم خلق« ».خردهبورژوازی»
«خصلتهای محافظهکارانه»ی خود را فرو مینهد و در عوض توان شرکتش «در تمام
مراحل جنبش رهاییبخش» متعالی میگردد( ».همانجا) واقعیت این است آنچه که
پس از انقالب اتفاق افتاد ربطی به آنچه که قبل از انقالب گفته شد نداشت .برخی از
«شاگردان» جزنی چنین کردند اما در آن زمان ،در سالهای اول پس از انقالب خود
مدعی پیروی از جزنی نبودند ،این ادعا بعدها پس از شکست نظریاتشان در عمل
مطرح شد .میتوان پاسخ را برای کوتاه نمودن این بخش چنین داد.
اول ،تفاوت سیاست جزنی و آنچه بعد از انقالب اتفاق افتاد ،بهنوعی مانند تفاوت
نظر بین بلشویکها و منشویکها در انقالب روسیه بود .هم در روسیه و هم در ایران
همه بر سر ترکیب نیروهای جبهه کموبیش توافق داشتند .آنچه که آنها را جدا
میساخت این بود ،چه کسی باید رهبری جبهه را در دست میگرفت .اکثریت شیوهی
منشویکی را پذیرفت و رهبری انقالب را دربست پذیرفت ،در طرف مقابل ،اقلیت فدائیان
بدون داشتن یک پشتوانهی مردمی در دام نوعی آوانتوریسم افتاد .هر دو خطا بود .دوم،
اگر لنین و بلشویکها پس از انقالب در خالف جهت برخی از گفتههای خود عمل
کردند امروز بهدرستی مسئول شناخته میشوند ،اما در مورد جزنی هیچگاه چنین
اتفاقی نیفتاد و نمی توان او را مسئول کارهای دیگران قرار داد .جزنی دچار اشتباهات
زیادی شد ،اما هیچکدام از آنها ربطی به تحلیل او از نیروهای اجتماعی جامعه و طرح
شعار مبارزه بر علیه دیکتاتوری-که در عمل تحت رهبری روحانیت به رهبری [آیتاهلل]
خمینی اجرا شد-ندارد .سوم ،نیکفر معتقد است ،بله شاه رفت ،بعد چی؟ مسئله
اینجاست که سیاست عرصهی رقابت است .نیروهای دموکراتیک شکست خوردند.
همهی کنشگران سیاسی بهخوبی میدانند که حتی بهترین طرح هم ممکن است در
عمل شکست بخورد ،با این حال با توجه به شرایط موجود ،ریسک آن را میپذیرند.
چپها در عمل شکست خوردند.
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چکیده
نیکفر در مقاله ی خود بر نکات مهمی در مورد استراتژی و تاکتیک چپگرایان
انگشت میگذارد ،بسیاری از چپگرایان بعد از سالهای متمادی دیگر مبارزهی طبقاتی
را اصل تلقی نمیکنند و اختالفات درونی جبههی نیروهای مترقی را نادیده گرفته و
میگیرند .با این حال ،تحلیلهای لنین ،مائو ،گرامشی و در مورد ایران بیژن جزنی در
زمینهی تاریخی خود تحلیلهای درستی بودند .نیاز به تکرار نیست که هر کدام از این
رهبران جنبش چپ دچار خطاهای بزرگی شدند اما تأکید آنها بر تشکیل جبههی
متحد خطا نبود و شیوهی استدالل آنها برای تعیین استراتژی چپ اهمیت خاصی
دارد .این که بعضی از این رهبران ،لنین و مائو ،پس از پیروزی انقالب به برخی از
آموزههای خود وفادار نماندند خود موضوع بحث جداگانهای است اما اگرچه همانطور
که نیکفر تأکید می کند در بررسی شکست چپ نباید از بیرون بلکه از درون آغاز کرد.
با این حال ،ندیدن عوامل خارجی در شکست چپ میتواند «بار گران» چپ را گرانتر
نماید.
منابع
•

بیژن جزنی ،1358 ،نبرد با دیکتاتوری ،مازیار

•

بیژن جزنی ،1357 ،تاریخ وقایع سیساله ،مازیار

•

بیژن جزنی ،مارکسیسم اسالمی یا اسالم مارکسیستی ،ویکینبشته

•

اسالوی ژیژک ،1400 ،نبرد طبقاتی علیه طبقهگرایی ،شرق

•

فرج سرکوهی ،2002 ،یاس و داس ،نشر باران

•

امیرپرویز پویان ،1349 ،ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا

•

محمد رضا نیکفر ،1398 ،دیدن خود همچون جزئی از مسئله ،رادیو زمانه

•

محمد رضا نیکفر ،1399 ،چپ ایرانی ،اخبار روز

•

محمد رضا نیکفر ،1396 ،نمودهای کنشی یک انقالب بیکنش ،رادیو زمانه

•

محمد رضا نیکفر ،1397 ،سه نوشته در باره نیروی چپ و جامعهگرایی ،رادیو زمانه

•

پری اندرسون ،1383 ،معادالت و تناقضات انتونیو گرامشی ،طرح نو

•

رضا جاسکی ،1399 ،پرترهای بدون رتوش ،اخبار روز

•
Peter Wagner, 2012, Modernity: Understanding the present, Polity
•
David Harvey, 1991, The condition of Postmodernity, WileyBlackwell

574

رضا جاسکی
•
Jenny Andersson, 2014, Fronesis 46-47
•
Etienne Balibar, 2014, Equaliberty: Political Essays, Duke
University Press
•
Lars T. Lih, 2014, The lies we tell about Lenin, jacobinmag.com
•
Lars T. Lih, , 2008, Lenin Rediscovered, Haymarket
•
Göran Therborn, 1992, The life and times of socialism, new left
review 1,no 194
•
Robert Michels, 1966, Political Parties, free press
•
Jodi Dean, 2016, Crowds and party, verso
•
Leo Panitch, 2020, The long shot of democratic socialism is our
only shot, Jacobin
•
Albo, Panitch, Rossanda,...2018, ”Class, Party, Revolution”,
Haymarket books
•
Richard Ivans, 2019, Eric Hobsbawm, Oxford
•
Stephanie Cronin, 2004, Reformers and revolutionaries in modern
Iran, Routledge
•
Torkil Lauesen, 2020, The principal Contradiction, Kersplebedeb
•
Chenshan Tian, 2002, Tongbian in th chinese reading of diactical
materialism, Philosophy East & West, number 1, 2002
•
Mao Tse-tung, 2017, On practice and contradiction, Verso
•
Slavoj Zizek, 2019, Why secondary contradictions matter, The
philosophical Salon
•
Trotsky, 1965, History of the russian revolution
•
Peyman Vahabzadeh, 2010, A guerilla odyssey, Cyracuse
university press

575

نقد اقتصاد سیاسی

نگاهی به مقالهی
«افسردگی چپ و بار گران تاریخ»
سعید رهنما

پیکر چوبی روشنفکران پس از انقالب ناکام ،سال ساخت1997 :

577

سعید رهنما

دوست عزیز دکتر محمدرضا نیکفر در مقالهی شیوا ،جذاب و پُرمایهی خود به
مجموعهای از مسائلی که چپ با آن مواجه است میپردازد .من ضمن توافق با کلیت
روحِ مطلب ،در مورد پارهای برداشتهای طرح شده در این رساله نکاتی متفاوت از این
تحلیل دارم ،و برای دامن زدن به بحثهای بیشتر در این مختصر به جنبههایی از آن
میپردازم.
چپ و«برخورد انتقادی به خود»
میخوانیم« ،چپگرایان برخالف سلطنتطلبان فرهنگ پذیرش شکست و بحث
انتقادی دربارهی تجربههای خود را دارند ،».و به «...خطاهای خود در ارزیابی از موقعیت
را بررسی کردن[ ،و] از آنها آموختن »...توجه دارند .این نکتهی درستی است که
سلطنتطلبان حتی به روی خود نمیآورند که چگونه کارگزاران امنیتی رژیم مورد
ستایشِ آنان حتی از خواندن جزوهی دستنویس شدهی یک دانشجو به وحشت
میافتادند و دست به زندانی کردن و شکنجه میزدند .اما «ارزیابی از خطاها و آموختن
از آنها» نیز واقعیتی است که تنها شامل حال پارهای افراد منفرد و نه جریانات چپ
میشود.
چپ به نسبتِ دیگر جریانات ،اعم از لیبرالها ،ملیون و ملی -مذهبیها ،که نقشِ
بهنسبت مهمتری در شکلگیری اوضاعِ دهههای اخیر ما داشتهاند ،انتقادهای جسته و
گریختهای از خود داشته ،و بیش از هر جریان دیگری نیز مورد حمله و انتقاد قرار
گرفته است .با این حال ،به گمان من ،چپ هرگز از خود و خطاهای خود آنطور که باید
انتقادی جدی نکرده است .متأسفانه گرایشها و جریانهای مختلف چپ ،چه در ایران
و چه در جهان ،بیشتر در انتقاد از دیگر جریانات چپ ،و نه از خود ،با قاطعیت عمل
کرده است .به عنوان مثال ،اگر به دوران انقالب اکتبر ،و نه پیش از آن نگاه کنیم،
منشویکها بلشویکها را بهعنوان ماجراجو و آوانتوریست ،و بلشویکها منشویکها را
به عنوان سازشکار و عامل بورژوازی ،مورد انتقاد قرار میدادند .این نحوهی برخورد در
بسیاری از دیگر جنبشهای سوسیالیستی تاریخ رواج داشته است .در ایران ،حزب توده
بهعنوان اولین جریان چپِ تأئیرگذار در سیاستِ کشور ،بهخاطر سیاستهای نادرست و
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وابستگیِ تمام و کمالش به شوروی ،بهدرستی (به جز در نقشِ فرهنگی  -اجتماعی
آغازینش) مورد انتقاد دیگر جریانات چپ بوده ،و بعد از آن ،سازمان فدائیان اکثریت،
بهخاطر پیگیری همان سیاستهای فاجعهبار در جریان انقالب و پس از آن را شاهد
بوده ایم .تا امروز ،نه حزب توده و نه سازمان اکثریت هرگز انتقاد جدی از سیاستهای
خود ،و حتی از بیاخالقیهایی که در درون و بیرونِ سازمان بر علیه مخالفانِ خود به
کار گرفتند ،مطرح نکردند .اما آیا برخورد دیگر جریانات چپ نیز ،که حال بر اثر انشعاباتِ
پیدرپی ،فهرست بزرگی را تشکیل میدهند ،در اینباره متفاوت بوده است؟ آنها نیز
تنها دیگر جریانها را مسئول شکست چپ قلمداد کرده و میکنند .گفتن ندارد که
بسیاری از این جریانها خواستار آن بودند که در آن مقطع ،یک انقالب سوسیالیستی
را به سبکِ بلشویکها به پیروزی برسانند!
در «آموختن» این جریانات از تجارب گذشته نیز جای تردید جدی وجود دارد .در
میزگرد هم اشاره کردم که بخشی از چپ با تجربهی شکست سخت در انقالب ،و بعدتر،
سقوط شوروی ،سوسیالیسم را بهتمامی کنار گذاشت .نام این قطعاً آموختن نبود ،بلکه
تسلیم شدن بود .گروهِ دوم چپ که به سوسیالیسم وفادار ماند ،نه در «برنامه»هایش
تغییری داد ،نه در ساختار داخلیِ حزب خود تجدیدنظرکرد و نه هیچ یک از سازمانهای
متعدد آنها درک و تحلیل جدید و قابل اعتنایی منطبق با شرایط امروز منتشر کردهاند؟
 اگر هم مبحثی نظری در سایتهای متعدد این گروهها دیده شود ،اغلب مقالههاییاست که بهطور انتخابی از دیگر سایتهای مستقل گرفته و بازنشر شدهاند« .برنامه»های
آنها اکثراً همان است که بود ،آن هم کپیهای نادرستی براساس برداشتهایی نادرست
از کمون پاریس .هر زمان هم که حرکتهای کارگری داخل کشور در واکنش به شرایط
سخت باال میگیرد ،هیجان این جریانات هم اوج میگیرد ،و پارهای آمادگی شرایطِ
سوسیالیستی را اعالم میکنند ،و بعضی حتی آمادگیِ خود را برای رهبری جنبش نوید
میدهند.
حتی این گفته نیز که پارهای تجارب گذشته در جنبشهای چپِ سوسیالیستی به
«سرشکستگی» تبدیل شده ،تنها شامل عدهای خاص میشود .میخوانیم «قضیهی
استالین ،بعداً مائو با انقالب فرهنگی و جهش بزرگاش و سپس خمر سرخ کامبوج
ازجمله موضوعهایی بودند که با منطق پیشین توضیحپذیر نبودند .ما در اینها با
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پدیده هایی مواجه بودیم که در آنها به شکلی تراژیک پیروزی به شکست ،و غرور و
افتخار به سرشکستگی تبدیل میشد ».واقعیت این است که هنوز چپهایی هستند که
انقالبِ فرهنگی چین را یکی از بزرگترین و ضروریترین رویدادهای تاریخ میدانند ،و
انحراف از خطِ مائوتسه دون را مسبب شکست سوسیالیسمِ چین میدانند .در مورد
خِمر سرخ سکوت برقرار است .و در حالی که در موردِ شکستهای سوسیال
دموکراسیهای اروپایی (که من هم به آن باور دارم) قلمفرساییهای بیانتهایی میشود،
در مورد کره ی شمالی و خاندان سونگ و تبدیلِ یک ملت به جماعت روباتِ مجذوب
در رهبری کسی صحبتی به میان نمیآورد .دموکراسی پارلمانی مورد حمله و تمسخر
قرار میگیرد ،و اگر اشاره شود که ساختارِ نظام سیاسیِ مورد نظر آنها ،همین ساختاری
است که در چین عمل میکند ،برآشفته میشوند .در این میان ،عدهای هم متحول شده
و رسماً و یا با شرمندگی آنارشیست شدهاند ،و در همین شرایط بر دموکراسی مستقیم،
حذف دولت و بوروکراسی ،حذف سازمانهای سلسلهمراتبی ،انتخابی بودن همه مقامات،
و خودگردانیِ همه سازمانها توسط مردم ،و ...تأکید میکنند.
از همین رو من در مورد «افسردگیِ» چپ ،چه آنها که سوسیالیسم را رها کردهاند،
چه آنها که به همان حرفهای قدیم دلبستهاند ،و چه آنها که آنارشیست شدهاند،
جداً تردید دارم .اولیها شادماناند که از قالبهای فکری گذشته آزاد و رها شدهاند.
دومیها باور دارند که حرف و درکشان کماکان صحیح است و دیگران گمراهاند ،و
سومیها هم که گویا به راهحل جدیدی رسیده و نگرانیای ندارند .این را باید اضافه
کنم که نوشتنِ این جمالت بههیچوجه برای من آسان نیست ،چرا که در میان همین
سازمانها افتخار آشنایی نزدیک با زنان و مردانِ مبارز و شریفی داشتهام ،که پارهای از
آنها دیگر در میان ما نیستند ،کسانی که دههها در سختترین شرایط مبارزه کرده و
میکنند .منظور من ،وهن تالشها و آرمانهای آنها نیست ،بلکه ایراد به ساختار
متصلب تفکری است که بر سازمانهای اصلی چپ حاکم بوده است.
با همهی این احوال ،البته آن چه قابل توجه و امیدواری است تحوالت نظری عمده
در میان افراد و گروههای مستقل چپ در چهل سال گذشته است .رسانههای متعدد و
مستقلِ و حجم عظیمِ نوشتهها و ترجمههای ارزشمند از سوی فعالین مستقلِ چپ اعم
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از جوانترها و قدیمیترها ،نشان بارزاین تحوالتِ فکری است .بیش از هر زمان دیگری
آثار مارکس و انگلس و دیگر بزرگان مارکسیست به فارسی برگردانده شده ،و تحلیلهای
ارزندهای از نوشتههای کالسیک مارکسیستی عرضه میشود .امروزه ما مارکسشناسانِ
خود را نیز داریم ،و این جای بسی امیدواری و خوشوقتی است ،چرا که دانش
فارسیزبانان چپ دیگر محدود به کتابهای درسیِ ترجمه شده از زبان روسی نیست.
باید امید داشت که برخورد شبهمذهبی به نوشتههای مارکس و دیگر بزرگان کالسیک
بهتدریج کم و کمتر شود.
«آینده/گذشته» ،خواندن «انتخابی» تاریخ ،و مسئلهی «اَبَر چشمانداز»
بیشترین اختالفنظر من با نوشتهی مورد بحث به مسئلهی نگاه ما به تاریخ مربوط
میشود .میخوانیم« ،تاریخ ته ندارد .پیچیده است و درهموبرهم میماند ،تا زمانی که
نتوانیم راه آینده را روشن کنیم .هر اندازه افق آینده بازتر و روشنتر باشد ،گذشته هم
روشنتر میشود و بار آن سبکتر .گذشته هم بهنوعی موضوع انتخاب است .وقتی آزادی
و توانایی طرح افکندن نداریم و در انتخاب آینده درمیمانیم ،در گذشته نیز به سدهای
سخت و سنگین اجبار و الزام برمیخوریم ».در بحث میزگرد نقد اقتصاد سیاسی هم در
اشاره به این حکم اشاره کردم که من بحثِ آینده چراغ راه گذشته را مطلقاً نمیفهمم.
چگونه بدونِ آگاهی از گذشته میتوان راه آینده را روشن کرد؟ اگر به الهام و شهود
اعتقاد نداشته باشیم ،که نداریم ،هر درکی از آینده متکی به دانشی است که در گذشته
و از گذشته کسب شده است .از هر سو که نگاه کنیم ،گذشته بهنوعی چراغِ راه آینده
است .پرسش این است که بدون درک تاریخی ،حال چه بارگران باشد ،چه نامهربان،
چگونه میتوان مسیر آینده را رقم زد.
تردیدی نیست که وضعیت امروزی ما محصول مجموعهای از عوامل عینی و ذهنیِ
گذشتهمان است ،و حتی تا حدی هم میتواند بر آیندهمان تأثیر گذارد .البته صحبت از
یک فرایند خطی نیست .بهعنوان مثال ،در سطحِ فردی ،فرزندِ یک زنِ تنهای فقیرِ
سیاهپوست در امریکا محصولِ گذشتهی مادرش است ،و آیندهاش تا حد زیادی از هم
اکنون رقم خورده است .در سطحِ ملی ،مثالً اگر روند دموکراتیزاسیون ایران با کودتای
 28مرداد متوقف نشده بود ،و میدانیم که به چه دالیلی نشد ،امروز ایران (و حتی
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خاورمیانه) وضعیت دیگری میداشت ،و به تبع آن حتی آیندهمان تا حدی متفاوت
میبود .اگر جنایاتِ امپریالیسم نبود ،وضعیتِ امروز گواتماال ،شیلی ،السالوادر ،و بسیاری
کشورهای دیگر متفاوت بود .اگر جنگ سرد و حماقتهای شورویِ که از درون پوسیده
بود و مداخالت امریکا و متحدین منطقهایاش نبود ،امروز طالبان بر افغانستان حکومت
نمیکرد .و صدها مثال دیگر .اینها همه حرفهای واضحی هستند ،و شاید فرا-تاریخی
به حساب آیند ،اما واقعیتهای انکار ناپذیری هستند.
برای یافتن راههای آینده ،برکنار از درکی از روندهای عظیمِ تحول تاریخی جهان،
درسگیری از تجارب گذشته ،ضرورتِ تردیدناپذیری دارد .برای نمونه شناخت از تجارب
جنبشهای سوسیالیستی به ما نشان میدهد که سوسیالیسم نمیتواند از سوی یک
اقلیت و از باال به جامعه تحمیل شود ،نمیتوان بالفاصله وسایل تولید را تماماً اجتماعی
کرد ،نمیتوان به آزادیهای سیاسی و مدنی و دموکراسی بیاعتنا بود ،و ....این خطاهایی
بود که ،در جوار عواملِ خارجی ،آیندهی تأسفانگیزِ تمامیِ جنبشهای سوسیالیستی
را که به قدرت رسیده بودند ،رقم زد.
نکتهی دیگر به خواندنِ انتخابی تاریخ بازمیگردد .میخوانیم« ،گذشته هم به نوعی
موضوعِ انتخاب است» ،یا «وظیفهی تغییر جهان شامل تغییر گذشته هم میشود».
البته هر گذشتهای جنبههای شادمان و دلپذیر ،و نیز جنبههای سخت و دردناک را با
خود دارد ،و شخص میتواند سعی کند که قسمتهای تلخمزهی آن را از یاد ببرد ،اما
آیا این تغییری در گذشته و تأثیرش بر حال و آینده به وجود میآورد؟ شک نیست که
تحلیلهای تاریخی متفاوتاند ،و البته جریانات سیاسی ،همانطور که در مقالهی مورد
بحث هم بهدرستی طرح شده ،به شکل انتخابی و به نفعِ خود ،تاریخ را بررسی و تحلیل
میکنند.
نیکفر بهدرستی نگرانیِ خود در مورد آینده را با ردِ چسبیدن به یک «اَبَر چشمانداز»
طرح میکند .من مطمئنم که این تأکید درستِ نیکفر در نقدِ ابرچشمانداز ،با باورِ
پسامدرنیستها در نفی کامل «بزرگ روایتها» ( )grand narrativesمتفاوت است.
تردیدی نیست کهگرایشهای افراطی تاریخیگری ( )historicismو تقلیلگرایانه
( ) reductionismتوأم با درکی مبتنی بر فرجام مقدّر تاریخی و سرنوشتِ تغییرناپذیر
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آن ،در میان بخش عمدهای از چپ ،نتیجهی درک نادرست از دیدگاه و روششناسی
مارکسی و درکِ مادیِ تاریخ بوده است .این ادراکِ از دورنمای آیندهی جهان ،شباهت
زیادی به آخرتشناسی ( )eschatologyمذاهب دارد! اما میدانیم که نقطهی مقابل این
اِفراط هم ،درک پوپِری از نفیِ کاملِ تاریخگرایی است؛ (کارل پوپر ازجمله در فقرِ
تاریخیگری) .هر دو افراط خطا هستند ،اما مقالهی مورد بحثِ ما در این مورد نیز تنها
بر یک طرفِ این افراط تکیه میکند .سرنوشتِ ازپیش مقدری برای آیندهی بشر وجود
ندارد ،و این بشر است که خود سرنوشتش را تعیین میکند ،اما این نیز خود مشروط
به شرایطی است ،و الزاماتی دارد که از قضا بدونِ «چشمانداز» نمیتوان به آن رسید.
همانطور که در میزگرد هم اشاره کردم ،جهان ممکن است با ادامهی وضع موجود و
سلطهی بیبندوبارِ سرمایهی جهانی ،میلیتاریسم ،افزایش نابرابریها و نابودسازیِ محیط
زیست نابود شود ،و یا بنیادگرایانِ مذهبی با جنگهای مذهبی جهان را به عقب برانند.
اما جهان میتواند بهسوی دنیایِ دیگری عاری از استثمار و تبعیض و نابرابری و سلطه
حرکت کند .و این همان «بزرگروایت»ی است که مارکس تصوری از آن را طرح کرد،
روایتی که حرکت در جهتِ آن مشروط به شرایط خاصی است ،و با مشکالتی بیش از
آنچه که خودِ مارکس هم تصور میکرد ،همراه است .این روایت و چشمانداز نه بهمثابه
یک عاقبتِ مقدر و مشخص و قطعیِ و پایانپذیر و توأم با یک نقشهی راهِ ازپیش
تعیینشده ،بلکه به عنوانِ آرمانِ و ایدهآلی است که باید راهها و کورهراههای حرکت در
جهتِ آن را یافت .نه تضادها و تناقضهای نظام سرمایهداری به خودی خود ،آنطور که
تصور میشد ،و نه حرکتهای ولونتاریستی و ارادهگرایانه میتواند ما را به آن ایدهآل
برساند .مارکس خود از تصویر کردن این آینده پرهیز داشت ،و همان چند خطِ «نقد
برنامه ی گوتا» و «دو فاز کمونیستی» هم که در جای دیگری به آن پرداختهام ،عاری
از اِشکال نبود .پرسش درستِ نیکفر که «کجا میخواهیم برویم» بهجای این سؤال که
«چهگونه به آنجا برسیم» ،خود نیاز به یک چشمانداز دارد.
«کُل»نگری و مسئلهی متُد
نیکفر بهدرستی بر پیچیدگی و مرتبط بودنِ کلیتها تأکید دارد ،و به نمونههایی
که در گذشته از سوی رهبران چپ برای سادهسازی این پیچیدگیها انجام شده ،ازجمله

582

583

سعید رهنما

به استعارهی زنجیر لنین و تضاد عمدهی مائو اشاره میکند .از لنین نقل میشود که
حوادثِ بغرنج سیاسی بهمثابه زنجیری هستند که «برای نگاه داشتن تمام زنجیر باید
به حلقهی اصلی چسبید» .نیکفر اشاره میکند که «محتملترین چشمانداز دگرگونی
چندحلقهای است ،نه تکحلقهای» .واقعیت این است که استعارهی زنجیر لنین از اساس
نادرست است؛ «حلقهی اصلی» کدامست؟ قطعاً قویترین و بزرگترین حلقه نیست.
قوت و قدرتِ زنجیر در ضعیفترین حلقهی آن تعیین میشود ،به عبارت دیگر زنجیر
در جایی که ضعیفترین حلقه قرار دارد ،پاره میشود .با چسبیدن به این حلقهی ضعیف
نمی توان کل زنجیر را حفظ کرد .مفهومِ «تضاد عمده» نیز که مائو آن را ابداع کرد،
چیزی جز تقلیل دادن یک کلیت پیچیده به یک عامل نیست« .تضاد مرکبی» که از
جزنی نقل میشود ،تا حدی مناسبتر به نظر میرسد .تقلیل کلیتها به یک یا چند
جزءِ سازنده ،ساده سازی تصنعیِ یک امر پیچیده است که اگر هم موفق شود که آن
مسئلهی خاص را کنار بزند ،مسائل بزرگتری را خلق میکند .یکی از مهمترین نکاتی
که نیکفر بهدرستی بر آن تأکید دارد،گرایش به «سادهسازی» و «مطلق» انگاری است.
این که با تمرکزِ تمامِ توان بر روی رفعِ «تضاد عمده»« ،تضاد ظاهرا رفع میشود ،اما
بالفاصله ،چنان که در ایران دیدیم ،تراژدی رخ میدهد».
کلیتهای اجتماعی ماتریسهای چندبُعدی متشکل از ابعاد سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،روانی و داخلی و خارجیاند که بهنوبهی خود از ماتریسهای
چندبُعدی کوچکتری تشکیل شده و خود بخشی از ماتریسِ چندبعدی بزرگتری
هستند .این کُلنگری که در بهترین شکل خود در روششناسی مارکسی بهویژه با
ترکیبی از جنبههایی از نظریهی سیستمها (که در جای دیگر به آن پرداختهام) ،نحوهی
صحیحِ برخورد به مسائل اجتماعی است .بهجای سادهسازی و تقلیل کلیتها به یک یا
چند عامل ،با حرکت دو طرفه از کل به جزء و جزء به کل میتوان به درک و چگونگیِ
مقابله با مسائل اجتماعی و سیاسی دست یافت .در هر صورت نکته این است که بدون
داشتنِ تصویری از کُل ،امکان درک و تشخیصِ درستِ موقعیت عملی نیست(.حکایت
فیل در تاریکی موالنا به زیباترین وجه این مسئله را بیان میکند ).نمیتوان با روش
استقرایی از جزء به کل حرکت کرد ،چرا که در هر مقطع همافزایی ( )synergyاجزاء
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کلیتهای متفاوتی را شکل میدهند .با روش قیاسی از باال به پایین نیز امکان شناختِ
جزء ممکن نیست .ترکیب این دو روش و حرکتِ دوسویه است که میتواند راهنمای
عمل ما باشد .این پیچیدگیها را نمیتوان ساده کرد و به یک نتیجهگیریِ مطلق و
قطعی رسید .نیکفر بهدرستی تأکید میکند که «طرحِ مطلقاً کامل طرح بهدردنخوری
است» .این بهویژه در مورد اجتماع و علوم اجتماعی مصداق مییابد .اگر در نظامهای
مکانیکی و علوم فیزیکی ،و کمتر از آن در نظامهای بیولوژیک و علوم طبیعی ،امکان
«کشفیات» وجود دارد ،در نظامهای اجتماعی و علوم اجتماعی نمیتوان با آن قاطعیت
به نتیجهگیری رسید .مارکس زمانی پارهای نظرات اجتماعی را «به دقتِ علوم طبیعی»
مطرح کرد ،شاید چون در زمانی میزیست که «علوم مطلقه» وجود داشتند ،اما امروز
حتی فیزیکدانان ،علمِ فیزیک را مطلقه نمیانگارند.
تأکید بر این نکات به نیت توجه دادن به نادرستی توسل به حکم قطعی دادن است.
هم پدیدهها وهم درک ما از آنها نسبیاند( .در این جا صحبت از نسبیتگرایی
شناختشناسانه ( )relativist epistemologyو نه دیگر نسبیتگراییها است ).اما در
این جا نیز ،با دو افراط روبرو هستیم ،که نیکفر تنها یکی از آنها را مورد نقد قرار
میدهد .افراط دیگر را در نسبیتگراییِ بیبندوبار و «متُد آنارشیستی» و «ضدِ متُد» و
نظریه پردازانی چون توماس کوون (با آن که خود منکرِ نسبیتگرا بودن است) و پُل
فایرآبند (که ابتدا مُبلغِ و سپس مُنقدِ پوپر بود) میتوان دید .واقعیت این است که بهرغمِ
همهی پیچیدگیها ،تحوالت علمی ،حتی علوم اجتماعی ،درجاتی از سنجشپذیری را
دارند .ادعای پارهای از این نظریهپردازانِ فلسفهی علوم که «هر چیزی ممکن است»
( )anything goesنظریهی بیپایهای است (هر چند که در علوم اجتماعی ،نظریههای
بیپایه و بیمایه فراوانند) ،اما این که مثالً هواپیمایی ساخته میشود که میتواند پرواز
کند گواهِ درکِ مشخص علمی و نظریهای مشخص و قابل اثبات است .بهرغم همهی
پیچیدگیها ،امکان درکِ نسبی و نظریهپردازی ،حتی نظریهپردازیهای بزرگ که مدام
با واقعیتها خود را اصالح کنند ،وجود دارد .این پیشرفتها نه «تغییرِ انگارهها»
( ، )paradigm shiftبلکه ادامهی تکاملیِ انگارههای قبلیاند.
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بازتعریفِ موضع و مرزِ چپ
نیکفر با اشاره به تحوالت جهان ،بهدرستی اشاره میکند که «هر موقعیتی نظر و
عمل خاصی را میطلبد» ،و بعد میپرسد «آیا مطابقِ مقتضیاتِ این فصل و دوران عمل
میکنیم؟» آنگاه دعوت میکند که «بیایید برخی باورها را که به صورت صریح یا
ضمنی پذیرفته شده بودند ،کنار بگذاریم ببینیم چه پیش میآید» .مواردی را که بر
میشمرد از این قرارند« :وجود یک ابر چشمانداز؛ انطباق موضع ما بر آن؛ ممتاز بودگیِ
جوهری موضع ما؛ موضع ما به حکم تاریخ موضع طبقهی کارگر است؛ از حکم تاریخ ما
آگاهی داریم؛ از موضع ما میتوان تعیین کرد که جامعه بهتر است چگونه شکل داده
شود ،چگونه ساخته شود ،چگونه تکمیل شود .».سپس سؤال میشود که «چگونه
میتوان مرز چپ را باز تعریف کرد ،بدون نیاز به این باورها».
شک نیست که باورهای مورد انتقاد او با کیفیتهایی که مطرح شده ،باورهای
جزمگونهای هستند که بسیاری از چپهای مکتبی چنین درکی از آنها دارند ،و بر این
اساس میتوان و باید آنها را کنار گذاشت .اما به نظر من اگر به جوهر اصلیِ هر یک از
آنها توجه کنیم ،این «باورها» ضرورتهایی هستند که با رعایت بسیاری از نکات مهمی
که نیکفر به آنها پرداخته ،ازجمله پرهیز از سادهسازی ،مطلقسازی ،و غیره،
تعیینکنندهی «مرز چپ» است و بدونِ آنها چپ دیگر نمیتواند «چپ» باشد .فرصت
پرداختن به هریک از اینها در این مختصر نیست ،و بهطور گذرا به آنها اشاره میکنم.
در مورد اَبَرچشمانداز ،قبالً اشاره شد ،نیاز چپ تصوری غیر-غایتگرایانه از جامعهی
ایدهآل است ،جامعهای آزاد و عاری از استثمار ،یا سوسیالیسمِ دموکراتیک.
بهجای «انطباق موضع»مان ،حرکتِ پُرانعطاف در جهت آرمانِ بلندمدت ،و برداشتنِ
گامهای عملی و پیش رونده در برخورد با مسائل و مشکالتی که جامعه بالواسطه با
آنها مواجه است ،مطرح میشود.
بهجای «ممتاز» دانستن موضعمان ،بهدور از تعصب و با پذیرش ضعفهای نظری،
حق داریم ادعا کنیم که جهانبینی مارکسیستی ،آرمان و روششناسیِ آن به نسبتِ
دیگر مکاتب جامعترین ،و نه کاملترین است .در این دیدگاه ،مارکسیسم نظریهای بسته
نیست ،و باز است و بهاصطالح «درهای اجتهادش» گشوده ،و میتواند از دیگر مکاتب
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و نظریهها ازجمله جنبههایی از لیبرالیسم ،آنارشیسم ،فمینیسم و غیره بهره گیرد و
خود را غنیتر سازد.
در رابطه با «موضع ما موضع طبقهی کارگر است» ،در واقع چنین است ،نه «به
حکم تاریخ» ،بلکه به حکمِ باور و ارادهمان .چپِ سوسیالیست بدون طبقهی کارگر و
بهطور کل نیروی کار و زحمتکشان ،بیمعنی است .البته در این جا نیز چپ نیاز به
خانهتکانیِ جدی دارد .تحوالت عظیمی در فرایند کار و نیروی کار به وجود آمده که در
جاهای دیگر به آن پرداختهام ،و در مقالهی مورد بحث نیز به پارهای از آنها اشاره شده
است .طبقهی کارگر محدود به کارگران صنعتی و بهاصطالح «نیروی کار مولد» نیست،
و طیفهای وسیع و ناهمگنی را در بر میگیرد .امروز ،اکثریتِ مطلق نیروی کار در
جهان بیثباتکار و پراکنده است .بهعالوه رشد فزایندهی اقشار مختلف طبقهی متوسط
جدید را داریم که به رغمِ مشابهتشان در فروش نیروی کار ،از بسیاری جهات با طبقهی
کارگر متفاوت اند ،و چپ ها که خود عمدتاً ،اگر نه تماماً ،از این طبقه هستند ،به آن
بیتوجه بوده است .چپ بدون رابطه با طبقهی کارگر و دیگر نیروهای کار ،در گروههای
تحلیلرونده و بیاثر باقی میماند .این مسئله به نکتهی دیگر نیکفر در مورد انواع چپ
(فرهنگی ،اجتماعی ،و سیاسی) طرح کرده مربوط میشود .اگر این تقسیمبندی را
بپذیریم ،نه چپ فرهنگی و نه چ پ اجتماعی ،بدون چپِ سیاسی امکان رشد ندارند ،و
بالعکس.
در مورد این که «از موضع ما میتوان تعیین کرد که جامعه بهتر است چگونه شکل
داده شود ،چگونه ساخته شود ،چگونه تکمیل شود» ،چپ سوسیالیست به دور از
ادعایهای بزرگ و بهدور از توهمها ،و نه بر اساسِ تصورِ الگو و انگارهی ازپیش تعیین
شده ،بلکه با برخوردهای عقالنی ،عملی و انعطافپذیر ،میتواند چنین ادعایی را در
جهت «تغییر جهان» بر اساس آرمانهای رهاییبخش ،داشته باشد.
به طور خالصه ،میتوان جهانبینی و متد مارکسی را ،نه با درکی جزمی و مکتبی،
بلکه ازجمله با در نظر گرفتن بسیاری از نکاتِ ارزشمند مقالهی مورد بحث ،پیگیری
کنیم و با تحلیل مشخص از شرایطِ مدام در حال تغییر ،سیاستهای واقعبینانه و در
عین حال رادیکال به پیش بریم.
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سلسلهمراتب :شرّ الزم؟
سعید رهنما
آقای خسرو پارسا در نوشتهی اخیر خود در ادامهی بحثهای میزگرد «چپ و
انقالبهای ناتمام» ،ازجمله به نکتهای اشاره دارند که من دربارهی ضرورت سلسلهمراتب
طرح کردم ،ایشان در این زمینه نکاتی نوشته و از من خواستهاند که توضیح بیشتر
دهم .ایشان مینویسد« ،سلسلهمراتب در یک تشکیالت یعنی رعایت دستورات مافوق،
یعنی قائل شدن به وجود انسانها یا جایگاههای برتر یا بافضیلتتر و اینها با اساس
آنچه از طرف چپ آزادگی تلقی میشود منافات دارد»
امیدوارم توضیحات مختصر حاضر نظرم را در مورد سلسلهمراتب روشن کند :تعریف
علمی سلسلهمراتب در علم سازمان ،نوعی تقسیم کار است .یک تشکل مادام که از یک
گروه کوچک تشکیل شده باشد ،نیازی به تقسیم کارِ ساختارمند ندارد .اما بهتدریج که
یک سازمان بزرگ میشود ،از دو جهتِ افقی و عمودی شروع به رشد میکند ،و یک
تقسیم کار افقی و عمودی را ضروری میسازد .تقسیم کار افقی ،تقسیم تخصصی کار
است ،و هر چه که یک نهاد از نظر فنی پیچیدهتر باشد و به تخصصهای بیشتری نیاز
داشته باشد ،تقسیم کارِ افقیِ بیشتری خواهد داشت .هر اندازه که این واحدهای
تخصصی وسعت گیرند ،خود نیازمند تقسیم کار عمودی در درونِ خود خواهند بود .از
سوی دیگر سازمان یک کلیت مرتبط بههم است و هر چقدر که بزرگتر شود ،نیاز به
تقسیم کارِ عمودی (سلسلهمراتب) بیشتر میشود .این دو فرایندِ گسترش عمودی و
افقی رابطهی متضادی نیز با یکدیگر دارند ،و هر چه گستردهتر شوند ،نیاز به
«هماهنگی» ( )coordinationافقی و عمودی بین آنها و درون هریک از آنها بیشتر
میشود .واژه های کلیدی در این جا هماهنگی ،تمرکز و عدم تمرکز ،مسئولیت و
جوابگویی است .شک نیست که در ساختهای بوروکراتیک که مبتنی بر تمرکزِ شدید
است ،ردههای سازمانی پایینتر تحت سلطه و کنترل «مافوق»ها هستند .در این
ساختارها ،این تقسیم کارِعمودی به شکل افراطی انجام میگیرد ،و به اصطالح ساختاری
«بلند» را ایجاد میکند .اما در سازماندهیهای مدرن ،بهویژه با کاربرد فناوری ارتباطیِ،
و با درک بهتر از روابط سازمانی ،از سلسلهمراتب کاسته شده و بهاصطالح ساختارهای
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«مسطح» به وجود آمدهاند .در سازمانهای دموکراتیک با دموکراسیِ درونسازمانی که
مورد نظر ماست ،ساختارها تا بیشترین حدِ امکان غیرمتمرکزند و واحدهای سازمانی
اختیارات تصمیمگیری را دارند .اما این ساختار غیرمتمرکز و مسطح بههیچوجه بدون
سلسلهمراتب نیست .هیچ سازمان بزرگی در هیچ جای جهان نیست که عاری از
سلسلهمراتب باشد .مثالها فراواناند :آیا یک وزارتخانهی چندهزار نفره ،یک
بیمارستان بزرگ ،یک بانک ،یک سیستم حملونقل درونشهری یا بیرونشهری،
شرکت نفت ،یا فوالد ،و یا یک دانشگاه میتواند بدون سلسلهمراتب باشد؟
در مورد سازمانهای سیاسی و تشکلهای اتحادیهای یا شورایی هم همینطور است.
در یک گروه سیاسی کوچک متشکل از چند نفر همفکر نیازی به سلسلهمراتب نیست
و در همهی امور میتوان باهم مشورت کرد و به تصمیم جمعی رسید .اما در یک سازمان
سیاسی یا یک تشکل صنفی که از صدها و هزاران نفر پراکنده در واحدها و شهرهای
مختلف تشکیل شده ،بدون تقسیم کار افقی و عمودی و نوعی تمرکز ،شیرازهی سازمانی
از هم میپاشد.
به عبارتی ،سلسلهمراتب یک شرِّ ضروری است
عالوه بر آن در داخل تخصصها هم نوعی سلسلهمراتب وجود دارد .در میزگرد هم
اشاراتی به «اتوریته» و ضدیت با آن مطرح شد ،و من اشاره کردم که اتوریته بر دو نوع
است اتوریتهی عقالنی و اتوریته غیرعقالنی .با اتوریتهی عقالنی که مبتنی بر دانش،
تخصص و مهارت است ،نمیتوان مخالف بود .در ساختار ایدهآلِ چپ ،قرار بر خودگردانی
و بهاصطالح دموکراسیِ مستقیم و غیرنمایندگی است .در این زمینه نیز متأسفانه توهم
فراوان است .خودگردانی ،بهجز در کارگاههای بسیار کوچک ،تنها در مورد پارهای نهادها
میتواند مطرح باشد ،و آن هم مستلزم اجتماعیشدنها و گذار از سرمایهداری است.
دموکراسی مستقیم تنها در محلهها و یا در موارد خاص به شکل همهپرسی عملی است.
در هر نوع دموکراسی هم نوعی نمایندگی وجود دارد .اینها همه بحثهای مفصلی
هستند که در جاهای دیگر با تفصیل بیشتر به آن پرداختهام.
ممنونم برای بازگشودن این بحث مهم.
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***
آگاهی سوسیالیستی در برابر سلسلهمراتب
خسرو پارسا
بهنظر میرسد که نکاتی که در مورد سلسلهمراتب گفته میشود بحث را دقیقتر و
شفافتر میکند .سعید رهنما اشاره کردهاند که سلسلهمراتب در مؤسسات و نهادهایی
مانند یک بیمارستان بزرگ ،یک بانک ،یک سیستم حملونقل درونشهری یا
برون شهری ،شرکت نفت یا فوالد ...ضروری است .در این موارد من کامالً با ایشان
موافقم .من حتی ارتش ،کیشها ،آیینها و ادیان ...را در همین عداد میدانم.
سعید رهنما دانشگاهها را هم در همین شمار آورده است .توضیح من اینست که
تا آنجا که به دانش و فن مرتبط میشود سخن او درست است ولی یک آموزشیابنده
میتواند با نظرات و تئوریهایی که استاد میگوید موافق نباشد .برای همهی ما که
استادانی داشته ایم این مسئله صادق بوده است .اگر جز این بود و نوآموز صرفاً تحت
تأثیر استاد میبود هیچگونه پیشرفتی در علوم واقع نمیشد .مطمئن هستم که سعید
رهنما خود این تجارب را داشته است و پیرامون خود را دیده و در تاریخ علم خوانده
است ،تفاوت میان دانش برتر و نظریهی برتر را میداند .این تفاوت ظریف است ولی
تعیینکننده است .فکر میکنم اگر بحث دقیقتر شود در این زمینه نیز اختالفی نباشد.
آنچه اما نیاز به بحث بیشتر دارد مسائل اجتماعی بهویژه مسائل سیاسی است.
بهنظر میرسد که در این نکته توافق نظر باشد که وظیفهی اصلی و فعلی همهی
ما در این مرحله گسترش آگاهی سوسیالیستی است .روی واژهی آگاهی تأکید
می کنم چون هم سعید رهنما و هم من معتقدیم که بدون این آگاهی هر نوع انقالبی
در این عصر دگرگونیِ الزم را بهوجود نخواهد آورد .بدون آن قطعاً انقالب
سوسیالیستی نخواهد بود .حداکثر انقالبهای دموکراتیک است که گرچه در شرایطی
میتواند مطلوب باشد ولی سرمایهداری را نابود نخواهد کرد.
سؤال اینجاست ،و این تعیینکننده است ،که آیا آگاهی را با سلسلهمراتب میتوان
اشاعه داد یا آموخت؟ آیا چون باالدستی چنین نظر داده یا میدهد منِ پاییندستی
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باید بپذیرم ،باید بپذیرم حتی اگر مخالف نظرم باشد؟ باید بپذیرم و به آن عمل کنم
حتی اگر آنرا نادرست بدانم؟
نوع تشکیالت باید مطابق وظیفهی ما باشد .میگوییم گسترش آگاهی سیاسی و
آنگاه روابطی را بهوجود آوریم که مانعِ آن و احیاناً کُندکننده یا سرکوبگر باشد؟ اِعمال
اتوریته کند؟ من مطمئن هستم سعید رهنمای عزیز چنین نمیاندیشد.
تصور میکنم برای برخی از ما ضرورتهای بالفاصلهای که هنگام انقالب بهوجود
میآید بهعنوان نیاز به سلسلهمراتب یک معضل باشد .جواب من اینست که در چنین
شرایطی آنهایی که آگاهی سوسیالیستی داشته باشند خواهند توانست در صورت لزوم
تجدیدسازمان کنند ،ساختارهای دیگری را بهوجود آورند .ولی این وظیفهی بالفاصلهی
ما نیست .وظیفه ی ما همانطور که موافقیم گسترش آگاهی سوسیالیستی است و
تشکیالت منطبق با این وظیفه.
***
اتوریتهی عقالنی و غیرعقالنی
سعید رهنما
با تشکر مجدد از خسرو پارسای عزیز برای روشنتر کردن بحث مهم سلسلهمراتب
و اتوریته ،به چند نکته اشاره میکنم .منظور من از تأکید بر شرِّ ضروریِ سلسلهمراتبِ
سازمانی و اتوریتهی عقالنی ،در سازمانها و تشکلها است نه در ایده و تفکر .ضمن
آنکه درعرصهی ایده و تفکر هم نوعی سلسلهمراتب غیرسازمانی مبتنی بر اتوریتهی
عقالنی مطرح است .من کامالً با نظر خسرو پارسا در مورد تحول فکری در تاریخ موافقم.
از زمانِ افالطون /ارسطو تا امروز ،تاریخ تفکر و علم سرشار از نمونههایی است که شاگرد
از استاد جلوتر رفته ،و اگر جز این بود ،بهقول ایشان ،پیشرفتی در علوم صورت
نمیگرفت .بحث برسر اتوریتهی عقالنی است .در روابطِ اتوریته غیرعقالنی ،این استاد
است که در هر شرایطی بر حق است  .نکات خسرو پارسا در مورد گسترش آگاهی
سوسیالیستی هم کامالً درست است ،و من عمیقاً به آن باور دارم .از قضا یکی از
گرفتاریهای سازمانهای چپ ما همین مسئلهی اتوریتهی غیرعقالنی است که پارهای
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رهبران نه بهخاطر نظریهها و توان تفکرِ برتر ،بلکه صرفاً بهخاطر سابقهی مبارزاتی شان
(که البته من برای آن احترام زیادی قائلم) در موقعیت برتر قرار دارند .پاسخ به این
سؤال که «آیا آگاهی را با سلسلهمراتب میتوان اشاعه داد؟» منفی است .اما واضح است
که این بدان معنی نیست که همه در یک سطح آگاهی قرار دارند ،و در این جا نوعی
سلسلهمراتب غیر سازمانی در کار است ،و در دنیای پیچیدهی امروز هریک از ما از کسی
که سطح آگاهی و دانش باالتری دارد ،مرتبا میآموزیم.
اما منظور من از سلسلهمراتب در دانشگاه ،تقسیم کارِ عمودیِ الزامی بین دانشکدهها
و مراکز تحقیقاتی مختلف با سطوح باالتر و پایین تراز خود است .همانطور که میدانیم،
دانشکدههای غرب و بخشهای مختلف آنها ضمن آن که دارای استقالل نسبی در
مورد رشتههای خود و برنامههای تدریس ،مقررات داخلی ،و استخدامِ هیئت علمی خود
هستند ،اما همزمان در قالب محدودیتهای مقرراتی و مالی دانشگاه عمل میکنند ،و
این خود سلسلهمراتب سازمانی را به وجود میآورد .گفتن این را نیز الزم میدانم که
دلیل عمدهی من در تأکید بر وجود سلسلهمراتب سازمانی در تمام سازمانهای بزرگ،
نه در رابطه با نظر دوست عزیز خسرو پارسا ،بلکه در پاسخ به گرایش نسبتاً جدیدی
است که در بخشی از چپ آنارشیست و اتونومیست شکل گرفته که بیاعتنا به واقعیتها
بر سازمانهای افقی و غیر سلسلهمراتبی تأکید میکنند .شک نیست که سازماندهیِ
ایدهآلِ موردنظر چپ سوسیالیست ،یک سازماندهی غیرمتمرکز ،دموکراتیک و
مشارکتی است .اما دموکراتیکترین سازمانِ سوسیالیستی هم نمیتواند بهکلی عاری از
سلسلهمراتب باشد .این خود مسئلهی پیچیدهای است که باید بهطور جداگانه بیشتر به
آن پرداخت .سلسلهمراتب واقعاً دموکراتیک با اتوریتهی عقالنی همراه است ،چرا که
سطح باالتر باید از سوی سطح پایین تر – بهطور مستقیم و غیر مستقیم  --با معیارهای
عقالنی از جمله تجربه و تخصص ،انتخاب شوند .از همین رو در پاسخ به دیگر دوست
عزیزی که پرسید آیا اتوریتهی عقالنی نباید همیشه در هر صورت دموکراتیک باشد؟
جواب من منفی بود ،و مثالی را طرح کردم که اگر من برای مغز و اعصاب به دکتر نیاز
داشته باشم (که بسیار هم دارم!) و دکتر پارسا مرا بپذیرد ،من تنها نظر ایشان را طلب
میکنم ،نه نظر دستیاران ،همکاران اداری و خدماتیِ واحد بیمارستانیشان را .همین
طور است در مورد بسیاری از دیگر عرصهها؛ از تعیین سیاست مالی کشور گرفته تا حل
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مسئله ی محیط زیست ،و بسیاری دیگر .کم توجهی به تخصص یادآورِ دوگانهی
تخصصی/مکتبی است که ثمر آن را در کشورمان دیدهایم.

نقد اقتصاد سیاسی

حکایت همچنان باقیست
همایون کاتوزیان
نقد میزگرد «حزب توده و نیروی سوم :از اسطوره تا
واقعیت» با شرکت آقایان پرویز صداقت ،محمد حسین
خسروپناه ،حمید شوکت ،و آرمان نهچیری
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میزگرد «حزب توده و نیروی سوم :از اسطوره تا واقعیت» اخیراً در سایت «نقد
اقتصاد سیاسی» زیر عنوان «درسهای یک قرن» برگزار شده است .دربارهی اعضای
میزگرد نمیدانم ،ولی از معرفی اولیای سایت مزبور درباره هدفهای آن چنین استنباط
میشود که تمایالت مارکسیستی دارند ،زیرا که  -گذشته از کل محتوای آن  -در
انتهای آن نقلقولی بدون ذکر نام از مارکس شده است« :سخن آخر آن که امیدواریم؛
چرا که مصرّانه بر این گمانیم که "هر آنچه سخت و استوار است دود میشود و به هوا
خواهد رفت»".
لینک این میزگرد را دوست ارجمندی برای بنده فرستاد و مرا تشویق کرد که
نسبت به آن واکنش نشان دهم .آقای صداقت که مدیریت جلسه را به عهده دارند در
فتح باب خود میگویند که بنده از ملکی اسطورهسازی کردهام چون نوشتهام که ملکی
مردی وارسته و از خود گذشته بود .و این را مالک میگیرند که من ملکی را خطاناپذیر
می دانم .حال آنکه اگر قرار باشد که وارستگی و از خود گذشتگی مالک کمال و
خطاناپذیری باشد باید نتیجه گرفت که چه امروز چه در طول تاریخ یک فرد وارسته و
از خود گذشته وجود ندارد و نداشته است و به قول خیام  -در ارتباط با موضوع دیگری
«اندر همه دهر یک مسلمان نبود!» ،زیرا که کمال مقولهای غیر واقعی و ناموجود است.ملکی کامل و خطاناپذیر نبود ولی  -به حکم تاریخ زندگیاش  -مردی وارسته و
ازخودگذشته بود .بنده در پایان مقدمه مفصلم بر خاطرات سیاسی ملکی از جمله نوشتم:
«فقط باید از آن روزی ترسید که ملکی مرجع نقلقولهای خارج از متنی شود که
معموال در کتککاریهای سیاسی به صورت چماقی بر فرق حریف فرود میآورند .باید
از همین اینجا تأکید کرد که اهمیت و ارزش ملکی در عمق فکری ،روشنبینی سیاسی،
تعهدات اصولی و عفت اخالقی ...در آزادگی او نسبت به جاه و مال دنیا ...آری ارزش و
اهمیت ملکی  -و عبرتی که میتوان از آن آموخت  -در این نکات و امثال آن است.
هیچ کس در هیچ جایی همهی مشکالت ازل و ابد را حل نکرده است و نخواهد کرد [و
بنابراین نباید] از مردهریگ انسانی که دشمن آشتیناپذیر هرگونه بتپرستی بود ،و در
زمان خود بتی را نشکسته باقی نگذاشت ،بتی بسازیم و به دست بتپرستان بدهیم.
ملکی خدا نبود ،پیامبر نبود ،امام نبود ،بت هم نبود»...

حکایت همچنان باقیست

این مقدمه را من در سال  1358نوشتم یعنی در زمانی که نمیدانم دیگران در چه
حالوهوایی بودند و در  21آبان آن سال بهعنوان دبیر کمیتهی دفاع از حقوق بشر و
پیشبرد آن در ایران (لندن)  -در آن وانفسا و در زمانی که لفظ حقوق بشر نجس تلقی
میشد  -با امضا و نشانی دانشگاهیام علیه گروگانگیری اعالمیه دادم و آن را محکوم
کردم و رگبار فحش و تهمت و تهدید را به جان خریدم.
من هرگز نگفتم که ملکی در طول عمر خود خطائی نکرد ،بلکه گفتم که او در
مقاطع حساس تصمیمهایی گرفت که تاریخ درستی آنها را نشان داد.
آقای صداقت همکاری ملکی را با بقایی غلط دانستهاند و اشاره کردهاند که او
وابستگیهای خارجی داشت .آقای شوکت هم در نوبت خود میگویند که ملکی از
انشعاب حزب توده تا استعفای بقائی از حزب زحمتکشان به مدت چهار سال با بقایی
همکاری کرد .واقعیت این است که انشعاب در سال  1326صورت گرفت و ملکی در
سال  1329توسط جالل آلاحمد با بقائی آشنا شد و شروع به همکاری با روزنامه شاهد
بقائی  -که در آن زمان ارگان غیر رسمی نهضت ملی در شمار میآمد  -کرد .در آن
زمان بقایی سیاستمداری سخت محبوب و ملی و پس از مصدق نفر دوم آن نهضت
شمرده می شد .او با دو تن دیگر در مجلس پانزدهم شجاعانه در برابر قرارداد الحاقی
گس-گلشائیان مقاومت کرده بودند و در انتخابات مجلس شانزدهم نمایندهی دوم تهران
شد .او در آن زمان به هیچ قدرت خارجی متصل نبود ،سرسختانه از مصدق و نهضت
ملی پشتیبانی میکرد و در ملیشدن نفت فعال بود .گروه ملکی و گروه بقائی در 26
اردیبهشت  - 1330پس از نخستوزیری مصدق  -حزب زحمتکشان ملت ایران را
بهعنوان جناح چپ نهضت ملی تشکیل دادند .بقائی در قیام سی تیر نقش فعالی دآشت
و از نمایندگان فراکسیون نهضت ملی مؤکداً خواست که فقط به بازگشت مصدق به
نخستوزیری رضایت دهند.
ولی از شهریور تا مهر  1331این نغمه را در حزب ساز کرد که باید شدیداً با مصدق
مبارزه کنند .ملکی و اکثریت قاطع حزب با او مخالفت کردند و او با قهر و خشونت از
حزب استعفا داد .دو روز بعد طبق خاطرات منتشرشدهی شمس قناتآبادی که یک
سردستهی معمم بود و بعدها در کودتای  28مرداد فعاالنه شرکت کرد در رأس دویست
نفر چماقدار به کلوب حزب زحمتکشان حمله بردند ،اعضای حاضر آن را با کتک بیرون
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کردند ،در آن را قفل کردند و کلیدش را به بقایی دادند .به این ترتیب این بقائی بود
که از حزب انشعاب کرد نه ملکی .منتهی چون آن دارودسته کلوب حزب را تسخیر
کرده و نشریه ی ارگان آن شاهد را به دست گرفته بودند اکثریت بزرگ حزب کلوب
دیگری تهیه کردند و عنوان نیروی سوم را به نام آن افزودند .به این ترتیب ملکی در
ظرف دو سال هم با بقائی هم بهرغم بقایی از مصدق و نهضت ملی پشتیبانی کرد و این
کار را تا پایان راه ادامه داد .اینها همه حقایق مستند تاریخیست .چه خوب میشود
اگر بگویند اشتباه ملکی در کجای این حقایق بود.
آقای شوکت میگویند که ملکی در برلین با گروه کمونیستی دکتر ارانی کار
نمیکرد .این واقعیتی است که ملکی خود چندبار به آن شهادت داده است .این خطای
بزرگی بود؟ ملکی در تهران هم به آن گروه نپیوست و چنانکه ایرج اسکندری در
خاطراتش میگوید فقط مجله دنیا را میخرید و به آن مجله کمک مالی هم میکرد.
او چنانکه خود میگوید در زندان پنجاه و سه نفر مارکسیست شد .ولی پس از آزادی
از زندان به مدت دوسال به حزب توده نپیوست نه  -بهرغم اظهار تلویحی آقای
خسروپناه  -به خاطر این که حزب مزبور برنامه کمونیستی اعالم نکرده بود بلکه به این
دلیل که از رفتار سران آن در زندان پنجاه وسه نفر سر خورده بود .وقتی ملکی در سال
 1322به حزب پیوست طی دو سال اعضای فعال و بیشتر جوان آن به او رجوع نموده،
از سران حزب انتقاد کرده ،و اصرار کرده بودند که به آن بپیوندد و در اصالح رهبری و
راه و روش حزب به آنان کمک کند .و مؤثرترین این افراد عبدالحسین نوشین بود .ضمناً
بد نیست در اینجا توضیح دهم که  -بهرغم گمان آقای خسروپناه  -حزب توده طبق
اظهارات احسان طبری و نورالدین کیانوری با دخالت کمینترن تشکیل شد و سند
آرشیو شوروی هم که خسرو شاکری کشف کرد نشان میدهد که این کار پس از مالقات
و بحث و گفتوگوی یک سرهنگ روسی با سلیمانمیرزا صورت گرفت .در نتیجه،
توجیه آن زمان حزب برای این که اعالم مبارزهی طبقاتی نکرد کامال درست نیست
چنانکه فق ط چند سال بعد که جنگ سرد شروع شده بود تمام آن توجیهات کنار
گذاشته شد .دلیل اصلی این بود که شوروی بهخاطر جلوگیری از سوءظن متفق
انگلیسی اش با تشکیل حزب کمونیست در ایران موافق نبود چنانکه به همین دلیل
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حتی کمینترن (بینالملل کمونیستها) را نیز تعطیل کرد .و به همین دلیل بود که
ملکی و اصالحطلبان حزب از اینکه سران آن به این عنوان که کوشش برای اصالحات
در داخل کشور به زیان «منافع پشت جبههی شوروی»ست اعتراض داشتند.
من در چاپ اول خاطرات سیاسی خلیل ملکی ( )1358از این که ملکی از امتیاز
نفت شمال پشتیبانی کرده بود اطالع نداشتم .در فاصلهی چاپ اول ودوم خسرو شاکری
مقالهای از ملکی منتشر کرد که از آن بوی پشتیبانی میآمد ،اگرچه اصالً انتقادی از
مصدق بود که در مجلس تودهایها را «شصت نفر پیشهور» خوانده بود ،و من آن را در
چاپ دوم کتاب بازتاب دادم .بعدها آقای نهچیری در مقالهای ،مقاالت دیگری را از
ملکی در پشتیبانی از نفت شمال منتشر کردند که من در کتاب خلیل ملکی سیمای
انسانی سوسیالیسم ایرانی به آن ارجاع دادم و اضافه کردم که توجیهی که ملکی بعدها
از این کار کرده بود قابل قبول نیست .ولی الزم است اضافه کنم که در حدود سی سال
پیش که دکتر رحیم عابدی  -از سران انشعاب  -از آکسفورد دیداری کرد ،اپریم ما دو
تن را در رستورانی به ناهار دعوت کرد .صحبت آنها بیشتر گرد حوادث زمان حزب توده
میگردید و ازجمله عابدی گفت :پس از آنکه نیروهای ارتش سرخ از تظاهرات
تودهایها در پشتیبانی از نفت شمال حفاظت کردند ملکی با خشم به دکتر بهرام
(دبیرکل حزب) گفت «برو به این چکمهسرخها بگو بیش از این آبروی ما را نریزند».
ملکی و سایر اصالحطلبان با تحویل دادن سازمان حزب توده به پیشهوری مخالفت
کردند سهل است با پشتیبانی حزب توده از موضع پیشهوری نیز شدیداً مخالف بودند.
بیشتر سران حزب نیز در ابتدا میخواستند همین سیاست را پیشه کنند ولی بهگفتهی
ایرج اسکندری در خاطراتش سفیر شوروی به آنان گفته بود که این دستور «رفیق
استالین» است .اصالحطلبان غالباً جلسات خود را در منزل صادق هدایت که سمپاتیزان
آنان بود بدون این که عضو حزب توده باشد تشکیل میدادند .او در بحثها شرکت
نمیکرد و فقط شاهد و ناظر بود .پس از انشعاب که نوشین نه فقط به آن نپیوست بلکه
اعالمیه ی کذائی حزب توده علیه انشعابیون را که مشحون از قبیحترین فحشها
وافترائات بود امضا کرد ،ملکی نامهی بلند دردناکی به او نوشت و از جمله گفت:
«اگر کسب و تجارت شما را خیلی فراموشکار نموده باشد حتما فراموش ننمودهاید
که ...یک شخص ساکت و آرام نیز در جلسات ما حضور داشت .شخصی که نطاق خوبی
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نیست ولی متفکر و قضاوتکنندهی خوبی ست و من و شما هر دو نسبت به او احترام
و ارزش قائل هستیم .آری ...اگر خاطرات آن روز را فراموش کردهاید و اگر جرأت دارید
خواهش میکنم این سطور را برای صادق هدایت بخوانید .او فراموشکاری شما را جبران
خواهد کرد».
پس از شکست جریان پیشهوری و انفعال کمیتهی مرکزی حزب توده هدایت در
نامهای به فریدون توللی (شاعر ،طنزنویس و عضو اصالحطلبان حزب) نوشت:
«بعد از آن امتحان بزرگی که به اسم آزادی و در حقیقت برای خفقان آزادی دادیم
دیگر کاری از دست کسی بر نمیآید ...و باید حقیقتاً اوالد ششهزار سالهی داریوش
بود تا باز هم به این جنغولک بازیها فریب خورد .مطالب بسیار مفصل و عجیب است
ولی خیانت دو سه جانبه بود و حاال تودهایها خودشان را گهمالی میکنند برای اینکه
اصل واقعه را بپوشانند .بههرحال افتخارات گهآلود خودمان را باید قاشق قاشق بخوریم
و بهبه بگوئیم».
آقای شوکت گفتند که بزرگترین خطای ملکی انشعاب از حزب توده است ولی
آقای خسروپناه بهدرستی ایشان را تصحیح کردند و گفتند که ملکی بانی انشعاب نبود
بلکه خامهای بود .بگذریم از این که آلاحمد میگوید بانی ،او ،حسین ملک و مهندس
ناصحی بودند .ملکی خود بارها گفته بود که مدتی طول کشید تا بانیان انشعاب او را
قانع کنند .با این وصف این نظر آقای شوکت که هنوز امکان اصالح حزب وجود داشت
درست نیست :پس از چندین سال کشمکش و بهویژه یک سال پس از فاجعهی
آذربایجان رهبری به تشکیل کنگره تن نمیداد به این دلیل که در همان اوان
اصالحطلبان در کبفرانس ایالتی تهران پیروز شده بودند .و با توجه به این که طبق
اساسنامهی حزب ،تهران در کنگره دوسوم آرا را داشت آنها یقین داشتند که اگر
کنگره تشکیل شود از رهبری برکنار خواهند شد« .انشعاب خلیل ملکی» افسانهایست
که حزب توده ساخت که هم بر روی آن هشتاد و چند نفر از کادرهایش که انشعاب
کرده بودند سرپوش بگذارد هم خاصه ملکی را مغرض و مقصر قلمداد کند :چنانکه
کامبخش نوشته است ملکی در سال  1322به حزب پیوست برای این که در سال
 1326انشعاب راه بیندازد!
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آقای شوکت و یکی دو نفر دیگر به درستی تأکید میکنند که در اعالمیهی انشعاب
سخنی از شوروی نبود .این که سهل است؛ خیلیها از ملکی شنیده بودند که «دوبار در
زندگی به فکر احمقانهی خودکشی افتادم :یکبار شبی که پس از انشعاب اعالمیهی
محکومیت آن را از رادیو مسکو شنیدم و یک بار هم شب  28مرداد» .اینها به شوروی
ایمان داشتند و گمان میکردند که دخالتهای بیجا همه ناشی از بوروکراسی و
خوشخدمتی سفارت شورویست و به همین جهت بین خودشان اعضای رهبری حزب
را «نوکرهای سفارت» میخواندند .اگر جز این بود که بالفاصله از تشکیل یک حزب
جدید اعالم «انصراف» نمیدادند .مدتی طول کشید تا ملکی دریابد که آب از سرچشمه
گل است.
برخالف تصور آقای شوکت ،ملکی هند و مصر و یوگسالوی و اندونزی را (که از قلم
انداختهاند) نه یک جریان سوسیالیستی بلکه فرماسیونی مستقل از دو بلوک
میشناخت ،آنهم در زمانی که کمونیستها چنین جریانی را ساختهی امپریالیسم
میدانستند و محافظهکاران آن را دستنشاندهی شوروی میخواندند .و این نهضت
نهفقط شکست نخورد بلکه ظرف ده سال به آنچه جهان سوم نامیده شد بهعنوان
کشورهای غیر متعهد راه یافت.
آقای شوکت می گویند که ملکی در حزب توده جز سرسپردگی به شوروی چیزی
ندیده بود .آیا منظور ایشان این است که پس از انشعاب ملکی باید به تحسین ارگانهای
علنی حزب توده مانند «جوانان دمکرات»« ،جمعیت هواداران صلح»« ،جمعیت مبارزه
با استعمار» و غیره میپرداخت؟! آقای شوکت در عین حال بهدرستی میگویند که نه
فقط حزب توده بلکه همهی احزاب کمونیست سرسپردهی شوروی بودند .آیا این
واقعیت سرسپردگی حزب توده را توجیه میکند؟ ولی حقیقت این است که میزان
سرسپردگی  -مثالً در قیاس حزب توده با حزب کمونیست ایتالیا  -یکسان نبود .حزب
توده بهکلی مطیع شوروی بود ،تا آنجا که وقتی شوروی با فروش یکی دو کارخانه به
شاه با او آشتی کرد ،حزب توده که تا آن روز شاه و حکومت ایران را بهشدت میکوبید
بالفاصله شعار داد «زنده باد دوستی ایران و شوروی» .و سبب شد که جمع بزرگی
ازاعضای جوانش انشعاب دوم از آن حزب را سازمان دهند .حزب توده به این هم اکتفا
نکرد .آنها نه فقط به تحویل دادن ستوان قبادی (که سالها پیش از آن سران توده را
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فراری داده و به شوروی رسانده بود) توسط شوروی در مرز ایران  -ظاهراً بهعنوان
هدیهی آشتیکنان  -اعتراضی نکردند بلکه به دفاع از آن نیز برخاستند!
آقای خسروپناه میگویند که حزب توده میخواست رهبری نهضت را در دست
داشته باشد .اوالً چرا نهضت ملی با پایگاه اجتماعی وسیع و مستقل از دو بلوک باید
زیردست حزب کمونیست وابسته به شوروی باشد .ثانیاً حرف و ادعای توده خیلی بیش
از اینها بود .آن حزب مصدق و نهضت ملی را مرتباً و مؤکداً جاسوس امپریالیسم
میخواند .در ابتدا – بهدلیل چشم شوروی به نفت شمال  -با ملیشدن نفت مخالفت
کرد .بعد هم که بانک بینالمللی پیشنهاد میانجیگری بین ایران و انگلیس را داد ملکی
از آن پشتیبانی کرد ولی توده حتی مذاکره دربارهی آن را نشانهی جاسوسی مصدق
قلمداد کرد .تا این که مهندس کاظم حسیبی  -رئیس هیأت مذاکره کنندگان ایران -
آن را به بهانهای واهی رد کرد و در توجیه آن به گارنر  -معاون بانک و طرف مذاکرهاش
 گفت« :یک پیرمرد نورانی در خواب به من گفت شما قطعا پیروز میشوید!»اگر میانجیگری بانک پذیرفته میشد نفت ایران را تحریم نمیکردند و مصیبت 28
مرداد هم بهسر ملت ایران نمی آمد .باری ،نفت ایران تحریم شد و دولت برای جبران
کمبود بودجهاش به مردم متوسل شد و اوراق قرضهی ملی را به فروش گذاشت .حزب
توده با آن هم مخالفت کرد و ازجمله چلنگر ارگان فکاهی معروف و مؤثر حزب مزبور
نوشت:
پیشوا چشم عقل را واکن مملکت را کمی تماشا کن
قرضه از بهر ملت آوردی راستی هم چه معجزی کردی
بیش از این خلق را به حیله ندوش پیت بردار و نفت را بفروش
و ان که دارد نمیدهد آسان چون ندارد به دولت اطمینان
بندهی خاص ینگهدنیایی خصم سرسخت ملت مائی
همین چلنگر در شمارهی فروردین  1331کاریکاتوری از دکتر مصدق نخستوزیر
ایران متشر کرد که مصدق را لخت  -فقط با یک سینهبند و شورت  -نشان میداد که
در حال زدن دایره ای که روی آن عالمت دالر بود مشغول رقصیدن برای عمو سام و
جان بول (نمادهای آمریکا و انگلیس) است و سایر سران نهضت ملی او را با ساز و ضرب
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همراهی می کنند .اگر فرصت ندارید که مطبوعات حزب توده را مطالعه کنید بنده
مشتی از خروار را در کتاب خلیل ملکی ،سیمای انسانی سوسیالیسم ایرانی آوردهام که
میتوانید به آن رجوع فرمایید تا ببینید چه هتاکیهایی به مصدق و ملکی میکردند.
وقتی دکتر علی امینی کابینهی اصالحات خود را بهرغم شاه تشکیل داد با سران
جبههی ملی دوم مالقات کرد و به قول دکتر مهدی آذر  -رابط و سخنگوی آن جبهه
 در مصاحبه اش با تاریخ شفاهی هاروارد به آنها پیشنهاد کرد که با او همراهی کنندتا حکومت مشروطه را دوباره برقرار سازند .اما آنها نهتنها پیشنهاد او را نپذیرفتند بلکه
از همان فردا وارد مبارزهی حیاتی-مماتی با او شدند .ملکی صریحاً گفت و نوشت که
این کار غلط است و از یک موضع انتقادی باید اجازه داد که امینی اصالحات خود را
پیش ببرد (البته حزب توده امینی را عامل امپریالیسم آمریکا مینامید) .و از این جهت
ملکی چه فحشها و تهمتهای تازهای خورد .آقای شوکت این موضعگیری ملکی را
تأیید میکنند ولی تقریباً بالفاصله میافزایند .که چون حکومت کوشش مسالمتآمیز
را نپذیرفت در نتیجه ملکی «بزرگترین صدمه را به فعالیت مسالمتآمیز زد» .یاللعجب!
کدام حکومت غیردموکراتیک حرکت مسالمتآمیز را برای تغییر خود میپذیرد .پس
گاندی و نهرو و پاتل و جناح و ابولکالم آزاد و غیره  -که از قضا حزب توده آنها را نوکر
انگلیس میخواند  -که در طول بیست و چند سال با روش مسالمتآمیز از امپریالیسم
انگلیس کتک خوردند و زندان رفتند تا اینکه با روی کار آمدن حزب کارگر در انگلستان
استقالل هند را تأمین کردند «بزرگترین صدمه» را به نهضت آزادی حزب زدند!
آقای شوکت خطای دیگر ملکی را در این میدانند که او اصالحات داخلی را «از
مصدق میخواست» .مصدق نخستوزیر و رهبر نهضت ملی بود که ملکی و نیروی سوم
به آن وابسته بودند .اگر آنها اصالح ارضی و حقوق زنان و اصالحات کوچکتری را از او
نمیخواستند پس باید از که میخواستند؟
اضافه بر این آقای شوکت میگویند که نمایندگان و مقامات دولتی جمهوری
اسالمی از ملکی «استفادهی ابزاری» میکنند .ایشان از یکی از آنها و استفادههایی که
کردهاند نام نمیبرند ولی فرض کنید که چنین باشد .آیا این هم پس از پنجاه سال و
بیشتر که از مرگ ملکی میگذرد از گناهان اوست؟!
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آقای نهچیری میگویند که روش مسالمتآمیز برای ملکی وسیله نبود بلکه هدف
بود .رجوع به آثار و اعمال ملکی این نظر را رد میکند .ایشان همچنین میگویند که
ملکی حکومت استبدادی را به حکومت کمونیستی ترجیح میداد و سلطنت مشروطه
را برای مبارزه با حزب توده الزم میدانست .این هم درست نیست و بهتر است که
ایشان اسناد آن را منتشر کنند .بنده در سال  1339که هنوز حکومت ایران
استبدادی نبود بلکه دیکتاتوری (یعنی حکومت اقلیت بود و مخالفان غالباً از
«دستگاه» و «هیأت حاکمه» نام میبردند و شاه را رئیس آن میشمردند) در
جلسهی بحث و انتقاد جامعه سوسیالیستها  -در زمانی که هیأت حاکمه در
ضعیفترین موقعیت خود بود  -حاضر بودم که یکی که عضو جامعه نبود از ملکی در
این باره سؤال کرد .او پاسخ داد که حکومت هیأت حاکمه را به حکومت حزب توده
ترجیح میدهد به این دلیل که آن را میتوان تغییر داد ولی حکومت حزب توده مانند
حکومتهای اقمار شوروی تغییرناپذیر خواهد بود.
آقای نهچیری همچنین میگویند که ملکی از سفارت آمریکا پول میگرفت و
«سندش هست» .بهتر است آن سند را منتشر کنند .ملکی یک خانهی کوچک داشت
که عمدتاً به همسر او صبیحه گنجهای تعلق داشت و برای کمک به معیشت خود
طبقهی همکف و حیاط آن را به یک خانوادهی ایتالیایی به ماهی پانصد تومان کرایه
داده بودند .و وقتی ملکی از آخرین زندان خود در اواخر دههی چهل  -اندکی پیش از
مرگش  -آزاد شد چون عالوه بر دورهی زندان بازهم بازنشستگی مختصر او را (برای
معلمی تا کودتای  1332که ابتدا او را از فرهنگ اخراج و بعد بازنشسته کردند) قطع
کرده بودند تقریباً به شام شبش محتاج بود.
آقای نهچیری از قول شخص دیگری میگویند که ملکی روشنفکر عمومی نبود بلکه
روشنفکر سیاسی بود .آری ملکی یک ژان پل سارتر نبود بلکه یک رهبر ،سازماندهنده
و تئوریسین سیاسی بود .این هم یک گناه دیگر است؟
و باالخره آقای نهچیری میگویند که اگر مبارزه با حزب توده و شوروی را کنار
بگذارید از ملکی چیزی نمیماند .ملکی یک عمر برای اصالح ارضی و حقوق زنان
کوشید ،از میانجیگری بانک بینالمللی پشتیبانی کرد ،نظریهی نیروی سوم را پدید
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آورد و  -همراه با دکتر صدیقی ،دکتر سنجابی و دکتر معظمی  -با رفراندوم مخالفت
کرد .آنها میگفتند که شاه با یک فرمان مصدق را عزل میکند و کودتا میشود ولی او
میگفت «جرأت نمیکند» .از سوی دیگر حزب توده قویاً از رفراندوم پشتیبانی کرد و
مکرراً شعار داد که «ما کودتا را به ضد کودتا تبدیل خواهیم کرد» که دیدیم چگونه بر
سر قولشان ایستادند.
ملکی از سال  1329با تئوری خانمانبرانداز توطئه که ملت ایران را آلت دست
قدرتهای خارجی و مسلوباالختیار کرده بود شجاعانه و مکرراً مبارزه کرد.
ملکی را بالفاصله پس از کودتا در بند تودهایها در زندان قزلقلعه محبوس کردند
که به شهادت مهرداد بهار که یکی از تودهایها بود نزدیک بود او را به قتل برسانند.
پس از رهایی از زندان بیکار ننشست و در وهلهی اول محمد درخشش  -رهبر جامعهی
معلمین  -را که آدمی مستقل بود و به نحوی در مجلس هیجدهم راه یافته بود تشویق
کرد که علیه الیحهی قرارداد کنسرسیوم که برای بحث به مجلس فرستاده شده بود
سخنرانی کند .متن بسیار مفصل آن نطق را خود ملکی نوشت .امینی در تاریخ شفاهی
هاروارد میگوید که نطق درخشش به تفاریق هفت ساعت به طول انجامید .اگر اشتباه
نکنم درخشش می گوید که بری این کار سه چهار شب در مجلس خوابید .به هر حال
چون درخشش مصونیت پارلمانی داشت توانستند نطق او را به صورت کتابی منتشر
کنند.
پس از آن ملکی با انتشار مجلهی علم و زندگی و بعد نبرد زندگی چراغ نهضت را
برای فرصت بعدی روشن نگاه داشت ،اگرچه سایر سران نهضت که بهکلی منفعل بودند
به هشدارهای او برای آماده شدن برای فرصت بعدی وقعی ننهادند و وقتی فرصت رسید
غافلگیر شدند و کارشان به جایی کشید که مصدق از تبعیدگاه خود آنان را بکوبد و
بنویسد که «قادر نیستند یک قدم در راه دفاع» از حقوق ملت ایران بردارند.
آخر این که ملکی نخستین فردی در جهان بود که با نوشتن کتاب سوسیالیسم و
کاپیتالیسم دولتی ثابت کرد که رژیم شوروی کاپیتالیسم دولتیست .شش سال پس از
او میلوان جیالس طبقهی جدید خود را منتشر کرد و ده سال بعد تونی کلیف رهبر
یک شاخه از تروتسکیستهای انگلیس – بهرغم نظر تروتسکی  -رژیم شوروی را
کاپیتالیسم دولتی اعالم کرد ...دیگر چه عرض کنم؟
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ظاهراً سخن به درازا کشید ولی اگر خوانندگان به آن مکالمهی دوساعته رجوع
کنند خواهند دید که واکنش بنده در نهایت ایجاز و اختصار است.

نقد اقتصاد سیاسی

واقعاً چرا پس از سالها
حکایت همچنان باقی است؟
آرمان نهچیری

خلیل ملکی به همراه مظفر بقایی در دیدار با ابوالقاسم کاشانی
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آقای محمد علی همایون کاتوزیان در چند مورد به سخنان من در میزگرد «حزب
توده و نیروی سوم :از اسطوره تا واقعیت» ایراد گرفته و طلب «سند» کردهاند .در اینجا
میکوشم تا بهکوتاهی به آنها پاسخ دهم.
 )1من سی سال است که از کسانی که از سوسیالیسم ایرانی سخن میگویند ،بهویژه
از آقای کاتوزیان که مبدع این اصطالح و از پیگیرترین و پرشورترین مدافعان آن هستند،
درخواست کردهام که درباره ی این معجون و چستی و چگونگی آن توضیح دهند .در
آن میزگرد نیز به این نکته اشاره کردم و گفتم که ملکی هیچگاه در نوشتههایش از این
اصطالح استفاده نکرده است ولی در یک مورد ،و فقط یک مورد ،میتوان دریافت که
منظور او از انطباق سوسیالیسم با مقتضیات ملی و فرهنگی و دینی ایران ،همانا استقرار
سوسیالیسم درچارچوب قانون اساسی مشروطهی ایران و حفظ نهاد سلطنت است .آقای
کاتوزیان بازهم دربارهی اصل بحث ،یعنی معنی سوسیالیسم ایرانی ،سکوت کردهاند
ولی میگویند این برداشت که ملکی سلطنت مشروطه را برای مبارزه با حزب توده الزم
میدانست« ،درست نیست» و از من خواستهاند که «اسناد آن را منتشر کنم».
ملکی نزدیک به یک ماه پس از کودتای  28مرداد در پاسخ به این پرسش که
«روش قطعی خود را نسبت به قانون اساسی و مقام سلطنت بیان دارید» به بازجویانش
در فرمانداری نظامی میگوید:
«به نظر این جانب قانون اساسی در شرایط حاضر قادر است که تمام احتیاجات
نهضت ملی ما را برطرف کند و باید از نوسانات و ایجاد تشنجات جداً جلوگیری شود به
نظر اینجانب مقام سلطنت در شرایط حاضر یک مقام ثابت برای جلوگیری از خطراتی
است که استقالل یا تمامیت کشور را ممکن است به خطر اندازد بنابراین اقدام [مطابق
با] قانون اساسی را مانند همیشه الزم و واجب میدانم ]...[ .اینجانب بدون کوچکترین
اغراق و مبالغه و صرفنظر از دفاع و غیره همواره طرفدار این بودهام که دربار ایران یک
دربار قانونی و شاه ایران شاه قانونی باشد و اختالف بین دربار و آقای دکتر مصدق از
بین برود ]...[.بار دیگر تأیید میکنم که پشتیبانی از جناب آقای دکتر مصدق به عنوان
مظهر مبارزه ضد استعماری ابداً الزمهاش مخالفت با مقام سلطنت نبوده بالعکس
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الزمهی ادامهی نهضت ملی اجتناب از این اختالف بوده است که اینجانب طرفدار جدی
آن بودهام( ».خلیل ملکی به روایت اسناد ساواک .صص )23-22
این باور را ملکی در آخرین دادگاهی که چهار سال قبل از مرگش برای رسیدگی
به اتهاماتش تشکیل شد ،بار دیگر تکرار کرد:
«این جانب به مناسبت این که دربار و شخص اعلیحضرت همایونی ،مقام ثابت و
بدون نوسان برای حفظ استقالل و تمامیت ایران است ،همواره طرفدار قانون اساسی و
سلطنت مشروطه بودهام .در جلسهی بحث و انتقاد چند هزار نفره با تودهایها ،که
میخواستند مرا در بنبست بگذارند ،موقعیت سوسیالیستها نسبت به مقام سلطنت
سؤال شد .در آن زمان که طرفداری از شاه کردن ،جرأت و جسارتی در محیط زندگی
آن روز الزم داشت ،من بدون مالحظه جواب دادم که با وجود سوسیالیست بودن،
مادامی که ما هزاران کیلومتر سرحدات حساس داریم و نسبت به بعضی از ایاالت ما
سوءنظر هست ،من مقام سلطنت را بدون نوسان و تردید ،پایگاهی برای حفظ تمامیت
و استقالل ایران میدانم و به همین مناسبت مرامنامهی ما احترام به قانون اساسی را
الزم شمرده است .نظر این جانب این بود که نهضت ملی ایران نباید شکاف بردارد،
همکاری دکتر مصدق و شاه ادامه باید داشته باشد ( ».کیهان 19 .اسفند .1344ص)11
 )2من در آن میزگرد گفتم که بهسبب وحشت ملکی از چیرگی کمونیسم در ایران،
پس از کودتای  28مرداد ،تأکید میکنم پس از کودتا ،روش مبارزهی مسالمتآمیز
به تدریج نزد او از وسیله به هدف تبدیل شد و کار به جایی رسید که وی حکومت
استبدادی در ایران را به غلبهی احتمالی کمونیستها ترجیح میداد .آقای کاتوزیان در
مورد اول میگویند که «رجوع به آثار و اعمال ملکی این نظر را رد میکند ».و در مورد
دوم ایرا د گرفته اند که ملکی ظاهراً «حکومت دیکتاتوری» را به چیرگی کمونیستها
ترجیح میداد نه حکومت «استبدادی» را.
ملکی معتقد بود که «حزب توده پیروزمند برای نهضت [ملی] خیلی خطرناکتر از
هیئت حاکمه و حتی رژیم فاسد منحط پیروزمند است( ».تحلیل مختصری از گذشته
برای ترسیم راه آینده .نبرد زندگی ،اردیبهشت  .1335ص  )36از این دیدگاه ،شورش
و هر آنچه پایداری نظم موجود را جداً به مخاطره میانداخت ،محکوم میکرد زیرا
معتقد بود چنین کارهایی بر احتمال پیروزی کمونیستها میافزاید .مینویسد:
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«در شرایط و اوضاع و احوال حاضر دنیا و ایران هر عمل سخت و جدی که در اینجا
منجر به یک شورش و یا طغیانی گردد بدون شک وارد در قلمرو کشمکش شرق و غرب
خواهد شد و موفقیت هر کدام از آنها برای ملت ایران سودی نخواهد داشت .اگر اینگونه
کشمکش منجر به تثبیت اوضاع حاضر شود ،نتیجه منظور نه تنها عملی نخواهد شد
بلکه عکسالعمل شدیدتر خواهد بود و اگر منجر به پیروزی کمونیستها گردد وضع از
آنچه هست نیز خیلی بدتر و غیرقابل تحمل و غیرقابل غلبه خواهد شد .گفتیم که
شورش و طغیان آن طوری که رهبران حزب توده برای واژگون کردن رژیم حاضر هدف
خود قرار دادهاند برای ملیون مضرتر از وضع حاکمه فعلی است ،از طرف دیگر ایجاد
این وضع برای ملیون به تنهایی و با نیروی خودشان غیرممکن است( ».راستی چه باید
کرد؟ نبرد زندگی ،اسفند  .1334صص)3-2
در آن زمان تحلیل ملکی از وضعیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بیشتر کشورهای
آسیایی و آفریقایی این بود که:
«میلیونها مردم گرسنه و محروم از ابتداییترین وسایل اولیه زندگی که چشمشان
به وسایل ترقی و رفاه زندگی قرن بیستم باز شده است ،به سیر کردن شکم خود و
خانوادهی خود بیشتر اهمیت قایلاند تا به تعرفهی انتخاباتی آزاد .دنیای غرب بیهوده
سعی میکند که توده ملل آسیایی و آفریقایی را از رژیمی که درآن انتخابات آزاد و
حقوق فردی وجود ندارد بترسانند .البته این ترس برای اروپایی و آمریکایی پرمعنی
است اما برای آسیایی و آفریقایی گرسنه که هم فاقد آزادی اقتصادی و هم فاقد آزادی
سیاسی است این گونه تبلیغات و ترساندن از کمونیسم یک عمل پوچ و بیهوده است».
(همان .ص)10
ملکی با این تحلیل ،هرچند در چشم اندازی دور و رؤیایی «رسالت تاریخی»
روشنفکرانی مانند خود را دستیابی به جامعهای میدانست که نه مانند «دکترین
سرمایه داری» که در کشورهای اروپایی و آمریکا حاکم بود «نان» فدای «آزادی» شود
و نه مانند «دکترین سرمایهداری دولتی» در شوروی و اقمارش «آزادی» فدای «نان»
شود (،همان .ص )12ولی تا شرایط برای تحقق آن رؤیا فراهم شود ،بر پایهی
«واقعبینی» ،که همواره از آن دم میزد ،وظیفهی فعلی و فوری خود و همفکرانش را
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بهبود شرایط اقتصادی کشور میدانست تا زمینهی نفوذ کمونیسم از بین برود .به دیگر
سخن ،دستکم تا آیندهای که معلوم نبود کی فرامی رسد ،حاضر بود ،شگفتا ،از روش
کمونیستها برای مبارزه با آنان پیروی کند و «آزادی» هم وطنانش را فدای تأمین
«نان» ایشان کند .مینویسد:
«به نظر ما به خصوص در شرایط و احوال حاضر سیاست عبارتست از" :تنظیم
کردن تولید و توزیع روی اصول مشخص اجتماعی" .سازمانی که ما از آن بحث میکنیم
برای دادن شعار و متینگ و بستن بازار و ایجاد هو وجنجال و امثال آنها نیست بلکه
عبارت از سازمانی است که بتوانند تولیدات صنعتی و کشاورزی کشور را با بهترین و
متناسبت رین شکل و منطبق با اوضاع کنونی دنیا و ایران تنظیم کند ،سطح تولید را
باال ببرد و توزیع آن را نیز مطابق عدالت اجتماعی مشخص و معین نظم دهد.
سیاستمداران در مرحله حاضر در حقیقت باید عبارت از سازمان دهندگان صنعت و
کشاورزی و امور اجتماعی باشند .سیاستمدار کسی نیست که تنها نطاق باشد و بتواند
مردم را تحریک کند ولی مصلحت مردم را در نظر نگیرد و هدفش تحریک افکار و
ساختن دکانی برای خود از این افکار تحریک شده باشد .سیاستمدار کسی است که
منافع و مصالح مردم را طبق اصول فنی و سازمانی تشخیص دهد و برای عملی ساختن
یک برنامه مدون ،همکاری عمومی را بتواند جلب کند ]...[.سیاست و سازمانی که ما از
آن بحث میکنیم باید نوعی باشد که کارمندان دولت و سازمان دهندگانی که در
دستگاه دولت هستند ،بدون اینکه با سرنوشت خود و خانوادهشان بازی کنند ،بتوانند
در سیاست و سازمانی که ما از آن بحث میکنیم وارد شوند..[.آنان باید] سوءظن قسمت
با حسن نیت هیئت حاکمه را نسبت به خود و هدفشان برطرف سازند ،باید عمالً
اطمینان دهند که هدف آنها کارکردن در حدود و چارچوب قانون اساسی است که
بتوان متدرجاً حکومت قانون را با نظم و انظباط[کذا] عمومی در کشور حاکم کرد».
(استاد دانشگاه پرسید :چه باید کرد؟ نبرد زندگی ،اردیبهشت  .1335صص)3-2
همین معنی و چشم پوشی از «آزادی» برای رسیدن به «نان» ،بهروشنی و صراحت
در بیانیهی جامعهی سوسیالیستهای نهضت ملی ایران نیز تکرار شده است:
«نهضت ملی در این مرحله از زمان باید به استقالل اقتصادی و رشد و توسعه
اقتصادی اهمیت دهد .رشد و توسعه اقتصادی بدون رعایت انضباط در جامعه امکانپذیر
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نیست .آزادی نباید امنیت اجتماعی را در مخاطره اندازد .مسئلهی مهم امروز برای
نهضت ملی و کشورهای توسعه نیافته باالبردن مصرف به وسیله اعتصابات و اغتشاشات
نیست بلکه صرفه جویی و سرمایه گذاری است .البته برای طبقات زحمتکش که حداقل
زندگی را فاقد هستند باید کار تهیه کرد و حداقل زندگی شایسته با مقام انسانی را
برای آنها آماده ساخت ]...[.از آنجا که در جهان امروز اداره کردن جامعههای بشری
یک امر صرفاً علمی شده است اداره کردن یک نهضت متکی به تودههای تولید کننده
بدون یک رهبری علمی و منطقی امکان ناپذیر است .به همین مناسبت سیاست از نظر
ما عبارتست از اداره کردن علمی تولید و توزیع و رهبری جامعه .بنابراین ما برای
اقتصاددانان و کارشناسان و مهندسان در جامعه سوسیالیستها اهمیت جدی قائل
هستیم و عقیده داریم که برای به وجود آوردن یک جامعهی مدرن و یک نظم اجتماعی
نوین باید توسط آشنا ساختن آنان با اصول جامعه شناسی امروزی قدرت علمی و اداره
کننده آنها را با اراده تودهها ترکیب ساخت( ».جامعهی سوسیالیستهای نهضت ملی-
صص 93و )100
پس بنابراین:
«در آینده نباید بهمناسبت میتینگهای پیدرپی بازار و کسبه را از کسبوکارشان
بازداشت" .جامعه" [سوسیالیستها] تعطیل پیدرپی بازار و مغازهها را راه صحیحی
برای مبارزهی اجتماعی نمیداند .تعطیل و تشکیل دمونستراسیون و میتینگ باید
وسایل استثنایی برای موارد استثنایی باشد نه یک روش مستمر و دایم .در آینده روش
مبارزه باید بیشتر علمی و منطقی و از راه اقدامات سیاسی مسالمتجویانه باشد».
(همان -ص)106
من در این مطالب ،نشانهای از مسالمتجویی به عنوان «روش مبارزه» نمییابم.
همانطور که دیدیم ملکی «رژیم فاسد منحط» را به پیروزی کمونیستها ترجیح
می داد .او حدی برای این «انحطاط» قایل نشده است تا بگوییم نظرش حکومت
«استبدادی» را در بر نمیگرفت .این قدر میدانیم که حتی در اواخر عمرش که روزبهروز
بر ماهیت «استبدادی» رژیم افزوده میشد ،او هیچ گاه از آن نظر و روشی که از سالها

آرمان نهچیری

پیش درست و «واقعبینانه» میدانست ،عدول نکرد و همچنان برای تحقق آن
میکوشید.
 )3من در مقالهای که در نقد کتاب «خلیل ملکی :سیمای انسانی سوسیالیسم
ایرانی» آقای کاتوزیان نوشتهام و در سی صفحه در فصلنامهی فرهنگبان (شمارهی ،6
تابستان  )1399منتشر شد ،نادرستی بسیاری از آرای آقای کاتوزیان را ازجمله اعتقاد
ایشان مبنی بر مخالفت ملکی با فرقهی دموکرات آذربایجان ،مخالفت او با دولت قوام،
موافقت او با پیشنهاد بانک جهانی در زمان طرح آن در دولت مصدق و سرانجام رابطهی
او با سفارت آمریکا در ایران و دریافت کمک مالی از آن ،بهتفصیل توضیح دادهام و تکرار
آنها در اینجا نه ضروری است و نه ممکن .شاید آقای کاتوزیان آن مقاله را ندیدهاند.
شاید هم دیده و خواندهاند ولی مطالب آن را «مستند» نیافتهاند .اگر این احتمال دوم
درست باشد ،بهتر آن میبود که ایراد خود را مطرح میکردند نه اینکه باز هم از من
درخواست «سند» کنند .بهاجمال بگویم و بگذرم که شواهد و مدارک و استدالل من
در آن مقاله برای اثبات رابطهی ملکی با سفارت آمریکا و دریافت کمک مالی از آن
مبتنی است بر اسناد وزارت خارجهی آمریکا که در سال  2017منتشر شد ،نامههای
جالل آل احمد به همسرش سیمین دانشور که در آن شرح مالقاتهای خود ،ناصر
وثوقی ،سپهر ذبیح و ملکی را با کارمندان سفارت آمریکا داده است ،یادماندههای یکی
دو نفر از اعضای حزب نیروی سوم و سرانجام یافتهها و تحلیلهای خسرو شاکری،
یرواند آبراهامیان و فخرالدین عظیمی .من در آن مقاله و نیز در سخنانم در میزگرد،
هم بر پاکدستی ملکی تأکید کردم و هم بر اینکه او آن کمکهای مالی را مشخصاً
برای تبلیغ علیه کمونیسم دریافت و هزینه میکرد .با این اوصاف ،نمیدانم آقای
کاتوزیان با پافشاری بر تنگدستی ملکی میخواهند چه چیزی را ثابت کنند؟ اینکه
ملکی به «نان شبش هم محتاج» بوده است ،بهفرض که چنین بوده است ،چه ربطی به
بحث من دارد؟
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مقدمه
نزدیک به نیمقرن از نخستین کوششهای حقطلبانه و عاملیت کارگران پروژهای -
فنی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کشور ما میگذرد .با چنین پیشینهای در یکم
تیرماه سال جاری هزاران کارگر پروژهای و پیمانکاری که اکثریت نیروی کار شاغل
دراین صنایع را شامل میشوند پس از یکسلسله اقدامات مطالباتی پراکنده ،اینبار در
یک اقدام سراسری و همبسته کوشش مشترک حقخواهانه و اعتصاب خود را برای
بهبود شرایط کار و تغییرات ساختاری در مراکز کاری خود آغاز کردند .بنا به بیانیههای
کارگران پروژهای و پیمانی ،با گستردهتر شدن این حرکت اعتراضی ،کارگران در بیش
از صد مرکز نفت و گاز و پتروشیمی گام به گام با تشکیل مجامع عمومی دست از کار
کشیدند و خواستههای خود را به شرح زیر بیان کردند:
افزایش دستمزد ،لغو قراردادهای موقت ،حذف شرکتهای پیمانکاری نیروی کار،
عقد قرارداد دائم و رسمی ،امنیت شغلی ،ایمنی و بهداشت محیط کار ،لغو فضای امنیتی
در محیط کار ،لغو قوانین بردهوار مناطق ویژهی اقتصادی ،بیمه و حق برخورداری از
درمان رایگان ،حق مسکن و شرایط کاری بهتر.کاهش روزهای کاری به  20روز و
افزایش روزهای استراحت به  10روز ،کاهش ساعت کار  ،حق ایجاد تشکل های کارگری
،بهبود وضع خوابگاه ها و کیفیت غذا و خدمات بهداشتی و واکسیناسیون عمومی
رایگان برای مقابله با ویروس کرونا.
مبارزات مطالباتی جاری کارگران جدا ازاینکه جایگاه اجتماعی کارگران برای
پیشبرد عدالت اجتماعی – اقتصادی و استقرار دموکراسی سیاسی را بار دیگر در کشور
ما برجسته ساخت در عین حال نشان داد که با گذشت بیش از یک قرن ازمبارزات
عمومی طبقهی کارگرایران و بهطور خاص نزدیک به نیم قرن مبارزات کارگران پروژهای
– فنی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ،هنوز شرایط غیر عادالنه ای در تمام سطوح
بر نهاد کار حاکم است و کارگران از ابتدایی ترین حقوق خود مانند حق داشتن تشکل
های مستقل و داشتن پیمان دستجمعی کار محروم هستند .و با پیشبرد سیاستهای
اقتصادی نولیبرالی و حذف بخش بزرگی از نیروی کار از شمول قانون کار و پوششهای
حمایتی ،موقتی و ارزانسازی و الیهالیه کردن نیروی کارو تسلط انواع و اقسام
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شرکتهای بزرگ و کوچک پیمانکاری و تأمین نیرو بر مراکز نفتی شرایط کار به مراتب
نسبت به گذشته بدتر و دشوارتر و ناایمنتر شده است.
مطلب زیر در تالش است با توجه به رخدادهای اعتراضی اخیر کارگری در
کشورمان ،با بازخوانی گوشهای از مبارزات گذشته ی کارگران پروژهای و پیمانی در
سالهای منتهی به انقالب  ،1357بخشی از کوشش ومبارزات آغازین و ابتدایی این
کا رگران را برای داشتن شرایط کار و زندگی بهتر در آن دورانِ را نشان دهد.
اجرای برنامههای عمرانی و توسعهی صنایع کشور ( )1342-1357و رشد
پدیدهی کارگران پروژهای
با اجرای برنامههای عمرانی و توسعهی صنایع کشور از سال  1342تا سالهای
منتهی به انقالب  ،1357حکومت شاه بهایجاد یک سری از پروژههای صنعتی اقدام
کرد.
بخشی ازاین پروژههای بزرگ عبارت بودند :نیروگاه هستهای بوشهر ،نیروگاه اتمی
دارخوین در استان خوزستان ،پتروشیمیهای آبادان و بندر ماهشهر و جزیرهی خارک
وپاالیشگاههای اصفهان ،تبریز ،شیراز و صدها صنایع بزرگ و کوچگ دیگر.
ایجاد و راهاندازی این صنایع بزرگ که برخی پژوهشگران از آن بهعنوان «انقالب
صنعتی کوچک» یاد میکنند توانست به رشد کمّی طبقهی کارگر ایران و به رشد
پدیدهی کارگران صنعتی و فنی پروژهای و الجرم به تحرک طبقاتی و تالش برایایجاد
شرایط کار بهتر دراین صنایع در حال ساخت بینجامد.

1

کارگران پروژهای
کارگران یا نیروی کار پروژهای در آن زمان عبارت بودند از :کارگران فنی – تجربی
که با تسلط به تخصصهایی مانند ابزار دقیق ،نصب ماشینآالت ،لولهکش ،جوشکار،
بویلر میکر) (Boilermakerسازندهی دیگهای بخار ،ریگر( کارگر فنی نصب
 .1برای اطالعات بیشتر در مورد طرحهای عمرانی و توسعهی زمان شاه ( )1342-1357نگاه کنید به ،یرواند
آبراهیمیان .ایران بین دو انقالب ،ترجمهی احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی .نشر نی .صص .529-528
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دستگاههای صنعتی و هدایت و کاربا ماشینآالت سنگین و سیمبکسلهای کِرنهای
سنگین) ،متخصص آهنبند ( داربست –  ،(Scaffoldنجار ،نقاش ،آرماتوربند ،انباردار،
استور کیپر ،تایم کیپر ،رانندهی کِرن ،برقکار ،بنا ،مکانیک ماشینآالت سنگین و
نقشهبردار .غالباین کارگران ،دانش فنی خود را از طریق تجربی و کار درکنار همکاران
خود در صنایع مختلف یا از طریق کالسهای آموزشی فشرده که در محل کار توسط
شرکتهای خارجی برگزار میشد میآموختند .کارگران پروژهای که از طریق
شرکتهای پیمانکاری استخدام میشدند در کنار کارشناسان خارجی وایرانی ،موظف
بودند که در مدت تعیینشده و فشردهای پتروشیمیها و پاالیشگاهها را بسازند و بعد از
پایان کار در شهر و محل دیگری دور از خانوادههای خود در پروژهی دیگری به
جستجوی کار و نان بروند .به همین سبب به آنها نیز کارگران «پروژهای – فصلی» هم
میگفتند .این دسته از کارگران صنعتی – پروژهای ،کارگرانی هستند که بهواسطهی
تخصصهایی که دارند سنتاً از قدرت چانهزنی باالتری نیز برخوردار بودهاند .به همین
سبب آنها در آن زمان بهنسبت از میزان دستمزد باالتری بهرهمند بودند .عالوه براین
در میان کارگران پروژهای – فنی ،کارگران آگاه و آشنا به مسایل صنفی و طبقاتی وجود
داشتند که بهواسطهی تجربهی بیشتر و اعتباری که در میان کارگران داشتند و
همچنین بهواسطهی داشتن قدرت سازماندهی ،در دورههای متفاوت نقش علنی و
مهمی در رهبری مبا رزات کارگران برای بهبود شرایط کار در پروژههای صنعتی
مختلفایفا می کردند که گاه به بهای سنگین دستگیری بهدست ساواک نیز میانجامید.
البته دستگیری فعاالن کارگری نهتنها باعث ایجاد ترس و وحشت در میان کارگران و
توقف مبارزهی حقطلبانه آنها نمیشد بلکه همین امر باعث باال رفتن اعتبار اجتماعی
فعاالن کارگری در نزد سایر کارگران و اقشار جامعه میشد.
نمونههایی از اقدامات اعتراضی کارگران پروژهای ()1354-1356
در سالهای منتهی به انقالب  1357کارگران پروژهای در چند مرکز صنعتی در
حال ساخت تحت فضای به شدت امنیتی حاکم  ،اقداماتی اعتراضی را برای بهبود
شرایط کارانجام دادند که شامل اعتصاب چندروزه یا سازماندهی اقدام و اعتراضهای
کارگری چندساعته در مراکز کار بود .یکی از فعاالن کارگران پروژهای آن دوره ،محمد
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زمان روستایی ،لولهکش ،که از سال  1355تا مقطع انقالب در چند پروژهی صنعتی
کار کرده بود به چند اقدام اعتراضی کوتاهمدت کارگران پروژهای اشاره میکند« :ازجمله
حرکتهای اعتراضی که توسط فعاالن کارگری در پروژهای صنعتی جنوب سازماندهی
شد یکی سازماندهی اقدام اعتراضی در شرکت امریکایی فلور یک ،معروف به فلور
کنتیننتال درمنطقهی نفتخیز آغاجاری در خوزستان بود .این حرکت اعتراضی
تأثیرگذار برای بهبود کیفیت غذای کارگران انجام شد .در سازماندهی این حرکت
اعتراضی فعاالن کارگری آن دوره ازجمله زندهیادان ابراهیم غریبزاده ،جوشکار (تاریخ
درگذشت  . 1360او در زمان شاه به جرم فعالیت های کارگری دستگیر و زندانی شد)
و رضا منفرد ( )1330-1400لولهکش ،نقش مهمی داشتند » .وی اضافه میکند« :در
اقدام دیگری فعاالن کارگران پروژهای در سال  1356در شرکت "فلور سوکیاس" واقع
در جادهی بندر دیلم برای بهبود شرایط کار دست از کار کشیدند و اعتصابی را در آنجا
سازماندهی کردند که زندهیاد رضا منفرد ،در سازماندهی این حرکت اعتراضی نقش
برجستهای داشت ».ازجمله اعتراض دیگری که در سال  1354در بخش ساختمانی
شرکت پتروشیمی ایران و ژاپن رخ داد ،اعتراض کارگران نسبت به وضعیت نامناسب
سالن غذاخوری و کیفیت غذا و غیربهداشتی بودن خوابگاه و نبود تخت خواب کافی
برای کارگران بود .درتابستان  1356و دیماه همان سال نیز کارگران پروژهای در
پاالیشگاه در حال ساخت اصفهان یک حرکت اعتراضی و به دنبال آن اعتصابی را علیه
تبعیض گسترده ،برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار وایمنی و بهداشت کار
سازماندهی کرد ند که از اهمیت باالیی برخوردار بود .در ادامه با آوردن یادداشت ها و
بیان خاطرات فعاالن کارگر ی شاغل در پاالیشگاه اصفهان که در سازماندهی اعتراض
و اعتصاب کارگران پروژهای در آنجا نقش مهمی داشتند به ویژه گی ها  ،ترکیب نیروی
کار پروژه ای و مطالبات آن دوره از مبارزات کارگران پروژه ای می پردازیم
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طرح ساخت پاالیشگاه اصفهان ،و ویژگی نیروی کار پروژهای
1

در یادداشتهای فعال کارگری مصطفی آبکاشک ( )1368 -1324میخوانیم:
«طرح ساخت پاالیشگاه اصفهان در سال  1355توسط دو شرکت آمریکایی – آلمانی
در  25کیلومتری جادهی اصفهان – شاهینشهر تدوین شد .پیش از آغازاین پروژه میان
شرکتهای خارجی که درایران بانفوذ بودند رقابت وجود داشت .لذا برای امتیاز تأسیس
این پروژه بین دو کمپانی آمریکایی فلور  Fluorو شرکت آلمانی تیسن  Thiessenکه
هر دو در طراحی و ساخت پاالیشکاه و تأسیسات نفتی شهرت دارند قرعهکشی شد.
قرعه به نام شرکت آلمانی تیسن افتاد .از آنجا که آمریکاییها در زمینههای گوناگون
از جمله ابزار و تکنیک و نفوذ سیاسی بیشتری برخوردار بودند شرکت آلمانی تیسن
ناگزیر شد به صورت شریک با کمپانی آمریکایی فلور کار ساخت پاالیشگاه اصفهان را
به اتمام برسانند .درنتیجه این دو شرکت مشترکاً در قالب «شرکت فلور و تیسن جوینت
ونچر» به اجرا و ساخت پروژه پرداختند .این پروژه عالوه بر کارشناسان خارجی نیاز به
کارگران متخصص بیشتری داشت و کمبود آن را از کارگران فنی که عمدتاً از کارگران
پروژهای جنوب کشور بودند تأمین میکرد.
به گفته ی محمد زمان روستایی نخستین عمل اعتراضی در پاالیشگاه اصفهان
عبارت بود از« :سازماندهی یک اعتصاب کوچک در تابستان 1356که در مورد نامنظم
بودن سرویس ایاب و ذهاب و ساعت حرکت اتوبوسها از محل زندگی به محل کار و
بلعکس بود صورت گرفت .این عمل جمعی اعتراضی باعث شد که سرویس اتوبوسها
تا اندازهای بهبود یابد».

 .1مصطفی آبکاشک ،بهعنوان کارگر ساختمانی در سال  1350به جرم فروش کتابهایی که حاوی اندیشههای
تازه ای بودند توسط ساواک در آبادان دستگیر شد .وی در دادگاه ابتدایی به هفت سال زندان و سپس در دادگاه
بعدی به سه سال و نیم زندان محکوم شد .وی پس از آزادی از زندان به جرگهی کارگران پروژهای آبادان پیوست.
پس از انقالب  1357وی از اعضای بنیانگذار و هیأت موسس «سندیکای مستقل کارگران پروژهای – فصلی آبادان»
بود .او در تالش بود که با جمعبندی از تاریخ پر فرازوفرود و ناپیوستهی جنبش کارگری ایران ،مستقل از احزاب و
دستهجات سیاسی گوناگون ،راه را برای تداوم یک حرکت صنفی – کارگری پایدار و مطالبات سیاسی و اجتماعی
طبقهی کارگران هموار سازد.
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به روایت مصطفی آبکاشک ،مهمترین اقدامات اعتراضی کارگران پروژهای برای
بهبود شرایط کار در دی ماه سال  - 1356ماهها قبل ازآغاز اعتراضهای سراسری علیه
حکومت شاه  -در پاالیشگاه اصفهان رقم خورد که از اهمیت ویژهای برخوردار بود.
وی در بخش از خاطرات خود مینویسد« :کارفرما عالوه بر استخدام اندک کارگران
پروژهای  -فنی ،بخش بزرگ کارگران پروژهای را از روستاهای اطراف پاالیشگاه استخدام
میکرد .کارفرما با بهرهگیری از نیروی کار ارزان روستاییان ،آنان را پس از یک دورهی
دوماههی آموزشی بهکار میگرفت .اینان چون در روند تولید نبودند و تحت شرایط
ویژه ای استخدام شده بودند ،در قیاس با کارگران فنی ،از مسایل صنفی و طبقاتی
آگاهی چندانی نداشتند .طبیعتاً این کارگران روستایی با نداشتن خصلت کار جمعی
که نتیجه و سرشت تولید است ،بهاین حوزه جذب شده بودند .اساساً روستاییانی که پا
به این بازار کار میگذاشتند بنا به سرشت تولید روستایی دارای روحیات فردگرایی،
ارجحیت دادن منافع فردی بر منافع جمعی و بهاجبار از خصلت جمعی کار بیبهره
بودند .همچنین دیگر درآمدهای سنتی ناشی از زیست در روستا ،آنان را از مبارزه برای
حقوق صنفی ،اقتصادی بینیاز میکرد .اضافه براین به دلیل وجود کارگران بیکاری که
از نظر داشتن دانش فنی با این کارگران در یک سطح بودند و در بیرون از پروژهها به
انتظار نوبت استخدام بودند و بهراحتی میتوانستند جای این بخش از کارگران را اشغال
کنند ،کارگران نامبرده به سختی در اعتراضها و اعتصابهای کارگری شرکت میکردند.
این کارگران بهطبع با یک سری خواستههای کارگران فنی و متخصص ،مانند بیمههای
درمانی ،حق مسکن ،حق اوالد ،حق رفتوآمد و خواست افزایش دستمزد که در سرشت
زندگی کارگران فنی شهری وجود دارد بیگانه بودند و از شرکت در جنبشهای اعتراضی
که صرفاً مبنای اقتصادی و صنفی داشت سرباز میزدند .در بعضی از مواقع حتا در برابر
حرکتهای اعتراضی موضع مخالف میگرفتند .آنها مانند کارگران پروژهای – فنی
اجارهخانههای سنگین نداشتند .سطح معیشت و زندگی آنها با سطح معیشت کارگران
فنی متفاوت بود به همین دلیل توقع آنان پایینتر از خواستههای کارگران شهری و
فنی بود .کارگران فنی – پروژهای که در روند تولید به شناخت از حقوق صنفی خود
رسیده بودند از خصلت جمعی کار برخوردار بودند و منافع مشترک را بهخوبی حس
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میکردند .به ارزش و کیفیت کار خود آگاهی داشتند .سطح خواستههایاین بخش از
کارگران بهرغم برخورداری از دستمزد بیشتر ،از تقاضایهای کارگران روستایی باالتر
بود و بنا به ضرورتهای زندگی شهری و مشکالتاین نوع زندگی در جهت کسب
خواستههای صنفی و اقتصادی خود مانند بیمهی درمانی و حق مسکن و . . .پیگیر
بودند».

1

اعتصاب سهروزهی کارگران پروژهای در پاالیشگاه اصفهان (دیماه )1356
در گفتوگویی که در سال  1367با زندهیاد مصطفی آبکاشک انجام دادم وی بخشی
از فعالیتهای صنفی و سندیکایی خود را در پاالیشگاه اصفهان که منجر به حرکت
اعتراضی و اعتصاب کارگران پروژهای در دی ماه  1356شد ،بهاختصار باز گو کرد که
در زیر میخوانیم:
س -قبل از هرچیز می خواهم بپرسم چرا برای کار به اصفهان رفتی ،مگر
در آبادان کار نبود؟
مصطفی آبکاشک :درآن ایام در شهرهای مختلف ایران پروژهها و تأسیسات جدیدی
شروع به کار ساختمانی کرده بودند و شرکتهای بزرگ و کوچک مثل مور و ملخ با
بستن قراردادهای کالن و پرمنفعت بهایران آمده بودند .آنها مدیریت بخشهای مختلف
کارهای ساختمانی و تأسیسات صنعتی را به عهده گرفته بودند .از طرفی تعدادی از
بچههای فنی آبادان – شامل جوشکار و لولهکش وغیره -که تجربهی کار در شرکتهای
خارجی و یا در کشورهای عربی همسایه را داشتند دراین گونه پروژهها کار میگرفتند.
آن موقع یک فرهنگی در میان کارگران پروژهای بود که اگر جایی کار تازهای پیدا
میکردند بهفوریت به دیگر کارگران پروژهای که بیکار بودند اطالع میدادند .بهاین
طریق بود که ما هم به اتفاق خانواده و یک خالهی پیرم به اصفهان رفتیم .در آنجا
شرک ت امریکایی «فلور» و شرکت آلمانی تیسن که در ساختن پاالیشگاه و پتروشیمی
و تأسیسات نفتی در جهان شهرت داشتند مسئولیت ساختن بخشی از پاالیشگاه

 .1فصلنامهی کارمزد .جلد چهارم و پنجم .ص  .61ویراسته جواد موسوی خوزستانی1381 .
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اصفهان را بهعهده گرفته بوند .آنها در آنجا آموزشگاهی هم دایر کرده بودند که به
کارگران غیرفنی آموزش میدادند.
س -ترکیب نیروی کار چگونه بود؟
ج – تعداد زیادی کارگر از شهرهای مختلف آنجا کار میکردند .همین طور
کارگران خارجی ازجمله کارگران کرهای هم بودند .تعدادی هم کارگران محلی نیز از
روستاهای اطراف اصفهان استخدام شده بودند .آنها هم در باغات اطراف روی زمین
کشاورزی کار میکردند و هم در پاالیشگاه اصفهان بهعنوان کارگر ساده استخدام شده
بودند .این کارگران محلی ،گاه گوجه و خیار و صیفیجات میآوردند و به کارگران
می فروختند .بعد خواهم گفت که چه گونه مدیریت شرکت فلور در تالش بود ازاین
کارگران روستایی استفاده کند تا اعتصاب کارگران را بشکنند.
س -موضوع اعتصاب زمستان  1356چه بود؟
ج -از همان روزهای اول ،بهخاطر شرایط دشوار و طاقتفرسای کار و بهخاطر باال
بودن جراحات کارگری و عدمایمنی و بهداشت و همین طور خواست افزایش دستمزد
و دیگر مطالبات صنفی ،ما بارها این مطالبات صنفی را با مدیریت در میان گذاشتیم.
مثالً در همان روزها یک جوشکار از باالی داربست سقوط کرد و کشته شد .دیدناین
مسایل همهی ما را خشمگین و ناراحت میکرد .اضافه براین به کارگران خارجی که
همان کارهای ما را انجام میدادند حقوق و مزایای بهتری تعلق میگرفت واین مسئلهای
بود که کارگران فنیایرانی را ناراحت میکرد.
اعتصاب دیماه  1356از قسمت «نورت پروسس» بهخاطر افزایش دستمزد و در
اعتراض به رفتار خشونتآمیز مدیران و رؤسای خارجی و همینطور برای جلوگیری از
اخراج دستجمعی کارگران آغاز شد .اولین گروه کارگرانایرانی که دست به اعتصاب زده
بودند توسط یکی از مدیران خارجی تهدید به اخراج شدند و مدیریت به آنها ابالغ کرد
که برای تسویهحساب به کارگزینی بروند .کارگران ناراضی همان طور که طرف
کارگزینی حرکت میکردند از بقیهی کارگران میخواستند که به صفوف اعتصابیون
ملحق شوند .تعدادی از کارگران که از بقیه فعالتر بودند و نقش اصلی سازماندهی
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اعتراضها را بر عهده داشتند به قسمتهای مختلف پاالیشگاه میرفتند و برای آگاهی
سایر کارگران موضوع و انگیزهی اعتصاب را تشریح میکردند .البته دو یا سه روز قبل
ازاین حرکت اعتراضی ،با سرکارگرهایاین قسمتها صحبتهای مختصری کرده بودیم
و آنها را در جریان اعتراضات کارگران قرار داده بودیم .باالخره کارگران اعتصابی
بهخاطراین که دیگر کارگران را به پشتیبانی و حمایت از خود جلب نمایند ،گروه ،گروه
به قسمتهای مختلف می رفتند و موضوع را با دیگر کارگران در میان میگذاشتند.
بنابراین ،همین طور که کارگران اعتصابی به طرف کارگزینی حرکت میکردند ،کارگران
قسمتهای دیگر نیز به صفوف کارگران اعتصابی میپیوستند و یک همبستگی
بینظیری به وجود آمده بود .تا جایی که بهسرعت حدود شش هزار کارگر و کارمند
بهاین حرکت اعتراضی پیوستند .در اجتماع وسیعی که بهخاطر اعتصاب بهوجود آمد ه
بود تعدادی از کارگران که از سایرین فعالتر بودند یکییکی روی یک بلندی میرفتند
و هر کدام از زوایای متفاوت در اعتراض به رفتار خشونتآمیز مدیران و رؤسای شرکت
و شرایط غیرایمنی کار و همین طور به مسئلهی نبود امکانات و پایین بودن دستمزدها
و تفاوت دستمزدها با کارگران خارجی ،با همقطاران خود صحبت میکردند .عصر همان
روز مأموران ژاندارمری و مأموران ساواک برای شکستن اعتصاب به درون پاالیشگاه
ریختند .قبل از ورود مأموران ژاندارمری ،یکی از مأموران محلی که به کارگران اهانت
رکیک کرده بود بهسختی از کارگران کتک خورد که او را به درون کارگزینی بردند .در
همان حال کارگران به خشم و عصبانیت به کارگزینی یورش بردند و بعد مأموران
ژاندارمری با محاصرهی کارگران و به زور سرنیزه و تفنگ همهی کارگران را از پاالیشگاه
اخراج کردند .در عین حال مأموران ساواک چندین کارگر با سابقه را به جرم این که از
فعاالن این حرکت اعتراضی و یا به نظر آنها محرکین اعتصاب هستند در حین خارج
شدن از پاالیشگاه دستگیر کردند .در روز بعد از اعتصاب ،به تحریک مدیران که مخالف
اعتصاب بودند و تطمیع کارگران محلی ،آنها را از روستاهای اطراف بسیج کرده بودند
و بااین عمل زیرکانه ،به خیال خام خود قصد شکستن اعتصاب را داشتند که این عمل
با عکسالعمل بخش دیگری از کارگران مواجه شد و علیرغم انواع تهدیدهای گوناگون،
اعتصاب بهمدت سه روز ادامه داشت که با سرکوب نیروهای پلیس و دستگیری شبانهی
پنج نفر از رهبران اصلی توسط ساواک سرانجام این اعتصاب شکسته شد .پخش شدن
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خبر این اعتصاب عظیم در آن دوران ،به جنبش کارگری در دیگر نقاط کشور جان
تازهای بخشید.

نقد اقتصاد سیاسی

شوراهای کارگری و دهقانی در ایران
شهرزاد آزاد (والنتین مقدم)
ترجمهی عطا رشیدیانی
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شهرزاد آزاد  /ترجمهی عطا رشیدیانی

اشارهی مترجم
آنچه میخوانید ترجمهی مقالهی خانم شهرزاد آزاد (با اسم مستعار والنتین مقدم)
است که در سال  1980در شماره  50مجله مانتلی ریویو منتشر شد .برای درک بهتر
متن و بستر تاریخی و زمانی آن الزم و ضروری است که به ذکر چند نکته بپردازم.
 .1آنچه باعث ضرورت ترجمهی این مقاله شد ،ایدهی بازخوانی مبارزات کارگران و
تشکیل شوراهای کارگری و نحوهی مواجههی گروههای چپ با این مسئله بود .پیش از
این مقالهی پیمان جعفری تحت عنوان «شوراها در انقالب ایران :روابط کار و دولت در
صنعت نفت ایران  »1361-1358ترجمه شد که از لحاظ محتوا و نوع رویکرد متفاوت
از ایدههای خانم شهرزاد آزاد است .چرا که پیمان جعفری نقش کمرنگتر برای مبارزات
گروههای چپ در زمینهی تأسیس شوراهای کارگری قائل است .ترجمهی مقالهی
شهرزاد آزاد در ادامهی این روند و بازخوانی تحوالت تاریخی ایدهی شوراهای کارگری
قابل درک و فهم است.
 .2مقالهی حاضر در سال  1980میالدی همزمان با تجربهی انقالب ایران نوشته
شده است و نویسنده در آن هنگام دانشجوی تحصیالت تکمیلی جامعهشناسی در
واشنگتن دی سی آمریکا بوده است .همچنان که خود نویسنده بیان میکند مقاله ،قبل
از انشعاب سازمان چریکهایی فدایی خلق به دو گروه اقلیت و اکثریت نگاشته شده
است؛ زمانی که این سازمان بهعنوان قویترین حامی ایدهی شوراهای کارگری و دهقانی
فعالیت میکرد .وی باور دارد این انشعاب در درون سازمان چریکهایی فدایی در
نتیجهی اختالف بر سر مرکزگرایی دموکراتیک ،ماهیت طبقاتی رژیم ،جمعبندی
مبارزرات مسلحانه در سالهای گذشته و نحوهی مواجهه با مسئلهی کردستان و ترکمن
صحرا بوده است.
امیدوارم که بازخوانی رویکردهای مختلف به مسئلهی شوراها ،به شکوفایی بیشتر
مبارزات کارگری و تحلیل ضعفها و قوتهای آن منجر شود.
***
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یکی از جنبههای منحصربهفرد انقالب ایران گسترش ایدهی کنترل کارگری و
تشکیل شوراها بود .شوراها در تحولی که ممکن است چه بسا در خاورمیانه بیبدیل
باشد در کارخانهها ،در نواحی روستایی ،مدارس ،بیمارستانها ،پادگانهای ارتش ،ادارات
دولتی ،مطبوعات ،رادیو و تلویزیون ،تأسیس شد تا کنترل مردم را تضمین کند و انقالب
را پیش ببرد .شوراهای کارگری و دهقانی بهطور خاص شباهتی شگفتانگیز به
شوراهایی داشتند که در آستانهی انقالب اکتبر در روسیه بهوجود آمدند.
این شوراها ،عنصر سوسیالیستی انقالب بودند ،که با کمک نیروهای چپ در ماههای
قبل از انقالب در بهمن  1357تأسیس شد .در اوج فرایند انقالب ،مفهوم کنترل کارگری
بین مردم محبوب بود و در شهر و روستا ،جنبش نیرومندی برای پیشبرد این نهاد
مستقل مردمی وجود داشت .اما این ،تجربهی منحصر به فرد [شوراها] در اغلب موارد
عمر چندانی نداشت و بعد از پیروزی [انقالب] بسیاری از این شوراها ماهیت مستقل
خود را هنگامی که روحانیون و دولت موقت برآنها مسلط شدند از دست دادند.
اما اشتیاق مردم برای دموکراسی همچنان پابرجا بود .در حالی که بسیاری از شوراها
زیر سلطهی عوامل راستگرا قرار گرفتند ،دیگر [شوراها] ماهیت مستقل و مبارز خود
را حفظ کردند .نیروهای چپ انقالبی بهطور مشخص به دفاع و ترویج شوراهای کارگری
و دهقانی ادامه دادند .نیروهای چپ مبارز جهت تغییر ساختارهای موجود جامعه و
اعمال هژمونی طبقهی کارگر را با تصدیق این شوراها میسر میدانستند .سیاست رژیم
پساانقالبی بدنام کردن ،از شکل انداختن ،یا منحل کردن شوراها بود ،و هر چه که
جلوتر رفت ،برخی از شوراهای کارخانهها ،شوراهای دهقانی و شوراهای دانشجویی هدف
حمالت کالمی و فیزیکی قرار گرفتند .بااینحال ،علیرغم افزایش سرکوب ،مبارزه برای
حکومت مردمی همچنان ادامه یافت .در فرایند انقالب ،مردم ایران قدرت باورنکردنی
خود را تجربه کردند .به این دلیل ،و به دلیل ناتوانی رژیم در حل مشکالت جدی
اجتماعی و اقتصادی پیش روی ایران ،سرکوب کردن ایدهی کنترل کارگری و شوراهای
کارگری و دهقانی دشوار خواهد بود.
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2
انقالب ایران در واقع انقالبِ مردمی بود ،که همهی بخشهای جامعهی ایران،
به استثنای بورژوازی کمپرادور که پایگاه شاه است ،در جنبش سرنگونی رژیم شرکت
کردند .این انقالب که عمدتاً مبتنی بر جنبش شهری بود ،همچنین با درگیری شدید
بین ژاندارمری شاه و گروههای اقلیت ملی مبارز در پیرامون کشور تعریف میشود .با
این که مبارزه در پیرامون در مقایسه با شهرهای بزرگ دیرتر شروع شد ،اما با اقبالِ
عمومی نیروها ظاهر شد .در کردستان و ترکمن صحرا (شمال ایران) دهقانان مسلح
مواضع ارتش و ژاندارمری را به تصرف درآوردند ،حاکمان فاسد محلی را بیرون کردند،
و از زمینهای متعلق به مالکان غایب یا خانهای محلی سلب مالکیت کردند .دهقانان
با کمک گروه های چپ محلی مستقر (در ترکمن صحرا ،چریکهای فدایی خلق )؛ در
کردستان حزب دموکرات ،سازمان زحمتکشان (کومله و چریکهای فدایی خلق)
شوراهایی برای کنترل زمینهای خود و بهبود شرایط زندگیشان تأسیس کردند.
یک جنبهی قابلتوجه از مبارزهی ضد شاه ،برای کسانی که «به پایین بودن سطح
آگاهی طبقه ی کارگر» باور داشتند ،اهمیت [یا] در حقیقت قاطعیت نقش طبقهی
کارگر بود .در واقع ،تداوم اعتصابات کارگران [صنعت] نفت بود که سرانجام رژیم شاه
را فلج کرد .در ماههای قبل از انقالب ،کارگران ایرانی با شروع مبارزهی سیاسی آگاهی
طبقاتی خود را نشان دادند ،کمیتههای اعتصاب تشکیل دادند ،مدیران فاسد را پاکسازی
کردند و تولید و توزیع را بر عهده گرفتند.
بخشهای مترقی طبقهی کارگر ،شوراهایی را برای کنترل تمامی جنبههای تولید
و همچنین توزیع و مدیریت مالی برپا کردند .سطح باالی رادیکال بودن کارگران نفت
را میتوان در موارد مختلفی دید از جمله اعتصاب آنها در مهر  1357و پس از آن
(باوجود وعدههای رژیم برای افزایش دستمزدها)؛ مطالبات سیاسی (مانند آزادی
زندان یان سیاسی ،و پایان دادن به حکومت نظامی) و شورایی که آنها راهاندازی کردند
تا تولید ،پاالیش ،و توزیع نفت خام را کنترل کنند.
کارگران کارخانههای ماشینسازی و تراکتورسازی در تبریز مرکز استان ترکزبان
آذربایجان در زمرهی پیشروترین کارگران بودند .کارگران تبریز در بیانیهی مشترک
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خود در  13آبان  1357خواستههای سیاسی و اقتصادی خود را بیان کردند؛ و – ازجمله
– خواستار ،برچیدن تشکلهای کارگری و اتحادیههای زرد موجود؛ تشکیل شوراها و
اتحادیههای اصیل «که از حقوق و اعتبار اجتماعی کارگران دفاع کنند» و عدم دخالت
1

مقامات خارج از [کارخانه] در امور داخلی کارخانهها شدند.
نیروهای چپ ،بهویژه سازمان مارکسیست –لنینیست چریکهای فدایی خلق و
سازمان مجاهدین خلق ایران ،در شکلگیری و دفاع از این شوراها نقش عمدهای
داشتند .در چندین فقره از کارخانههای تهران دانشجویان پیشگام (انجمن دانشحویی
حامیان فداییان خلق در سراسر ایران) از اعتصابهای کارگران حمایت کردند ،به آنها
در تالش برای انتخاب نمایندگان شوراها یاری رساندند ،و در صورتبندی مطالبات
سیاسی و اقتصادی کارگران همکاری کردند.
بنابراین ،شوراها در فرایند انقالب ایجاد شدند .آنها نتیجهی وضعیت انقالبی بودند،
که طبقات پایینی نمیخواستند تحت شرایط پیشین زندگی کنند و طبقات حاکم مثل
سابق قادر به حکمرانی نبودند .شوراها به شیوههای زیر ایجاد شدند  )1( :از طریق
کمیتههای که برای هماهنگی اعتصابات در یک واحد تولیدی تشکیل شدند ،که
بهتدریج ،به ویژه بعد از سرنگونی شاه ،زمینه را برای انتخابات شوراها آماده کردند؛ و
( )2در واحدهای تولیدی که سرمایهدارانش فرار کرده بودند ،در روستاهایی که صاحبان
زمینها گریخته بودند ،در پایگاههای نظامی که نظم پیشین در آن فروریخته بود ،در
وزارتخانههای که مقامات مخفی شده بودند -بهطور خالصه ،هر کجا که ساختار پیشین
قدرت متالشی شده بود و کارگران متأثر از تبلیغات و تهیج عناصر آگاه و مترقی قرار
گرفته بودند ،شوراهایی تشکیل شد تا مسئولیت ادارهی امور را برعهده بگیرند .این
شوراها تجلی فرم جدید یا نوع جدید از دولت بودند که توسط تودهها –هستههای
حکمرانی مردمی بنیان نهاده شده بودند.
رسالت حیاتی انقالب ایران از بین بردن حاکمیت امپریالیسم و پایهی داخلی آن و
استقرار حکومت مردم بود .انقالب بهمن  ،1357اولین مرحله برای پیروزی نهایی بود
 .1سازمان چریکهایی فدایی خلق به کارگران مترقی صنعت نفت ،ماشینسازی و تراکتورسازی درود میفرستد.
تهران آذر  ( .1357جزوه توسط انجمن دانشجویان ایرانی در ایاالت متحد ترجمه شده است)
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که خواهان از بین بردن تمام مظاهر وابستگی به امپریالیسم با ارکان سلطهی اقتصادی،
سیاسی ،نظامی و فرهنگی آن بود .ایجاد نهادهای حکومت مردمی ،بهویژه شوراهای
کارگری و دهقانی ،برای استمرار و موفقیت انقالب حیاتی قلمداد شدند و قاطعانه توسط
1

سازمان چریکهایی فدایی خلق مورد حمایت و دفاع قرار گرفتند.
چریکهای فدایی خلق در قطعنامهی  4اسفند  ،1357خواستار لغو کلیهی قوانین
ضد کارگری و غیردموکراتیک ،انحالل سازمانهای ضد کارگری که توسط رژیم پیشین
تأسیس شده بودند ،و به رسمیت شناختن شوراهای کارگری اصیل برای ادارهی
کارخانهها و واحدهای تولیدی شدند .آنها خواستار به رسمیت شناختن شوراهای
دهقانی شدند تا مسئول امور خود باشند؛ شرکت سهامی کشاورزی ،شرکتهای
کشاورزی ،مؤسسههای کشت و صنعت ،و سایر بنگاههای اقتصادی رژیم پیشین به
شوراها واگذار شوند؛ بهرهبرداری از جنگلها زین پس تحت نظر شوراهای دهقانی قرار
خواهد گرفت .درواقع ادارهی روستا از طریق شوراهای دهقانی بهمنظور تضمین
مشارکت دهقانان در تعیین آینده خود تحقق پیدا میکند.
همچنین سایر شوراهایی که درفرایند انقالب ایجاد شدند بعد از این به رسمیت
شناخته میشوند .سازمان چریکهای فدایی خلق خواستار تشکیل یک ارتش خلقی با
مش ارکت و همکاری سربازان ،دانشجویان افسری نیروی هوایی (مشهور به همافران که
همراه با سازمان چریکهایی فدایی خلق و نیروهای مجاهدین قیام مسلحانه را رهبری
کردند) و افسران تازهکاری که از ارتش قدیم جدا شده و به صفوف مردم پیوسته بودند،
شد.
این قطعنامه همچنین خواستار ایجاد دستگاه اداری جدید متناسب با شرایط جدید
جامعهی ایران شد .ادارهی امور این دستگاه به دست شوراهای کارگری است که مدیران
و رؤسای نهادهای مختلف را انتخاب کرده و بر فعالیت آنها نظارت میکند .دانشگاهها

 .1به بخشی از برنامهی حداقل سازمان چریکهایی فدایی تحت عنوان «در مورد وظایف دولت موقت انقالب در 24
بهمن  1357مراجعه کنید .همچنین برنامه «بیایید از دستاوردهای انقالب مردمی محافظت کنیم» تهران  25بهمن
 .1357جزوه توسط دانشجویان ایرانی در ایاالت متحد ترجمه شده است.
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و سایر مؤسسات آموزشی توسط شوراهای دانشجویی ،کادر آموزش و سایر کارکنان
1

اداره میشود که فعاالنه در توسعه برنامههای جدید آموزشی مشارکت میکنند.
نیروی واقعی انقالب ،قدرت مبارزان میلیونی ،و اعتصابکنندگانِ بود که رژیم شاه
را سرنگون کردند .بنابراین شورای انقالبی تأسیس شده پس از پیروزی بهمن ،باید از
نمایندگان منتخب کمیتههای اعتصاب و شوراهای متنوعی که مردم برای کنترل امور
خود تأسیس کرده بودند ،تشکیل میشد .در این شورا ،نمایندگان کارگران ،زحمکتشان
روستایی ،کارکنان ،بازرگانان بازار ،پرسنل دانشگاهی و آموزشی ،روحانیان و روشنفکران
مشارکت میکردند.
البته این اتفاق نی فتاد .بورژوازی لیبرال و روحانیت ،که پس از انقالب به قدرت
رسیدند بهشدت با این ارگانهای حاکمیت مردمی دشمنی داشتند .نخست در حمله
به شوراهای تأسیس شده نقش داشتند و از به رسمیت شناختن آنها امتناع کردند.
شوراها چالشی جدی برای قدرت انحصاریِ آنها بود ،و دولت بازرگان و شورای انقالب
تالش میکردند از هر مناسبتی برای بیاعتباری شوراها استفاده کنند . .مفهوم کنترل
کارگری ،بیشتر اوقات بهعنوان مفهومی «مضحک»« ،ضد اسالمی» و طبق انتظار «ضد
انقالبی» مورد حمله قرار گرفت .مهدی بازرگان ،نخستوزیر وقت در مصاحبهای با رادیو
انقالب ،گروههای سیاسی رادیکال را شاکیانه مورد حمله قرار داد که «میگویند ارتش
باید منحل شود ،و شوراها امور کشور را اداره کنند و مردم همیشه باید در یک وضعیت
2

انقالبی باشند .اگر این [خواستهها] ادامه پیدا کند ،چارهای جز استعفا نداریم» .موضع
رژیم جدید بر این مبنا بود که شوراها باید توسط دولت تأسیس شوند .اما[ ،نیروهای]
چپ انقالبی و کارگران مبارز اصرار داشتند که دولت باید توسط شوراها تشکیل شود.
بالفاصله درماههای پس از پیروزی [انقالب] اعتراض خودجوش (خود به خودی)
کارگری تا حدی فروکش کرد .د الیل این امر ،به کار افتادن مجدد برخی واحدهای
تولیدی و کاهش نسبی بیکاری؛ موفقیت دربرخی کارخانهها برای کاهش ساعت کار
 .1قطعنامهی شرکتکنندگان در میتینگ سازمان چریکهایی فدایی خلق در  4اسفند  ( .1357جزوه توسط
دانشجویان ایرانی در ایاالت متحد ترجمه شده است)
 .2واشنگتن پست  10اسفند 1357

631

شهرزاد آزاد  /ترجمهی عطا رشیدیانی

(در چندین مورد به  40ساعت در هفته) بهبود در دستمزد پایه بود .در این دوره
بسیاری از شوراهای کارگری که کنترل و مدیریت کارخانهها را برعهده گرفته بودند
1

توسط کمیتههای امام و ،در برخی موارد توسط پاسداران تصرف شدند .فعاالن چپ در
درون شوراها تصفیه شدند ،برخی شوراها منحل شدند ،در حالی که_ برخی دیگر به
صورت داوطلبانه و به اجبار به نهادهای مشورتی تقلیل یافتند .نخستین شوراهایی که
در مواجهه با دولت مورد حمله قرار گرفتند ،شوراهای کارکنان نیروی هوایی بود که در
درون ارتش تأسیس شده بودند .این شوراها کامالً منحل شدند .در صنعت نفت کمیتهی
اعتصابات که به مدت چهار ماه قاطعانه از تولید بیش از مصرف داخلی امتناع کرده بود،
سعی در تشکیل شوراهایی داشتند تا اطمینان یابند نفت خام ایران بیش از مازاد تولید
و اتالف نخواه شد .برای چند هفته پس از پیروزی ،نزاعهای مختلفی بر سر کنترل
صنعت نفت رخ داد ،کارگران خواستار حق مشارکت در تصمیمگیری ،تولید و توزیع
بودند ،و دولت بازرگان حتی از رسیدگی به این امر خودداری میکرد .تاکتیک مورد
عالقه [دولت] برای از بین بردن اتحاد کارگران نفت ،رودررو قرار دادن کارگران مذهبی
در برابر افراد غیر مذهبی بود .در اوایل فروردین ،دولت میادین نفتی را کنترل کرد،
2

کارگران چپ اخراج شدند ،شوراها منحل شدند و امور به حالت «عادی » برگشت.
گفتنی است که خاستگاه دهقانی بسیاری از طبقهی کارگر ایرانی ،فاکتوری برای
افول جنبش کارگری پس از پیروزی در بهمن ماه بود .جوان بودن طبقهی کارگر آن را
مستعد ابتال به ایدئولوژی خردهبورژوازی و ،ازاینرو نفوذ روحانیت کرد .اکثریت طبقهی
کارگر از آیتاهلل خمینی حمایت کردند و فکر میکردند که دولت موقت منتصب او
میتواند نیازهای آنها را برآورده کند.
اما در پایان تابستان  ،1358جنبش کارگری ،در جهت تقاضا برای افزایش دستمزد
و تقسیم سود دچار غلیان شد که تا پاییز ادامه داشت .اعتراض کارگران ،بهویژه با اخراج
و تبعید کارگران پیشرو از کارخانهها آغاز شد .در خوزستان (استان تولیدکنندهی نفت
 .1روزنامه کار شماره  7 ،34آبان 1358
 .2بهطور مثال به «حامیان آیتاهلل خمینی برای کنترل منطق نفتخیز مبارزه میکنند» در واشنگتن پست7 ،
اسفند  1357و «از سرگیری صادرات نفت با پرداخت اضافهبها از طرف ژاپن» در تاریخ  15اسفند  1357نگاه کنید.
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جنوب) و آذربایجان ،که هر دو طبقهی کارگر نسبتاً بزرگی دارند ،مبارزه برسر تعیین
1

حداقل دستمزد 40 ،ساعت کار در هفته ،و شوراها و سندیکاهای مستقل متمرکز بود.
از طریق فشار جمعی و ایجاد شوراهای دائمی جدید ،و بهخصوص هنگامی که ملیتهای
کرد و ترکمن شوراها را بهعنوان ابزار خود برای حل مشکالت و بیان خودمختاریشان
انتخاب کردند ،رژیم مجبور به عقب نشینی و قبول [خواستههای آنها] هر چند فقط به
صورت رسمی شد .قانون اساسی جدید جمهوری اسالمی شوراها را به رسمیت
2

میشناسد ،اما حق تعیین مصوبات را برای قانون محفوظ میدارد( .مراجعه به قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران .بخش هفتم ،مواد  100و  )106در این مدت ،رژیم
به طور مستمر سعی در تعریف مجدد و تأثیرگذاری بر ماهیت شوراها داشته است[ ،تا]
آنها را به شوراهای مشورتی و نهادهای مشارکتی طبقاتی تبدیل کند.
شوراهای کارگری به صورتِ نامتوازن توسعه یافتند – برخی ماهیت مستقل و
انقالبی دارند و برخی دیگر متحد نزدیک رژیم هستند .برخی [از شوراها] منحصراً شامل
کارگران است ،و برخی دیگر از کارگران ،مدیران و سایر کارکنان تشکیل شدهاند .برخی
از شوراها مجمعهای عمومی منظمی را برگزار میکنند ،در حالی که دیگران فقط توسط
اعضای منتخب تشکیل جلسه میدهند .با این حال ،در حال حاضر در بیشتر واحدهای
صنعتی بزرگ ،و همچنین در بسیاری از کارخانههای کوچک شوراها وجود دارد .حتی
کارگران فصلی ،شوراهایی از قبیل شورای کارگران فصلی گچساران (در نزدیکی آبادان،
3

تولیدکنندهی روغن در جنوب) تشکیل دادهاند.
شورای کارگران کارخانهی بزرگ جهانچیت (نساجی) در تهران بر تولید و فروش
محصوالت کارخانه نظارت میکند .در شمال شهر صنعتی اراک ،کارگران علیرغم آزار
و اذیتهای مکرر ،سندیکاها و شوراهایی را سازماندهی کردند .کارخانهی بزرگ
بطریسازی در جنوب تهران و کارخانهی جنرال موتورز در تهران دارای شوراهای
 .1کار شماره .34دوشنبه آبان 57
 .2برای بحث در مورد ماهیت شوراها در قانون اساسی میتوان به اصلهای  100تا  106مراجعه کرد.
https://rc. majlis. ir/fa/law/show/133628
 .3کار شماره  15 ،49اسفند1358
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اسالمی ،اما فعال هستند .برخی از اقداماتی که شوراها انجام دادند ،شامل اخراج مدیران
فاسد ،استخدام کارگران بیشتر ،افزایش حقوق برای همه ،کاهش حقوق مدیران و
معاینهای منظم بهداشتی است .این کارخانهها و سایر کارخانهها ،کتابخانههایی را
تأسیس کردند ،سرویسدهی اتوبوس را به کارخانه و برعکس راهاندازی کردند ،لباس
کار رایگان ارائه دادند ،کمکهزینه ی مسکن برای کارگران را افزایش دادند و خدمات
غذایی را دموکراتیزه کردند و بهبود بخشیدند.
در استان غنی از معادن کرمانشاه ،شورای کارگران معدن مریوان برای افزایش
دستمزد مبارزه می کردند و خواستار ملی شدن مجدد معادن شدند( .شاه مخلوع معادن
را به بخش خصوصی واگذار کرده بود) خواستههای آنها تحقق پیدا کرد و شورا به
1

ادارهی معادن مریوان ادامه میدهد .ازجمله اولین اقدامات شورای کارگری چغندر قند
ارومیه در آذربایجان ،اخراج یک مهندس به دلیل مانعتراشی بر سر راه شورا و تنزل
2

مرتبهی یک مدیر به دلیل مخالفت با ملیشدن بود.
در گیالن ،در شمال ایران ،کارگران در بیشتر کارخانهها و کارگاهها ،از جمله پوشش
(نساجی) توشیبا (لوازم خانگی) ایران پرسلین؛ فیبر ایران؛ فرش گیالن ،و ایران برک
(یکی از بزرگترین و پیشرفتهترین کارخانههای نساجی و پارچه در ایران ) شوراهایی
برپا کردند .در بهمن سال گذشته ،این شوراها اعتصابی برای ارزیابی و طبقهبندی
مشاغل و طرح تقسیم سود آغاز کردند .آنها مشترکاً یک قطعنامهی  9مادهای تنظیم
کردند که شامل مطالباتی برای به رسمیت شناختن ،کنترل تولید و توزیع بیشتر؛
تصویب طرح تقسیم سود ویژه؛ بودجهی جدید برای گسترش و توسعه تولید و استخدام
کارگران بیشتر« ،دگرگونی در امر تولید به منظور قطع وابستگی به کشورهای
امپریایستی» ،لغو قوانین قدیمی مربوط به کارگران و تدوین قانون کار جدید توسط
نمایندگان واقعی کارگران میشد.

3

 .1کار شماره  .53فروردین 1359
 .2همان
 .3روزنامه پیکار شماره 18 ،49فروردین 1359
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هماهنگی فعالیت شوراها ،گامی مهم و روبهجلو برای جنبش کارگری بود .در
فروردین گذشته ( )1359این گام در استان گیالن و در شهر تبریز برداشته شد .در
گیالن شش شورای کارخانهای که در باال نام برده شد ،به  25شورایی پیوستند که در
مجموع 20هزار کارگر داشتند ،تا شورای هماهنگی را تشکیل دهند .سازمان چریکهای
فدایی خلق نقش مهی در این زمینه ایفا کرد .همزمان ،هشت شورای کارخانه در تبریز
یک شورای هماهنگی تشکیل دادند .اما پیروزی در تبریز خیلی طول نکشید .در
اردیبهشت ،مبارزهجوترین کارخانههای هوادار فدایی در تبریز ،کارخانهی ماشینسازی
و تراکتورسازی توسط «باندهای سیاه» حزب جمهوری اسالمی مورد حملهی فیزیکی
1

قرار گرفتند و مجبور به منحل کردن شوراهای خود شدند.
این نوع تعرضها به شوراهای کارخانههای مستقل و مبارز کمسابقه نبوده است و
همانطور که در ادامه خواهیم دید ،در روستاها نیز مورد استفاده قرار گرفته است .در
برخی موارد ،عناصر لمپن به بهانه ی ریشه کن کردن «ضد انقالبیون» ،و در زمانهای
دیگری پاسداران برای انجام حمالت سازمان یافتند .بهطور نمونه ،شورای کارگران
فصلی گچساران هدف حمالت کالمی و فیزیکی مقامات محلی و پاسداران قرار گرفته
است .چوکا یک مجموعه بزرگ و بسیار پیشرفتهی کار با چوب در مازندران ،شمال
ایران است .شورای کارگری چوکا ،از زمستان سال گذشته در نبرد دائمی با پاسداران و
مقامات محلی بودند .زمستان سال گذشته ،مقامات از به رسمیت شناختن شوراها بر
این اساس که با استانداردها و معیارهای تعیین شده توسط شورای انقالب و قانون
2

اساسی مطابقت نداشت ،سرباز زدند .این کارخانه از قرار معلوم برای جستجوی ماموران
ساواک و ضد انقالبیون به مدت یکماه تعطیل شد .اما همانطور که شورا خاطرنشان
کرد ،قوانین مقررشدهی کارخانه تصریح میکرد ،که هرگونه اقدام از سوی مقامات باید
با تصویب و همکاری شورا انجام شود .مقامات خیلی راحت ترجیح دادند این [قانون]
را نادیده بگیرند.

 .1کار شماره  31 ،59اردی بهشت 1359
 .2روزنامه راه کارگر .سازمان راه کارگر شماره 8 ،9اسفند 1358
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در واقع ،مبارزات چوکا تنها یک نمونه در بین بسیاری از مواردی است که در آن
رژیم و کارگران در مورد مسئلهی کنترل کارگران بر مکانهای کار ،صنایع و مؤسسات
عمومی رودررو قرار گرفتند .حزب جهوری اسالمی[ ،که] کانون پر قدرت امروز ایران
است ،از انجمنهای کارگری وابسته به خود طرفداری میکرد ،و با اعزام «باندهای
سیاه» به بسیاری از کارخانهها و با بهرهبرداری از احساسات مذهبی بهعنوان
پیشدرآمدی بر انحالل شوراهای موجود و برپایی «شوراهایی اسالمی» استفاده میکرد.
این اتقاق اردی بهشت گذشته در ارومیه[ ،مرکز استان] آذربایجان ،زمانی رخ داد ،که
 15کارگر پیشرو در کارخانههای تبریز و در شرکت کاشی پارس در قزوین (غرب تهران)
1

و جاهایی دیگر که در باال ذکر شد ،دستگیر شدند .و بنیصدر «میانهرو» هم به میزان
کمتری مخالف شوراهای کارگری نیست .بنیصدر در تالش است به اسم «نظم و
امنیت» شوراها را ضمیمهی دولت کند ،یعنی آنها را به وزارت کار گره بزند.
شوراهای کارخانه درسراسر ایران بهشدت با این اقدامات مخالف هستند ،و به مبارزه
برای مستقل ماندن ادامه دارد .کارگران در این مبارزه از حمایت سازمانهای انقالبی
چپ – چریکهای فدایی خلق ،مجاهدین ،پیکار ،راه کارگر (دو مورد اخیر تشکیالت
کوچکتر کمونیستی هستند) برخوردار هستند .این سازمانها ضمن حمایت خود از
تشکیل سندیکا ،بهطور پیوسته حامیان خود را در مورد ماهیت و محدودیت اتحادیههای
کارگری آموزش میدهند و خاطرنشان میکنند که شوراها قدمی بزرگ برای پیشرفت
طبقهی کارگر ایرانی در مبارزه برای در دست گرفتن قدرت محسوب میشود .همعقیده
با گرامشی ،سازمانهای چپ بر اهمیت شوراهای واقعی کارخانه در «خودآموزی»
2

کارگران و «تغییر خود» تاکید میکنند .از طرف دیگر ،حزب توده  -حزب کمونیست
سنتی  -هرگز اشتیاقی به شوراهای کارگری نداشته است ،بلکه ایدهی اتحادیهی

 .1کار شماره 59
 .2برای مثال نگاه کنید به بازوی انقالب ،روزنامه سازمان مجاهدین برای کارگران ،شماره  6 ،14خرداد .1359
سازمان راه کارگر اغلب به گرامشی استناد میکنند.
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سراسری کارگران مانند آنچه در فرانسه وجود دارد را ترجیح میدهد .جای شگفتی
1

نیست ،که نفوذ حزب توده در درون طبقهی کارگر بسیار محدود است.
پایگاه حزب توده در بین کارگران نفت نیز کموبیش سست بود .کارگران نفت عموماً
با میل خود و نه با حمایت حزب توده ،به تظاهرات و اعتراض دست زدند .در حالی که
بهدست آوردن اطالعات دقیق در مورد وضعیت صنعت نفت بسیار دشوار است،
گزارشهایی از تنش بین کارگران چپگرا و راستگرا ،کارگران و مدیریت ،کارگران
عرب و دولت گزارش شده است ،که بدون استثنا منجر به کاهش تولید میشود .مبارزهی
کارگری تا حد بهستوه آمدن علی اکبر معینفر وزیر نفت ادامه دارد ،این روند ،به همین
اندازه ،اگر بیشتر از این نباشد ،برای رئیس اسبق آن حسن نزیه اتفاق افتاد .بهویژه
معینفر مورد بیمهری و بیاعتمادی کارگران است .در فروردین سال گذشته (،)1359
شورای مرکزی پاالیشگاه آبادان خواستار حق استخدام کارگران شد ،و به تالشهای
مدیریت ،دولت و مقامات حکومتی برای تضعیف شوراها اعتراض کرد .به دنبال یک
جلسهی نسبتاً پرحرارت با کارگران ،مدیریت سه نمایندهی کارگر را دستگیر کرد ،آنها
بعدها توسط یکی از اعضای سابق حزب رستاخیز شاه محاکمه شدند .شورا خشمگینانه
15هزار کارگر نفت را به تظاهراتی فراخواند که در آن شعارهایی چون :ماموران ساواک
ترفیع میگیرند ،ولی کارگران انقالبی اسالمی بازداشت میشوند« ،کارگر پیروز است،
سرمایهدار نابود است»« ،کارگر پیروز است ،معینفر نابود است» و «شورا ،شورا ،حمایتت
2

میکنیم» سر دادند.
اکثریت ایرانیان هنوز باور دارند که رژیم مورد حمایت [آیتاهلل] خمینی میتواند
«به وعده»ی خود عمل کند .با وجود وخامت اوضاع اقتصادی که منجر به افزایش
مبارزات اقتصادی کارگران پیرامون مسائل بیکاری ،مسکن ،دستمزد ،و شرایط کار شده
است .بهطور فزایندهای کارگران اصرار دارند که «یک دولت اصیل اسالمی» باید
سرمایهداری را برچیند ،همهی صنایع را ملی کند و آنرا تحت کنترل شوراها درآورد.
 .1بهطور کلی ،رویکرد حزب توده از زمان قیام بهمن،برای یک سازمان کمونیستی بسیار بد بوده است ،چرا که در
بسیاری از مسائل دنبالهرو رژیم بود .بهطور نمونه رفتار آشتیجویانهی حزب توده در نسبت با روحانیت ،دبیر کل
آن را به «آیتاهلل کیانوری» مقلب کرده است.
 .2راه کارگر .شماره  18فروردین 1359
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همچنان که مبارزهی طبقاتی در ایران شدت مییابد ،و رهبری مکرراً زیر سوال میرود،
بخشهای مترقی جامعهی ایران – بهطور خاص طبقهی کارگر – نقشی کلیدیتر در
مبارزههای دموکراتیک و ضدامپریالیستی پیدا میکنند.
3
در روستاها ،دهقانان ایرانی درصدد بودند تا سهم خود را از انقالب برداشت کنند.
اصالحات ارضی دههی ( 1340مهمترین جنبهی موسوم به انقالب سفید شاه و دولت
کندی) تحول سرمایه داری در روستاها را با تأثیرات مخرب بر دهقانان به ارمغان آورد.
برنامه به اصطالح ملی شدن جنگلها و مراتع ،ایجاد و تقویت انواع سازمانهای پلیسی
(بهویژه ژاندارمری) تأسیس شرکتهای سهامی زراعی و به دنبال آن بردگی دهقانان،
تشکیل شرکتهای کشت و صنعت در بهترین زمینهای مزروعی (زمینهای پشت
سدها) ،واگذاری زمین به وابستگان دربار ،افسران ارتش ،سرمایهداران ،و زمینداران
سابق – همه ی اینها منجر به سرکوب دهقانان زحمتکش و نابودی کشاورزی در ایران
شد .اما ،از سوی دیگر ،وضعیت انقالبی در روستاها هم بهوجود آمد .در مناطقی که
هنوز روابط فئودالی تداوم داشت ،دهقانان رانده شده به زمینهای خود بازگشتند،
اربابان فاسد یا مالکان سرمایهدار زمین را بیرون راندند ،تعاونیهای زارعی رژیم پیشین
1

را لغو کردند و شوراهای روستایی را بنا نهادند.
در سرتاسر شمال ایران ،در امتداد دریای خزر ،میراثی از فعالیت جناحهای چپ
وجود دارد که به اوایل قرن بازمیگردد؛ و بهطور کلی همدلی با چپها ،و بهطور خاص
سازمان چریکهایی فدایی خلق بسیار باالست( .در  19بهمن  15 ،1349چریک فدایی
به پاسگاه ژندارمری در شهرسیاهکل در شمال [ایران] حمله و مبارزهی مسلحانه را
علیه رژیم شاه آغاز کردند).
در [شمال ایران] دهقانان و ماهیگیران متعاقب پیروزی [انقالب] ،بخشی از
خواستههای خود را بیان کردند که عبارتست از سپردن امور روستا به روستاییان از
طریق شوراها و سندیکاهای کشاورزی ،در اختیار گذاشتن زمینهای مزروعی کافی در
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دسترس کشاورزان بهنحوی که فقط کشاورزانی که روی زمین کار میکنند صاحب آن
شناخته شوند ،تضمین خرید محصوالت کشاورزی از کشاورزان با بازپرداخت ضرر ناشی
1

از تولیدات کشاورزی.
در گنبد کاووس  -مرکز ترکمن صحرا  -بیش از  15هزار نفر از دهقانان پس از
پیروزی بهمن گرد هم آمدند تا بیانیهای پنجمادهای را اعالم کنند )1( :بازپس گرفتن
زمینهای غضبشده توسط رژیم سابق ( )2اصالحات ارضی واقعی و دموکراتیک ()3
جلوگیری از ورود محصوالت کشاورزی خارجی جهت حمایت از کشاورزی بومی ()4
تشکیل شوراهای روستایی و صیادی ( )5حمایت از صیادان و قالیبافان زحمتکش
2

منطقه .شوراهای دهقانی در سرتاسر ترکمن صحرا تأسیس شد .تا بهمن  1358تقریباً
 300شورای این چنینی وجود داشت ،که هرکدام برنامه و مجمعهای منظم خود را
داشتند ،و بااینحال به ستاد مرکزی شوراهای دهقانان ترکمن در گنبد پیوستند.
تشکیل کانون فرهنگی و سیاسی ،دستاورد بزرگ مردم ترکمن در گنبد بود .وظایف
سیاسی کانون عبارت بودند از آموزش سیاسی و دموکراتیک مردم؛ کمک به مردم برای
سازمان دهی شوراها در سطوح مختلف (شوراهای کارگری در کارخانهها و شوراهای
دهقانان در روستاها) استرداد زمینهای غصبشده از دهقانان از طریق شوراها ،تشکیل
سندیکاها (مانند سندیکای قالیبافان) و کمیتههای معلمان و دانشآموزان.
این کانون ،در اولین سال تأسیس خود در سرتاسر منطقه شعبههایی دایر و با مردم
ارتباط نزدیک برقرار کرد .کانون و جوانان پیشگام کتابخانههایی برپا کردند ،و آنها را به
اسم شهدای انقالب نامگذاری کردند .شعب مرکزی برنامهی نمایش فیلم ،جلسات
عمومی ،و سایر رویدادها را ترتیب دادند .این کانون همچنین نشریهی ایل گویجی
(قدرت خلق) را به دو زبان ترکمنی و فارسی منتشر کرد ،که تاریخ ،هنر و ادبیات
ترکمن و دستاوردهای انقالب را مورد بررسی قرار میداد.

3
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کمیتهی هنر و فولکلور کانون در احیا و پیشبرد فرهنگ و ادبیات ترکمن فعال بود.
این کمیته همچنین برروی پروژههایی برای مطالعهی شرایط زندگی دهقانان و مرمت
پلها ،جاده ها ،و ساختمان مدارس کمک کرد؛ به کارگران اسکله در بنادر حملونقل
محصوالت یاری رساند ،و به دهقانان در کشت زمین خود کمک کرد .کانون جوانان در
ایجاد گروههای مختلف داوطلب برای پیشبرد این اقدامات در روستاها فعال بود.
اما ،رژیم آمادگی پذیرش این فعالیتها را نداشت .به نظر میرسد در پی شکست
ارتش و پاسداران به دست مردم کُرد در پاییز سال  ،1358دو معمار اصلی آن تجاوز،
توجه خود را بر مردم مبارز و خودمختار ترکمن صحرا معطوف کردند ]...[ .آنها بهطور
مشخص ،شروع به مبارزه با خودمختاری ترکمن و شوراهای قدرتمندی کردند که
چریکهایی فدایی خلق در سازماندهی آن یاری رسانده بودند .استقالل و مبارزهجویی
این شوراها بهدرستی توسط رژیم بهعنوان تهدید احتمالی برای کنترل شوراها تلقی
میشد .سیاست ضد مردمیترین عناصر درون رژیم حمایت از «باندهای سیاه» مالکان
زمین و سازماندهی آنها در گاردهای انقالبی محلی برای مبارزهی ضد فئودالی و مقابله
با طرفدران خودمختاری دهقانان بهویژه در ترکمن صحرا ،کردستان و سیستان بود.
به منظور سرکوب دهقانان ،عناصری (از) داخل وزرات دفاع اسلحه را بین فئودالهای
محلی توزیع کردند .درگیرهای خونین زمستان گذشته (دی  )1358در زاهدان ،مرکز
استان سیستان و بلوچستان ،به این عناصر نسبت داده میشود که با فئودالهای بلوچ
مالقات کردند و تفنگ بین آنها توزیع کردند .در استان فارس نیز همین اتفاق افتاد
سازمان چریکهایی فدایی در سومین شماره از چاپ ویژه خود در مورد ترکمن صحرا،
نامهای ( مورخ یکم بهمن  )1358از سوی استاندار آذربایجان شرقی به هاشمی
رفسنجانی وزیر کشور را گزارش کرد« :همانطور که در جلسه شورای انقالب و در حضور
همهی اعضا توضیح دادم .من مطلقاً با این که برای دفاع از سرحدات متشبث به سران
1

عشایر و خانها بشویم ،مخالفم» .با توجه به این واقعیت که شرط الزم برای چنین
کمکهایی جهت «حفاظت از سرحداتمان» توزیع سالح بین این رؤسا و خانها خواهد
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بود و باتوجه به این واقعیت که چنین سالحهایی فقط از طریق وزارت دفاع توزیع
میشود ،بدیهی است که استاندار به سیاستهای در پیش گرفته شده اعتراض میکند.
پاسداران انقالب بهطور ویژه نقشِ نفرتانگیزی را در تجاوز به ترکمن صحرا بازی
کرد .آنها مسئول قتل بیرحمانهی چهار عضو فدایی فعال در ترکمن صحرا –توماج،
مختوم ،جرجانی ،و واحدی -بین 25تا  28دی ماه  1358بودند .این چهار نفر از اعضای
پایهگذار شوراهای دهقانی و کانون فرهنگی و سیاسی بودند .آنها در  18بهمن با هیأتی
از وزارت کشاورزی دیدار کردند[ ،که] برای بررسی مسئلهی زمین و رسیدگی به
شوراهای دهقانی به ترکمن صحرا اعزام شده بودند .این چهار نفر بعدا توسط پاسداران
انقالب بازداشت شدند .مقامات دولتی ،ازجمله بنیصدر به خبرنگاران گفت که این
چهار نفر سالم هستند و تحت بازجوییهای ساده و معمولی قرار دارند .در  29بهمن
اجساد آنها پیدا شد .آنها قبل از شلیک از فاصلهی نزدیک به طرز وحشیانهای شکنجه
1

شده بودند.
در همین حال ،نیروهای ارتش و پاسداران حملهی خونینی را به گنبد آغاز کردند،
که منجر به کشته شدن بسیاری از مردم و تخریب کانون ارزشمند سیاسی و فرهنگی
شد .همه ی این [اقدامات] از قرار معلوم در تعقیب «ضد انقالبیون» صورت گرفت[ .و]
طنز غم انگیز این است که همزمان با اولین جشن سالگرد انقالب بود .زمانی که جنگ
فروکش کرد ،کمپین به اصطالح بازسازی دولت به ترکمن صحرا برای «مساعدت» به
مردم گسترش یافت .آنها بهویژه به شوراهای دهقانی عالقهمند بودند و تالش کردند
«شوراهای اسالمی» را به مردم تحمیل کنند که با رژیم گره خورده بود .تا زمان نگارش
این مقاله مقاومت مردمی بیشماری در این راستا وجود داشت و مردم ترکمن همچنان
در تالشند تا خسارتهای وحشتناکی را که به آنها وارد شده است جبران کنند.
یک نکتهی مهم :در  30اردیبهشت  ،1359ستاد مرکزی شوراهای دهقانان ترکمن
برای اولین بار پس از خشونتهای بهمن گردهم آمدند و یازدهمین مجمع عمومی خود
را در گنبد برگزار کردند .شوراها سوگند خوردند که مبارزهی ضد امپریالیستی و مبارزه
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با زمین داران بزرگ را ادامه دهند .شوراها همچنین همبستگی خود را با مردم کُرد
1

اعالم کردند.
نظامیان تهدیدی جدی برای مردم ایران به شمار میروند ،چرا که از آنها برای از
بین بردن مترقیترین دستاوردهای انقالب – ایدهی حکومت مردمی وتشکیل شوراها
 استفاده می شود .دفاع قاطعانه از این دستاوردها توسط مردم کُرد و ترکمن ادایاحترام به مبارزات و آگاهی آنهاست و مؤید تأثیر نیروهای چپ انقالبی در آن مناطق
است.
بسیجهای دهقانی در ترکمن صحرا و البته کردستان ادامه دارد .به خاطر پیوند
درونی میان مسئلهی ملی و مسئلهی زمین ،مناطق ملیتهای مظلوم همچنان صحنهی
جنبشهایی برای حاکمیت مردمی خواهند بود.
4
انقالب ایران همچنان یکی از چشمگیرترین انقالبهای دوران مدرن است .میزان
مشارکت تودهای در مبارزهی ضد شاه ،و مرحلهی پایانی انقالبی کالسیک – قیام
مسلحانه – تأثیری باورنکردنی بر مردم داشت :مردم قدرت خود را تجربه کرده بودند.
تشکیل شوراها ،بهویژه شوراهای کارگری و دهقانی ،نمایانگر حرکت خودجوش تودهای
به سوی حاکمیت مردم بود .اما جوان بودن طبقهی کارگر ایرانی ،و فقدان سازمان
مستقل طبقه ی کارگر ،در کنار دالیل دیگر ،انقالب را از رسیدن به تمام اهداف خود
بازداشت .در نتیجه ،جنبش حکمرانی مردمی عقبنشینی کرده است .اما ،از آنجا که
دولت نتوانسته است خود را تثبیت کند ،یا مشکالت اقتصادی را به وسیلهی اصالحات
بنیادی حل کند ،شوراها صرف نظر از اقدامات سرکوبگرانه میتوانند در جهت ِمترقیانه
حرکت کنند .ضروری است که نیروهای چپ انقالبی بر شوراهای کارگری و دهقانی
تمرکز کنند ،و آنها را تثبیت و تقویت کنند .زیرا این شوراها ،که هستههایی برای اعمال
ارادهی تودهها هستند ،راهی برای رسیدن به سوسیالیسم هستند.
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چکیده :بحث حاضر ،متن یادداشتهایی است که از یکی از سخنرانیهایم تهیه
شده است .اندکی آن را ویرایش کردهام .سعی کردم حالت غیر رسمی و خودمانی آن
را حفظ کنم .جزئیات پژوهش فعلی من برمبنای چیزی است که در اینجا به صورت
کلی و مقدماتی مطرح میشود.
سخنرانی امروزم انتزاعی خواهد بود .جملهی جان استوارت میل را بهعنوان شعار
1

کنایهآمیز خود برگزیدهام« :پس از انتزاع ،زن بهندرت لگام گسیخته میشود ».اعتقاد
دارم تمایزی مبهم پیرامون سه جنبش انتقادی متأخر وجود دارد :فمینیسم،
مارکسیسم ،ساختارشکنی( .واژهی اخیر حتی برای مخاطب فمینیست هم مضحک
بهنظر میرسد) از این موضع حاشیهای ،میخواهم پینوشتی به آنچه آرلین دایموند و
کارول نیلی پیش از من گفتند ارائه بدهم .وقتی آرلین دایموند درمورد نیاز به کسب
بینشهای جدید و ضروری پیرامون ادبیات و در نتیجه تحلیل کل ماهیت زمینههای
آن صحبت کرد یا زمانی که کارول نیلی گفت که ما نهتنها باید نقد سنتی را تعدیل
کنیم یا اصالحاتی در آن انجام دهیم بلکه باید آن را تغییر دهیم ،تا اندازهای فکر میکنم
به آنچه من میخواهم بگویم پرداختند.
نمیخواهم از فمینیسم بهطور کلی صحبت کنم بلکه از کارهایی خواهم گفت که
بهعنوان یک زن در نقد ادبی انجام میدهم .تعریف خودم بهعنوان یک زن بسیار ساده
است :این تعریف متکی به واژهی مرد است ،به گونهای که در متونی استفاده میشود
که پایه و اساس فعالیت نقد ادبی را که در گوشهای از آن مأوا دارم ارائه میدهد .ممکن
است در این حال بگویید که تعریف کلمهی زن با تکیه بر کلمهی مرد ارتجاعی است؛
آیا من نباید به عنوان یک زن تعریف مستقلی از خود ارائه بدهم؟ دراینجا باید برخی از
آموزههای ساختارشکنانهای را تکرار کنم که در دههی گذشته آموختهام .اول اینکه
هیچ تعریف دقیقی از هیچچیزی امکانپذیر نیست ،بنابراین اگر کسی بخواهد میتواند
به راحتی تضاد بین زن و مرد را ساختارشکنی کند و در نهایت نشان دهد که این امر
« .1انقیاد زنان» ،جان استوارت میل و هریت تیلور میل؛ در آلیس اس .روسی ،مقاالتی پیرامون برابری جنسیتی.
ص  .192شیکاگو و لندن.1970 .
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خود تقابلی دوگانه است که جایگزین خود میشود .ازاینرو من بهعنوان ساختارشکن
بههیچوجه این نوع از ساختارشکنی را توصیه نمیکنم و درعین حال هم احساس
میکنم که تعاریف برای ادامهی راه و موضعگیری ضروری است .تنها راهی که میتوانم
خود را بهعنوان تعریفکننده در نظر بگیرم مشروط و مجادلهآمیز است :من تعریف خود
را به عنوان یک زن نه بر اساس ماهیت عرفی زن بلکه بر اساس واژههای رایج خواهم
ساخت .همچنین واژهی مرد که کلمهای با کاربرد رایج و مستعمل است صرفاً یک کلمه
نیست بلکه خودِ کلمه است .بنابراین من هم نگاه خود را بر این کلمه متمرکز میکنم
حتی اگر بخواهم مقدمات هر نظریهای را بازتعریف کنم.
در وسیعترین معنای ممکن ،انتقادیترین نظریه در بخش آکادمیکی که من در آن
فعالیت دار م (ژاک دریدا ،ژاک لکان ،میشل فوکو ،یورگن هابرماس) خود را حوزهای از
2

گفتمان علوم انسانی میداند که مسائل گفتمانی علوم انسانی در آن مطرح میشود.
بنابراین برای منتقدان ادبی که در سبک فعلی کار میکنند ،به نظر میرسد ادبیات
جایی است که مسألهی گفتمان در آن به خطیرترین شکل ممکن در دسترس است.
درحالیکه دیگر انواع گفتمان صرفاً حرکتی بهسوی حقیقت نهایی یک وضعیت است.
ادبیات نشان میدهد که حقیقت موقعیت انسانی مسیری است که نمیتوانیم آن را
بیابیم .در گفتمان عمومی علوم انسانی نوعی تالش برای یافتن راهحل وجود دارد
درحالی که در گفتمان ادبی نحوهی طرح مسئله است که بهعنوان راهحل مطرح
میشود.
به نظر میرسد مسئلهی گفتمان علوم انسانی در سه مفهوم تغییریابنده خود را
بیان میکند :زبان ،جهان و آگاهی .ما جهانی را نمیشناسیم که صورتبندی زبانی
نداشته باشد .ما برمبنای آگاهی عمل میکنیم که بهعنوان یک زبان ،ساختار یافته
باشد؛ زبانهایی که نمیتوانیم آنها را در اختیار داشته باشیم ،چراکه خود برساختهی
همین زبانها هستیم .پس مقولهی زبان خود دربردارندهی دو مقولهی دیگر جهان و
 .1برداشت خودم از ساختارشکنی را در پیشگفتار خود بر گراماتولوژی دریدا ارائه دادهام .پاراگراف بعدی چکیدهای
از آن موضع است.
 .2در آمریکا مطالعات انسانی  humanitiesنامیده میشود.
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آگاهی است ،اگرچه خود نیز با این دو مقوله تعیین میشود .بهطور دقیقتر از آنجا که
ما کنترل انسان را بر تولید زبان مورد بحث قرار میدهیم ،نقشی که کمک بیشتری به
1

ما میکند نوشتن است ،زیرا در آنجا غیبت تولیدکننده و دریافتکننده محرز است.
متن نقشی قابلاطمینان است که به نظر میرسد ورای دوگانهی زبان(-سخن)-نگارش
است؛ آمیزهای از دانستهها و نادانستههایی که به ما میگوید دانستن چیست.
نظریههای جهان و آگاهی که این منتقدان از آن بهره میگیرند از مارکس و فروید
سرچشمه میگیرد .روشن است که نامهای فروید و مارکس بیانگر شیوههای متفاوتی
از اندیشیدن است .نظریهپردازان متنمحور مارکس را بهعنوان نظریهپرداز جهان (تاریخ
و جامعه) در متنی از نیروهای کار و تولید مطالعه میکنند و فروید را بهعنوان
نظریهپرداز آگاهی («هستی» یا روان) در متنی از خودآگاه و ناخودآگاه مطالعه میکنند.
بنابراین متنیت انسان را نهتنها بهعنوان جهان و آگاهی ،بهعنوان بازنمایی جهان برمبنای
آگاهی و بازی با سایر آگاهیها و خلق این بازنمایی ،بلکه عالوه بر آن در جهان و آگاهی
و متشکل از جهان و آگاهی میبینند که این همه بهطور تلویجی در یک «بینامتنیت»
2

جای گرفتهاند.
بنابراین من از نقد مارکسیستی یا روانشناختی بهعنوان نوعی امر تقلیلگرا صحبت
نمیکنم که بهسادگی در هر کتابی سناریویی را مطرح میکند که کجای کتاب متناسب
با معیارهای مارکسیستی یا روانشناختی است .از منظر شیوهی تفکر من ،گفتمان متن
ادبی بخشی از پیکرهبندی متنیت است؛ طرحی از راهحل که در نبود راهحل واحد یا
همگن ،آگاهی را خلق یا دریافت میکند .اغلب با این عدم دسترسی به مواجهه دست
نمیزنیم .از آن طفره میرویم و مسأله بهظاهر حل میشود ،شاید برمبنای یکدستی

 .1ساختارشکنان رادیکال مثل پل دو مان ،دریدا یا لکان متأخر پیشنهاد میکنند که این اصول سازمانیافته -زبان،
نوشته ،متن -ممکن است خود راهی برای این باشند که بینظمی مغایر با آگاهی را مهار کنند.
 .2بنابراین «متنیت» دریافتشده به معنای تقلیل جهان به متون کالمی ،کتابها یا سنتی اعم از کتابها ،نقد
درمعنای محدود خود و تدریس نیست .ادوارد سعید هنگامی که در «مسئلهی متنیت» ژاک دریدا و میشل فوکو را
به لحاظ متنیت باهم مقایسه میکند دچار همین اشتباه میشود :دو مورد مثالی ،مطالعهی انتقادی ،تابستان .1978
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مفاهیمی مثل واژهی مرد .قطعاً مفاهیم یکدستساز دیگری نیز وجود دارد ،ولی واژهی
مرد کلیدیترین آنهاست.
میتوانستم بهراحتی از مارکس و فروید استفاده کنم اما میخواهم این را بگویم که
بهطور کلی در بنیاد نقد ادبی ،این دو مورد مدلهایی قیاسی به نظر میرسند.
حاال اگرچه میتوان روشهای غیرقیاسی نیز ورای این دو اندیشمند ساخت و
پرداخت اما به نظر می رسد که مارکس و فروید در نگاه اول برمبنای مدل قاعدهمند
شواهد و برهان استدالل میکند .به نظر میرسد آنها شواهدی از جهان انسان و آگاهی
انسان ارائه میکنند و ازاینرو انواع خاصی از حقایق را پیرامون جهان و آگاهی اثبات
میکنند .خیلی ریسک میکنم که بگویم توصیف آنان از جهان و آگاهی متکی به
شواهدی ناکافی است .پس وظیفهام از نظر خودم (که واقعاً سترگ و سهمگین است)
نه بازنگری و بازبینی ،بلکه بازنویسی رادیکال است .من اینجا دو مورد را نشان خواهم
داد و بعد شما میتوانید درمورد کل متن بیاندیشید .در مورد مارکس میخواهم بر
ایدهی ازخودبیگانگی و در مقولهی فروید بر ایدهی بههنجاری و سالمت تمرکز کنم.
یکی از راههای ورود به اندیشهی مارکسیسم پیوند ارزش مصرفی ،ارزش مبادلهای
و ارزش اضافی است .مارکس منظور خود از ارزش مصرفی را بهعنوان آنچیزی ارائه
میدهد که بهطور مستقیم شخص مصرف میکند .ارزش مبادلهای به برآوردن نیازی
خاص مربوط نمیشود بلکه بهعنوان چیزی در نظر گرفته میشود که ممکن است با
نیروی کار یا پول مبادله شود .با طوالنیتر کردن ساعات کار کارگر بیش از حد الزم یا
با استفاده از ابزارآالت کاراندوز ،از طریق مبادله در این فرایند انتزاعی ،بیش از آنچه که
کارگر برای امرار معاش باید کار کند صاحبکار کار دریافت میکند( .در مبادله) این
1

ارزش بیشتر همان ارزش اضافی است.
میتوان این سهگانهی خاص (مصرف ،مبادله و مازاد) را به شکلی نامحدود تمثیلی
از رابطه ی زن دانست ،بدین ترتیب که زن در موقعیت اجتماعی سنتی بیش از آنچه
که برای گذران زندگی دریافت میکند کار میکند ،بنابراین برای مردی که صاحب
اوست منبع مستمری برای تولید مازاد محسوب میشود .فارغ از این واقعیت که تولید
1. Mehrwert
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کار خانگی در شیوهی سرمایهداری سازماندهی نشده است ،چنین تحلیلی ما را با
تناقض روبهرو میکند .زن معاصر وقتی در پی غرامت مالی برای کارِ خانگی است ،در
حقیقت به دنبال انتزاع از ارزش مصرفی به ارزش مبادلهای است .الگوی مارکسیستی
ما را مجاب می کند که حداقل دو سؤال بپرسیم :ارزش مصرفی کار بیمزد زن برای
همسر یا خانواده چقدر است؟ آیا اِعمال ساختار دستمزد بالست یا موهبت؟ چگونه
میتوان با این ایده که عموماً از جانب مردان پذیرفته شده است مبارزه کرد که دستمزد
تنها نشانهی کار ارزشمند است؟ (فکر نمیکنم با این شعار که کارهای خانه دلپذیر
است ممکن باشد ).منع ورود زنان به ساختار اقتصادی فعلی (سرمایهداری) چه
1

پیامدهایی خواهد داشت؟
اینها سؤاالت مهمی هستند اما لزوماً نظریهی مارکسیستی را از منظر فمینیستی
2

3

توسعه نمیدهد .با توجه به اهداف ما ،ایدهی برونیشدن یا ازخود بیگانگی اهمیت
بیشتری دارد .در سیستم سرمایهداری فرایند کار هم خودش و هم کارگر یا کارکن را
همچون کاال برونی میکند .براساس این دیدگاه از گسست رابطهی انسان با خودش و
با کارش بهعنوان کاال ،مبنای تمامی اتهام اخالقی در بحث مارکس علیه سرمایهداری
4

است.
من براساس رابطهی مادر -فرزندی و از نظر جسمی و احساسی و حقوقی و
سرپرستی و حالت احساسی محصول زن یعنی کودک ،استدالل میکنم که این تصویر
از رابطهی انسان با تولید و کار و مالکیت ،ناقص است .تصرف محل تولید ملموس در
 .1اینجا فمینیسم رادیکال میتواند درسی عبرتانگیز از سرسپردگی کمونیسم به سرمایهداری بگیرد .برای مثال
بنگرید به :مقدمهی هری بریورمن ،کار و سرمایهی انحصاری :تنزل کار در قرن بیستم ،نیویورک و لندن1974 ،
2. Entaüßerung/ Veraüßerung
3. Entfremdung
 .4من این بحث را آنگونه که بریورمن توصیف میکند با بیمسئولیتی بورژوایی در «بازی کودکانهی سالهای اخیر
در اخذ "ازخودبیگانگی" از مارکس بدون درک اهمیت آن» بیان نمیکنم .توجه من به این مسأله به تبعیت از
یادآوری آلفرد اشمیت است که بریورمن نیز آن را نقل میکند« :معنای کنار گذاشتن کلی مارکس از چنین
اصطالحاتی ای ن نیست که منتقد به لحاظ نظری شرایط مادی را که این اصطالحات طراحی کرده دیگر دنبال
نمیکند( ».بریورمن ،ص)27،28
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زهدان زن ،او را بهعنوان عامل تولیدی در هر نظریهی تولیدی قرار میدهد .دیالکتیک
مارکس پیرامون ازخودبیگانگی-برونیشدن بهدنبال بتوارگی ،خودش ناکافی است،
1

چراکه رابطهی اساسی انسانی با تولید و کار در آن درنظر گرفته نمیشود.
این بدان معنی نیست که اگر شرح مارکسیستی از برونیشدن-ازخودبیگانگی
برمبنای دیدگاه فمینیستی بازنویسی شود ،به زایمان و فرزندآوری و فرزندپروری نیز
توجهی ویژه خواهد شد ،بلکه معنایش این است که پرسمان جنسیت نهتنها در
سیاستهای عمومی جنسی-اجتماعی بلکه بهطور کامل طرح میشود .با اظهار این
موارد میخواهم تأکیدی دوباره بر لزوم تفسیر بازتولید در مسئلهی مارکسیستی داشته
باشم.
در هر دو نوع جوامع مادرتباری و پدرتباری تملک قانونی کودک حق مسلم مرد
2

است ،یعنی همان کسی که کودک را «تولید» میآورد .ازنظر این تملک مشروع ،تعریف
متداول حضانت به این معنی که زنان توانایی بیشتری در مراقبت از کودکان دارند،
ممکن است ژستی ارتجاعی به نظر برسد که تظاهر به خیرخواهی دارد .پس مرد مالکیت
قانونی خود را بر محصول بدن زن حفظ میکند و در هر موقعیت مجزا حکم به حضانت،
به زیر سؤال بردن عاطفی حق و حقوق مردان تلقی میشود.
برای اینکه فقط بر حق قانونی مردان تأکید نکنیم و صرفاً از دیدگاه فمینیستی
پینوشتی به متن مارکسیسم اضافه نکنیم ،باید بر نظریهی تولید و از خود بیگانگی
تأکید کنیم و به تصحیحش بپردازیم که نظریهی مارکسیسم بر آن استوار است و
برمبنای آن عمل میکند .همانطور که پیش از این مطرح کردهام بسیاری از نظریههای
فمینیسم مارکسیستی برمبنای قیاس با روابط ارزش مصرفی ،ارزش مبادلهای و ارزش
اضافی است .نوشتههای خود مارکس هم درمورد زنان و کودکان بهمنظور بهبود شرایط
3

آنان نیز بهعنوان نیروی کار جنسیتزدایی شده است .اگر نوعی از بازنویسی که مد
نظر من است اعمال میشد ،ترسیم قوانین اقتصادی و اخالق اجتماعی دشوارتر میشد؛
 .1در این زمینه باید به استفاده از استعارههای جنسی در «سرمایه» توجه شود.
 .2بنگرید به :جک گودی ،تولید و بازتولید ،مطالعهی تطبیقی ،حوزهی بومی ،کمبریج.1976 ،
 .3گردآوری شده در «کارل مارکس پیرامون آموزش ،زنان و کودکان» ،نیویورک.1977 ،
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در واقع ،تا اندازهای ،ساختارشکنی بهعنوان زیر سؤال بردن تعاریف اساسی در صورتی
که بخواهیم دریابیم که در مارکس لحظهی فراروی مهمی است که در آن قوانین بشری
1

و انتقاد از جوامع متکی بر شواهد ناکافی است .متون مارکس از جمله سرمایه یک
نظریهی اخالقی را در نظر میگیرد :ازخود بیگانگی یا برونشدن از کار باید ازبین برود
چراکه عاملیت سوژه و کارش و مالکیت او را تضعیف میکند .میخواهم بگویم که
ماهیت و تاریخ ازخودبیگانگی ،کار و تولید ثروت چیزی متفاوت از آن چیزی است که
مارکس میخواست تا ما باور کنیم.
در مبحث فروید همانطور گفته بودم ،توجه خود را بر مفاهیم بههنجاری و سالمت
متمرکز میکنم .من به آن وجه از فروید عالقهمندم که به جستوجوی ماهیت درد
بهعنوان تعویق لذت میپردازد ،بهخصوص فروید متأخر که کتاب «فراسوی اصل لذت»
را نوشت .سازوکارهای تحسینبرانگیز فروید از درد تصور شده ،درد مورد انتظار و درد
پرهیز شده ،نظریه و تاریخ سوژه را شکل میدهد و پیوسته مفهوم بههنجار بودن را
مطرح و بررسی می کند که پیش از این کامل تعریف نشده بود :اضطراب ،بازدارندگی،
پارانویا ،اسکیزوفرنی ،مالیخولیا و غیره ...میخواهم بگویم در زهدان که باالتر بهعنوان
2

مکان تولید ملموس توصیف کردم ،امکان دارد که درد در مفاهیم بههنجار بودن و بهره
وری وجود داشته باشد .این چیزی است که در بیش از نیمی از جمعیت مردم یافته
میشود .درک و دریافت مفهوم درد صرفاً نباید بهعنوان تعیینکنندهی ناهنجار بودن
در نظر گرفته شود بلکه درکی از بههنجار بودن نیز باید به همراه خود داشته باشد .بار
دیگر به اصول فیزیولوژیکی خطیر تولید مثل زنان باز میگردیم.
اگر ما به مفاهیم تعریف نشدهی بههنجار بودن و سالمتی که در سراسر متون فروید
تداوم یافته نگاهی بیندازیم ،باید در ماهیت درد بازنگری کنیم .درد بهنحو یکسان در

 .1می توان نشان داد که در هر دو اندیشمند مارکس و فروید ،درواقع در همهی متون قصدی ساختارشکنانه وجود
دارد که سرسختی این قوانین را تضعیف میکند( .برای این بحث که متن همیشه خود را ساختارشکنی میکند،
بنگرید به :خوانش دریدا از از روسو ،پل دو مان ،کوری و بصیرت :مقاالتی در بالغت نقد معاصر ،نیویورک).1971 ،
 .2این واژه اینقدر آشناست که به نظر پیش پاافتاده میرسد
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مردان و زنان عمل نمیکند و باردیگر شرایط برای تدوین قوانین دشوارتر خواهد شد و
بازهم عالیق و دغدغههای ساختارشکنی مطرح خواهند شد.
شناختهشدهترین تعیینگر زنانگی نزد فروید رشک آلت است .مهمترین متن
پیرامون این بحث مقالهای در مورد زنانگی در «سخنرانیهای مقدماتی جدید» مطرح
1

شده است .فروید استدالل میکند که دختربچه تا قبل از کشف سکس پسربچه است.
همانطور که لوسی ایرگاری و دیگران نشان دادهاند ،به نظر میرسد که فروید با رَحِم
2

مواجهه نداشته است .پس روش ما باید اصالح شود ،وقتیکه ما نه تنها با آن مواجه
میشویم بلکه حامل آن هستیم .میتوانیم مسیر رشک رَحِم را در تولید نظریهی آگاهی
ترسیم کنیم :ایدهای که بر اساس آن از رحم بهعنوان مکان تولید ملموس در هر دو
اندیشمند فروید و مارکس اجتناب شده است .در فروید مرحلهی آلت غالباً فالیک است
و نه کلیتورال یا واژینال .این شکاف بهخصوص در فروید بسیار قابلتوجه است .حاال
3

4

هیسترون جایی باقی میماند که تنها متن تحقیرآمیز هیستریا را تولید میکند.
همچنان که همهجا هم مسئلهی عدم مواجهه با ایدهی رشک رَحِم در قالب سمینارها
وجود دارد .وظیفهی ما در بازنویسی متن فروید فقط این نیست که ایدهی مردود رشک
آلت را عنوان کنیم بلکه میخواهیم با جایگزین کردن ایدهی رشک رحم بهعنوان چیزی
که در تعامل با ایدهی رشک آلت است به تعریف جنسیت بشری و ساخت جامعه
بپردازیم.
این مواردبرخی ایدههای کلی هستند که برمبنای آنها با زمینهها (فروید و مارکس
مفیدترینشان هستد) و مبانی نظریای کار میکنم که ایدههای ما را از جهان و آگاهی
شامل میشود .ممکن است که بخواهیم همهی آنها را نادیده بگیریم و بگوییم که کار
نقد ادبی نه جنسیت شماست و نه نظریههای انقالب یا تحلیل روانکاوی است .نقد باید
بهطور پایا خنثی و کاربردی باشد .نباید زمینههایی را که ایدههای جهان و آگاهی از
 .1نسخهی استاندارد از آثار کامل زیگموند فروید ،جیمز و الیکس استراچی (ویرایشها) ،لندن جلد.22.
2. 'La Tache aveugle d'un vieux reve de symetrie', Luce Irigaray, Speculum: de l'autre
femme, Paris, 1974.
 .3کلمهی هیستری از معادل یونانی «زهدان  /هیسترون» گرفته شده است
« .4مطالعاتی در باب هیستری» ،زیگموند فروید و یوزف بروئر
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آنها نشأت میگیرد با درک و دریافت متن ادبی اشتباه گرفت .اما اگر بهدقت نگاه کنید
میبینید که خواه این نامها را تشخیص بدهیم یا نه ،انواع خاصی از اندیشهها وجود
دارند که مفاهیم جهان و آگاهی نزد عملگراترین منقدها نیز باید از آنها نشأت بگیرد.
بخشی از فعالیتهای فمینیستی ممکن است شواهدی کافی ارائه دهد درجهت اینکه
متون مردان نامدار که این اندیشهها را تولید میکنند ،بدل به رقبایی بزرگ یا الگوهایی
نشوند که ما ایدههای خود را از آنان گرفتهایم و آنان را بازبینی کرده و ارزیابی مجدد
کردهایم .این متون باید بازنویسی شوند تا مباحث جدیدی برای درک ادبیات و تولید
ادبی مرتبط با تولید عمومی آگاهی و جامعه وجود داشته باشد .درکل همهی کسانی
که به تولید ادبی میپردازند ،ممکن است تحت تأثیر ایدههای کلی جهان و آگاهی قرار
بگیرند درصورتی که شاید هرگز نامی از آنها برده نشده است.
همهی تقصیرها بر گردن اندیشمندانی مانند فروید و مارکس نیست .من با
اندیشههای این دو کار کردهام چراکه از نظر من دو مدل عالی هستند .میتوانید به دو
1

توکویل نگاه کنید و ببینید که وقتی او صفت «جهانی» را در اشاره به مردان بهکار
میبرد ،در نتیجهگیریاش اشتباهاتی رخ میدهد .هرکس را میخواهید انتخاب کنید
(اما البته که باید مارکس و فروید را برگزینید).
بنابراین این همان پروژهی بزرگ و دونکیشوتوار نقد فمینیستی است که
می خواهم با آن شناخته شوم .اگر ما به این روش ادامه بدهیم ،معیار معمول درک
جامعه نیز تغییر خواهد کرد .فکر میکنم که این تغییر و ایجاد یک واحد جدید در حال
حاضر ضروری به نظر میرسد .بهقطع یقین دارم که با پژوهش پیرامون نویسندگی زنان
و شرایط زنان در گذشته و غیره ،چنین آمال و اهدافی تکمیل خواهند شد .اما به نظر
میرسد که این نوع کارهایی که بیان کردهام به آکادمی مردان هم نفوذ میکند و شرایط
درک و دریافت ما را از بافت و محتوای متن ادبی بهعنوان بخشی از فعالیتهای انسانی
بازبینی خواهد کرد.

1. Alexis de Tocqueville
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بسیاری از زنان در دهههای  1970و  ،1980زن را در ادبیات الهامبخش یافتند اما
ناتالی ساروت در مصاحبهای آن را بغرنج اعالم کرد .من وقتی مینویسم نه زن هستم
و نه مرد ،نه سگ و نه گربه .برای او نظریهی زن یا مرد در نویسندگی (سبک نگارش
زنانه یا مردانه) کامالً پوچ و بیمعنا بود.
تا زمانی که زن را در جهان ادبیات شهروند درجه دو به حساب بیاورند و تا زمانی
که بگویند تجربیات زنان در جهان کمارزشتر از مردان است ،بحث به جایی نخواهد
رسید.
چرا در تئوریهای امروزیِ فمینیستی مبحث زن و نویسندگیِ او در حاشیه قرار
دارد؟
عالقه به ادبیات که در سالهای اولیه در تئوری فمینیستی ،محوری مهم بود کاهش
یافت .کاهش گستردهی عالقه به مسائل زنان و زیباییشناسی و خالقیت در تئوریِ
فمینیستی از نشانههای از دست دادن عالقه به ادبیات است.
بحث را با ذکر دالیل کم شدن عالقه به موضوع تئوری فمینیستی آغاز میکنم.
اینکه چطور اتفاق افتاد؟ دالیل نظری فمینیستها برای بها ندادن ،بر مسائل مربوط
به زیباییشناسی چیست؟ در این راه امیدوارم بتوانم نشان دهم مشکل تئوریکی وجود
دارد و این چیزی است که ارزش زیادی برای کار کردن دارد .سپس شروع به کار
تئوریکی میکنم که نیازمند تمرکز دوباره بر مسئله است .این مقاله را با تجزیه و تحلیل
موقعیت نویسندهی زن در جامعه آغاز میکنم و به آن مانند نوعی تحلیل عملکرد
گفتاری فکر میکنم .چرا برخی از نویسندگان زن تمایل ندارند بهعنوان نویسندهی زن
شناخته شوند؟ نویسندهی زن چطور میتواند ادعا کند که نویسندهی زن نیست؟
برای کمک به خودم در تحلیل این مسئله باید به کتاب جنس دوم اثر سیمون
1

دوبوار مراجعه کنم ،همچنین نشان دهم تحلیلهای سیمون دوبوار به ما کمک میکند
تا افکار ویرجینیا وولف در مورد زنان و نویسندگی را بهتر درک کنیم .اظهاراتم را با
گفتن مطلبی در مورد اهمیت ادبیات خاتمه میدهم .قصد من از بیان چند تذکر در
این مبحث فقط شروعی برای تحلیلهای بیشتر است.
1. Simone de Beauvoir’s The Second Sex
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تاریخ تشخیص مشکل
از اواسط دههی هفتاد تا اواسط دههی هشتاد نویسندگی زنان و موضوع فمینیست
چه در فرهنگستان ،چه در خارج از آنجا بهطور گسترده محبوبیت مردمی داشت.
1

کتابهایی با عناوینی مثل ،ادبیاتی از آنِ خودشان (شو والتر  ،)1977زنان نویسنده و
2
نوشتن دربارهی زنان (جاکوبز  ،)1979در سبکی متفاوت در داستانهای مطلوب زنان
3
(کاموف  )1982و شعرهای جنسیت (میلر  )1986به چاپ رسیدند تا برای آنان که در
آن زمان جوان و تأثیرپذیر بودند هیجانآور و چالشبرانگیز باشد و از نظر تئوریک
چشمگیر و در خالقیت زنان و نویسندگی زنان و ایجاد کارهای هنری قابلتوجه باشد.
در آن زمان نویسندگی زنان اغلب با نوشتههایی که توسط زنان ،به خاطر زنان و
دربارهی زنان نگارش شده بود تعریف میشد .روانکاویِ سبک نگارش زنانه در فرانسه
و دفاع از عقاید آنها توسط نویسندگان و روانشناسانی مانند هلن سیسکو و لوسی
ایریگاری نشر و گسترش یافت؛ هرچند زنانگی در بعضی از متون نوشته شده توسط
مردان هم دیده می شد .این موج یا همان توجه به نوشتنِ زنان برای بسیاری از زنان
نویسنده آزادی محض بود درحالیکه دهههای پیشتر سرشار از برتریهای مردان
نسبت به زنان بود.
4

در مقدمهای دوریس لسینک در  1971در مورد داستان دفترچهی طالیی اثر سال
 1962به خوانندگان یادآور می شود« :.در ده و یا حتی پنج سال پیش نوولها و
نمایشنامهها سرشار از نوشتههای مردان خشمگینی بود که از زنان انتقاد داشتند .در
تمام ایاالت و در سطح کشور اینگونه نگرش و توصیفهای شرورانه و تضعیفکننده ،از
سوی مردانِ نویسنده ،پرخاشگری و عصبانیت از زنان به شکلی کامالً طبیعی مانند
مبانی صحیح فلسفی پذیرفته شد» (.)1999

1. Showalter
2. Jacobus
3. Kamuf,
4. The Golden Notebook, Doris Lessing
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لسینک نهفقط مردان نویسندهای مانند نورمن میلر و هنری میلر را در ذهن داشت
1

بلکه قصد داشت به وسیلهی کتابی مهم به نام سیاست جنسی ،نوشتهی کیت میلت
(« :)1969تمام مردهای عصبانی نسل جوان را ،که تحت رهبری کینزلی ،امیس و جان
ازبورن بودند ،به خود آورد و محکوم کند» (میلت .)1970
باوجود چنین زمینهای انفجار عالقهی پرشور زنان به نوشتن ،که از سال 1970
پدیدار شده بود ،کامالً توجیه شد .سرانجام نویسندگان زن به سمت بیان کامل
احساسات و تمایالت خود در نویسندگی رفتند و باالخره خوانندگان توانستند بازتاب
احساسات خود را در نوشتههای زنان پیدا کنند .بنابراین تعجبی ندارد که بگوییم
استعداد بسیاری از نویسندگان زن در این دوران شکوفا شد .برای نویسندگان زن
2

آزارهای مداوم به علت زن بودن و تفاوتهای جنسی نوعی محرک بود .ناتالی ساروت
در  1984در مصاحبهای آن را بغرنج اعالم کرد و گفت« :من وقتی مینویسم نه زن
هستم نه مرد ،نه سگ و نه گربه ،من خودم نیستم .دیگر هیچچیز نیستم ».و برای
قیاس بهتر موضوع افزود« :چیزی بهعنوان سبک نگارش زنانه وجود ندارد و من هرگز
آن را ندیده ام ».و در جای دیگر اظهار کرد« :سبک نگارش زنانه یا مردانه را کامالً
بیمعنا یافته است».
3

کتاب پراهمیتِ دفترچهی طالیی در سال  1962که بهسرعت به کتاب مقدس
فمینیستهای سراسر جهان غرب تبدیل شد و به همان سرعت ،به خاطر اینکه در مورد
تفاوتهای جنسی بود ،انکار شد .این داستانِ عالی دربارهی تفاوتهای جنسی بود و
لسینک ادعا کرد کتاب در مورد اثرات زیانبار این تفاوتها بوده است .بااینحال جوهره
و ساختار کتاب بیانگر آن است که ما نباید چیزها را تقسیم کنیم و آنها را با بخش
کردن به قطعات کوچک تبدیل کنیم.)1999( .
در قسمتهای پایانی داستان دو شخصیت پل و آنا از بیماری روانی رنج میبرند و
به مرور تفاوتهای شخصیتی آنان ناپدید میشود .در دفترچهی طالیی که نوشتهی

1. Kate Millett
2. Nathalie Sarraute
3. The Golden Notebook
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هردوی آنها است لسینک نظر میدهد :دیگر نمیتوان تشخیص داد پل کیست و آنا
کیست و همینطور مابین آنها و بقیهی افراد در کتاب تفاوت گذاشت.
قبالً در روزهای اوج نویسندگی زنان صداهای مخالف شنیده میشد .چه کسی
درست میگفت و چه کسی اشتباه؟ چرا بعضی از نویسندگان درخشان زن از اینکه
کارهایشان با برچسبِ زن بودن تعریف شود احساس خشم میکردند امروزه لبهی
بُرّندهی تئوری فمینیستی نمیتواند به ما پاسخ دهد .چون دیگر به زنان و نویسندگی
توجه نمیشود و ما باید بدانیم چرا نظریهی فمینیستی توجه به نویسندگی زنان را
متوقف کرده است.
درگیری با تئوریهای پساساختارگرایی دربارهی نویسندگان و نوشتن
اولین دلیل مسکوت ماندن تئوری فمینیستی در مورد مسئلهی زنان و نویسندگی
آنها پساساختارگرایی در اواخر دههی  1970است .مقالهی روالن بارت ( )1977به نام
مرگ نویسنده ،آغاز نقلقولها در همه جا بود و به موازات آن ژاک دریدا هم تأثیرگذار
بود ( .)1988او با تالشی اصولی سعی کرد نشان دهد متنهای ادبی فقط نوشتهای
هستند که معانی و مفاهیم را با بازی با نشانهها بیان میکنند؛ بدون آنکه به موضوع
مورد بحث و ضد انسانگرایی رادیکال ،میشل فوکو ( )1977رجوع کرده باشند.
در دههی  1980این نظریهها با موضوع توجه به نویسندگی زنان بهطور جدی
مطرح شد .وقتی در آن زمان فمینیستهایی که قصد کار کردن بر روی نویسندگی زن
را داشتند به وسیله بارت ،فوکو و دریدا قانع شدند که آنها درست میگویند .کنجکاوی
آنان برای دانستن اینکه آیا اهمیتی دارد نویسنده زن باشد ،شروع شد .تحت این شرایط
در ایاالتمتحده تنشها و بحثهایی که نقطهی تحول وضعیت زنانِ نویسنده بود میان
پگی کامف و نانسی میلر درگرفت .این بحث دو کار انجام داد .اول شکل گرفتن دو
مقاله در سال  1981و دوم نامهنگاری و تبادل آن در سال  .1989هر دوی این تبادلها
عمیقاً تحولی را در دههی مداخله در اقلیم نظری به ثبت رساند.
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قبالً در سال  1980کامف اعتراض کرده بود که کارهای ادبی در حد امضا تنزل
پیدا کرده است( .کامف )285 : 1980
او همچنین در سال  1981ادعا کرد که توجه به نویسندگان زن در حقیقت تفسیر
فمینیستها از انسانگرایی لیبرال سنتی است که مدتها قبل فوکو آن را برچیده بود.
از سوی دیگر میلر فکر میکرد صرفنظر از آنچه کامف ممکن است در تئوری آن را
صحیح بداند فمینیستها هنوز باید بهعنوان نماینده ،از زنان نویسنده حمایت کنند
وگرنه این زنان بهزودی فراموش و در تاریخ گم خواهند شد .نادیده گرفتن زنان نویسنده
و به بازی گرفتن آنها با تبعیض جنسیتی ،سنت بود .خواندن استداللهای آنها مانند
راندن کشتی در تاریکی شب بود.
کامف تئوریای را ارائه میدهد که میلر هرگز به آن حمله نمیکند .میلر به هدفی
سیاسی تأکید دارد که کامف هرگز با آن مجادله نمیکند .وقتیکه هشت یا نه سال بعد
آنها دوباره به موضوع برگشتند لحنشان تغییر کرد .کامف به نوعی تحریکآمیز و
ساختارشکن مینوشت .او اعالم کرد که دیگر نمیخواهد فمینیست قلمداد شود و این
کلمه الزاماً سیستم محصور شدهای را ایجاد میکرد که ناگزیر با ساختارشکنی به خود
پایان میداد .از سوی دیگر میلر معتقد بود فمینیسم هنوز از لحاظ سیاسی الزم است؛
هر چند مقاالت او دیگر شور و خوشبینی سابق را نداشت .در مقالهای در سال 1981
نوشت :زمان لذت بردن از سیاستِ هویت گذشته است .از اینجا میخواهیم به کجا
برویم و به چه زبانی ،بههرحال خیلی واضح نیست.
در سال  1981این مسئله در ادبیات که نویسنده واقعاً چه جنسیتی دارد هنوز
بیپاسخ مانده بود .کامف نمیخواست حتی دربارهی نویسندگان حرف بزند .میلر هم
ادعا میکرد تا جایی که به من مربوط میشود فمینیستها حداقل وظیفهی سیاسی
دارند به نویسندگان زن توجه نشان بدهند .اگر استداللهای خوب نظری که علیه اصول
کامف وجود دارد خوب درک میشد متافیزیک نوشتار مردود میشد ،هرچند در مورد
آنها در مقالهی میلر چیزی بیان نشده است.

1. Kamuf
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در سال  1984گایاتری اسپیواک تالش کرد مشکل را با راهاندازی مفهوم استراتژیک
ماهیتگرایی حل کند .او در مورد ترجیح عمل بر تئوری بحث میکرد؛ مانند
موضعگیری نانسی میلر .وقتی تئوری در عمل کارآمد نیست باید اولویت را به اقدامات
سیاسی بدهیم .وقتی چنین اعالمیههایی هیچ کار نظری انجام نمیدهد ،مشکالت
تئوریکی ،که در وهلهی اول باعث ایجاد آن شده بود ،حل نشده باقی میماند.
در سال  1989کامف و میلر هنوز به مسئلهی نویسندهی زن نرسیده بودند.
همچنین اسپیواک در  1989اعالم کرد او در مورد استراتژیِ استفاده از ماهیتگرایی
تجدیدنظر کرده است و حاال احساس میکند که این استراتژی قطعاً در ماهیتگرایی
بهانه ایجاد میکند ،بنابراین مسئله رها شده و در هوا معلق میماند.
1

اسپیواک ( )1989/127/128میگوید تا جایی که من میدانم پس از منازعه میان
میلر و کامف هیچ تئوری تأثیرگذار تازهای در مورد نویسندگی زنان نداشتهایم و این
مسئله که اهمیت یا کمتوجهی به جنسیت و یا زن و مرد بودن نویسنده چطور باید
تفهیم شود همانقدر حل نشده باقی میماند که بیست سال قبل بود.
2

آشفتگی جنسیتی جودیت باتلر  :نه زنان ،نه ادبیات
دومین دلیلی که باعث شد مسئلهی نویسندگی زنان برای نظریهپردازان مسکوت
بماند تأثیرگذاری تئوریهای جودیت باتلر بود .فقط یک سال پس از آن که کامف و
میلر از گفتوگوهای قبلی فمینیستی تا حدی دلسرد شده بودند ،باتلر در سال 1990
کتاب بسیار تأثیرگذار آشفتگی جنسیتی را منتشر کرد .باتلر با به چالش کشیدن
دستهبندی زنان استدالل کرد که باید به جای آن در مورد جنسیت صحبت کنیم .عالوه
بر این جنسیت را تأثیری کنشی برگرفته از قدرت ساختاری جنسگرایی خواند.
آشفتگی جنسیتی ،فضایی روشنفکرانه ایجاد کرد و بیانگر آن بود که واقعیتِ واژهی زن
یا مرد از شاهدی قاطع برگرفته شده است که او متأسفانه درک نکرده بود .موجودیت
انسان در رسوم ،قراردادها و دستهبندیهای کلیشهای زنانه و مردانه نمیگنجد.
1. Gayatri Spivak
2. Judith Butler’s Gender Trouble
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با جوی که در آن جنسیت قابل اجرا بود منظور اصلی باتلر این بود که ما با رفتارها
و کارهایمان جنسیت خود را تعیین میکنیم .رفتارهای ما عالوه بر معیارهای اجتماعی،
جنسیت را تحکیم و یا از پایه خراب میکند .این نظریه بسیار به عقاید سیمون دوبوار
تشابه دارد که ،کسی زن به دنیا نمیآید بلکه به آن تبدیل میشود .از آن جایی که
دوبوار هم معتقد است انسانها با کارهایشان جهان خود و آن چه هستند را میسازند.
باتلر و سیمون دوبوار هر دو بیش از هر زمان ضد ماهیتگرایی هستند و از راههای
مختلف بر این باورند که جنسیت در جامعه ساخته میشود .بنابراین میتواند در جامعه
تغییر کند .از سوی دیگر باتلر و دوبوار دیدگاههای کامالً متفاوتی از اهمیت جسم و
مسئلهی عاملیت آن دارند .سیمون دوبوار معتقد است بشر دارای جسم است که عمل
و انتخاب میکند و باتلر معتقد است وضعیت جسم انسانها نتیجهی سرگردانی در روند
تحقق ماده است و سرسختانه رد میکند که فاعلی در پسِ آن وجود داشته باشد (باتلر
.)1993 :9
با وجود متفاوت بودن تمام تئوریهای جنسیتی ،آنها تئوریهای بنیادی هستند.
باتلر و دوبوار هر دو تالش می کنند به این سؤال که جنسیت چطور خلق شده یا به
وجود آمده پاسخ دهند .اما هیچ نتیجهی خاص سیاسی یا اخالقی از این تئوریها
استنباط نمیشود .تئوریهای بنیادی بهسادگی نمیتوانند به ما بگویند که پس از به
وجود آمدن جنسیت باید چه کار کنیم .من اگر بخواهم در مورد موقعیت زنان در
اجتماع و یا حقوق زنان و مردان همجنسگرا نظر خود را بگویم نمیتوانم به سادگی با
توجیه این که چطور این اتفاقات رخ داده است آن را موجه کنم .بلکه باید اصول خود
را عادالنه و بر برابری اجتماعی بنا کنم و یا اینکه بگویم مردم چطور باید با یکدیگر
رفتار کنند .یا توضیح دهم چرا فکر میکنم آزادی باالترین ارزش سیاسی و شخصی
است .با کتاب آشفتگی جنسیتی پیشتاز تئوری فمینیست از ادبیات و نقد ادبی دور
شد.
باتلر فیل سوفی است که جز در چند مورد جزئی هرگز در مورد ادبیات بحث نکرده
است .او در دورهی  1990نظریهپردازان فمینیست کمتر به بحث در مباحث
زیباییشناسی بها داد .همزمان صحبت در مورد زنان دشوار شده بود مگر اینکه
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ناپذیرفته شمرده میشد .در پایان این دهه ساختار زیربنایی برای توسعه و تئوری
دربارهی زنان و نوشتن از بین رفته بود.
امروز
در سال  2008منتقدان درخشان ادبی روی نویسندگانِ زن تحقیق کردند .بیشت ِر
کتابهای آن سال سطح باالیی از روشنفکری هستند و نقدهای بهدستآمده از این
دستاوردها عموماً در سطح جهانی دانشگاهی به رسمیت شناخته شدهاند .مثالً کتاب
پائوال بک شیدر با عنوان شاعران زن انگلیسی در قرن هیجدهم در سال  2006جایزهی
جیمز راسل لوول 1را در انجمن ادبی مدرن امالای کسب کرد .از سال  1980به بعد
نسل جدید و تازه نفسی از نویسندگان زن ظهور کردند؛ بنابراین بسیاری از منتقدان
ادبی ضرورت ایجاد فضای فکری اندیشمند را احساس کردند تا در آن به مباحثهی
جدی دربارهی کتابهای حاصله بپردازند.
در سال  2005ماری ایگلتون در کتاب نقش نویسندگان زن در ادبیات داستانی
معاصر تأکید میکند که تفکر فمینیستی متوجه زنانی است که برای نوشتن و
نویسندگی تالش میکنند .ایگلتون نقش نویسندگانِ زن را در ادبیات انگلیس ،که بعد
از سال  1970حاصل شدهاند ،عمیقاً پراهمیت میداند .همچنین او مجلهای را با
همکارانش راهاندازی کرد به نام نویسندگان زن معاصر که آن مجله به نقش زنان در
ادبیات بعد از سال  1975توجه داشت.
امروزه به نظر میرسد مانند اواخر دههی  1980تئوریها و عملکرد اجتماعی با هم
همگام نیستند .نتیجهی آن نوعی جنون روشنفکری است که نیمی از محققان به
خواندن آثار زنان ادامه میدهند و نیمی دیگر معتقدند که بیشترِ نویسندگانِ تأثیرگذار،
مرد هستند و کالً نویسندهی زن کلمهای بیمفهوم است .پس تعجبی ندارد که بسیاری
از نویسندگانِ زن کتاب و مقاالتشان را با عذرخواهی شروع میکنند و معموالً در آغاز

1. James Russell Lowell.
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2

به ما اطمینان میدهند که با بارت یا فوکو ضدیت ندارند یا یادآور شوند که دربارهی
زندگی واقعی خودشان نمینویسند ،بلکه نقش آنها فقط بهعنوان نویسندهی متون
ادبی است یا وقتی مینویسند «زن» منظور آنها واقعاً زن است و...
چنین قاعدهای مشخصهی ضعف نظری در ادبیات است؛ درحالیکه با حمایت از
زنان ،عالقه به تحقیق دربارهی نوشتههای زنان بیشتر میشود .تئوریهای فعلی ما به
وجود آورندهی احساس گناه و یا فراریدهندهی محققان از تحقیق بر روی نوشتههای
زنان است.
بحث من در این مقاله یکی از مبا حث نادر امروز است .ما به تئوریهای فلسفی
بیشتری نیاز داریم؛ نظریههای منصفی که بسیاری از محققان و منتقدان اعم از مرد یا
زن بهوضوح به اهمیت آنها تأکید کنند و از نظر توجیه سیاسی مشکلی نداشته باشند.

«من نویسندهی زن نیستم» معضل سیمون دوبوار
دوبوار در آغاز کتاب جنس دوم خود توضیح میدهد در جامعهی جنسیتگرا مرد
کل و زن جزء است .مرد شخصیت مستقل عینی دارد و زن وابسته یا ذهنی است و این
درواقع تعریف دوبوار از تبعیض جنسیتی است که این مفهوم در بطن تمام مطالب
کتاب جنس دوم نشسته است .تحلیل او بسیار ساده و بهراحتی قابل فهم است .این
تحلیل در زمان او و حتی امروز چشمگیر است و کاربرد دارد.
دوبوار با بیان موقعیتی به گفتوگویی اشاره میکند« :من خیلی اذیت میشدم
وقتی در بین بحثی انتزاعی ،همکاران مذکرم به من میگفتند" :شما اینطور فکر
میکنید ،به خاطر اینکه زن هستید ".درحالیکه تنها دفاعم در پاسخ آنها این بود:
"من اینطور فکر میکنم ،چون حقیقت است ".شاید بهتر بود میگفتم" :شما اینطور
فکر میکنید ،چون مرد هستید ".بهاینترتیب ذهنیتم بهعنوان یک زن از بین میرفت».
انسان بودن مستقل است؛ اگر این قانون درک شود که چرا مرد حق دارد خودش
را انسان بنامد اما زن نه ،بسیاری از مشکالت حل خواهد شد .درواقع این اندیشه ریشه
در تاریکی افکار دارد .در اندیشه ی دوران باستان در هرم عمودی وجودی در تعریف
1. Barthes
2. Foucault
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انسان فقط به مذکر توجه میشد و در توجیه آن گفته میشد که چون زن تخمدان و
رحم دارد و عادت ماهانه میشود ،اینها شرایط خاصی را تولید میکنند که زن را در
ذهنیت احساسی خود زندانی میکنند تا به تعقل نرسند.
کسی میگفت« :زن اغلب به غدد جنسیاش فکر میکند درحالیکه مرد کالبد خود
را ،که شامل هورمونها و بیضههایش هستند ،در اوج شکوه تعقل و استدالل به فراموشی
میسپارد و جسم خود را فقط ارتباطدهندهی مستقیم به جهان میداند و معتقد است
درک او از جهان ،واقعی است؛ درحالیکه جسم زن زیر بار هر موقعیت خاصی مانند
مانع عمل میکند و مانند زندان او را در برمیگیرد و روی تعقل او تأثیر میگذارد».
(سیمون دوبوار ،1984 ،پیشگفتار)
توجه داشته باشیم که دوبوار احساس وظیفه میکرد که به ذهنیت زنانهی خود،
که خصمانه به او نسبتِ بد میدادند ،پاسخ میداد .همچنین به یاد داشته باشیم که او
میداند نادیده گرفتنِ نظراتش و محدود کردن آنها در چارچوب حیاتی ،به خاطر
ذهنیت زنانه و ناشی از وجود ماهیت فلسفهی تبعیض جنسیتی است.
اکنون قصد دارم با مثالی ثابت کنم آن منطق تبعیض جنسیتی که دوبوار نقد
1

میکرد هنوز هم اعمال میشود .در فوریهی  2007درو فاوست ،بهعنوان نخستین زن
در تاریخ دانشگاه هاروارد ،به ریاست دانشگاه منصوب شد .تأکید بر جنسیت او چنان
در رسانهها منعکس شد که اینطور به نظر میآمد دلیل اصلی به دست آوردن این
سِمت برای او جنسیت او بوده است.
روز یکشنبه دانشگاه هاروارد فاوست را اولین زن رئیس دانشگاه در عمر  371سالهی
خود معرفی کرد .فاوست در سخنرانیاش گفت« :امیدوارم انتصاب من بهعنوان رئیس
دانشگاه هاروارد نماد و فرصت راهگشایی برای زنان باشد .چون این اتفاق حتی در یک
نسل پیش از ما هم قابلقبول نبود» .او همچنین افزود« :من رئیس زن دانشگاه هاروارد
نیستم ،بلکه من رئیس دانشگاه هاروارد هستم» .من معتقدم فاوست بسیار منطقی
رسانههای جمعی را مدیریت کرد .مطمئناً خودش میدانست که او زن است و این
حقیقت است ،اما او قبل از آنکه جنسیتش را مطرح کند ریاست دانشگاه هاروارد
1. Drew Gilpin Faust
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بودنش را مطرح کرد؛ هرچند او مجبور نبود این کار را انجام بدهد .مسلماً هیچ رئیس
مذکری در دانشگاه هاروارد در چنین شرایطی قرار نگرفته بود که در آغاز اولین
سخنرانیاش مجبور به انکار جنسیت مردانهی خود باشد .برای درک این مطلب توجه
به جملهی «من یک نویسندهی زن نیستم» کمک خواهد کرد.
آستین در شیوهی جیال این را نیروی گفتاری میخواند و میپرسد چرا زنان
نویسنده باید اینطور صحبت کنند؟ بدانید وقتی زنی در باالترین مقام شغلی یا در خلق
نظریهای اجباری باشد بگوید «من یک نویسندهی زن نیستم یا یک رئیس زن دانشگاه
نیستم» این عکسالعمل هرگز قاعدهای فلسفی ندارد .اگر اینطور میبود حتی توضیح
من بیمعنی بود .این گونه صحبت را آغاز کردن همیشه پاسخ به یک تحریک خارجی
است و معموالً زمانی رخ میدهد که کسی سعی میکند از جنسیت زن علیه او استفاده
کند.
این اظهار به زبان ساده ،نوع خاصی از کنش دفاعیِ گفتاری در زمان شنیدن
حرفهایی از ای ن قبیل است ،بنابراین برای بررسی این رفتار باید دنبال محرکها
بگردیم.
این اواخر در برنامهای رادیویی شنیدم که آقای گوینده ادعا میکرد گفتوگوهای
اولیهی جذب دموکراتیک در مورد نژاد و جنسیت ،که میخواهند مهم نشان بدهند،
کامالً بیربط است .او ادامه داد که ملت یک رئیسجمهور انتخاب میکنند نه یک نژاد
یا جنسیت.
من معتقدم درسی که ما باید از سیمون دوبوار بگیریم این است که اگر در جامعهای
تبعیض جنسیتی یا تبعیض نژادی مطرح نمیشود ،گمان نرود حسننیت علیه فشار بر
زنان ،سیاهپوستان و دیگر اقلیتهای نژادی وجود ندارد .ذهنیت آنان با ردِ حتی طرح
دربارهی زنان نوعی نقاب گذاشتن بر این مسئلهی مهم در جهان امروز است .بیاهمیت
کردن اینگونه بحثها ارزش واقعی انسان را در جهانِ تعریف شدهی امروز کمتر میکند.
کاندیدا شدنِ زنان یا سیاهپوستان در یک منصب شخص را بهعنوان انسان بهکلی جدا
و در حد نژاد یا جنسیت ،که برآمده از تعاریف تاریخ است ،محدود میکند.
من اگر بشنوم مردی بگوید «من نویسنده هستم ،نه یک مرد نویسنده» ،تجسم
می کنم که نوعی تحریک فمینیستی او را دربردارد .ما این اندیشه را حتی زمانی که
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مردها در شغلشان تحتنظر و مدیریتِ زنی کار میکنند نمیبینیم؛ یعنی آنها مجبور
نیستند که جنسیتشان را انکار کنند .در آمریکا دیدهام مردی که برای پرستاری آموزش
میبیند «پرستار مرد» نامیده میشود .حتی مجلهای اینترنتی به نام "مجلهی پرستاری
مرد" برای تمام پرستاران مذکر وجود دارد و پرستاران مرد بهراحتی با دسترسی به این
وبسایت به اطالعات جهانی متصل میشوند .آنها خود را پرستار مرد مینامند و بدون
احساس فشار روانی و شکایت از تبعیض حرفهای به خاطر جنسیتشان به کار خود
ادامه میدهند .به نظر نمیآید برای آنها موقعیتی به وجود آمده باشد که پرستار مرد
مجبور باشد بگوید «من یک پرستار مرد نیستم ،بلکه یک پرستار هستم».
این اظهارات تابهحال نشان داده است که جامعهی جنسیتی ما به سمتی میرود
که کسی نمی تواند با یادآوری جنسیت به مردی او را تحقیر کند .مرد یا رفتارِ مردانه
هنوز معیار عموم و زن و رفتارِ زنانه وابسته یا خاص باقی مانده است .برای نویسندگان
زن بینهایت آزاردهنده است که به آنان گفته شود باید بهعنوان زن یا شبیه زن بنویسند.
منظور از این جمله چیست؟ آیا منظور این است که زن باید از بعضی معیارهای
کلیشهای زنانه در داستانش استفاده کند؟ این قطعاً همان اندیشهای است که ناتالی
ساروت ،نویسندهی فرانسوی ،مورد پرخاش قرار میدهد .از سوی دیگر ،میتواند برای
نویسندهی زن به همان اندازه آزاردهنده باشد که احساس کند باید مثل انسان به معنای
عام بنویسد و هنگام خلق اثر شکافی عمیق میان جنسیت و انسانیتش ایجاد کند.
چیزی که قصد دارم به آن اشاره کنم معضلی است که ساروت هرگز به آن اشاره
نکرده و البته نویسندهای با موفقیتهای او در شیوهی نوشتنش ،فاقد جنسیت ،خیلی
خوب پیش رفته است ،اما توجه من این است که این باعث نمیشود همهی نویسندگان
زن همان احساس او را داشته باشند و ادامهدهندهی سبک او باشند.
برای این معضل راهحلی وجود ندارد .فقط میتوانیم امیدوار باشیم که با داشتنِ
حضورذهنِ مدام به دیگران نشان دهیم که همیشه وقتی تحریکی وجود دارد ،تبعیض
جنسیتی پیش میآید .درواقع شنونده در بررسی این معضل باید میان دو گزینهی
مساویِ ناامیدکننده و نابرابر یکی را انتخاب کند و این دقیقاً همان مطلبی است که درو
فاوست بیان کرد.
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از طرف دیگر در ادامهی این بحث ممکن است زنی به نظر سیمون دوبوار اعتراض
کند که چرا باید در نحوهی ارائهی اثر امتیازِ زن بودن به من اعطا نشود؟ و اینکه چطور
می شود متوجه شد که کدام نویسنده زن است یا کدام زن نیست؟ اما به نظر من آن
شخص نکتهی مهم سیمون دوبوار را درک نکرده است .تحلیل دوبوار از تبعیض
جنسیتی فقط زمانی به کار میرود که کسی میخواهد حقی را از زن بگیرد .در اینجا
او به شناخت جوهر حقیقت و زَنیت ،یعنی مؤنث بودن ،توجه ندارد.
این که تئوریهای دربارهی جنسیت چطور تولید میشود یا چطور به وجود میآید
ربطی به بحث من ندارد و من نمیخواهم وارد آن مبحث شوم؛ زیرا در مثالهایی
میشود توضیح داد که زن میتواند دوجنسیتی یا همجنسگرا باشد یا مردی با قالب
بدن زن به دنیا آمده باشد .تمام این موارد تأییدی بر این بحث و مانعی بر این باور است
که ما بر اساس جنسیت خود عمل میکنیم ،بنابراین ،این مقاله نه به عملکرد زنان در
مفهوم عقیدهی سیمون دوبوار و نه به مفهومی که جودیت باتلر به کار میبرد ،اشاره
دارد .این معضلِ «من نویسندهی زن نیستم» دوبوار زمانی کاربرد دارد که احتمال
میرود زنی در بحثی با معیارهای مردانه بهعنوان «زن» قلمداد شود تا کمتر دیده شود.
البته باید این واقعیت را بدانیم که حتی اگر افکار عمومی در جامعهی تبعیضِ جنسیتی،
زن را وابسته به مرد یا عرضی تعریف کند هرگز موفق نخواهد شد تغییری ایجاد کند.
درنهایت ،تمامِ آن چیزی که باید بدانیم و به آن توجه کنیم این است که ناتالی
ساروت یا ویرجینیا وولف و ...نویسندگان زن مطرحی هستند که با نوشتن ،برجسته و
شناخته شدهاند و مهم این است که آنها خود را زن به شمار میآورند.
ویرجینیا وولف و اتاقی از آن خود

سیمون دوبوار قدرت تشخیص و تحلیل قابلتوجهی دارد .وقتیکه ما به کتاب اتاقی
از آنِ خود از نزدیک نگاه کنیم این تحلیل آشکار میشود .بسیاری از محققان که روی
آثار نویسندگانِ زن کار میکنند تحلیل کالسیک وولف را از زن در نوشتههایش
ضدونقیض میدانند .از یک طرف کتابهای پرشورانهی او زنان را به خواندن ادبیات
تشویق میکند .او اظهار میکند نویسندگان زن به یک نسبت زنانه احتیاج دارند ،چون
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ما وقتی به گذشته فکر میکنیم از طریق مادران خود فکر میکنیم (وولف  ،2005ص
.)75
او میگوید برای کسی که می نویسد کشنده است که به جنسیت خود آگاهانه فکر
کند و بهعنوان یک زن آگاهانه صحبت کند (وولف  ،2005ص .)102
1

وولف نویسندهی جوانی به نام مری کرمیچل را تحسین میکند و میگوید :او مثل
یک زن می نویسد اما زنی که فراموش کرده یک زن است .بنابراین نوشتههای او پر از
کنجکاوی دربارهی کیفیت رابطهی جنسی است که فقط زمانی پیش میآید که آن
رابطه ناخودآگاهانه صورت گیرد (وولف  ،2005ص .)91
برای وولف وظیفهی نویسندهی زن توجه و ارتباط با واقعیت ،عمیقترین هستهی
2

وجودی اوست .حالتی اساسی که یکی از دانشجویان من به نام آرین گریر در سال
 2007در پایاننامهی افتخاری لیسانس خود آشکار کرد که نه جنسی دارد نه جنسیتی.
تکیهی مهم « هویتی بی شکل » که خانم رمزی در هنگام بافتن کنار پنجره در کتاب
فانوس دریایی شرح میدهد .او تصور میکند فراتر از همهی هویتها شخصیت است و
شخصی نیست درست مانند فرم افالطونی ،صورت کلی است .بنابراین از نظر وولف
نویسنده باید در واقعیت حضور داشته باشد بدون اینکه خود را گرفتار هویت کند .تمامِ
ذهن نویسنده باید در تجربهها گسترده شده باشد و با ذهن کامالً باز در آرامش بنویسید
(وولف.)2001 ،
زنها باید بنویسند اما موقع نوشتن نباید به خود بهعنوان یک زن فکر کنند.
به سادگی باید هم خودشان باشند ،هم باالتر از خود .باید در درون خود به همهچیز
بیندیشد.
به عبارتی دیگر نویسندهی زن باید به واقعیت بپیوندد و وقتی آن را پیدا و
جمعآوری کرد با دیگران در میان بگذارد .دقت بر آگاهی جنسیتی از خوب نوشتن
جلوگیری میکند چون مانع می شود نویسنده چیزها را در درون خود ببیند .هیچ
دورهای به اندازهی عصر ما آگاهی جنسی نداشته است (وولف.)98 ،2005 ،
1.. Mary Carmichael
2.. Erin Greer
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این آگاهی هم در مردانِ نویسنده ،هم در زنان نویسنده لطمه میزند .نویسنده باید
بنویسد اما اگر جنسیت خود را فراموش نکند ،نمیتواند بنویسد.
شاید تعجبی نداشته باشد گاهی منتقدان دیدگاههای وولف دربارهی زنان را بیربط
و آشفته تلقی کنند اما اگر ما تحلیل دوبوار را به میان بیاوریم آسانتر میتوانیم عقاید
وولف را درک کنیم .منطق وولف تالش میکند از انتخاب اول بر دیگری ،در هنگام
رویارویی با معضل دوبوار ،پرهیز کند .او سعی میکند از انتخاب میان جنسیت خود و
انسانیتش دوری کند .یعنی بین زن بودن و نویسنده بودن خود خطی نکشد .او میان
جسمش و احساسش ،که نویسندهها باید در اشیا حضور داشته باشند و گویی همهی
اشیا را در درون خود همانگونه که در واقعیت هستند میبیند.
دیدگاه وولف به چه اعتراضی پاسخ میدهد؟ اینکه بهعنوان یک زن اجازه نداشت
از خیلی محدودیتها رد شود؟ یا اینکه نمیتوانست وارد کتابخانه شود؟ یا از حمالت
بیپایان پروفسور ون ایکس (یکی از شخصیتهای مخوف کتاب اتاقی از آن خود)،
نویسنده کتاب حجیم سطح نازل عقلی و اخالقی و ذهنی زنان که نمیتوانست یک
همدم زن پیدا کند ،سرچشمه میگیرد (وولف.)31 :2005 ،
اگر مشکلی با نظریهی وولف وجود دارد این است که او مباحثه می کند که آیا
همیشه اشتباه است کسی با توجه به زن بودن بنویسد .در پایان خطر شناخته شدن
در طبقهبندی تحقیر شدهای بنام فمینیست ،برای او وحشتناکتر از تظاهر کامل به
بیجنسیتی است برای او این انتخاب مطمئناً اشتباه پروفسور ون ایکس است
اما از نظر من اگر بینش یک زن از جهان با جنسیت او آشکار شود همانقدر جالب
است که نداشتن دیدگاه جنسیتی .با وجود این تمام نکته پرهیز از ملزم کردن زنان
به یکساننویسی است .هر نویسندهای باید صدای خالقیت خود و دیدگاه خود را پیدا
کند و درنتیجه یک زن نویسنده بهعنوان یک زن بسیار خاص با طرز فکری ویژه
مینویسد (نه بهعنوان مثال زن کلی( افالطونی.
ادبیات چیست؟
پرسش اصلی کماکان این است :چرا زنان باید بنویسند؟ چرا باید به ادبیات اهمیت
بدهیم؟
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از نظر ویرجینیا وولف ادبیات زمانی به وجود آمد که انسان تالش کرد به واقعی ِ
ت
هستی توجه کند و توانست حقایق را جمعآوری و با دیدگاههای مختلف ارتباط برقرار
کند.
وقتی لیلی بریسکو در کتاب بهسوی فانوس دریایی سرانجام نقاشی خود را تمام
میکند ،ویرجینیا وولف هم بهسادگی داستان خود را با جملهی «او دیدگاه خود را
داشت» به پایان میرساند.
ادبیات بایگانی فرهنگ است .ما در ادبیات غور میکنیم تا دریابیم چه چیزی در
انسانها باعث رنج ،خنده ،عشق و نفرت میشود.
مردم کشورهای مختلف چطور زندگی میکنند؟ مردان و زنان در طول دورههای
تاریخ چه تجربیاتی در زندگی داشتهاند؟ در قلمرو ادبیات تبدیل زنان به شهروندِ درجه
دو برای آن است که بگویند تجربیات و موجودیت زنان در جهان نسبت به مردان از
اهمیت کمتری برخوردار است.
داستان ،شعر ،نمایشنامه و مقاله با موضوعهای مختلف تالشی است برای آنکه
دیگران بتوانند آنچه را برای نویسنده واقعاً مهم است ببینند .با الهام از پروفسور
آمریکایی ،استنلی کاول ،میخواهم بگویم وقتی زنی نویسنده اثری را خلق میکند ،آن
نویسنده میگوید :این چیزی است که من میبینم .آیا شما هم میتوانید آن را ببینید؟

نقد اقتصاد سیاسی

انتشار دیاکسیدکربن
و تغییرات آبوهوایی
دیوید هاروی
ترجمهی حسین رحمتی
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گاهی نکتهای میآموزم که تمام اندیشههایم را تغییر میدهد و مرا وامیدارد
دربارهی بسیاری از مواضعی که گرفتهام بازاندیشی کنم .گاهی این نکتهای نظری است.
این اتفاق معموالً زمانی برایم رخ میدهد که دقیقتر به این میاندیشم که اگر مارکس
االن میبود چه میگفت .اما زمانهایی هم هست که فقط یک سری اطالعات جدید
مرا به بازاندیشی وامیدارد .تقریباً چهار ماه پیش اطالعاتی دیدم که سرم به معنای
واقعی کلمه سوت کشید و مرا ناچار کرد دربارهی بسیاری از مواضعام بازاندیشی کنم.
1

ادارهی ملی اقیانوسها و جو (نوآ) اطالعاتی را منتشر کرده بود که در آن ،یک نمودار
وجود داشت .نمودار غلظت کربن دیاکسید موجود در جو در  800هزار سال گذشته.
 800هزار سال بازهی زمانی بسیار بلندی به نظر میآید اما از منظر زمینشناختی
چندان هم بلند نیست .با وجود این ،این بازهی زمانی آنقدر بلند است که مراحل
گرمایش و سرمایش جهانی را ثبت کند .در طول  800هزار سال گذشته در هیچ برههای
2

غلظت دیاکسید کربن موجود در جو از  300واحد در میلیون فراتر نرفته بود .این
رقم بین  150و  300واحد در میلیون در نوسان بوده است و حداکثر  300واحد در
میلیون بوده است .اما پس از  1960به  300واحد در میلیون میرسد .سپس در طول
 60سال گذشته از  300واحد در میلیون به بیش از  400واحد در میلیون رسیده است.
این افزایش شدید و بسیار شتابان است و در طول  800هزار سال گذشته بیسابقه بوده
است.
پیامدهای این وضعیت و اینکه چرا همچین اتفاقی افتاد مرا سخت به فکر واداشته
است .یکی از پیامدها این است که اگر دونالد ترامپ از این گزارش بو ببرد نوآ را که
سند را منتشر کرده است منحل میکند یا دستکم دستور میدهد که این سازمان
دیگر حق ندارد اطالعات بیشتری از این دست را منتشر کند .اما مقدار باورنکردی کربن
دیاکسید موجود در جو و افزایشاش بدان معناست که االن مقدار عظیمی کربن
دیاکسید در جو هست و این برای تداوم زیستبوم بشر به شکلی که ما میشناسیم
زیانآور است .یخهای کرهی زمین یکشبه ذوب نمیشوند بلکه  50و شاید  100سال
)1. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA
2. ppm
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طول بکشد تا ذوب شوند اما این یخها دارند ذوب میشوند و تمام .و وقتی یخها ذوب
1

شوند سطح آب دریاها به سرعت باال خواهد آمد (صفحهی یخ گرینلند همین حاال هم
2

در حال آب شدن است) ،برفانباشتِ هیمالیا در حال ناپدید شدن است و این یعنی
3

4

رودخانهی سند و گنگ در برخی از روزهای سال خشک خواهند شد .سراسر شبه
قاره ی هند دچار خشکسالی شدید خواهد شد و مابقی جهان نیز دچار دگرگونیهای
عظیم میشوند.
این  400واحد در میلیون از کجا آمد ،چه شد؟ در اینجا میخواهم دست به کاری
ماجراجویانه زنم و وارد سرزمینی مرموز شوم زیرا یکی از علل این افزایش ناگهانی کربن
دیاکسید چین بوده است .خیلی زود به این قضیه برمیگردم .اما ابتدا باید به حقیقتی
دربارهی دینامیسم تغییرات آبوهوایی اذعان کنیم و آن اینکه لگامگسیختگی تغییرات
5

آبوهوایی نشان میدهد که اگر تغییرات آبوهوایی باعث ذوب شدن یخخاک شمالگان
شود (که دارد می شود) در آن صورت گازهای متان (که از کربن دیاکسید بسیار
خطرناکتر است) رها خواهند شد و این منجر به پرشتابترشدن تغییرات آبوهوایی
میشود.
آمار و ارقام نوآ نگرشم به مسألهی تغییرات آبوهوایی و اینکه برای حل آن چه
باید کرد را تغییر داد .خب اینجا الزم میدانم قدری به عقب بازگردم و دربارهی دیدگاه
کلی که در  60سال گذشته دربارهی مسائل و قضایای زیستمحیطی داشتهام یعنی از
زمانی که اولین بار از مسائل زیستمحیطی آگاهی یافتم صحبت کنم .وقتی دانشجو
بودم بحثهای فراوانی در این باره بود که منابع دوامپذیر و مغذی زمین در حال اتمام
است .منبعی که مردم در آن زمان بیش از همه نگرانش بودند انرژی بود ــ بهویژه نفت
و سوختهای فسیلی .در دهههای  1950و  1960این نگرانی وجود داشت .در تمام
سالهای دههی  1960نگرانیهای عمومی بسیاری وجود داشت و وقتی به 1970
1. Greenland
2. snowpack
3. Indus
4. Ganges
5. permafrost
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1

میرسیم (اولین سال روز زمین ) میبینیم دلمشغولیهای زیادی نسبت به
محدودیتهای منابع طبیعی برای رشد وجود دارد اما حاال مشکالت آلودگی و تبدیل
زمین به یک مزبله هم اضافه شده است .آثار فراوانی در این باره بیرون میآید و نشان
میدادند که ظرفیتهای زیستمحیطی زمین نامحدود نیستند و به همین دلیل بحران
زیستمحیطی در یک قدمی وقوع است.
2

اولین روز زمین حتا امریکا کورپوریت را نیز از خواب خرگوشی بیدار کرد و آنها
3

متوجه شدند که مشکل زیستمحیطی وجود دارد .مجلهی فوربز ویژهنامهای دربارهی
محدودیتهای زیستمحیطی بیرون داد .نخستین مقالهی ویژهنامه به قلم رئیس
جمهور ریچارد نیکسون بود .او حرفش این بود که باید از محیطزیست مراقبت کنیم،
نمی توانیم برای همیشه بر محیط زیست سلطه داشته باشیم .قدرت سیاسی به نوعی
پذیرفته بود که مشکالتی در این حوزه وجود دارد .مجلهی فوربز ایدههای شگفتآوری
دربارهی اینکه چه خواهد شد و بهویژه دربارهی شهریشدن داشت ،طراحهایی برای
شهرهای جدید وجود داشت ،و طراحهایی هم برای شهرهای جدیدی که اطرافشان
4

کلی درخت داشتند .شواهد فراوانی از به زبان کورپوریشنها «سبزشویی» وجود داشت.
اما جنبشی که سرمایهداری را به خاطر بیماریهایش سرزنش میکرد جناح
5

رادیکالتری نیز داشت .درحالیکه نفت در ساحل سانتاباربا کالیفرنیا سرزیر کرده بود،
دانشجویان در آنجا به نشانهی اعتراضی علیه استفادهی مفرط از سوختهای فسیلی
و نیز وابستگی بیشازحد به سوختهای فسیلی در حرکتی نمادین یک ماشین

1. Earth Day
 - Corporate America .2عبارتی است برای توصیف جهان کورپوریشنها و کسبوکارهای بزرگ در ایاالت
متحد – م.
3. Forbes
 - Greenwashing .4شرکتها میکوشند با ظاهر «سبز بودن» و «حمایت از محیط زیست» رد پای اثرات منفی
فعالیتهای خود بر محیط زیست را بشویند و پاک کنند ـ م.
5. Santa Barbara
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1

شورولت را در شنها دفن کردند .وقتی به اولین روز زمین در  1970نزدیک میشدیم
میدیدیم که نگرانیهای زیادی وجود دارد .خیلیها نسبت به کیفیت زنجیرهی غذایی،
کیفیت هوا و غیره نگران بودند .اما چیزی که توجه مرا در روز زمین در بالتیمور جلب
کرد این بود که در شهری که نیمی از جمعیت آن امریکایی افریقاییتبار بودند امریکایی
افریقاییهاییها تقریباً غایب بودند .حاضران تماماً از طبقهی متوسط سفیدپوست بودند.
2

همان هفتهای که من به رویداد روز زمین رفتم ،به باشگاه لفت بنک در بالتیمور که
یک مؤسسهی عمدتاً سیاهپوست است و سفیدپوستان انگشتشمارند نیز سر زدم.
موسیقی عالی بود .موزیسینها از فرصت استفاده میکردند و دربارهی مشکالت صحبت
میکردند که هورای حاضران را به همراه داشت .برداشت آنها این بود« :بزرگترین
مشکل زیستمحیطی ما ریچارد نیکسون است ».روشن است که اختالف نظر بزرگی
دربارهی اینکه مشکل زیست محیطی کدام است وجود دارد.
این تجربه باعث شد نسبت به خیلی از سخنوریهای زیستمحیطی حساس شوم.
من مشخصاً مخالف جناحی از جنبش زیستمحیطگرا هستم که معتقد است آخرالزمان
نزدیک است ،منابع جهان در حال تمام شدن است ،فاجعهی زیستمحیطی در یک
قدمی است .من همیشه مخالف چنین آخرالزمانگوییهایی بودهام .البته این بدان معنا
نیست که از نظر من مسائل زیستمحیطی موضوعیتی ندارند یا از برخی جهات جدی
نیستند .درواقع به نظرم مسائل زیستمحیطی بسیار مهماند و ما باید به محض
پدیدآمدنشان بدانها بپردازیم .مسأله صرفاً این است که من با خیلی از بینشهای
آخرالزمانیِ آنزمان و هماکنون موافق نیستم .اگر بینش آخرالزمانی را کنار بگذاریم ،در
آن صورت رویکرد به مسائل زیستمحیطی یکی از موضوعاتی خواهد بود که باید جدی
گرفته شود و مدیریت شود بهطوری که به مسألهی آلودگی آب ،هوا و غلظتهای کربن
از راه نظارت و فعالیت نظارتی و نظایرش بپردازیم و آنقدر وحشتزده نمیشویم که
همهی اینها همین فردا باید انجام شود ،در غیر این صورت همهچیز دارد از دست
میرود.
1. Chevy
2. Left Bank jazz club
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1

2

در دههی  1970جولیان سیمونِ اقتصاددان و پاول ارلیشِ زیستمحیطگرا با هم
شرط بستند .ارلیش مدعی بود که جهان بیش از حد آلوده شده است و داریم منابع را
تمام میکنیم ،تأمین غذا دارد سخت میشود و در حال حرکت به سوی فاجعه هستیم.
جولیان سیمون ادعای پاول ارلیش را رد کرد .جولیان سیمون شرط بست که در 10
سال آینده خواهیم دید که قیمت کاالهای اساسی از قیمتهای کنونی پایینتر آمده و
این بدان معناست که هیچ مشکلی اساسی در خصوص کمیابی منابع طبیعی وجود
ندارد .ارلیش شرط را پذیرفت و ده سال بعد آنها قیمت کاالها را بررسی کردند و
جولیان سیمون برنده شد.
از آن زمان به این سو برخی مدعی شدهاند که ارلیش شرط را باخت چون 1970
سال خوبی برای شرطبندی نبود .به بیان دیگر ،اگر شما شرط را زمانی ببندید که
قیمت کاالها باالست به احتمال قوی دههی بعد قیمتها پایین میآیند .اگر وقتی که
شرط بستید قیمت کاالها پایین بود عکس این اتفاق میافتاد .بنابراین اگر شما شرط
را در  1980میبستید قیمت کاالهای اساسی بین سالهای  1980و  1990ارلیش را
برنده میکردند .این پرسش که «آیا ما در یک وضعیت خطیر زیستمحیطی هستیم یا
خیر؟» مدتهاست که مطرح است .برخی کورنوپیاباورند یعنی فکر میکنند که ظرفیت
محیطزیست در جذب خرابکاریهای آدمیان نامحدود است ،برخی هم هوادار سناریوی
آخرالزمانیاند .اینها معتقدند کار از کار گذشته است .شرطبندی مالتوسی هم هست
که  200سال پیش بر سر این بسته شد که نرخهای مرکب رشد جمعیت جهانی الجرم
به محدویتهای منابع طبیعی برمیخورد و ما شاهد فقر و قحطی و نیز تباهی اجتماعی،
خشونت و جنگ خواهیم بود.
همهی این دعاوی سالها مورد بحث و جدل بودهاند .من همواره معتقد بودهام که
مسائل زیستمحیطی را باید جدی گرفت اما به سناریوها و بینشهای آخرالزمانی
مشکوک بودم .با این حال وقتی دیدیم که غلظت کربن به رقم بیسابقهی  400واحد
در میلیون رسیده است ،درحالیکه باالترین میزان غلظت کربن دیاکسید در طول
1. Julian Simon
2. Paul Ehrlich
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 800هزار سال  300واحد در میلیون بوده است نگاهم از اساس تغییر کرد .معنای 400
میلیون واحد در میلیون این است که میزان انتشار کربن نیست که باید بدان توجه و
آن را کنترل کنیم بلکه ما باید به سطح مطلق غلظت گازهای گلخانهای موجود در جوّ
توجه کنیم .سطح کنونی گازهای گلخانهای هیچ شک و تردیدی دربارهی تشدید
خشکشدگی ،افزایش سریع دمای هوا در مقیاس جهانی ،باالآمدن سریع سطح آب
دریاها ،افزایش تناوب الگوهای آبوهواییِ شدید و غیره برجای نمیگذارد .این نشان
میدهد که سیاست کنترل میزان انتشار کربن را که این روزها نقل محافل است باید
تغییر داد.
مشکل فوری˙ کاهش غلظتهایِ از پیش موجود گازهای گلخانهای (متان و کربن
دیاکسید) است .من در مقالهی سندروم رشد دربارهی تفاوت میان اندیشیدن به جهان
بر اساس میزان تغییر با اندیشیدن به جهان بر اساس تودههای مطلق تغییر صحبت
کردم .به موردی اشاره کردم که در آن ،میزان تغییر بسیار باال برای یک سطح بسیار
پایینِ آغازین پیامدهایش بسیار اندک میشد .اما اگر شما یک تودهی بسیار بزرگ
داشته باشید در آن صورت میزان کوچک تغییر میتواند منجر به افزایشی شدید در آن
توده شود.
اما تودهی کربن دیاکسید موجود در فضا چرا افزایش یافت؟ دادهها نشان میدهد
که یکی از علل این افزایش توسعهی چین پس از  2000بوده است .توسعهی چین
مستلزم توسعهی زیرساختها در مقیاسی گسترده بود .به نظرم نمودار مصرف سیمان
در چین را به خوبی گویا همه چیز است .مصرف سیمان در چین چنان افزایش یافت
که این کشور ظرف دو سال و نیم  45درصد بیش از کل سیمانی که ایاالت متحد در
طول  100مصرف کرده بود را مصرف کرد .از دههی  1990به این سو چین با سرعت
بسیار زیادی در حال توسعه بوده است اما این روند در بحران  2007-8بسیار پرشتابتر
شد زیرا بازار صادرات چین (یعنی ایاالت متحد) خواب رفته بود و به همین دلیل چین
مجبور شد برنامهی توسعهی زیرساختهایش را که در بزرگی در دنیا بینظیر بود را
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جایگزین بازار مصرف ایاالت متحد کند .درحالیکه دنیا آمادهی ریاضت میشد چین به
1

استقبال گسترشگرایی رفت.
پیشتر گفتم که چین در  2007-8با اجرای پروژهی توسعهی زیرساختهایش در
مقیاسی گسترده ،سرمایهداری جهانی را از سقوط نجات داد .چین به نیت نجات
سرمایهداری جهانی این کار را نکرد بلکه برای جذب نیروی کار مازادی که بر اثر سقوط
صنایع صادراتی پدید آمده بود این کار را کرد .بنابراین چین سرمایهداری جهانی را به
هزینهی افزایش انتشار گازهای گلخانهای نجات داد .علت جهش سطح دیاکسید کربن
به بیش از  400واحد در میلیون تاحدودی این است .اما چین تنها کشوری نبود که
این راه را رفت .اگر شما به گسترشگراییِ ترکیه و برزیل در این سالها نگاه کنید
میبینید که چیزهایی مشابهی در پاسخ به سقوط  2007-08اتفاق افتاده است و منجر
به انتشار شدید گازهای گلخانهای شده است.
اولین استلزام این است که ما نمیتوانیم بحث را به کنترل میزانهای تغییر محدود
کنیم بلکه باید اهمیت تودهی از پیش موجود را دریابیم .ما باید به این فکر کنیم که
چطور میتوانیم کربن دیاکسید را تا جایی که میتوانیم از جوّ خارج کنیم .بخشی از
این کار را طبیعت از راه جذب دیاکسید کربن در اقیانوسها انجام میدهد .صدفداران
این دیاکسید کربن را در اقیانوسها به صدف تبدیل میکنند و الی آخر .این راهی
طبیعی برای جذب کربن است .اما ما باید روشهایی برای جذب کربن از راه کشاورزی
پیدا کنیم .ریشهی مشکالت جهان معاصر آزادشدن کربنهای نهفته در زیر زمین است،
انرژی که در طول سدههای متمادی در دورههای پیشین ذخیره شده است .اگر
میخواهیم به جهان  300واحد در میلیون کربن بازگردیم باید کربنی را که از زیر زمین
استخراج میکنیم دوباره به زیر زمین برگردانیم .این کار را اساساً پوشش گیاهی و
تاحدی سختپوستان انجام میدهند .ما تمام آن انرژی ذخیرهشده را از زیرزمین بیرون
کشیدهایم و اکنون رها کردهایم .ما باید بهجد به این بیندیشیم که چطور  400واحد

1. expansionism
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در میلیون کربن را به سطح  300واحد در میلیون بازگردانیم و تنها راه این است که
کربن دیاکسید را از جو بیرون بکشیم و به زیرزمین بازگردانیم.
خب یکی از راهها بازجنگلکاری است .اما بازجنگلکاری فقط جنگلهای تازه
رشدکرده نیست .بازجنگلکاری در مقیاس جهانی ،مقدار کربن دیاکسید موجود در
جو را کاهش میدهد .طرحهایی برای بازجنگلکاری وجود دارد و در نیمکرهی شمالی
شاهد افزایش خالص پوشش جنگلی هستیم .جنگلهای بارانی حارهای در آمازون،
1

2

سوماترا  ،بورنئو در افریقا که تاراج شدهاند بهشدت در خطرند .جنگلزدایی در آمازون
و در جنوب شرق آسیا بیوقفه تشدید شده است .بولسونارو همان دونالد ترامپ برزیل
است .او به این تغییرات آبوهواهی مزخرف باور ندارد .برزیلیها واقعاً دارند جنگلهای
آمازون را با شدت بیشتری تخریب میکنند تا زمین الزم برای کاشت سویا ،گاوداری
و  ...داشته باشند .بنابراین تالش برای محافظت از جنگلهای بارانی حارهای و
بازجنگلکاری عرصهی بسیار مهمی برای کنش سیاسی است.
گزینهی دیگر ــ البته من در آن صاحبنظر نیستم و تازگیها با آن آشنا شدم،
بنابراین میتوانید بروید دربارهاش تحقیق کنید ــ این است :شکلهایی از کشاورزی
هست که کربن را جذب میکنند و آن را به زیرزمین بازمیگردانند .خب شما میتواند
کربن را  6اینچ زیرزمین دفن کنید اما اگر عمیقتر شخم بزنید در آن صورت کربن
دوباره آزاد میشود .بنابراین به نظر میرسد تکنولوژی کشاورزی و تکنیکهای
کشاورزی باید بهطور اساسیتری دگرگون شوند .اما محصوالتی هم هستند که کربن
دیاکسید را  6اینچ زیر زمین میبرند ،آنها درواقع کربن را زیرزمین میبرند و این
بدان معناست که سیستمی از ریشههای عمیق هست که کربن را جذب میکند و آن
را به عمق میبرد .اگر محصوالتی از این نوع را پرورش دهیم در آن صورت میتوانیم
فرایند بیرون کشیدن کرن دیاکسید از جو و بازگرداندن آن به زیر زمین را آغاز کنیم.
این یک امکان بسیار مهم است .اما چطور میتوانیم کشاورزان را تشویق به این کار
کنیم؟ و این چه تأثیراتی بر کشاورزی خواهد داشت؟ در اینجا نشانهای از امید هست.
1. Sumatra
2. Borneo
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در اتحادیهی اروپا و نیز در ایاالت متحد ،طرحهایی هست که به کشاورزان پول میدهند
تا هرچیزی نکارند زیرا مازاد محصوالت کشاورزی وجود دارد .این بدان معناست که
برخی زمینها دیگر نباید کشت شوند .خب ،به جای آنکه به کشاورزان پول دهیم تا
چیزی نکارند چرا به آنها پول ندهیم تا محصوالتی را بکارند که کربن دیاکسید را به
زمین بازمیگردانند؟ اما چقدر باید کاشت تا سطح دیاکسید کربن در اتمسفر از 400
به  300برسد؟ پاسخ را نمیدانم اما اینها تکنیکها و تکنولوژیهاییاند که باید به
خدمت گرفته شوند .با توجه به تولید گازهای گلخانهای ما باید با جدیت به این
بیندشیدم که چطور دی اکسید کربن را از اتمسفر خارج کنیم و آن را دوباره جای
اصلیاش یعنی زیر زمین بازگردانیم .راه آیندهنگرانه دیگر طراحی و ساخت ماشینهای
عظیم استخراج کربن است که کربن را زیر زمین دفن کنند.
دیدن نمودار تغییرات غلظت کربن دیاکسید در  800هزار سال پیش اینگونه همه
چیز را در جهانبینیام تغییر داد .مسألهی تغییرات آبوهوایی از چیزی که من فکر
میکردم که با تکنیکهای معمول و مداخالت عاقالنه قابل مدیریت است به چیزی
رسید که مستلزم دگرگونی ریشهایِ تمام روشهای تفکر ،تمام روشهای انجام کارها
و شیوهی زندگی است .نه تنها باید مصرف سوختهای فسیلی و میزان انتشار کربن را
بهطور چشمگیری کاهش دهیم بلکه باید بهطور جدیتر به راههایی برای خارج کردن
کربن دیاکسید از اتمفسر و بازگردان آن به جای خودش یعنی زیر زمین بیندیشیم.
ما باید بهطور جدیتر به مشکل تغییر آبوهوا و انتشار کربن دیاکسید بیندیشیم.
باید بهطور جدیتر به روشهای کنترل و مهار افزایش مداوم انتشار گازهای گلخانهای
بهویژه در چین و در بازارهای نوپا در سراسر جهان بیندیشیم .اما وقتی دولتهای ایاالت
متحد ،بریتانیا یا اروپا به این کشورها میگویند که «شما نباید این کار را بکنید» آنها
بهدرستی پاسخ میدهند که « 100سال است که این کار را اینقدر کردید تا به منزلت
کنونیتان دست یافتید پس چرا ما نباید همین کار را برای  100سال آینده انجام
دهیم؟» کربنی که هند ،چین ،برزیل و ترکیه تولید میکنند مدام در حال افزایش بوده
است .ما باید راهی بیابیم برای ایجاد توسعهی اقتصادی بدون افزایش شدت کربن و
مصرف روزافزون سوختهای فسیلی.

انتشار دیاکسید کربن و تغییرات آبوهوایی

در اینجا یک مسألهی فوری هست که باید در تفکر و روالهای اقتصادی وسیاسی
بدان پرداخت .اما توجه کنید که در پس همهی اینها یک مشکل بزرگ نهفته و آن
انباشت سرمایه است .با این همه این نیروی پیشبرندهی انباشت سرمایه در چین بود
که توسعه را به همان روشی ایجاب کرد که آنها در پیش گرفتند .خب با توجه به این
که چین و بازارهای نوپا از راه ورود به گسترش افراطی که منجر به افزایش شدید انتشار
گازهای گلخانهای شد سرمایهداری جهانی را از منجالب  2007-8عمدتاً بیرون کشیدند
بنابراین میتوان گفت که ما با وضعیتی مواجهایم که در آن ،بقای سرمایهداری در گروی
تداوم پروژهی گسترشگرایانه در تمام این کشورها به هزینهی انتشارِ شدیدتر کربن
دی اکسید است .اما باید تأکید کنم که مشکل˙ غلظتِ از پیش موجود کربن دیاکسید
است .جامعهی جهانی باید هرچه زودتر به این مشکل بپردازد و این در گروی به چالش
کشیدن نیروی پیشبرندهای است که در پس این مشکل نهفته است :نرخهای بیپایان
و مرکب انباشت سرمایه.
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 .1پزشک متخصص بیماریهای عفونی و پژوهشگر اجتماعی

بیماریهای عالمگیر در برهههای دگرگونی تاریخی

در بحث حاضر تزی که دربارهی رابطهی بیماریهای عالمگیر و تحوالت تاریخی
1

ارائه خواهم کرد به این صورت است :پاندومیهای عفونی در بستر تغییرات ویژهی
تاریخی ظاهر شدهاند و به نوبهی خود نهتنها آن دگرگونیهای سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی را گسترش داده بلکه به آنها جهت نوین میبخشند.
قبل از آغاز بحث شاید بد نباشد نگاهی به موجودات میکروسکوپی در جهانمان
بیندازیم و جایگاه عظیمی که این موجودات ،چه به لحاظ حجم و تعداد و چه به لحاظ
تنوعشان در جهان ما تصرف کردهاند بشناسیم .در این صحبت ،من تنها به دو گروه از
موجودات میکروسکوپی اشاره دارم :ویروسها و باکتریها (میکروبها).
ابتدا چند یادآوری مهم :نخست اینکه ویژگی ویروسها این است که قادر نیستند
بهتنهایی زندگی مستقل داشته و نیاز به یک میزبان دارند .دیگر موجودات زندهی دنیا،
اعم از تکسلولیها یا آنهایی که مثل انسان پیچیدهترند ،با خود ویروسهای متعددی
حمل میکنند .اگر توجه کنیم که اگر هر موجود دیگری (و ازجمله باکتریها) حتی
یک ویروس ویژه با خود حمل کنند ،تنوع ویروسها حداقل مساوی با جمع تمام
موجودات سلولی خواهد بود .حجم بیولوژیک آنها را میتوانم به این صورت ترسیم کنم
که اگر تمام ویروسهای سیارهی ما را به صورت زنجیر به هم متصل کنیم ،درازایی
خواهد داشت که یک اشعهی نور  200سال طول خواهد کشید تا یک سر این زنجیر را
تا انتهایش طی کند ،یعنی ،این زنجیر ویروسی از کهکشان ما فراتر میرود.
نکتهی بعد اینکه ،باکتریها نیز هم از لحاظ حجم و هم از تنوع همانند ویروسها
جایگاه ویژهای دارند .بهطور مثال بدن تکتک ما حامل نهتنها انواع باکتریهاست بلکه
تعداد آنها کم و بیش مساوی است با مجموع تمام سلولهای بدنمان.
حال اگر یک ویروس یا باکتری قادر باشد وارد بدن یک انسان شود و در این محیط
جدید زندگی کند ،خواه موجب بیماری شود و خواه با بدن انسان همزیستی

 .1متن سخنرانی ارائهشده در وبینار نشریهی کریتیک با عنوان «کرونا و نظام سرمایهداری جهانی» به تاریخ 21
مهرماه 1400
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مسالمتآمیز داشته باشد ،ما شاهد یک رابطهی بیولوژیک میان موجود میکروسکوپی و
انسان هستیم .اگر اکنون این ویروس یا باکتری قادر باشد از این انسان به انسان دیگر
منتقل شود به یک اپیدمی منجر شود ،یا در صورت انتقال از یک منطقه به منطقهی
دیگر ،جهانی شده و به پاندومی (عالمگیری) تبدیل شود ،ما نهفقط شاهد یک رابطهی
بیولوژیک بلکه یک رابطهی اجتماعی هستیم .به بیانی دیگر ،این انسان است که
اپیدمی و پاندومی میسازد .پاندومیها بازتاب رابطهی اجتماعی در یک برههی
تاریخیاند که متقابالً این روابط را دگرگون میکنند.
در بحث امروز پنج پاندومی مهم در تاریخ بشر را بهاختصار بررسی میکنیم :دو
پاندومی که میکروب طاعون در آغاز و پایان قرون وسطی آنرا بهبار آورد .بعد پاندومی
آنفوالنزای اسپانیایی است که این ویروس در اواخر جنگ اول جهانی باعث شد .سپس،
شیوع بیماری ایدز در سالهای پایانی قرن و همزمان با گسترش جهانگستری
نولیبرالی .در خاتمه نگاهی گذرا داریم به ریشههای پاندومی کرونایی (کووید )19-که
هنوز هم ادامه دارد.
***
طاعون
میکروب (باکتری) طاعون ( )Yesenia pestisاز طریق کک موش به انسان و از
انسان به انسانی دیگر منتقل شده و باعث دو نوع بیماری طاعون ،هر دو بهشدت کشنده،
میشود .این میکروب سگ و گربه را نیز مبتال میکند.
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پاندومی ژوستینیان Justinian
الزم است بازگردیم به سال  541میالدی .لشکرهای امپراتور روم شرقی،
ژوستینیان ،در شمال آفریقا و خاورمیانه میجنگیدند .در غرب ژوستینیان میکوشید
سرزمینهای روم غربی و شرقی را دوباره یکی کند.
در ایران خسرو اول انوشیروان ساسانی کشوری درهمریخته و آشفته را به ارث برده
بود .دوران شورش مزدکیان است .انوشیروان در همان آغاز سلطنتش دویست هزار
مزدکی را قتلعام میکند .در پی آن طی یک رشته کشورگشاییها در آسیای مرکزی،
یمن ،آسیای صغیر ،قفقاز و علیه ژوستینیان ،ارتش او بخش بزرگی از آسیا ،آفریقا را به
زیر سلطهی خود درمیآورد .صرفنظر از این که آیا طاعون در قرقیزستان شروع شد یا
شمال آفریقا ،این حرکت ارتشها بود که باکتری طاعون را در پهنهی جغرافیایی وسیعی
گستراند و از یکسو شمال و غرب اروپا ،از سوی دیگر شمال آفریقا و حبشه و سرتاسر
قلمروی انوشیروان را فراگرفت.
نتیجه این که:
در غرب ،روم غربی برای همیشه از بین رفت ،و در اروپا کشتار وسیع طاعون هشت
سال قحطی و دگرگونی سیستم کشاورزی را در پی داشت و انتقال به فئودالیسم را
بهدنبال داشت .کشاورزی گردشی که زمینی را سال اول گندم میکارند ،سال دوم جو،
لوبیا یا محصولی مشابه میکارند و سال سوم زمین را آیش میکنند (شخم زده ولی
محصول نمیکارند) رایج میشود .دهقان تبدیل به سرف میشود و به زمین وابسته.
در ایران دولت مرکزی ساسانی متمرکز میشود .با درهم شکستن زمینداران کالن
طبقهی جدید دهقانان ،که در واقع اشرافیت دونپایه بودند ،به سه طبقهی قبلی
(روحانیون زرتشتی ،اشراف و عامیون) اضافه میشود .در شمال کشور جادهی ابریشم
گشایش مییابد .بیثباتیهای سالهای بعد و به مخاطره افتادن این جاده راه را برای
بازرگانان عرب باز میکند تا تجارت شرق و غرب را زیر پرچم اسالم از شرق آسیا تا
شمال افریقا و اروپا به دست گیرند.
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پاندومی مرگ سیاه Black Death
سال  1346میالدی است .تجارت دریای مدیترانه بهدست تجار شهر-دولتهایی
چون ونیز و ژنوا است .کشتیها از شمال آفریقا گندم و سایر تولیدات کشاورزی را همراه
با موش و ککش و طاعون به بنادر اروپا و شرق مدیترانه وارد میکنند .طاعون بهسرعت
همهگیر میشود.
در آسیا میدانیم از ساحل مدیترانه به شرق سرایت میکند .مورخان از کشتار
گستردهای در قاهره و شمال آفریقا از یک سو ،و شهرهای اصلی سوریه و ساحل شرقی
مدیترانه صحبت میکنند .فالت ایران در ان زمان زیر سلطهی ایلخانیان است .طاعون
در آنجا نیز با مرگومیر باالیی همراه است ،اما از این کشتار آماری در اختیار نیست.
در چین لشکر مغول طاعون را همهگیر میکند.
در اروپا یکچهارم تا یکسوم جمعیت از بین میرود .جمعیت به کمتر از  60سال
قبل تقلیل مییابد و تا اواسط قرن  16به سطوح قبلی باز نمیگردد .یکدهم روستاها
نیز برای همیشه متروک میشوند.
نتیجه این که:
 .1قیمت زمین پایین آمده و فئودالها ،یعنی زمینداران بزرگ تضعیف شدند.
 .2در مقابل بخشی از تجار که کمتر خسارت دیده بودند زمینهای ارزان را خریده
و به جرگهی زمینداران پیوستند.
 .3با درهمریختن سیستم سرفداری نیروی کار آزاد شد ،و با کمبود نیروی کار
دستمزدها موقتاً باال رفت.
 .4سرمایهی تجاری که در این دوره تقویت شده بود در صنایع سنتی و نوین
سرمایهگذاری کرد .بهعنوان مثال در جنوب آلمان ،که در این دوران به یکی از مناطق
صنعتی جدید تبدیل شد ،یک خانوادهی تجاری که در سابق تجارت کتان میکردند
تولید کتان را هم در دست گرفتند و بهسرعت به یکی از ثروتمندترین سرمایهداران
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اروپا تبدیل شدند .یا مثالً در ایتالیا بهجای واردات ابریشم ،تولید ابریشم در منطقه پا
گرفت.
 .5باال رفتن دستمزدها ابتکار در تولید و اختراعات جدید که نیاز به نیروی کار را
کمتر میکنند تشویق کرد.
 .6سیستم بانکی بهشدت گسترش یافت و بانکداران کالنی چون خانوادهی مدیچی
 Mediciدر فلورانس نفوذ جهانی پیدا کردند.
 .7سرمایهداران بزرگ در کنار اشرافیت فئودال در دولت سهیم شدند و پابهپای این
تحوالت دولت مرکزی تقویت شد و قدرت مالیاتستانیاش باال رفت.
 .8این تحوالت روند روابط سرمایهداری را که در یکی دو قرن گذشته در درون
فئودالیسم نطفه گذاشته بود بهطور تصاعدی سرعت بخشید و گسترش داد و بهتدریج
سرمایهداری ،بهخصوص در اروپای غربی ،به نظام غالب تبدیل شد.
بنابراین پاندومی طاعون ،هم در پیدایش هم در فروپاشی فئودالیسم نقش ویژهای
ایفا کرد.
پاندومی آنفلوانزای اسپانیولی
سال  1918میالدیست .جنگ اول جهانی تمام شده ،در روسیه بلشویکها در
انقالب پیروز شدهاند .گرسنگی سرتاسر اروپا را دربر گرفته .وضعیت اجتماعی همه جا
درهم ریخته .ارتش امریکا سال قبل به کمک متفقین آمده و با خود ویروس آنفلوانزای
جدیدی آورد و ارتشهایی که به کشورهای خود بازمیگشتند و مردمی که جنگ آنها
را آواره کرده بود ،این ویروس را به تمام اروپا و در پی آن به قارههای دیگر منتقل
کردند .پاندومی بهسرعت جهانی شد 50 .تا  100میلیون تلفات داد .خیلی بیش از
تلفات جنگ .اروپا نیم تا یکونیم درصد جمعیتش را بر اثر آنفلوانزا از دست داد .تلفات
در هند  5درصد جمعیت و در ایران  8الی  20درصد جمعیت بود .تمام این اعداد،
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بهخصوص ارقام ایران تخمینی است .رقم واقعی اما نباید خیلی متفاوت بوده باشد و به
هر صورت که نگاه کنیم کشتار عظیمی رخ داد.
این ویروس جدید از کجا آمد و چرا به این اندازه کشنده بود؟ پاسخ به این سؤال
هنوز خیلی روشن نیست .ویروس آنفلوانزای اسپانیولی (به این جهت به اسپانیا نسبت
داده شده که اولین بار در این کشور گزارش شد) آنفوالنزای  H1N1است که باعث
چندین اپیدمی و پاندومی شده است .بهنظر میرسد که منشاء گونهی ویروس

H1N1

که بعد از جنگ جهانی اول عالمگیرشد ،سربازان امریکایی بودند که سال  1917به
کمک متفقین آمدند و ویروس آنفلوانزا را با خود آوردند که بهسرعت جهانی شد .منتها
قدرت کشندگی آن در پاندومی  1918به چند دلیل از آنفوالنزای موسمی که همهی
ما با آن آشنایی داریم بهمراتب باالتر بود .یکی از دالیل را شاید باید در عوارض جانبی
جنگ چون قحطی و گرسنگی و بیماریهای همراه جنگ (مانند تیفوس و حصبه و وبا
که بهطور گستردهای میان سربازان شیوع داشت) و همچنین در تراکم جمعیت دید .به
هر دلیل ،آنفوالنزای  H1N1اسپانیولی حدود  3درصد مبتالیان را میکشت .مقایسه
کنید با مرگومیر کمتر از یک در ده هزار آنفوالنزای موسمی .ژنهای این ویروس
ترکیبی است از ژنهای آنفوالنزای خوک و آنفوالنزای پرنده .این بدان معنی است که
زمانی در گذشته آنفوالنزای این دو حیوان همجوار شدند و با یکدیگر تبادل ژن کردند،
رویدادی که متخصصان ویروسها  recombinationنام دادند .این ویژگی به ویروس
آنفوالنزا انعطافپذیری ویژهای میدهد .ترکیب ژنهای آنفوالنزا در عین حال هشدار
میدهد چگونه تراکم و نزدیکی موجودات مختلف شرایط پیدایش گونههای جدید
ویروسهای نوین ،و امکان ظهور ویروس خطرناک ،را ایجاد میکنند.
پیآمدهای عالمگیری آنفلونزای اسپانیایی:
 .1اقتصاد امریکا که قبل از جنگ هم از اقتصاد اروپا پیشی گرفته بود ،بعد از جنگ
از اقتصاد اروپا که در نتیجهی ضربات جنگی و همچنین تفاوت مرگومیر ناشی از
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آنفوالنزا ضعیف شده بود بیشتر پیشی گرفت .در سالهای بعد از جنگ تولید ناخالص
ملی در اروپا  6درصد و در آمریکا  1درصد افت کرد.
 .2نابرابریهای اجتماعی در اروپا شدت گرفت و شاهد موجی از اعتصابات کارگری
و شورشهای گسترده شد .حتی سویس که در جنگ بیطرف مانده بود تا مرز جنگ
داخلی پیش رفت .بهطور مثال ،در آلمان و مجارستان شورش به ایجاد حکومتهای
شورایی انجامید که دولتها با خون آن را درهم شکستند.
 .3در آسیا جنبشهای ضد استعماری و ضد امپریالیستی رشد کردند .در هند که
 5درصد جمعیت خود را بهخاطر آنفلوانزا از دست داده بود ،شورشهایی در پی آمد که
بهطور خونین سرکوب شده بودند ،کنگرهی ملی هند که تا آن زمان برای رفرم در
سیستم استعماری مبارزه میکرد خواهان استقالل شد.
 .4در ایران پاندومی و قحطی بزرگی که بهدنبال داشت بخش بزرگی از جمعیت را
از بین برد .چنین کشتار عظیمی به روابط ارباب  -رعیتی لطمهی بزرگی زده و راه را
برای استقرار پروژهی دولت نوین رضا شاهی هموار کرد.
ویروس  HIVو ایدز
شواهد موجود نشان میدهند که ویروس  HIVکه در شامپانزهها همزیستی
بیآزاری دارند در حدود اوایل قرن بیستم میالدی در جنوب شرقی کشور کامرون وارد
انسان شدند .نحوهی این انتقال به احتمال زیاد کشتن شامپانزه به قصد خوردن بود،
که برای آنانی که زندگی بخورونمیری در حاشیهی جنگل دارند معمولی است .این
ویروس که از طریق درهم ریختن خون دو انسان ،آمیزش جنسی یا از مادر به نطفهی
درونِ رحم او منتقل میشود ،سالها در همان دهکدههای پراکنده میان خانوادهها
میگشت و بیماری کشندهای ایجاد میکرد که در همان محیطهای محدود ناشناخته
محصور شده بود .اما ،چطور شد که همین ویروس سالهای آخر همین قرن جهانی
شده و تا به امروز بیش از  70میلیون مبتال و  35میلیون تلفات داشته است؟
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بستر این گسترش تصاعدی تحوالتی است که زیر چتر جهانیشدن نولیبرالی
سرمایهداری جهانی رقم میخورند :برداشتن هر نوع کنترل روی حرکت نیروی کار ،هر
نوع کنترل روی حرکت پول ،خصوصیکردن تولید و برداشتن کنترلهای دولتی و موانع
قانونی گسترش بیمحابای تولید و استخراج معادن.
گسترش این ویروس از دهکدههای پراکنده و دور از شهر کامرون به بقیهی آفریقا
و سرتاسر دنیا دنبال میکنیم.
اولین بار که ویرس اچایوی شناسایی شد در یک مهندس بلژیکی بود که در معادن
کنگو کار میکرد و از بیماری نا شناختهای در سال  1953مرده بود .بدین ترتیب
ویروس  HIVدر همین سالها از کامرون به کنگو رسیده بود .کشتیرانی در رودخانهی
کنگو چند سالی بود که راه افتاده بود و همراه با راهآهنِ کشیده شده و جادهسازی راه
را برای حرکت کارگران از مناطق دیگر ،ازجمله کامرون ،برای کار در معادن کنگو هموار
کرده بود .این سالها آغاز بهرهبرداری از منابع طبیعی و معادن وسیع افریقا بود؛ ذخایر
بکری که سرتاسر قاره را برای چپاول سرمایهداری جهانی آماده میکرد :معادن مس،
طال ،الماس ،آهن ،فلزهای کمیاب ،و...
دو تا سه دهه بعد ویروس  HIVرا کجا مییابیم؟
 در کارگران معادن که در خوابگاههای تکجنسیتی ماهها دور از خانوادهی خودزندگی میکنند و نیازهای جنسیشان را زنانی که فقر به تنفروشی کشانده بود فراهم
میکند .بهعنوان مثال در این زمان در آفریقای جنوبی نیم میلیون کارگر معادن در
خوابگاه تکجنسیتی زیسته و اجازه نداشتند خانوادهی خود را بیاورند .نتیجه این که
هفتهها و ماهها از خانواده دور بودند .در ساحل عاج یکچهارم نیروی کار مهاجر بود.
بعضی جاها ،مانند یکی از مزارع صنعتی با  2000کارگر مهاجر ،روز دستمزد ،خود
کارفرمایان زنان تنفروش را با اتوبوس به مزارع میآوردند ،و طبعاً سهمی از دریافتهای
آنان را هم برای خود بر میداشتند .هر کدام از این زنان بهطور متوسط در این دو روز
با  25مرد همآمیزی داشتند.
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 در زنانی که خانوادهشان بخاطر مهاجرت مردان در هم ریخته بود و در نبود کارو نابود شدن همان ایمنیهای ناچیز دولتی ،به فالکت کشانده شده و تنها راه درآمدی
که بتوانند نانی روی سفرهی کودکانشان بگذارند فروش تنها دارایی خود ،یعنی بدنشان
است.
 در رانندگان کامیون که مواد استخراج شده را از طریق شاهراهای اصلی به بنادربرای انتقال به کشورهای اروپا ،آسیا یا امریکا حمل میکردند و سر راه خود در
دهکدههای کنار جاده با زنانی که به دالیل باال ناگزیر به تنفروشی شدهاند نزدیکی
میکنند .شیوع ابتال به  HIVدر دهات مجاور طوری بود که هر اندازه که این ده از جاده
دورتر بود شیوع  HIVکمتر میشد.
 در زنان تنفروش ،مشتریهایشان و خانوادهی نزدیک آنها در آسیای شرقی؛ آنجاکه توریسم سکس رواج داشت چون تایلند.
 در معتادان به مواد مخدر در آسیای شرقی ،و بعد از فروپاشی اردوگاه شوروی دراروپای شرقی ،که با شریک شدن در استفاده از سرنگ آلوده ،ویروس  HIVرا گسترش
میدهند.
در اینجا جا دارد از قاچاق جهانی مواد مخدر و انسان ،که این نیز از محصوالت
جهانیسازی نولیبرالی است یادی بکنیم چرا که شناور شدن پول در کنار شناور شدن
نیروی کار از ویژگیهای آن است.
برای ترسیم وسعت نیروی کار شناور تنها الزم است توجه کنیم که سال گذشته
 280میلیون انسان خارج از زادگاهشان زندگی میکردند .همینطور رشد نقدینگی و
بهویژه نقدینگی شناور (به معنی پولی که سرمایه گذاری نشده) که به طور بادکنکی از
 2تریلیون دالر در سال  1980به  600الی  2000تریلیون در سال  2020افزایش یافت.
در البهالی این پولی که بیمانع از کشوری به کشور دیگر در حرکت است میلیاردها
پولی که از قاچاق مواد مخدر یا قاچاق انسان حاصل میشود بهراحتی شستشو میشود.
امروزه به گزارش سازمان ملل 21 ،میلیون زن و مرد و بچه قاچاق شده و در حالت
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بردگی بهسر میبرند و سهم تجارت قاچاق انسان و مواد مخدر در کل تجارت جهانی 3
تا  5درصد تخمین زده میشود.
پیآمدها:
توجه خواننده را به دو رویداد جلب میکنم .زمانی که درمان بیماری  HIVایدز
کشف و مشخص شد که این درمان نهتنها عمر فرد مبتال به این ویروس را طبیعی
میکند ،بلکه از انتقال ویروس از فرد مبتال به دیگران هم جلوگیری میکند .به زبان
دیگر نهتنها اثر مستقیم روی آیندهی سالمتی فرد دارد بلکه اپیدمیولوژی ویروس ،یعنی
واگیری و گسترش جهانی آن را هم مهار میکند .دولتهای تولیدکنندهی دارو به فشار
کنشگران از پایین ،که خواهان آزاد شدن تولید دارو و برداشتن حق امتیاز  Patentاز
شرکتهای دارویی بودند ،تن دادند .در تنیجه ،با تولید داروهای  HIVایدز توسط
کشورهایی چون هند و افریقای جنوبی بهای دارو بهشدت پایین آمد .از آن زمان تحقیق
روی داروهای مهمی چون داروی هپاتیت  ،Cکه آن نیز عفونتی جهانیست ،و واکسنها،
ازجمله واکسن کووید ،بیش از گذشته در دانشگاهها و یا بنگاههای دولتی انجام میشوند.
اما ،حاصل این پژوهشها ،در صورت موفقیت ،برای تولید به بخش خصوصی واگذار
میشود .یعنی تحقیق از محل کیسهی عمومی است و سود آن به جیب کمپانیهای
خصوصی میشود .امروزه کمتر درمان نوین و راهگشایی میتوانید نام ببرید که از این
فرایند مستثنی باشد.
دوم اشارهای دارم به تحوالت روانشناسی جامعه در دوران عالمگیری عفونتها که
تا سالهای بعد ادامه دارد .روانشناسی تودههایی که درگیر یک اپیدمی جهانگیر
هستند ترکیبی است از همدردی و بیاعتمادی .ما هم امروز این عکسالعمل را شاهدیم:
بیاعتمادی روی دیگر قبول ریسک و مخاطره است .این نوع برخورد را ما در دوران
ایدز دیدیم و هم اکنون نیز در بیاعتمادی جمعی به واکسن کووید و چرندیاتی که
بهطور روزمره در فضای مجازی در جریان است شاهدیم.
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جهان ما امروز از دیدگاه موجودات میکرسکوپی
جهان ما جهانیست در حال حرکت .هیچ موجود پستانداری به اندازهی انسان
متحرک نیست .امروز کاال ،تولید و انسان در جهانمان در حرکتاند .همه چیز به همه
چیز متصل است .نگاهی به وسایل حملونقل و ارتباطات بیندازیم :امروزه کرهی ما
بیش از صد میلیون کیلومتر جاده 1،2 ،میلیون کیلومتر ریل قطار ،صدها هزار کشتی،
و  5000فرودگاه که سال  2019بیش از  4،5میلیون مسافر حمل کردند دارد.
کشاورزی بهطور وسیعی صنعتی شده است .اگر فقط به تولید گوشت نظری داشته
باشیم (و یادمان باشد که ویروس آنفوالنزای اسپانیولی ترکیبی بود از ژنهای خوک و
پرنده) عظمت و گستردگی این صنعت را درمییابیم .امروزه نیمی از گوشت مصرفی در
مزارع صنعتی تولید میشود .تراکم حیوانات در این مزارع را میتوانیم با یک مثال
ترسیم کنیم :در سال  1967امریکا یک میلیون مزرعهی خوک داشت که در سال
 2005به کمتر از صد هزار مزرعه تقلیل یافت ،یعنی مزارع بزرگتر و متراکمتر شد .در
جهان ما اکنون  1،5میلیارد گاو 1 ،میلیارد خوک و  20میلیارد مرغ و جوجه تولید
میشوند .تراکم و همجواری حیوانات اهلی و حیوانات وحشی (چون موش و پرنده) ،که
گریزناپذیر است ،امکان تبادل موجودات میکروسکوپی میانشان را هم گریزناپذیر
میکند.
نکتهی بعدی تجاوز به طبیعت وحشی است .کاالییکردن طبیعت در ماهیت
سرمایهداریست و این نظام از روز اول به طبیعت چون کاال برای اخذ سود نگاه کرد.
منتها سرعت و گستردگی این تعرض در دوران ما ابعادی بیسابقه گرفته است .هیچ
گوشهای در دنیا نیست که از این تعرض مصون باشد ،از جنگلهای آمازون تا آفریقا و
آسیای شرقی و حتی قطب شمال .این تهاجم امکان تماس میان انسان و ویروسهایی
که تا به امروز با یکدیگر بیگانه بودند و انسان هیچ ایمنی نسبت به آن ندارد را بهشدت
افزایش میدهد.

692

693

محسن شهمنش

همانطور که در باال اشاره داشتم عصر ما عصر تحرک است .طبق آمار سازمان ملل
در سال  2019نزدیک به  33میلیون فرد از خانه و زندگی خود رانده شدند 10 .درصد
جمعیت جهان از مکانی به مکان دیگر کوچ کردهاند 280 .میلیون نفر در کشوری زندگی
میکنند که زادگاهشان نبوده است.
در اینجا باید فهرست جنگها (که طی صد سال گذشته اینجا و آنجا بهطور مداوم
و زنجیرهای ادامه داشته) ،نقش زائرین در انتقال بیماری واگیر ،و توریسم جهانی که
ابعاد بیسابقهای پیدا کرده اضافه کنیم تا چهرهی واقعی انسان متحرک ترسیم شود .بر
چنین بستریست که کووید 19-جهانی میشود.
کووید19-
پاندومی (عالمگیری) کنونی سومین ،و عالمگیرترین پاندومی است که این
خانوادهی ویروسها ،که زیر نام کرونا شناخته میشوند ،ایجاد کرده است .کووید 19-از
خفاش به انسان منتقل شده است .ویروسی که میلیونها انسان را آلوده کرده بیش از
 90درصد شباهت ژنتیک به ویروسی دارد که در خفاش نعل اسب Rhinolophus spp

زیست میکند .این که این ویروس از طریق حیوان سومی وارد جامعهی انسانی شده یا
بهخاطر سهلانگاری یا مسامحه از یک البراتوار در شهر ووهان به خارج سرایت کرده
بهنظر من سؤالی است فرعی که در بحث ما تفاوتی ایجاد نمیکند .آنچه مهم است
ویژگیهای کووید 19-یعنی سرعت عالمگیریاش است .توجه کنیم که اولین مورد
شناخته شده در ایران دوم بهمن  1398بود ،یعنی مدتی کوتاه بعد از گسترش آن در
ووهان ،در اوایل آبان ماه همان سال .سؤال این که چرا این ویروس آنقدر «موفق» بوده
است؟
راز موفقیت کووید 19-را در دو ویژگی آن میتوان جست :قدرت واگیری باال و
کشندگی نسبتاً پایین .در عالم همهگیریشناسی (اپیدمیولوژی) قدرت واگیری را با
رقم  Rاندازه میزنند – یعنی هر فرد مبتال به ویروس یا میکروب آن را به چند فرد
دیگر منتقل میکند .در اوایل همهگیری کووید 19-هر فرد مبتال بهطور متوسط 1،2
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تا  1،6نفر را آلوده میکرد .در دو سال گذشته کووید 19-دگرگونیهای زیادی کرده و
گونههای نوینی از آن ظاهر شدند ،که هر یک بیش از پیش قدرت واگیری دارند ،و
بهسرعت از گونههای قبلی سبقت گرفته و جایگزین آنها میشوند .رقم  Rگونهی دلتای
ویروس کرونا که اکنون جهانگیر شده  6است ،بدین معنی که فرد مبتال شش نفر
جدید را آلوده میکند .مشخص است که با قدرت واگیری بهشدت باالی گونهی دلتا
(که میشود با توان واگیری سرخک مقایسه کرد) تعجب ندارد که بهطور تصاعدی
عالمگیر شده است.
ویژگی دیگر این ویروس کشندگی نسبتاً پایین آن است .ویروسی موفق میشود که
قدرت واگیری باال و مرگومیر پایین داشته باشد .هر چه قدرت بیمار کردن و کشتن
یک ویروس باالتر باشد امکان شناسایی کردن و ایزوله کردن آن ویروس باالتر است.
کشندگی کووید در مجموع کمی کمتر از یک درصد است که این رقم بستگی به سن
بیمار دارد (در سنین باالتر از  60این رقم  3درصد و در سنین پایینتر از شصت 0.15
درصد است) که در مقایسه با آنفلوانزای موسمی (کشندگی =  0.001در صد) بسیار
باال است و کشتارجهانی کنونی را توضیح میدهد .منتها اگر کشندگی کووید 19-را با
توان کشندگی ویروسهایی چون ( SARSکه از خانوادهی کرونا است و در سال 2003
اولین پاندومی کرونا را باعث شد) و  10درصد مبتالیان را کشت ،یا ابوال  Ebolaکه
بیش از  80درصد مبتاالیان را میکشد مقایسه کنیم روشن میشود چرا این دو همهگیر
سارز و ابوال بهسرعت مهار شدند ،در حالی که کووید 19-هنوز در جهان جوالن میکند.
در اینجا ما از نابودی محیط زیست و رابطهی موجودات میکروسکوپی با تغییرات
محیط زیست که بیشک در کوچ حیوانات و تغییرات در رابطهی حیوانات و انسان تأثیر
دارند سخنی نداشتیم که خود مبحث مهم و تا اندازه زیادی مطالعه نشده است.
جمعبندی کنم .امیدوارم نشان داده باشم که عالمگیریهای عفونی ساختهی
انسان و زادهی روابط اجتماعی-اقتصادی-سیاسی ما است.
یک قرن پیشتر ،متفکر و انقالبی بزرگ ،رزا لوکزامبورگ ،گفت «در مقابل بشریت
دو راه وجود دارد :سوسیالیسم یا بربریت» .از دیدگاه من در این صد سال هیچگاه این
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پیشگویی به حقیقت نزدیکتر نبوده است .اما اگر بشود این «بربریت» را امروزی
بکنیم:
-

تا زمانی که طبیعت بهعنوان کاال دیده شود،

-

تا زمانی که تعرض به طبیعت و درهم شکستن بیمهار طبیعت ادامه دارد،

-

تا زمانی که نوع زندگی جمعیمان را بهطور رادیکال و بنیادی تغییر ندهیم،

میتوان پیشبینی کرد که این بربریت موردنظر روزا لوکزامبورگ از درون یک
سلسله عالمگیریهای عفونی جهانسوز پیش خواهد رفت که با پیروزی بخشی از
طبیعت بر انسان رقم خواهد خورد.

نقد اقتصاد سیاسی

چرخش مارکسیستی
در آزادی حیوانات؟
مصاحبه با دانیل وردینگ ،کریستین برنهولد و دیوید
مولر (اعضای اتحاد برای مارکسیسم و آزادی حیوانات)
ترجمهی کانال تلگرامی «ما حیوانات»

«قربانی شدن گاو هنگامی که کشتار میشود همیشه یکسان است _ ».کارل مارکس،
گروندریسه ،مجموعهی آثار  ،2۸ص .533تصویر توسط یکی از اعضای اتحاد ،مورد استفاده
در Antidot
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دانیل وردینگ ،کریستین برنهولد و دیوید مولر اعضای اتحاد برای مارکسیسم و
رهایی حیوانات هستند .این اتحاد یک انجمن سیاسی از گروههای مختلف رهایی
حیوانات است که مرکز آن در آلمان و سوئیس قرار دارد .اتحاد بهمنظور حمایت از
تحقیق ،نقد و بحث دربارهی ایدههای مارکسیسم بهدلیل تأثیر آنها بر مبارزه برای
رهایی حیوانات و کمک به رویکردی جدید برای جنبش عملی شکل گرفت .این اتحاد
 1۸تز دربارهی مارکسیسم و رهایی حیوانات را در اول ژانویه  2017منتشر کرد
[ 18تز توسط همین مترجم ترجمه شده است _ به اینجا رجوع کنید] .آنها بههمراه
دو عضو دیگر اتحاد با مایکل جان آداریو ،سردبیر  Animal Liberation Currentsگفتگو
کردند .این مصاحبه از طریق ایمیل بین نوامبر  2018و آوریل  2019انجام شده است.
تاریخچهی جنبشهای آزادی حیوانات در آلمان با جنبشهای
آزادیخواهانه در غرب همسویی روشنی دارد ،اما در چارچوب منحصربهفرد
فلسفهی آلمان و جامعهی آلمان نیز گسترش یافته است .همچنین به نظر
می رسد که کمی دیرتر از آمریکای شمالی و برخی دیگر از جنبشهای اروپایی
توسعه یافتهاند .ممکن است کمی دربارهی آن تاریخچه بگویید؟
تاریخچهی آنچه که میتوان آخرین موج جنبشهای حقوق حیوانات و آزادی
حیوانات در آلمان نامید ،از اواخر دههی  1980آغاز شد .این جنبشها در آن زمان
هنوز خود را بهعنوان رفاهگرایان حیوانات توصیف میکردند ،گرچه در واقع «رفاهگرا»
بهمعنای رفرمیستی (و بورژوایی) که امروز میبینیم نبودند .بحثهای سیاسی و نظری
در مورد این موضوعات تازه آغاز شده بود .بیشتر فعاالن دارای سابقهی آنارشیستی
مستقل یا وابستگی به حزب سبز بودند که در آغاز دههی  1980تأسیس شد .بر این
اساس ،مواضع آنها آمیزهای از فلسفهی اخالقی و رویکردهای «یکپارچگی ستم» بود.
آن زمان ،دوران سلطهی اقدام مستقیم بود .این جهتگیری ،از جمله ،منجر به اولین
1

دادگاه «ضدتروریسم» علیه فعاالن حیوانات در هامبورگ شد .تمام متهمان بیگناه

1. http://www.taz.de/!288185/
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شناخته شدند .شکاف بین رفاهگرایان و جریانات رادیکالتر خیلی زود رخ داد  -در پایان
دههی  1980و آغاز دههی .1990
اختالفات بین جنبش حقوق حیوانات و بخشهای چپ خودمختار منجر به درگیری
ایدئولوژیکی در «( Tierrechtswocheهفتهی حقوق حیوانات») در هامبورگ در سال
1

 1995شد .این امر منجر به جهتگیری مجددی در برخی از گروهبندیهای جنبش
شد .آن ها شروع به پرداختن به مباحث نظری و تدوین انتقادی از اشکال سیاستهای
خودمختار کردند که در آلمان غالب بودند .در اولین سالهای هزارهی جدید ،این
چرخش خود را در مواضع نظری جدید مبتنی بر نظریهی انتقادی سنتی آدورنو،
2

هورکهایمر و مارکوزه بیان کرد .بیرگیت موتریخ کتاب تأثیرگذار خود را در مورد
3

مسئلهی روابط انسان  -حیوان در کارهای وبر ،مارکس و مکتب فرانکفورت در سال
 2000منتشر کرد .در همان زمان ،اولین بستر برای فعالیتهای تبلیغاتی در سطح ملی
ایجاد شد( Offensive gegen die Pelzindustrie :تهاجم علیه صنعت خز) ،و اولین
4

سری از کارزارهای موفقیتآمیز علیه تجارت خز نیز آغاز شد .اندکی پس از آن،
نظریهپرداز و پروفسور منتقد یهودی  -اسرائیلی موشه زاکرمن به جریانهای رادیکال
جنبشهای آزادیخواهی و حقوق حیوانات کمک کرد تا میراث مکتب فرانکفورت را به
نفع سیاست آزادی حیوانات مورد بررسی قرار دهند.

1. https://al-archive.lnxnt.org/?p=377
 )2011 - 1959( - Birgit Mütherich .2جامعهشناس تأثیرگذار آلمانی که مسئلهی رابطهی انسان ـ حیوان
در جامعهشناسی وبر ،مارکس و مکتب فرانکفورت را نوشت.
https://www.tierrechtsgruppe-zh.ch/?p=1657
3. http://lit-verlag.ch/isbn/3-8258-4753-1
4. https://offensive-gegen-die-pelzindustrie.net/wordpress/
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مارکوزه و دیویس ،دانشگاه کالیفرنیا ،سندیگو196۸ ،
«طبیعت نیز در انتظار انقالب است»  -هربرت مارکوزه
«وگنبودن بخشی از دیدگاه انقالبی است» -آنجال دیویس

من بهخصوص به آنچه شما در گفتوگوی قبلی بهعنوان «روی آوردن به
مارکسیسم» در جنبش آزادی حیوانات آلمان ،تقریباً بین سالهای  2۰۰6تا
 2۰۰۸توصیف کردهاید ،عالقه مند هستم .آن چرخش در عمل چقدر مهم و
تأثیرگذار بود  -و آن چرخش را به چه چیزی نسبت میدهید؟
)( Tierrechts-Aktion Nord (TANکارزار حقوق حیوانات شمال) ،که
امروزه بهعنوان  _ Association Dawn( Assoziation Dämmerungانجمن
سپیدهدم) شناخته میشود ،در سال  2006کنگرهی مهمی را در هامبورگ با عنوان
1

«نرم کردن دل سنگی ابدیت» (عبارتی از آدورنو) ترتیب داد .آثار شرکتکنندگان این

 .1دربارهی کنگره مراجعه کنید به
http://www.tierrechts-aktion-nord.de/kongress/kongress.html

چرخش مارکسیستی در آزادی حیوانات؟

کنگره در کتابی با همین عنوان توسط روزنامهنگار و فعال قدیمی آزادی حیوانات سوزان
1

ویت استال منتشر شده است.
یکی از مشارکتکنندگان مارکو مائوریزی بود .مارکو فیلسوف ،موسیقیدان و
روشنفکر ایتالیایی فعال در زمینهی وسیعی از مطالعات انسانی  -حیوانی انتقادی است.
در سال  ،2005اندکی قبل از برگزاری کنگره ،نه تز در مورد گونهپرستی از او منتشر
2

شد .این تزها همراه با دو فصل متعلق به او در کتاب سوزان ،که حاصل صحبتهای
وی در کنگره بود ،برای گروههایی که قبالً در مورد نظریهی انتقادی و آزادی حیوانات
بحث کرده بودند ،بسیار تأثیرگذار بود.
تزهای مائوریزی ،تفاوت بین رویکرد ماتریالیستی تاریخی و متافیزیکی در زمینهی
آزادی حیوانات را بهصورت فشرده توضیح داد .او از فلسفهی پیتر سینگر بهعنوان الگویی
برای تعریف خود از ضدگونهپرستی متافیزیکی استفاده کرد .ایدهی اساسی مارکو این
است که «گونهپرستی  -اعتقاد ما به اینکه انسان چیزی غیر از حیوانات و برتر از آنها
است  -علتِ هیچ چیز نیست .درعوض ،این بیشتر تأثیر چیزی است که ضدگونهپرستی
متافیزیکی هنوز توضیح نداده است ».در اینجا« ،گونهپرستی» یک نمونهی بارز برای
چیزی است که مارکس و انگلس آن را «روبنا» نامیدند و این تأثیر پراکسیس اقتصادی
سیاسی است « -چیزی» که ضدگونهپرستی متافیزیکی هنوز توضیح نداده است .حتی
امروزه در مطالعات انسانی  -حیوانی ،رویکردهای متافیزیکی تأثیر قابلتوجهی دارند.
کتاب سوزان  -و بهویژه مداخالت مارکو  -به بحثهای عمیقتری دربارهی آزادی
حیوانات و مارکسیسم منجر شد .با این حال ،همزمان ،ضدگونهپرستی متافیزیکی با
ظهور زمینههای «مطالعات انسانی _ حیوانی» در آکادمیهای جهان آلمانیزبان ،قدرت
زیادی مییافت .این عرصهها هنوز تحت سلطهی نیروهای چپ لیبرال و رادیکال
1. Susann Witt-Stahl (ed.), Das steinerne Herz der Unendlichkeit erweichen: Beiträge
zu einer kritischen Theorie für die Befreiung der Tiere, 2007
https://www.amazon.de/Das-steinerne-Herz-Unendlichkeiterweichen/dp/3865690149
 2نه تز درباره گونهپرستی را میتوانید در آدرس زیر بیابید:
;http://apesfromutopia.blogspot.com/2011/03/nine-theses-on-speciesism.html
Marco Maurizi’s website (Italian) is at https://marcomaurizi74.wordpress.com/
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دموکراتیک هستند که پساساختارگرایی (از جمله تئوری کنشگر  -شبکه) ،رویکردهای
اخالقی جدید مختلف و قرائتهای «بیمحتواشده» یا التقاطی از مکتب فرانکفورت را
ترویج میکنند.
زمینهای که این تحول فکری اخیر در آن صورت گرفت ،حرکت عمومی چپ آلمان
بهسمت مرکز بود :در پی چرخش ایدئولوژیک و سیاسی به راست و نومحافظهکاری،
تضعیف چپ رادیکال و سوسیالیست/کمونیست سنتی و رویداد تاریخی کاهش
نولیبرالی هزینهها توسط اولین دولت ملی سوسیالدمکراتها و حزب سبز  -که بسیاری
از چپها امیدهای زیادی در آن داشتند .از نظر اقتصادی ،سرمایهی آلمانی در سلطهی
خود بهشکلی تقریباً کامل بالمنازع بود  -و حتی بهدلیل آزادسازی بازار کار و
مقرراتزدایی از اشکال حقوقی روابط سرمایه  -کار فرصتهایی برای کسب سودهای
جدید به دست آورد .آلمان همچنین با اولین مشارکت خود در جنگ تجاوزکارانهی
آشکار پس از جنگ جهانی دوم 1999 ،علیه جمهوری یوگسالوی ،و دومین در جنگ
ادامهدار افغانستان ،بازسازی مجدد خود را بهعنوان یک بازیگر جهانی موردتأیید قرار
داد .بنابراین ،اگر بشود گفت ،یک جناح از جنبش آزادی حیوانات «به مارکسیسم روی
آورد» ،اما این واقعاً یک ضد جریان بود ،همان طور که بهتعبیر والتر بنیامین این «خالف
جهت پیمودن تاریخ» بوده .متأسفانه این نه بخشی از یک جنبش تودهای بود و نه بر
گسترهی بیشتری ازچپ تسلط یافت.

چرخش مارکسیستی در آزادی حیوانات؟

جلد « 1۸تز دربارهی مارکسیسم و آزادی حیوانات» ،ژانویه 2۰17

چگونه « 1۸تز در مورد مارکسیسم و آزادی حیوانات» تکوین یافت؟
با بیرون آمدن از این جریانهای فکری ،ما در سال  2014با فعاالن آزادی حیوانات
از سوئیس و آلمان که دیدگاههای مشترکی با ما داشتند مالقات کردیم و در مورد
نظریه و سیاست مارکسیستی و مسائل استراتژیک در جنبش بحثهایی را آغاز کردیم.
در آن زمان ،هنوز برنامهای برای ایجاد یک اتحاد رسمی نداشتیم .با این حال ،این
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جلسات موجب بحثهای مفیدی در مورد آزادی حیوانات از دیدگاه مارکسیستی و
سوسیالیستی شد .برای پیشبرد آن در جنبش  -و همچنین در دسترس قرار دادن
بیشتر آن برای افرادی که عموماً عالقهمند به «موضوع حیوانات» هستند ،الزم بود که
این دیدگاهها توضیح داده شوند .ما همچنین میخواستیم این بحثها و دستورکارها را
بیشتر گسترش دهیم( Tierrechtsgruppe Zürich .گروه حقوق حیوانات زوریخ)
در اواخر سال  2014یک شماره از  - Antidotمکمل هفتهنامهی چپ لیبرال سوئیسی
 - WOZرا با تمرکز بر «مارکسیسم و آزادی حیوانات» منتشر کرد .این یک انتشار
ژورنالیستی بود تا نظری ،اما مقاالت آن جنبههایی از نقدی را که در آن زمان مورد
بحث قرار میدادیم ،گسترش داد .واکنشها به آن به ما نشان داد که در واقع عالقهای
به مواضع ضدسرمایهداری و سوسیالیستی در مورد آزادی حیوانات وجود دارد .متأسفانه
هیچیک از مقاالت به انگلیسی ترجمه نشده است.
ما تصمیم گرفتیم که تالشهای خود را یکپارچه کنیم و چیزی را اکنون اتحاد ما
است تشکیل دهیم و همچنین بیانیهای تهیه کنیم که اساساً توضیح دهد که چرا فکر
میکنیم مارکسیسم و آزادی حیوانات به هم تعلق دارند .ما به چیزی نیاز داشتیم که
بتوانیم از آن برای ارائهی موقعیت خود هم به رفقای جوان در جنبش آزادی حیوانات
و هم رفقای مارکسیست که همیشه در تعجب بودند که چرا رفقای وگنِ دیوانهی آنها
مدام استدالل میکنند که حیوانات چیزی هستند که مارکسیسم باید به آن اهمیت
بدهد ،استفاده کنیم .روند نگارش و بحث گروهی حدود یک سال به طول انجامید .ما
تزهای خود را بهعنوان سند بنیادین نظری خود مکتوب و در ژانویه  2017بهشکل یک
بروشور منتشر کردیم .پس از انتشار تزها ،آنها را در چندین رویداد جنبش آزادی
حیوانات و چپ مارکسیست مورد بحث قرار دادیم .رفقای کشورهای مختلف آنها را به
1

انگلیسی و فرانسوی ترجمه کردند .ما امیدواریم که بتوانیم یک بحث گستردهتر و

 1ترجمهی فرانسوی در این آدرس موجود است:
https://www.facebook.com/notes/marxismus-und-tierbefreiung/18-thèses-sur-lemarxisme-et-la-libération-animale/836381626565182/

چرخش مارکسیستی در آزادی حیوانات؟

بینالمللی را در مورد مارکسیسم و آزادی حیوانات که آن را بسیار دیرهنگام میدانیم
تسهیل کنیم.

جلد « :Antidotبه کشتار پایان دهید»  -مارکسیسم و آزادی حیوانات ،دسامبر 2۰14

چگونه دیدگاه نظری این «تزها» را خالصه میکنید؟
این یک دیدگاه کالسیک مارکسیستی است که در آن هم به جنبش آزادی حیوانات
و هم چپ مارکسیستی و کمونیستی میپردازیم .ما استدالل میکنیم که آزادی
حیوانات و مارکسیسم نهتنها ممکن است با هم کار کنند بلکه در واقع لزوماً به هم تعلق

704

705

مصاحبه با دانیل وردینگ ،کریستین برنهولد و دیوید مولر

دارند و باید متحد شوند .به همین دلیل است که متن به دو فصل اصلی تقسیم میشود:
یکی استدالل میکند که «چرا ضدگونهپرستی باید مارکسیستی باشد» و دیگری «چرا
مارکسیسم باید ضدگونهپرست باشد» .بهعنوان ماتریالیستهای تاریخی ،ما فکر
میکنیم که سیاست آزادی حیوانات برای درک رابطهی جامعه با حیوانات و طبیعت به
مارکسیسم نیاز دارد و در عین حال ،مارکسیسم باید تشخیص دهد که حیوانات نیز
باید مانند پرولتاریا از استثمار و ستم رهایی یابند  -که معنایش این نیست که شیوهی
بهرهکشی و سلطه بر آنها بهوسیلهی سرمایه دقیقاً به یک شکل عمل میکند.
در بخش اول ،نگاهی انتقادی به جریانات فکری داریم که در حال حاضر بیشترین
تأثیر را در جنبش حقوق حیوانات و آزادی حیوانات دارند  -یعنی فلسفهی اخالقی
بورژوایی ،نقد حقوقی لیبرال و اقتدارستیزی لیبرال (پساساختارگرا) .ما استدالل
میکنیم که همگی آنها مزایای خود را دارند .با این حال ،در نهایت ،قادر نیستند پاسخ
رضایتبخشی به این پرسش بدهند که چرا دقیقاً حیوانات در سرمایهداری مورد
بهرهکشی قرار میگیرند ،چرا این بهرهکشی به این شیوهای که انجام میشود عمل
میکند و ایدئولوژی گونهپرستانه واقعاً از کجا نشأت میگیرد .سپس ماتریالیسم تاریخی
و آثار مارکس و انگلس را بهعنوان یک مبنای نظری معرفی میکنیم که هم قادر است
و هم ضروری است به این سؤاالت پاسخ دهد .همچنین ابزارهایی را برای تحلیل موقعیت
اقتصادی حیوانات در سرمایهداری ارائه میدهد.
بخش دوم استدالل میکند که از سوی دیگر ،اگر مارکسیسم به حیوانات بیتوجه
باشد ،متناقض خواهد بود .در حالی که مارکسیستها استدالل میکنند که سرمایهداری
ذاتاً به منافع پرولتاریا آسیب میرساند ،اگر بخواهند برای رهایی طبقهی کارگر استثمار
و ستم سرمایه داری را لغو اما در عین حال این امر را برای حیوانات انکار کنند،
غیرمنطقی خواهند بود .این بهخودیخود یک اخالقگرایی نیست ،بلکه یک موضع
اخالقی بنیادی  -انقالبی است که مارکسیستها در ارادهی خود برای پایان دادن به
رنج سیستماتیک ناشی از سرمایهداری ایجاد میکنند .برای ماتریالیستهای تاریخی،
هیچ دلیل موجهی برای عدمتوجه به منافع و حقوق حیوانات غیرانسانی وجود ندارد.

چرخش مارکسیستی در آزادی حیوانات؟

مدتی است که تعدادی از پژوهشگران با عناصری از مارکسیسم و آزادی
حیوانات درگیر هستند ،از جمله شخصیتهایی مانند دیوید نایبرت و جان
سنبونماتسو در ایاالت متحده و دینش وادیول در استرالیا .مسئلهی کار
حیوانات نویسندگانی مانند جیسون هریبال را به تحرک واداشته و همچنین
توسط برخی از آکادمیسینهای خارج از چارچوب مارکسیستی مطرح شده
است .آیا از اینها چیزی اقتباس کردهاید؟
هدف ما نوشتن یک متن آکادمیک نبود ،بلکه مقالهای سیاسی بود که زمینههای
مشترک مارکسیستها و آزادیخواهان حیوانات را مشخص میکرد .بنابراین ،تعداد
ارجاعات صریح عمداً کم است .اما میتوانید ارجاعاتی به مارکس و انگلس ،لوکزامبورگ،
آدورنو یا مارکوزه بیابید  -برخی صریح ،برخی ضمنی .عالوه بر این ،ما تا حد زیادی از
تجربیات خود در بحثهایی که در جهان آلمانیزبان داشتیم استفاده کردیم که در آن،
با تمام احترام ،پژوهشگرانی که نام میبرید هنوز به اندازهی مثالً گری فرنسیون ،دونا
هاراوی یا کارول جی آدامز تأثیرگذار نبودهاند .بنابراین ،پاسخ کوتاه این است که در
حالی که برخی از ما با نایبرت ،سانبونماتسو و وادیول آشنا هستیم ،هنوز در مورد آنها
بهعنوان یک جمع بحث نکردهایم .و همچنین الزم دانستیم که موضعی را بر اساس آثار
اصلی مارکس و انگلس ،که ما آنها را گونهپرست یا انسانمحور نمیدانیم ،تدوین کنیم.
جیسون هریبال در آلمان ،حداقل در جهان آکادمیک کمی شهرت یافته است .اما
تمرکز دریافت او بیشتر بر روی مفهوم وی در مورد مقاومت حیوانات و بازآرایی مربوط
به عاملیت حیوانات بوده است .برخالف او ،ما فکر نمیکنیم که حیوانات در برابر استثمار
و ظلم بر خود «مقاومت» میکنند ،یا اینکه بسط عاملیت به این شکل خاص مفید
باشد .ما فکر میکنیم که الزم است در کاربرد اصطالحات دقیق بود و انتقال مفاهیم از
طبقهی کارگر به حیوانات همیشه آسان نیست .این بدان معنا نیست که حیوانات
داوطلبانه به کشتارگاه میروند یا کنشگران تاریخ نیستند .در واقع ،بهعنوان مارکسیست
میدانیم که تنها انسانها تاریخساز نبودهاند .اما ما فکر میکنیم که «مقاومت» اصطالح
درستی برای مفهومسازی کاری که حیوانات میکنند نیست .هر اقدام فردی یا جمعیِ
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عدمپذیرش ،امتناع ،عدمهمکاری و غیره بهطور خودکار یک اقدام مقاومتی نیست  -نه
در تاریخ انسان و نه در تاریخ حیوانات.
در مورد پیشنهاد هریبال برای در نظر گرفتن حیوان بهعنوان کارگر ،کیفیت این
مفهوم بستگی زیادی به معنای دقیق آن دارد .اتفاقاً مارکس و انگلس قبالً این را بیان
کرده بودند ،اگرچه بسیاری از پژوهشگران طرفدار حیوانات سعی میکنند خالف این را
اثبات کنند .در واقع بسیار جالب است که مشاهده میکنیم برخی از پسا -
پستمدرنیستها اکنون طبیعت و حیوانات را بهعنوان عاملیتها« ،کشف مجدد»
میکنند ،در حالی که مارکس و انگلس قبالً آنها را ،حتی در کارهای اولیهی خود،
کسانی با تاریخ خودشان در نظر گرفته بودند .اما آیا این واقعیت که حیوانات کار انجام
میدهند به این معنی است که همان طور که هریبال فرض میکند حیوانات بخشی از
پرولتاریا هستند؟ ما مدتی است که مسئلهی کار حیوانات را بررسی کردهایم ،و اینطور
فکر نمیکنیم .مارکس و انگلس این اصطالح را برای یک طبقهی خاص ،در شکلبندی
اجتماعی تاریخاً مشخص سرمایهداری ،که با رابطهی آن با سرمایه تعریف میشود ،یعنی
با توجه به روابط مالکیت و تولید و توزیع سود به کار میبرند .رابطهی کارگران مزدی
و حیوانات با سرمایه متفاوت است .در مورد دوم ،این یک رابطهی مالکیت است که به
سرمایه اجازه میدهد حیوانات را مورد فوقاستثمار قرار دهد.
عالوه بر این ،اگر تعریف سیاسی هریبال از پرولتاریا را در نظر بگیریم ،بحث ما این
است که حیوانات بخش از نظر سیاسی آگاهی از طبقهی کارگر نیستند .ما فکر میکنیم
این انتقال خاصِ یک مفهوم در درک بهتر جامعهی معاصر به ما کمک نمیکند .در
بدترین حالت ،تحلیل ما را مغشوش میکند .با وجود این ،ما از بابت سوابقی که هریبال
در مورد حیواناتی که با استثمارگران و ستمگران خود همکاری نمیکنند ،جمعآوری
کرده است ،قدردانی میکنیم .آنها واقعاً جذاب هستند و البته با تصور غلط از حیوانات
بهعنوان اجسام منفعل ،موجودات مکانیکی یا ماشینها مغایرت دارند.
در بسیاری از جنبشهای آزادی حیوانات یک عنصر آنارشیستی قابلتوجه
وجود دارد .برخی از این موارد غالباً مربوط به عنوان است  -تقریباً بهعنوان
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نوعی وابستگی فرهنگی  -تا انعکاس عملکرد کالسیک آنارشیستی .آیا در
جنبش آلمان بحث مارکسیستی-آنارشیستی واقعی یا برخورد استراتژیهای
سازمانی وجود دارد؟
پاسخ کوتاه منفی خواهد بود .اگر نئوآنارشیسم پستمدرنیستی را کنار بگذارید،
جریان آنارشیستی واقعی در جنبش آزادی حیوانات به همان اندازهی سابق قوی نیست.
برخالف دههی  ،90جایی که ،بهعنوان مثال ،اکوآنارشیسم که بسیاری از ما با آن بزرگ
شده بودیم ،از نظر فرهنگی و نظری کامالً تأثیرگذار بود ،دیگر خود را بهعنوان یک
جریان صریح «آنارشیستی» سازماندهی نمیکند .از قضا ،یکی از معدود گروههایی که
در حال حاضر خود را «آنارشیست» مینامد ،گروه آزادی حیوانات در هانوفر است که
توسط بهاصطالح «ضدآلمانیها» اداره میشود و از ادعاهای یهودستیزی برای اتهام به
چپهای سنتی استفاده میکند .ثانیاً ،در حال حاضر هیچ بحث نظری سازمانیافتهای
درون جنبش دربارهی این مسائل وجود ندارد.
ما در واقع ترجیح میدهیم چنین «برخورد استراتژیهای سازمانی» داشته باشیم
 حداقل این بهمعنای بحثی است که بهطور بالقوه میتواند همهچیز را به پیش ببرد.اما بحثهای استراتژیک در حال حاضر در جریان نیست .البته فعاالنی هستند که
سابقهی آنارشیستی یا لیبرتارین دارند .تا کنون هیچ انتقاد یا واکنشی به تزهای ما از
یک دیدگاه آنارشیستی صریح صورت نگرفته است .البته برخی از مواضع و استداللهای
ما وجود دارد که مورد پرسش قرار گرفته است ،بهعنوان مثال تمرکز بر مسئلهی طبقات
بهعنوان موضوع اصلی سرمایهداری ،یا ضرورت پیوستن نیروها به جنبش کارگری .اما
در واقع از آنجا که این موضوعات با توجه به مسائل سازمانی مورد بحث واقع نمیشوند،
چنین بحثی رخ نمیدهد.
میتوانید کمی دربارهی «اتحاد» برای ما توضیح دهید؟ چگونه شکل گرفته
و چگونه سازماندهی شده است؟
اتحاد در سال  2014تشکیل شد .این مرکز در چندین شهر آلمان و سوئیس
مستقر است .ما کار جمعی خود را ،همان طور که در باال اشاره شد ،با ضمیمهی
روزنامهی  Antidotآغاز کردیم .ما برخی از ایدههای اساسی در مورد ماتریالیسم تاریخی
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و حیوانات و رویکرد مارکسیستی به اخالق را بهعنوان اخالق طبقاتی ترسیم کردیم .ما
همچنین به تحلیل صنعت گوشت آلمان و سوئیس پرداختیم ،به پیوندهای بین
اکوسوسیالیسم و حیوانات نگاه کردیم ،صنعت نوظهور فرهنگ وگن را مورد انتقاد قرار
دادیم ،و مواردی مشابه .ما بحثهای مفیدی دربارهی مقاله و محتویات آن ،بحثهایی
در زمینهی مطالعات انسانی  -حیوانی در حال ظهور در دانشگاهها و در مورد تحوالت
چپ داشتیم .ما به این نتیجه رسیدیم که حداقل به سه چیز نیاز داریم )1( :یک رویکرد
مستقل و سازمانی از مارکسیستها و آزادیخواهان حیوانات )2( ،یک بحث نظری و
سیاسی جمعی از بههمپیوستگی مارکسیسم و اندیشهی آزادی حیوانات و ( )3یک بحث
استراتژیک در مورد نحوهی حرکت به جلو.
بنابراین اتحاد رسمی شد و ما مباحث نظری را آغاز کردیم 1۸ ،تز اولین حاصل
آن بود .ما انجمنی از گروهها و افراد با پیشینههای سیاسی مختلف هستیم که از نظر
جغرافیایی پراکنده شدهاند .ما در سال چندین آخر هفته جلسات جمعی برگزار
میکنیم .برای این جلسات ،ما به نوبت ورودیهایی را در مورد جریانهای نظری و
سیاسی و مسائل دیگر آماده میکنیم ،تا مطمئن شویم که همه بر سر آن توافق داریم،
آموزش میبینیم و بهروز هستیم و مواردی از این دست .ما بحثهای جامعی در مورد
موضوعات قابلتوجه داریم که در آن تمام فعاالن عالقهی مشترکی دارند .عالوه بر این،
ما کنفرانسهای تلفنی منظمی را با نمایندگان تمام گروههای شرکتکننده برگزار
میکنیم .با وجود تأکید بر کار تئوریک و شکلگیری نظری در مرحلهی اول اتحاد ،ما
خودمان را در درجهی اول بهعنوان یک سازمان فعال سیاسی میبینیم .تئوری و
پراکسیس را نمیتوان از هم جدا کرد  -هر دو باید بخشی از کاری باشد که ما از نظر
سیاسی انجام میدهیم .نگارش تزها بیشترِ آن سال اول را به خود اختصاص داد.
اولین گام برای رویکرد استراتژیک جدید در مارس  2018دنبال شد .جنبشهای
حقوق /آزادی حیوانات در حال حاضر در وضعیت وحشتناکی به سر میبرند .ما
کنفرانسی دربارهی «آیندهی جنبش» ترتیب دادیم .هدف این بود که پیشنهادی برای
یک استراتژی جنبش جدید ارائه و موردبحث قرار گیرد .ما بهجای انجام کارهای محلی،
یا کارزارهای کوچک و تکموضوعی که عمدتاً ناموفق هستند ،پیشنهاد کردیم که
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نیروهای اصلی جنبش را بهطور جمعی بر صنعت گوشت متمرکز کنیم ،زیرا هم سودآور
اصلی اقتصادی است و هم تأثیرگذارترین عامل سیاسی در بهرهکشی از حیوانات .عالوه
بر این ،ما فکر میکنیم که صنعت گوشت میتواند کانون مخالفت چپ ضدسرمایهداری
وسیع تری باشد ،زیرا روابط استثماری میان سرمایه و کار با توجه به مشکالت
زیستمحیطی اجتماعی ناشی از صنعت گوشت و سهم دامداری در انتشار گازهای
گلخانهای از شدیدترین روابط است .این جایی است که در حال حاضر در آن قرار داریم.

کنفرانس در هامبورگ ،2۰1۸ ،که توسط اتحاد برای مارکسیسم و آزادی حیوانات
سازماندهی شده بود ،در مورد دیدگاههای سوسیالیستی در جنبش آزادی حیوانات بحث کرد.

جنبش های آزادی حیوانات در سراسر جهان در یک برههی حساس
تاریخی قرار دارند .آنها در زمانی که نیازهایشان از نظر سیاسی بسیار ضروری
است برای یافتن جایی در جریانهای اصلی چپ  -مشخصاً مارکسیستی یا جز
آن  -تالش کردهاند .تعداد موجودات غیرانسانی که هر سال تملک و کشتار
می شوند بیشترین تعداد در تاریخ بشریت است و ماهیت استفاده از آنها
تقریباً ویژگی سادیستی غیرقابلدرکی یافته است .شما مهمترین اهداف
استراتژیک جنبشها را چهچیز میدانید؟
در مورد این مشاهدات شما درست میگویید .ما پیوستن نیروهای این جنبشها را
بسیار مهم می دانیم ،فقط به این دلیل ساده که بورژوازی و دستگاههای آن بهخوبی
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سازماندهی شدهاند و ما ،بهعنوان دشمنان آنها ،باید همین کار را انجام دهیم تا
قدرتمند باشیم  .و فراموش نکنیم که جنبش آزادی حیوانات تنها جنبش چپ با نیاز
عملی به متحد شدن نیست.
ما فکر می کنیم تمرکز استراتژیک بر صنعت گوشت بسیار حیاتی است .این مظهر
ظلم و استثمار جهانی حیوانات ،کارگران و طبیعت است .این صنعت نهتنها مسئول
بیشترین کشتار سیستماتیک حیوانات است ،بلکه همچنین مسئول آلودگی،
جنگلزدایی ،تخریب زیستمحیطی ،جلوگیری از حاکمیت غذایی ،سرکوب حقوق
کارگران و اضمحالل اتحادیههای آنها است .این جایگاه اصلی بسیاری از تناقضات
سرمایهداری است .صنعت گوشت میتواند بهطور بالقوه عرصهای سیاسی باشد که در
آن جنبشهای مختلف ضدسرمایهداری برای پیوستن نیروها به یکدیگر گرد هم
میآیند .چنین کارزاری میتواند ما را قادر سازد تا زمینهی مشترکی برای آزادی
حیوانات ،فعاالن محیطزیست ،فعاالن اتحادیهها ،کمونیستها و مخالفان امپریالیسم
ایجاد کنیم.
البته سادهلوحانه است اگر باور کنیم چنین چیزی میتواند یکشبه شکل بگیرد،
که مهم ترین دلیل آن ناشی از شک و تردید متقابل و اختالفات سیاسی بین گروههای
آزادی حیوانات و جریانهای مختلف چپ است .ما در قلمرو سیاسی نسبتاً ناشناختهای
هستیم .برای برخی سؤاالت پاسخ آماده نداریم .واقعاً باید موارد را در عمل به آزمون
گذاشت.
این امر مستلزم کار دقیق ایجاد همبستگی است .بهعنوان مثال ،در سایتهای
مختلف صنعت گوشت آلمان ،گروههای محلی  -عمدتاً اتحادیهها و ساکنان  -میتوانند
در مورد آنچه در برابر شرایط ویرانگر کار باید انجام دهند بحث کنند .نارضایتی کارگران
در صنعت گوشت همیشه باال بوده است و همه آن را میدانند .همین امر در مورد
شهروندانی که در مجاورت کشتارگاه زندگی میکنند صادق است .هدف کارزارها و
ابتکارات محلی باید ایجاد روابط با این افراد باشد .میتوان از آنجا شروع کرد .مهم است
که به خاطر داشته باشید که کارگران صنعت گوشت به شغل خود اهمیت میدهند نه
به این دلیل که لزوماً میخواهند حیوانات را بکشند  -بیشتر کارشان از نظر روانی
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استرسزا است  -بلکه به این دلیل که به درآمد نیاز دارند .این تمایز برای مسئلهی
همبستگی مهم است .جنبش ما در چنین زمینهای چگونه باید عمل کند؟ به هر حال،
پیشبرد مواضع آزادی حیوانات در این کارزارها مستلزم مشارکت واقعی در درازمدت
است ،نه اینکه فقط به گردهمایی برویم و علیه کشتار صحبت کنیم.
البته ،این یک مشکل مداوم است که چپ مارکسیست ،جنبشهای اجتماعی و
عناصر لیبرال که اصالحات فناورانه را ترویج میکنند  -مانند مثالً ،بومشناسی کشاورزی
( - )agroecologyنسبت به مسئلهی حیوانات یا نادان هستند یا نگاهی خصمانه دارند.
این دقیقاً به آزادیخواهان حیوانات ،همان طور که شما میگویید ،کمکی در یافتن جای
خود در «چپ» نکرده است.
اینکه چگونه باید تغییر کند ،خود یک موضوع است .اما وقتی به این پرسش
می رسیم که جنبش آزادی حیوانات برای گسترش پتانسیل ایجاد اتحاد گستردهتر باید
چه کار کند ،اولین چیز کنار گذاشتن سیاستهای تکموضوعی است .این پیششرط
اساسی است تا بتوانیم حتی به پیوستن نیروهای خود به دیگران فکر کنیم .جنبشهای
آزادی حیوانات باید اطمینان حاصل کنند که خودشان تعصبهایی را که اغلب در چپ
مارکسیستی وجود دارد ،دامن نمیزنند ،مانند اینکه آنها صرفاً به مصرف وگن
عالقهمند هستند یا به مسائل مربوط به اقتصاد سیاسی توجهی ندارند  -بهویژه استثمار
کارگران _ و موارد مشابه.
در ژوئیهی سال جاری ،ما در یک کنفرانس عملیاتی که توسط Animal Climate
) Action (AniCaسازماندهی شده است ،شرکت میکنیم ،که در مورد راهکارهای
مقابله با صنعت گوشت بحث خواهد کرد و یک بسیج بزرگ علیه  EuroTier 2020در
هانوفر ،نمایشگاه بینالمللی پیشرو برای تولید حیوانی ،سازماندهی میکند .ما مشتاقانه
منتظر بحثهای آنجا هستیم.
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«کشتار را پایان دهید :سلب مالکیت صنعت گوشت ،لغو سرمایه داری» .راهپیمایی علیه
صنعت گوشت ،زوریخ ،سوئیس2۰1۸ ،

اما عملکرد چنین سیاست طبقاتی را چگونه می بینید؟ دموکراتیزه کردن
اقتصاد و تولید برای نیازهای انسانی قطعاً پروژهی سوسیالیستی بزرگی است.
اما در سمت کارگران و رهبران اتحادیهای ،میتوانیم بهراحتی درگیریهای
طبقاتی را پیرامون آزادی حیوانات پیشبینی کنیم .به نظر من این چیزی است
که باید به طور کلی در مرکز سیاست آزادی حیوانات باقی بماند .همان طور که
گفتید ،جنبش حقوق حیوانات  -حتی جناح چپ آزادی حیوانات  -دقیقاً
سوسیالیسم و سیاست طبقاتی را در اولویت قرار نداده است.
سیاست طبقاتی آزادی حیوانات باید در چپ سنتی ،جنبشهای طرفدار حیوانات
و جامعه گسترش یابد .ما باید خودمان آن را توسعه دهیم  -از لحاظ نظری و عملی.
فقدان چنین سیاستی ،گاهی حتی خودداری صریح از چنین سیاستی ،یکی از دالیل
اصلی قطع ارتباط ما با چپ است .بخواهیم یا نخواهیم ،اگر نیروهای عینی در جامعهی
سرمایهداری و هدف یک جامعهی عادالنه و آزاد برای همه را در نظر بگیریم ،راهی جز
سیاست طبقاتی طرفدار حیوانات وجود ندارد .تکرار میکنیم ،ترویج سادهی وگن،

چرخش مارکسیستی در آزادی حیوانات؟

آموزش «وگنسازی» و اقدامات مستقیم کافی نیست  -اغلب حتی از نظر سیاسی نیز
زیانبار است .از سوی دیگر ،ما استقرار این سیاستها را «خودبهخودی» یا روشی برای
مقاومت حداقل نمیدانیم .هنوز در میان چپها و مدافعان حقوق حیوانات ،بدون در
نظر گرفتن چپ سوسیالدموکرات کالسیک در دستگاههای اتحادیهای ،مالحظات
زیادی وجود دارد .بنابراین ،درگیریهایی در مورد سوسیالیسم ،آزادی حیوانات و ارتباط
متقابل آنها در چپ و با لیبرالها ،دموکراتها و غیره وجود خواهد داشت .اما همیشه
افرادی هستند که حداقل برای بحث و اتحادهای انتخابی در هر دو طرف آمادگی دارند.
یافتن آنها و شروع گفتگوها یکی از اولین وظایف ما است.
با توجه به جامعهی مدنی و دولت ،ما توهمی نداریم .مانند دیگر عرصههای مبارزهی
طبقاتی ،طبقات حاکم از آنچه میخواهیم و آنچه انجام میدهیم خوششان نمیآید.
یک جناح اصالً نمیخواهد به این مسائل بپردازد و علناً علیه ما میجنگد .دیگری ،جناح
(نو)لیبرالتر ،میخواهد ما را آرام کند .این سرمایهداران و سیاستمداران بهمنظور حفظ
هژمونی بورژوایی در رابطه با استثمار حیوانات ،کاالها و شیوههای زندگی وگن ،بهبود
مقررات مربوط به رفاه حیوانات ،بهرسمیتشناختن برخی گونهها و گوشت آزمایشگاهی
را ترویج میکنند .با این حال ،همان طور که تاریخ مبارزات طبقهی کارگر نشان
میدهد ،ادغام رهایی بخشی نیست و طبقات حاکم با کسانی که از ادغام امتناع
ورزیدهاند با سختگیری بیشتری برخورد کردهاند .راه سخت یا مالیم ،در نهایت ما باید
با سرمایهداری و طبقهی سرمایهدار بهطور کلی و سرمایهی حیوانی بهطور خاص مبارزه
کنیم .وظیفهی ما این است که تا حد امکان خود را سازماندهی کنیم و آموزش دهیم
و یک پروژهی استراتژیک علیه سرمایهی حیوانی تدوین کنیم که از یک سو برای فعاالن
حامی حیوانات و چپها و از سوی دیگر برای طبقهی وسیع کارگر و عموم مردم جذاب
باشد.
اگر این کار را انجام دهیم ،گامی بزرگ به پیش برداشتهایم.
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چگونه وگنیسم میتواند
به نجات جهان کمک کند؟
کامران نیری
ترجمهی کانال تلگرامی «ما حیوانات»

چهگونه وگنیسم میتواند به نجات جهان کمک کند؟

 .1مقدمه
در سال  ،2۰11بیش از  5۸میلیارد مرغ (بهطور دقیقتر،)58،110،000،000 ،
نزدیک به  3میلیارد اردک ( ،)2،917،000،000بیش از یک میلیارد خوک
( )1،383،000،000در سراسر جهان کشتار شدند .سایر حیوانات پرورشی که
برای غذا کشتار شدهاند هرکدام به صدها میلیون نفر میرسد 654 :میلیون
بوقلمون 649 ،میلیون غاز و مرغ شاخدار 517 ،میلیون گوسفند430 ،میلیون بز
و  296میلیون گاو( .اطلس گوشت :حقایق و ارقام دربارهی حیواناتی که میخوریم،
بنیاد هاینریش بل 3 ،ژانویه  ،2014ص .)15
اکثریت این حیوانات در دامداریهای صنعتی تحت شرایط وحشتناکی پرورش
مییابند (برای مثال این منابع را ببینید :مرغ ،خوک ،گوسفند و گاو در دامداریهای
صنعتی آمریکا چگونه پرورش مییابند).
البته مصرف حیوانات غیرانسانی بهعنوان غذا محدود به دامها نمیشود .در سال
 ،2۰11بیش از  156میلیون تن غذای دریایی (صید و آبزی پروری) در سراسر
جهان مصرف شد (« ،FAOتولید جهانی شیالت» ،دسترسی  2ژوئن .)2014
همچنین «غذای غیرمعمول» وجود دارد که در ایاالت متحده شامل تمساح ،آلپاکا،
آرمادیلو ،خرس ،سگ آبی ،گربهی دمکوتاه ،سوسمار کیمن ،سوسمار ،شتر ،کایوت،
خروس اخته ،کبوتر ،قورباغه ،آفتابپرست ،گوزن افریقایی ،شیر ،الما ،میمون ،موش
آبی ،صاریغ ،سمور آبی ،شترمرغ ،بلدرچین ،الک پشت ،آهو و گوشت گورخر
میشود(برای مثال به این سفارش پستی بازار غذاهای غیرمعمول مراجعه کنید) .سایر
کشورها و فرهنگها انتخابهای خاص خود را برای گوشت دارند .در چین ،کره و
فیلیپین گربه و سگ خورده میشود .ژاپنیها برای نهنگ بهعنوان غذا ارزش زیادی
قائل هستند .فرانسویها گوشت اسب میخورند .در آفریقا ،گوشت حیوانات جنگلی
ارزشمند است.
در مقابل ،گیاه خواری و وگنیسم به آهستگی در سراسر جهان گسترش مییابد
(جان دیویس ،وگنیسم جهانی :گذشته ،حال و آینده .)2012-2010 ،جوانان و تعداد
فزایندهای از افراد مسنتر برای داشتن یک سبک زندگی سالم از رژیم گیاهخواری یا
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وگن استفاده میکنند ،برخی نیز بهدالیل اخالقی .در ایاالت متحده 4 ،درصد از مردان
و  7درصد از زنان ،خود را گیاهخوار توصیف میکنند .در اتحادیهی اروپا این رقم
بهترتیب  2و  10درصد است .با این حال ،در هند ،بهدلیل نفوذ بودیسم ،هندوئیسم و
جینیسم 30 ،درصد ( 375میلیون) از جمعیت گیاهخوار هستند (اطلس گوشت،2014 ،
ص .)56
حتی اگر کسی این روند را به عنوان یک مُد تعبیر کند ،با بسیاری از مدهای فعلی
متفاوت است زیرا معطوف به یک فعالیت اساسی انسانی میشود که هم به بخش صنعتی
کلیدی اقتصاد جهانی تبدیل شده است و هم به عیاشی فتیش شده از خوردن تمام
چیزهایی که میتوان خورد .در حالی که ،البته ،بخش قابلتوجهی از بشریت بدون
دسترسی کافی به مواد غذایی است.
عالوه بر این ،کسانی که به گیاهخواری یا وگنیسم روی میآورند ،اغلب غذاهای
تولید شدهی بومی را مصرف میکنند که از روشهای ارگانیک ،مبتنی بر بومشناسی
کشاورزی ( )agroecologicalیا کشت پایا ( )permaculturalبهره میبرند و «روشهای
کار منصفانه» را به کار میگیرند .گیاهخواران و وگنها معموالً نسبت به مجتمعهای
تجاری کشاورزی که کشت تکمحصولی فشرده در مقیاس بزرگ با نهادهی باال را انجام
میدهند و از مواد شیمیایی یا محصوالت اصالح شدهی ژنتیکی استفاده میکنند،
اتحادیههای کارگری را تخریب و کارگران را فوقاستثمار میکنند ،موضعی انتقادی
دارند .این حقایق باید وگنیسم امروزی را برای هر کسی که درگیر تغییرات اجتماعی
رادیکال است قابلتوجه سازد.
با این حال ،سارال سرکار ،سوسیالیست بومشناس ،در نوشتهی اخیر خود در پاسخ
به انتقاد من از ادعای او مبنی بر اینکه رکود بزرگ  2012-2007ناشی از
محدودیتهای طبیعی رشد است ،نگرش بدبینانهای نسبت به گیاهخواری و وگنیسم
اتخاذ کرده است.
سارال با انتقاد از گزارهی من مبنی بر اینکه «...سوسیالیسم بومشناختی و آنارشیسم
یا هر جنبش رهاییبخش دیگر باید بر اساس یک جنبش جهانی ایجابی باشد تا خود
را با بقیهی طبیعت ادغام مجدد کنیم» مینویسد:
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«این حتی برای بهترین اکوسوسیالیست یا اکوآنارشیست خیلی زیاد است.
من در نظرات خود در مورد مقالهی قبلی شما برای شما نوشتم که بازگشت
به شیوهی زندگی شکارچی _ گردآورنده (این همان چیزی است که
برای ادغام مجدد خود با بقیهی طبیعت الزم است) در شرایط کنونی
غیرممکن /غیرقابلتصور است .ممکن است پس از یک فروپاشی بزرگ،
زمانی که تعداد انسانها به تنها یک میلیون یا دو میلیون رسیده باشد ،این امر
ممکن یا حتی ضروری باشد .اما برای امروز ،ما باید بحث خود را بر آنچه
در صد سال آینده قابلتصور است متمرکز کنیم .حتی یک بحث اخالقی
نظری باید به محدودیتهایی که چه چیزی از نظر فنی ممکن و چه
چیزی غیرممکن است توجه داشته باشد .سپس میتوان فراتر رفت و
احکام اخالقی را صادر کرد :بهعنوان مثال غذای وگن یا حداقل گیاهی
بخورید ،برای روشنایی فقط از المپهایی استفاده کنید که صرفاً به
روغن گیاهی نیاز دارند و غیره .اما امروزه چنین بحثهایی چه فایدهای
دارد؟ چنین بحثهایی (و تصمیمات احتمالی) ربطی به این سوال ندارد
که آیا محدودیتهایی برای رشد وجود دارد یا خیر .آنها ممکن است
جداگانه انجام شوند .بحرانی که امروز با آن روبرو هستیم ارتباط
چندانی با چنین سؤاالتی ندارد( ».تمام تأکیدات با حروف درشت متعلق به
من است ،مورب تاکید سارال است).
کل مجموعهی گزارههای پاراگراف باال ،بهصورت جداگانه و بهعنوان یک کل ،ناقص
هستند.
اول ،سارال با این ادعا که این پیشنهاد مستلزم «بازگشت به شیوهی زندگی شکارچی
_ گردآورنده» است ،با آن مخالفت میکند .اما چگونه یک سوسیالیست بومشناس
میتواند انکار کند که ادغام مجدد بشر در بقیهی طبیعت برای غلبه بر بحران جهانی
کنونی هم مطلوب و هم ضروری است؟ آیا بیگانگی ما از طبیعت مسألهی ما نیست؟
اگر سارال نیاز یا مطلوبیت چنین بیگانگیزدایی را انکار میکند ،بهجای اینکه ادعا کند

718

719

کامران نیری

که این امر مستلزم وجود شکارچی _ گردآورندگان است ،باید بهسادگی موضع خودش
را توضیح دهد .من هرگز این نتیجهگیری عجوالنه را مطرح نکردهام .چرا سارال آن را
طوری مطرح میکند که انگار دیدگاه من است؟ آنچه من پیشنهاد کردهام بازگشت به
جهانبینیهای بوممحور است که شبیه به دیدگاههای اجداد خوراکجوی ما است ،اما
دیدگاههای مدرن بوممحور مانند بومشناسی ژرفنگر و نظریهی فرگشت داروینی را
بهعنوان نمونههایی از فلسفه و علم ارائه کردهاند .من هرگز معتقد نبودهام که یا صرفاً
یک جهانبینی بوممحور یا اینکه دیدگاهی بهعنوان بهترین دیدگاه وجود دارد .آنچه
من استدالل کردهام این است که برای گذر به سوسیالیسم بومشناختی یک جهانبینی
بوممحور ضروری است .و هر چه در ارتباط خود با بقیهی طبیعت پیشرفت کنم میتوانم
بیشتر مطلوبیت آن را تضمین کنم .اگر سارال با نیاز یا مطلوبیت برای بوممحوری
مخالف است _ و در زیر نشان خواهم داد که او واقعاً با آن مخالف است _ باید بهسادگی
دیدگاه خود را برای پیشبرد بحث توضیح دهد.
دوم ،گزارهی سارال مبنی بر اینکه وگنیسم یا گیاهخواری خارج از «محدودیتهای
الگوی رشد» قرار میگیرد ،بیشتر بیانگر تفسیر خودش از علل مشکالت بشریت است
تا بیربط بودن ادعایی وگنیسم به جنبش رهاییبخش .میدانیم که سوسیالیسم
بومشناختی سارال از شبیهسازی محدودیتهای رشد تهیه شده توسط باشگاه رم الهام
گرفته شده است .همان طور که قبالً استدالل کردهام (به قسمت  4از «محدودیتهای
چشمانداز محدودیتهای رشد» نگاه کنید) ،به همان اندازه که این شبیهسازیها در
مورد مشکالت تمدن سرمایهداری امروزی آموزنده هستند ،در واقع استداللهای فنی
بدون هیچ نظریهی اجتماعی صریح ،فلسفهی اخالقی یا تجویز خطمشی هستند.
عالوه بر این ،درک اینکه رژیم گوشتخواری این مرزهای فنی را که مطمئناً سارال
رعایت میکند ،نقض میکند ،واقعاً سخت نیست .برای مثال گرمایش جهانی را در نظر
بگیرید .بسته به نحوهی محاسبه ،دامها مسئول  6تا  32درصد از گازهای
گلخانه ای هستند .بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد
( ،)FAOاین عدد  14.5درصد است( .اطلس گوشت ،ص  ،34همچنین  ،EPAانتشار
گاز مربوط به کشاورزی و دامداری را ببینید) .بهعنوان مثال دیگر کمبود آب شیرین
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را در نظر بگیرید 7۰ :درصد کل آب شیرین در کشاورزی مصرف میشود که
یکسوم آن برای دامها استفاده میشود .بنابراین واضح است که اگر وگنیسم
بهشکلی جهانی عملی شود ،مشکل گرمایش جهانی و کمبود آب شیرین کاهش خواهد
یافت .چرا سارال باید ارتباط آن با محدودیتهای طبیعی برای «پارادایم» رشد را مورد
مناقشه قرار دهد و بحث دربارهی آن را به مدت صد سال به تعویق بیندازد؟
سوم ،از آنجایی که «پارادایم» پذیرفته شدهی سارال از محدودیتهای رشد صرفاً فنی
است ،میتوانیم بفهمیم که چرا او وگنیسم را یک «فرمان اخالقی» میبیند؛ زیرا از
یافتههای مدلهای شبیهسازی منتج نمیشود .اما این به ما بیشتر دربارهی
محدودیتهای «پارادایم» محدودیتهای رشد و تصور خود سارال از سوسیالیسم
بومشناختی می گوید تا دالیل واقعی وگن شدن مردم :سالمتی خود ،رفاه حیوانات
پرورشی ،و برای محیطزیستی که توسط صنعت گوشت و کاهش هرروزهی گونهها و
تنوع اکوسیستمی مسموم میشود (به فکر تخلیهی اقیانوسها از بسیاری از گونههای
ماهی باشید) .واضح است که این نگرانیها درست است (سارال تاکنون به آنها اعتراض
نکرده است و من شک دارم که آیا او اصالً به آنها اعتراض داشته باشد) .بنابراین ،چرا
وگنیسم را یک «فرمان اخالقی» مینامیم که هیچ ارتباطی با «بحرانی که امروز با آن
روبرو هستیم» ندارد؟
بنابراین ،مشکل قضاوت نادرست سارال تا حدی در محدودیتهای او برای پارادایم
رشد نهفته است .با این حال ،یک مفهومسازی اساسی دیگر در نظریهپردازی سارال
وجود دارد که به چنین قضاوت ضعیفی کمک میکند .این انسانمحوری اومانیستی
اوست .اجازه دهید توضیح دهم.
 .2سوسیالیسم بومشناختی بوممحور یا سوسیالیسم بومشناختی انسانمحور؟
سارال در فصل آغازین کتاب خود بومشناسی سوسیالیستی یا بومشناسی
سرمایهداری ( )1999مفاهیم اساسی روایت خود از سوسیالیسم بومشناختی را ارائه
میدهد .در صفحات  10-15بحثی در مورد انسانمحوری و بوممحوری گنجانده شده
است .او در آنجا اومانیسم را بهعنوان دیدگاه خود میپذیرد .اومانیسم ،از جمله اومانیسم
سوسیالیستی ،نوعی انسانمحوری است .بنابراین سارال مینویسد:
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«از آنجایی که ما انسان هستیم ،نگرانی اصلی ما (نه تنها نگرانی ما) رنج
انسانهاست…این را میتوان انسانمحوری نامید .اما دلیل این انسانمحوری
بسیار ساده است .به این دلیل که ما انسان هستیم ،انسانمحور هستیم .هیچ
فلسفهسازی الزم نیست ،یا هیچ دین یا اسطورهای _ هیچ گونهای خواهان انقراض
یا افزایش رنج خود نیست( ».همان ،ص .)10
اما این استدالل که انسانها جهان را بهعنوان انسان میبینند ،بنابراین جهانبینی آنها
باید انسانمحور باشد ،نادرست است .در «بازبینی انسانمحوری در مقابل بوممحوری :
نتیجهگیریهای نظری و عملی» ( :SATSمجلهی فلسفهی اروپای شمالی ،جلد ،14
شماره  ،1نوامبر  ،2013صفحات  ،)21-37تیا کورتتماکی دو «آشفتگی مفهومی» را
در دفاع از انسانمحوری تشخیص میدهد .یکی از آنها سردرگمی مفهومی است «که
برای دفاع از انسانمحوری استفاده میشود این دیدگاه است که از آنجایی که ما فقط
میتوانیم دیدگاهی انسانی داشته باشیم ،همیشه انسانمحور هستیم( ».همان ،ص .)32
اجازه دهید توضیح دهم که چرا موضع سارال «آشفتگی مفهومی» است.
اول ،انسانمحوری را که در واقع یک جهانبینی تاریخی و فلسفی است ،بیاهمیت
جلوه میدهد ،همان طور که در «اقتصاد ،سوسیالیسم و بومشناسی :طرح کلی انتقادی،
قسمت  »2توضیح دادهام.
دوم ،یک پدیدهی تاریخی را به یک پدیدهی بیولوژیکی و طبیعی تبدیل میکند .همان
طور که هر کسی که بحث قبلی من در مورد نوشتههای سارال را خوانده باشد ،میداند؛
او از توضیحی که دربارهی رکود بزرگ تا بحث دربارهی مسئلهی جمعیت دارد ،مسائل
مورد بحث را امری طبیعی میکند ،شاید بهدلیل پذیرش محدودیتهای طبیعی رشد
بهعنوان «پارادایم» خود .با این حال ،همان طور که در «اقتصاد ،سوسیالیسم و
بومشناسی :طرح کلی انتقادی ،قسمت  »2مستند میکنم ،یک پیشرفت مفهومی
کلیدی در انسانشناسی این است که گذار از بوممحوری به انسانمحوری نقطهی
مرکزی درک تاریخ ماست .برای میلیونها سال اجداد خوراکجوی ما جهان بینیهای

چهگونه وگنیسم میتواند به نجات جهان کمک کند؟

بوممحوری داشتند .انسانمحوری بهعنوان پایهی ایدئولوژیک انقالب کشاورزی هزاران
سال پیش ظهور کرد و با ظهور جوامع و تمدنهای طبقاتی نهادینه شد.
سوم ،نمونههای مغایر امروزی از جمله نظریهی فرگشت داروینی و بومشناسی ژرفنگر
وجود دارد که به ترتیب پایههای علمی و فلسفی را برای بوممحوری فراهم میکنند.
بنابراین نهتنها این امکان برای انسانها وجود دارد که بوممحوری را بپذیرند ،بلکه اگر
بخواهیم فرآیند بیگانگی زدایی از طبیعت را آغاز کنیم ،که بخشی از فرآیند فراسوی
تمدن سرمایهداری و تمام بقایای جامعهی طبقاتی و پایان دادن به جنگ دههزارساله
علیه طبیعت است ،امری ضروری است ،تا بتوانیم پیوندهایمان را با طبیعت ترمیم کنیم.
بوم محوری یک گزینه نیست ،بلکه یک ضرورت برای گذار به یک جامعهی
سوسیالیستی بومشناختی یا هر شکلبندی اجتماعی دیگری است که امید به
بقا در هماهنگی با بقیهی طبیعت دارد.
در بومشناسی سوسیالیستی یا بومشناسی سرمایهداری ،سارال درگیر
بحثهایی در مورد فرضیهی گایا متعلق به جیمز الوالک و نیز بومشناسی ژرفنگر
میشود و به نظر میرسد همزمان از آنها احساس رضایت میکند .با این حال ،بحث
سارال شامل سردرگمیهای دیگری میشود و با تأکید بر انسانمحوری اومانیستی او
به پایان می رسد .بنابراین ،پس از تصدیق برخی از تأکیدهای علمی فرضیهی گایا،
مینویسد« :اما در مسائل مربوط به ما انسانها و جوامع ما ،نمیتواند جایگزین
انسانمحوری شود( ».همان ،ص  .)11سارال همچنین به ادبیات آزادی حیوانات و
بومشناسی ژرفنگر بهعنوان منابع دیگری برای بوممحوری اشاره میکند .او مورد اول
را مورد بحث قرار نمیدهد و بحث او در مورد دومی در سردرگمی فرو رفته است (مثالً،
بحث او در مورد بومشناسی ژرفنگر اشاره به «گونهها» دارد که گویی فقط بهمعنای
«حیوانات» است؛ یا ارجاع فرگشتی و اخالقی به «برابری» در میان گونهها را بهمعنای
داشتن قدرت برابر تفسیر میکند .به نقلقول زیر مراجعه کنید) .او با گزارهی بومشناسی
ژرفنگر شروع میکند مبنی بر اینکه استدالل برای برتری انسان بیهوده است ،دیدگاهی
که در واقع میتواند بر اساس نظریهی فرگشت داروین باشد؛ یعنی مبنای علمی دارد.
اما او چنین نتیجه میگیرد:

722

723

کامران نیری

«یک چیز واضح است :ما فقط در ابتدای فرایند فرگشتمان واقعاً با سایر
گونهها برابر بودیم .در حال حاضر این برابری فقط یک آرزو و یک نظریه است.
در عمل ،فقط وظیفهای اخالقی برای ماست .با این حال ،بگذارید متکبرانه فکر
نکنیم که کل بقیهی طبیعت تحت کنترل ماست .باکتریهای دشمنی که فکر
میکردیم ریشهکن کردهایم _ آنهایی که باعث وبا ،ماالریا ،طاعون میشوند _
همه برمیگردند و ما باید آنها را بکشیم ،در غیر این صورت آنها ما را خواهند
کشت( ».ص .)13
نظریهی سارال در مورد سوسیالیسم بومشناختی اگرچه آشکارا با بوممحوری همدل
است ،اما همچنان انسانمحور باقی میماند.
با این حال ،سوسیالیسم بومشناختی انسانمحور منجر به سیاستهای اشتباه خواهد
شد (همان طور که پاراگراف سارال که در ابتدای این نوشته نقل شد بهوضوح نشان
میدهد) .سوسیالیسم بومشناختی تنها زمانی میتواند معنادار باشد که کامالً مبتنی بر
بوممحوری باشد .بگذارید کورتتماکی توضیح دهد که این بوممحوری چیست و چگونه
با انسانمحوری در سیاستهای روزمره که باید اتخاذ کنیم متفاوت است:
«برخالف انسانمحوری ،بوممحوری با جسمانی دانستن اکوسیستمها یا
زیستکره ،درجات متفاوتی از برابریطلبی بین گونهها و ارزشگذاری برای
گونههای غیرانسانی ،بومسازگانها و خود زندگی بدون توجه به ارزش مصرف
آن برای ما مشخص میشود .دالیل نگرانیهای زیستمحیطی نهتنها از منافع
انسانی ناشی میشود ،بلکه از این که جامعهی زیستی را فینفسه دارای جایگاه
اخالقی میداند نیز برمیخیزد .وقتی مفهوم «پایداری» را بهمعنای بوممحوری
در نظر بگیریم ،تفاوت با انسانمحوری آشکار است :از آنجایی که تمام اشکال
حیات و شکوفایی آنها بهخودیخود ارزشمند هستند ،بهرهکشی از طبیعت
زمانی که شکوفایی سایر اشکال زندگی و گونهها را تهدید میکند ،هرچند
شکوفایی انسانی نباشد ،نمیتواند پایدار نامیده شود .این استدالل پیامدهای
عملی نیز برای سیاست اقلیمی دارد :در حال حاضر برخی از اقدامات برای
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کاهش انتشار آالیندهها (مثالً تولید انواع خاصی از محصوالت سوخت زیستی)
میتوانند از طرف انسانمحورها بهجهت کاهش انتشار گازهای گلخانهای مورد
پذیرش قرار گیرند ،اما بوممحوری نمیتواند رویهای را بپذیرد که تنوع زیستی
را تا حد زیادی در منطقهی زیر کشت کاهش دهد و بهعالوه  ،این روش صرفاً
یک تالش کوتهبینانه است که امر تغییر شیوههای ناپایدار را که در واقع باعث
ایجاد مشکالت میشوند ،پیش نمیبرد ,Kortetmäki, 2013( ».صفحات -34
.)33
 .3انسانمحوری و اقتصاد سیاسی غذا
اقتصاد سیاسی غذا به چگونگی تولید ،حملونقل ،خردهفروشی و مصرف غذا در
اقتصاد سرمایهداری میپردازد (برای تاریخچهی تصویری صنعت گوشت در ایاالت
متحده ،نگاه کنید به تاریخچهی صنعت گوشت) .اقتصاد سیاسی غذای رادیکال به
مسائل وسیعتری میپردازد که در تحلیلهای رایج بورژوایی نادیده گرفته شده اند،
مانند رفاه کارگران شیوه ی تولید غذا ،تأثیر آن بر دهقانان و کشاورزان خرد ،مسائل
مربوط به گرسنگی و امنیت غذایی ،اثرات آن بر محیطزیست و سالمت ،و شاید حتی
اخالقیات پرورش و کشتار حیوانات دامداری صنعتی .پرداختن به این موضوعات از
حوزهی این نوشته خارج است .در اینجا من فقط میخواهم به این واقعیت اشاره کنم
که مطالعات رادیکال در مورد نظام غذایی امروزی نشان میدهد که هیچ تحول اجتماعی
بنیادی بدون ایجاد یک نظام غذایی جایگزین از بنیان متفاوت امکانپذیر نیست (برای
مثال به توضیحات پیتر گورینگ ،هلنا نوربرگ هاج و جان پیج در از پایه :بازاندیشی در
کشاورزی صنعتی ،1993 ،Zed Books ،واندانا شیوا ،خشونت انقالب سبز :کشاورزی
جهان سوم ،بومشناسی و خطمشیها ،1992 ،Zed Books ،مایکل پولن ،معضل
همهچیزخواری 2006 ،Penguin Press ،مراجعه کنید).
نگرانیهای جایزی در مورد رژیم غذایی سالم و ایمنی غذایی (برای مثال به
«مصرف گوشت و خطر سرطان»« ،آنتیبیوتیکها ،صنعت گوشت و ابَرمیکروبها»،
«بررسی فیلم :چنگالها بهجای چاقوها» و تحقیق در چین مراجعه کنید) و پایداری
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زیستمحیطی و اخالق (پیتر سینگر ،آزادی حیوانات ،1975 ،حیوانات بهعنوان افراد :
مقاالتی در مورد لغو بهرهکشی از حیوانات ،گری فرنسیون  )2008وجود دارد.
صنعت گوشت امروزی یک صنعت سرمایهدارانهی بسیار متمرکز است که چند
شرکتهای غولپیکر فراملی در آن فعالیت میکند .در میان ده شرکت برتر ،شرکتهای
زیر مشخص شده با «کشور اصلی» و آخرین ارقام درآمد ساالنه اینها هستندJBS :
(برزیل 38.7 ،میلیارد دالر) ،تایسون فود (ایاالت متحده 33.3 ،میلیارد دالر) ،کارگیل
(ایاالت متحده 32.5 ،میلیارد دالر)( Vion ،هلند /آلمان 13.2 ،میلیارد دالر)BRF ،
(برزیل 12.7 ،میلیارد دالر)( Nippon Meant Packers ،ژاپن 12 ،میلیارد دالر).
( Smithfields Foodایاالت متحده 13.1 ،میلیارد دالر)( Marfrig ،برزیل 12.8 ،میلیارد
دالر)( Danish Crown AmbA ،دانمارک 10.3 ،میلیارد دالر) و ( Hormel Foodایاالت
متحده 8.2 ،میلیارد دالر).
صنعت ژنتیک حیوانات که از نزدیک با این شرکتها کار میکند هدف
افزایش تولید سودآوری آنها را دنبال میکند .بزرگترین آنها عبارتند از
( Charoen Pokphand Groupتایلند)( EW Group ،آلمان)( Genus ،بریتانیا)،
( Groupe Grimaudفرانسه)( Hendrix Genetics ،هلند)( Smithfield Foods ،ایاالت
متحده) ،و ( Tyson Foodsایاالت متحده).
صنعتی شدن تولید ،توزیع و خردهفروشی گوشت ،فرهنگ خوردن گوشت را به کل
جمعیت در اقتصادهای سرمایهداری صنعتی و اخیراً به الیههای طبقهی متوسط بقیهی
جهان گسترش داده است .این کار را با عرضهی بیشتر گوشت در جهان و کاهش قیمت
آن در بازار انجام داده است .به این ترتیب ،بر اساس شورای ملی مرغ ،مرغ آمادهی
پخت در ایاالت متحده در سال  1930با قیمت  6.48دالر در هر پوند (به دالر امروز)
خردهفروشی میشد ،اما این روزها با قیمت  1.57دالر در هر پوند به فروش میرسد.
چرا قیمت مرغ تا این حد افت کرد؟
«هزینهها تا حدودی کاهش یافت زیرا پرورش علمی مدت زمان الزم تا
کشتار مرغ را از سال  1925به نصف کاهش داد ،در حالی که مرغ سنگینتر
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شد .مقدار خوراک مورد نیاز برای تولید یک پوند مرغ نیز بهشدت کاهش یافته
است«( .دامداری صنعتی و رژیم غذایی شما» 12 ،مارس )2014
مجلهی علمی طیور محاسبه کرده است که اگر انسان به همان سرعت جوجههای
امروزی رشد کند ،وزن یک انسان تا دو ماهگی  660پوند خواهد شد!
از جمله تکنیکهای علمی مورد استفاده برای پرورش حیوانات پرورشی در فضاهای
تنگ ،استفادهی فشرده از هورمونها و آنتیبیوتیکها است.
در همین حال ،زنجیرههای خردهفروشی بزرگ بهسرعت در حال گسترش ،آمادهسازی،
پاسخگویی و تثبیت تقاضای طبقات متوسط روبهرشد در سراسر جهان بوده است.
بنابراین ،مصرف گوشت در سر اسر جهان با افزایش سریعی روبرو بوده ،ولو آن که
مصرف گوشت در غرب بهدلیل آگاهی اخیر از مسائل بهداشتی و زیستمحیطی و
احساس همدردی حیوانات پرورشی ،راکد یا کاهش یافته است.
«گوشت که تنها  10یا  20سال پیش در بسیاری از نقاط جهان یک کاالی
لوکس بود ،اکنون بخشی از رژیم غذایی روزانهی تعداد فزایندهای از مردم در
کشورهای در حال توسعه است .سوپرمارکتهای زنجیرهای بزرگ مانند والمارت
در ایاالت متحده ،کارفور در فرانسه ،تسکو در بریتانیا و مترو در آلمان در حال
تسخیر جهان هستند .گسترش آنها باعث سرمایهگذاری عظیم شرکتها در
سوپرمارکت بومی شده است .این فرآیند به خوبی مورد بررسی قرار گرفته است.
موج اول در اوایل دههی  1990در آمریکای جنوبی ،در اقتصادهای ببرهای
آسیای شرقی مانند کرهی جنوبی و تایوان و در آفریقای جنوبی آغاز شد .بین
سالهای  1990تا  ،2005سهم بازار سوپرمارکتها در این کشورها از  10به
 50یا  60درصد افزایش یافت .موج دوم ،در اواسط تا اواخر دههی  ،1990بر
آمریکای مرکزی و آسیای جنوب شرقی متمرکز بود .تا سال ،2005
سوپرمارکتها  30تا  50درصد از سهم بازار را در آنجا به خود اختصاص دادند.
موج سوم در سال  2000آغاز شد و چین و هند و همچنین کشورهای در
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مراحل اولیهی صنعتیشدن مانند ویتنام را فرا گرفت .تنها در مدت چند سال،
فروش سوپرمارکتها در این کشورها ساالنه  30تا  50درصد رشد داشت.
چرا این تغییر عظیم؟ این امر نه تنها بهدلیل افزایش قدرت خرید طبقات
متوسط ،بلکه بهدلیل تغییرات اساسیتر در جامعه است .بهعنوان مثال ،در
پاکستان ،شهرها بهسرعت در حال گسترش هستند بهطوری که روشهای
سنتی تامین گوشت و محصوالت لبنی نمیتواند مطابق با تقاضا باشد .جمعیت
شهر الهور 300هزار نفر در سال رشد میکند .اکسپرس تریبون ،یک روزنامهی
پاکستانی میگوید که نتیجهی این امر کمبود مواد غذایی و کیفیت پایین است،
عواملی که طبقات متوسط را به سوپرمارکتها سوق میدهد .زنان شاغل که
هنوز وظیفهی آشپزی خانوادهی خود را بر عهده دارند ،فرصتی برای بررسی
کیفیت گوشت یا چانه زدن بر سر قیمت از این مغازه به مغازهی دیگر ندارند.
(اطلس گوشت ص .)16
البته هیچیک از اینها بدون فرهنگ انسانمحور رایج که رژیم گوشتخواری و خشونت
همراه با آن را توجیه میکند ممکن نیست.
 .4فرهنگ انسانمحوری و رفتار با حیوانات غیرانسانی
تقریباً تمام حیواناتی که در بشقاب شام سرو میشوند مدتهاست که موجوداتی
واجد احساس در نظر گرفته شدهاند ،یعنی نشان داده شده که احساسات دارند و
میتوانند درد و رنج را تجربه کنند (نگاه کنید به پیتر سینگر ،آزادی حیوانات.)1975 ،
بدیهی است که پرورش ،اسارت و کشتار نظاممند تریلیونها حیوان غیرانسانی برای غذا
در هر سال از تمام نسلکشی انجام شده در تاریخ بشر فراتر میرود _ مگر اینکه ،البته،
کسی زندگی این حیوانات را بیاهمیت جلوه دهد و دربارهی زندگی خود غلو کند .و با
این حال ،تمام جریانهای سیاسی ،تقریباً تمام سنتهای فکری ،از جمله مارکسیستها،
و بیشتر مذاهب جهانی در برابر این فرهنگ خشونتآمیز منفور خودپسندانه سکوت
کردهاند.
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فرهنگ ما کشتار حیوانات و خوردن گوشت را بزک میکند .بهعنوان کودکی که در
دههی  1950در تهران ،ایران بزرگ میشدم ،پوستری را به یاد میآورم که روی دیوار
قصابیها قاب شده بود از فرشتهای که گوسفندی را به حضرت ابراهیم میرساند که
می خواست پسرش (احتماالً اسماعیل) را برای خدا قربانی کند .این اشاره حتی برای
یک کودک آشکار بود :چرا گوسفند را قربانی نکنیم؟ بنابراین ،نتیجه این ایده است که
کشتن سایرحیوانات بهتر از کشتن انسان است یا خوردن سایر حیوانات امر خوبی است،
در حالی که آدمخواری گناه است .جسم بیجان نیمهقصابیشده و پوستکندهی گاو یا
گوسفند از میخی که روی سقف قصابی کوبیده شده بود آویزان بود .همچنین به یاد
میآورم که چگونه قصاب گوسفندی را سالخی کرد ،پاهایش را با طناب بسته بود و
خون به جویبار خیابان جاری بود .البته با «پیشرفت» مدرنیته در ایران ،بهندرت شاهد
چنین خشونتی در انظار عمومی بودیم .در عوض ،به یاد میآورم که وقتی اتوبوس
شهری را در یک مسیر خاص سوار میشدم ،ایستگاهی به نام کشتارگاه وجود داشت.
آن روزها کشتارگاه داخل تهران بود .این روزها کشتارگاهها به گوشههای دوردست
مناطق برونشهری منتقل میشوند و خشونتی را که هر لحظه درون آنها جاری است
پنهان میکنند .امروزه ،در سراسر جهان « ...ده شرکت  88درصد از کل خوکهای
مصرفی را کشتار میکنند .باور ظرفیت تولید جهانی شرکتهای گوشت سخت است:
تایسون فودز… هر هفته  42میلیون مرغ170 ،هزار گاو و 350هزار خوک را سالخی
میکند( ».اطلس گوشت ص )14
در دههی  ،1980برخی از دوستان سوسیالیست من در «بخش کشتار»
کشتارگاههای آمریکا کار میکردند .این بخشی از استراتژی ما برای حمایت از
اتحادیههای صنعتی بود تا جنبش کارگری مبارزی بسازیم که بتواند قدرت را به دست
گیرد و آلترناتیو سوسیالیستی را سازمان دهد .هرگز به ذهن هیچکس نمیرسید که
چگونه طبقهی کارگری که با چنین خشونتی علیه سایر حیوانات مخالفت نمیکند،
میتواند به تمام خشونتهایی که ما در جامعهی طبقاتی متحمل شدهایم پایان دهد.
چگونه بیتفاوتی خود را توضیح میدهیم؟ به نظر من این بیگانگی ما از
طبیعت است .ما میتوانیم با همنوعان خود همدردی کنیم (مگر اینکه آنها متعلق به
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گروه «دیگری» باشند که با آنها در ستیز باشیم) .اما نمیتوانیم با صدها گونهای که
می کشیم تا بخوریم همدلی کنیم .اگر استدالل من برای بیگانگی انسان از بقیهی
طبیعت درست باشد _ چیزی که کمک کرد تا عامل و نتیجهی انقالب کشاورزی باشد
_ آن بیگانگی است که پذیرش عمومی جامعهی تشنه به خون را که ما آن را تمدن
مینامیم توضیح میدهد.
سارال در سوسیالیسم بومشناختی یا سرمایهداری بومشناختی به دو ویژگی
انسان اشاره میک ند که به نظر او منحصر به انسان است :کشتن دیگر انسانها و
نوعدوستی در مراقبت از افراد بیمار وسالخوردهی خود .اگر در دههی  1990این
موضوع بهخوبی شناخته نشده بود ،اکنون کامالً مشخص است که گونههای دیگر اعضای
گونههای خود را میکشند (مانند شامپانزهها ،شیرها ،حتی گربههای نر خانگی عقیم
نشده که برای قلمرو برای غذا و مادهها میجنگند) و اینکه سایر گونهها قادر به رفتار
نوعدوستانه هستند (به مدخل ویکی پدیا مراجعه کنید) .با این حال ،آیا شگفتانگیز
نیست که سارال متوجه ویژگی منحصربهفرد ما انسانها نشده است :همان خشونتی که
روزانه در چنین مقیاس عظیمی برای حمایت از عادت گوشتخواری خود مرتکب
میشویم؟ به همین ترتیب ،هیچ گونهی دیگری مرتکب چیزی مانند نسلکشی
نمیشود .باز هم ،کلید درک این رفتار بیگانگی است .در مورد سایر گونهها ،بیگانگی از
طبیعت است .در مورد نسلکشی یا سایر اقدامات نظاممند سرکوب و استثمار گروههای
انسانی ،بیگانگی اجتماعی است .تجارت بردهی آفریقایی بخشی از انباشت اولیهی
سرمایه بود که به نهادینه شدن سرمایهداری نهتنها در اروپای غربی بلکه در ایاالت
متحده نیز کمک کرد .زمانی که فاشیستها بهشکلی نظاممند شش میلیون یهودی را
به قتل رساندند ،اکثر آلمانیها یا شریک آن بودند یا سکوت کردند .یک قرن بعد،
ترکها هنوز نسلکشی ارامنه را که توسط امپراتوری عثمانی انجام شده است ،انکار
میکنند .اکثر سفیدپوستان آفریقای جنوبی رژیم آپارتاید را تحمل کردند یا فعاالنه در
آن سهیم بودند .یهودیانی که از فاشیسم در اروپا فرار کردند فلسطین را مستعمره
کردند و بهطور نظاممند میلیونها فلسطینی را آواره یا سرکوب کردهاند .این جنایت
تنها با ادعای برتری اخالقی برای ستمگر و تنزل دادن ستمدیده به جایگاهی مادون
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بشری امکانپذیر بوده و هست .ما همین کار را با حیوانات غیرانسانی انجام میدهیم تا
انقیاد ،ستم ،استثمار و کشتار نظاممند آنها را توجیه کنیم.
البته تمرکز ما روی غذاست .اما چند طریق دیگر برای سوءاستفاده از حیوانات
غیرانسانی وجود دارد؟ هرساله صدها میلیون «حیوان آزمایشگاهی» بهطور نظاممند
مورد شکنجه قرار میگیرند و در نهایت اکثریت زیادی کشته میشوند .این کار به نام
رفاه انسان انجام میشود (اما شواهدِ برعکس آن در حال افزایش است .بهعنوان مثال،
تحقیقات اخیر نشان میدهد که مدلهای حیوانی در پزشکی آزمایشگاهی قابل تعمیم
به انسان نیستند .نگاه کنید به جان جی .پاپین « ،پارادایم ناموفق تحقیقات حیوانی
برای بیماریهای انسانی» 20 ،مه  .)2014استفادهی نظامی از حیوانات کمتر
خیرخواهانه است .ارتش ایاالت متحده از خوکهای زنده برای تمرین تیراندازی و از
دلفینها برای شناسایی مواد منفجره در زیر آب استفاده میکند .استفاده از سونار
(ناوبری و ردیابی آوایی) به نهنگها و دلفینها آسیب میرساند .در مورد «صنعت
حیوانات خانگی» چطور؟ نهتنها سگها و گربهها متناسب با هوس و عالقهی انسانها
پرورش مییابند (به «سگهای عروسکی» یا «گربههای پرشین» فکر کنید) ،بلکه
تخمین زده میشود که صدها میلیون بیخانمان رها میشوند تا کشته شوند .همچنین
یک صنعت در حال رشد «حیوان خانگی غیرمعمول» وجود دارد .در ایاالت متحده
آنها شامل سگ وحشی آفریقایی ،آرمادیلو ،سمور پنجه کوچک آسیایی ،خرس ،گربهی
دمکوتاه ،کایوت ،دلفین ،روباه ،زرافه ،گراز پرچین ،لِمور ،شیر ،سیاه گوش ،میمون،
پنگوئن ،جوجه تیغی ،راکون ،تنبل ،ببر ،واالرو ،گرگ و گورخر میشوند (برای بازاری
برای حیوانات خانگی غیرمعمول اینجا را ببینید) .گاوبازی و جنگ خروسها یک
سرگرمی و در مورد اولی یک جاذبهی توریستی محسوب میشوند .شکار و ماهیگیری
«ورزشی» در نظر گرفته میشود که از طرف صنایع بزرگ حمایت میشود .باغوحشها
و سیرکها هنوز پذیرش اجتماعی دارند .اما حیوانات در اسارت رنج میبرند و حیوانات
سیرک بهطور معمول مورد بدرفتاری (جهت «آموزش») قرار میگیرند تا هنرنمایی
کنند .قتلهای جادهای را فراموش نکنیم .اینها حیواناتی هستند که توانستهاند با
افزایش جمعیت انسانی («توسعه») کنار بیایند ،اما در هنگام عبور از جاده در خطر
تصادف باقی میمانند .ما همچنین بهطور معمول سایر حیوانات را صرفاً به این دلیل
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که برای فعالیتهای انسانی ناخوشایند یا در جهت مغایر با آن هستند ،مانند باغبانی و
کشاورزی نابود میکنیم.
با افزایش تعداد انسانها و گسترش جغرافیایی ،فضای زندگی بیشتری را روی زمین
اشغال میکنیم .افزایش مصرف سرانهی ما ،از جمله آب شیرین و زمین ،گونههای دیگر
را به نابودی میکشاند .دهها هزار مادهی شیمیایی در محیطزیست پخش میشوند که
گفته میشود در میزان ایمنی برای انسان قرار دارند ،اما سمی بودن آنها برای گونههای
دیگر در نظر گرفته نمیشود .همین امر در مورد زبالههای انسانی نیز صادق است.
تغییرات اقلیمی انسانزاد ،اسیدی شدن اقیانوسها و انتشار نیتروژن و فسفر در
محیطزیست ،همگی تعداد بیشماری از گونهها را تهدید میکنند.
ما سیاره را به زمین بازی خود تبدیل کردهایم که در واقع آن را از تنوع زیستی که
اساس خود حیات است ،تهی میکند .من معتقدم هیچ یک از اینها بدون فرهنگ
انسانمحوری که بقیهی طبیعت را در بهترین حالت «منابع طبیعی ما» میداند،
امکان پذیر نیست .مشکل تولید و مصرف مواد غذایی یکی از جنبههای نحوهی نگرش
تمدن امروزی به بقیهی طبیعت است.
 .5تاریخ غذا ،انتخابهای سبک زندگی و جهانبینیهای رهاییبخش
هرگز گونهی ما بهاندازهی سرمایهداری صنعتیِ امروز گوشت مصرف نکرده است .برآورد
سرانهی مصرف فعلی گوشت بر حسب کیلوگرم برای کشورها /مناطق سرمایهداری
صنعتی به این شرح است :گوشت گاو (ایاالت متحده 26.5؛ استرالیا 22.9؛ کانادا 20.2؛
نیوزلند 19.1؛ اتحادیهی اروپا 11.1؛ ژاپن )6.8؛ گوشت خوک (اتحادیهی اروچا 32.4؛
ایاالت متحده 21.1؛ استرالیا 20.0؛ کانادا 16.7؛ نیوزلند 15.5؛ ژاپن )14.9؛ مرغ (ایاالت
متحده 44.4؛ استرالیا 38.8؛ کانادا 32.6؛ نیوزلند 31.6؛ اتحادیه اروپا 20.8؛ ژاپن
)12.8؛ بره (نیوزیلند 8.8؛ استرالیا 8.4؛ اتحادیه اروپا 2.0؛ کانادا 0.9؛ ایاالت متحده
0.4؛ ژاپن  .)0.2در حالی که بقیهی جهان گوشت بسیار کمتری مصرف میکنند،
مصرف گوشت آنها بهدلیل گسترش طبقات متوسط بهسرعت در حال افزایش است.
(اطلس گوشت ص  .)47یعنی بهطور متوسط در سال یک آمریکایی 26.6
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کیلوگرم گوشت گاو 21.1 ،کیلوگرم گوشت خوک 44.4 ،کیلوگرم مرغ۰.4 ،
کیلوگرم گوشت بره میخورد .یعنی  92.5کیلوگرم یا  2۰3.5پوند گوشت در
سال!
برای میلیونها سال اجداد خوراکجوی ما به جمعآوری غذا از گیاهان متکی بودند.
دیرینهشناسان این امر را بهدلیل ساییدگی و پارگی دندان چنین خوراکجویانی
میدانند که فقط میتواند توسط فیبر گیاهی ایجاد شود.
با این حال ،این نیز درست است که خوراکجویان جنس در نهایت گوشت نیز خوردند.
ابتدا بهعنوان الشهخواری و سپس بهعنوان شکارچی گاهبهگاه.
«در طول  400هزارهای که هومو ارکتوس (انسان راستقامت) به انسان
خردمند ( )Homo sapiensفرگشت یافت  ...گردآوری غذا بخشی از اهمیت
خود را از دست داد ،شاید بهدلیل شرایط اقلیمی (دورهی مورد نظر  430هزار
تا  40هزار سال قبل از میالد است) ،اما با کمیاب شدن حیوان شکاری دوباره
آن را بازیابی کرد ,Maguelonne Toussaint-Samat( ».تاریخچهی غذا,
 ,Blackwell, 1992ص .)72
با این حال ،یک رژیم غذایی گوشتخوار فزاینده با پروتئینهای حیوانی با کالری
باال به رشد جمعیت ،مهاجرت و گسترش اجداد ما در سراسر جهان کمک کرده است.
یک رژیم غذایی با تنوع فزاینده به افزایش قابلیت فکری کمک کرد .با کشف آتش،
پختن غذا امکانپذیر شد .هنوز در مورد تقسیم کار جنسیتی در جمعآوری غذا و شکار
اختالف وجود دارد (همان ،ص  .)39-40اما شکی نیست که نسبت غذای گیاهی در
مقابل گوشت بسته به جغرافیا و در طول زمان متفاوت است .جایی که گیاهان کمتری
وجود داشت ،گوشت بیشتری مصرف میشد و بالعکس .با این حال ،برای صدها هزار
سال ،شکار تقریباً همهچیز را در اختیار خوراکجویان قرار میداد :غذای اصلی ،پوشاک
و آالت و ابزاری مانند المپهای چربیسوز( .همان ،ص  .)72اما ،خود شکار دورهای از
گسترش را پشت سر گذاشت و با کمیاب شدن حیوان شکاری ،محدودتر شد.
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پرورش دام از شکار پدید آمد .اولین نشانههای باستانشناسی مربوط به منطقهای
است که در حال حاضر صحرای نگاو در شمال سیانی قرار دارد و مربوط به حدود 30
هزار سال پیش است که در آن غزالها و آهوها بهصورت گله جمعآوری شدند .به دالیل
عملی و فرهنگی (بیزاری از خوردن حیوانات الشخور مانند کفتارهایی که مصریها
سعی در خوردن آنها داشتند وجود داشت) بهجای گوشتخواران ،علفخواران بهصورت
گله جمعآوری ،رام و سپس اهلی شدند( .همان ،ص  )94با فراگیر شدن پرورش دام،
به تدریج شکار برای غذا متوقف شد.
به جز گلهدارانی که بهشدت به حیوانات خود برای غذا و فرهنگ ماهیگیری متکی
بودند ،تا همین اواخر گوشت هرگز بخش بزرگی از رژیم غذایی اکثر مردم نبود.
بنابراین ،با توجه به آنچه در باال ذکر کردم ،چرا یک سوسیالیست بومشناختی یا
هر کسی که به دیدگاه رهاییبخش برای بشریت پایبند است ،باید از وگن شدن
خودداری کند؟ آیا بین انتخاب سبک زندگی و جهانبینی ما رابطهای وجود ندارد؟
مواردی که انسانهای امروزی یا اجداد ما عمدتاً گوشتخوار بودهاند ،اندک و نسبتاً
مختصر هستند :چند صد هزار سال ،زمانی که شکار در میان شکارچی _ گردآورندهها،
در میان فرهنگهای گلهداری و ماهیگیری در طول تاریخ و در جوامع سرمایهداری
صنعتی و در میان طبقات متوسط در سراسر جهان غالب بود .بر اساس آنچه از
باستانشناسی ،مردمشناسی ،تاریخ و علم تغذیه میدانیم ،هیچ دلیلی وجود ندارد که
گوشتخواری جزء الینفک زندگی انسان باشد .برای میلیونها سال شکارچی _
گردآورندهها با رژیم گیاهخواری زندگی میکردند و امروزه صدها میلیون نفر با رژیمهای
گیاهخواری و وگن زندگی میکنند و از زندگی فعال و سالم لذت میبرند .در واقع،
شواهد قابلتوجهی وجود دارد که رژیم غذایی وگن برای افراد سالمتر است و رژیم
غذایی گوشتخوار میتواند باعث بیماریهای جدی شود.
در عین حال ،اخالق زیستی و فلسفهی اخالق ،جنبش حقوق حیوانات ،بومشناسی
ژرفنگر و برخی ادیان مانند بودیسم ،هندوئیسم و جینیسم معتقدند که بردگی و /یا
کشتن سایر حیوانات برای غذا امری غیراخالقی است.

چهگونه وگنیسم میتواند به نجات جهان کمک کند؟

بومشناسی و علم زیستمحیطی به ما میگویند که دامداری صنعتی و صنعت
گوشت که بخش عمدهای از گوشت ،لبنیات و غذاهای دریایی را در سراسر جهان تامین
میکند ،بومسازگانها را تخریب و محیطزیست را مسموم میکند.
با توجه به تمام اینها ،وگن شدن و حمایت از وگنیسم به یک انتخاب بدیهی تبدیل
میشود.
البته ،سوسیالیستهای بومشناختی انسانمحور مانند سارال ممکن است هنوز کامالً
متقاعد نشده باشند .اما اگر مانند سارال از کاهش مصرف اسرافکارانهی جهانی حمایت
میکنیم ،وگنیسم باید در میان انتخابهای اصلی او باشد.
همان طور که سارال خوب میداند ،در نهایت ،تمام گونهها با انرژیای که از طریق
نور خورشید به زمین میرسد زندگی میکنند .گیاهان سبز (تولیدکنندگان اولیه) از
طریق فتوسنتز ،انرژی خورشیدی را به قند تبدیل میکنند .حدود نیمی از آن را برای
تغذیهی خود مصرف میکنند .آنچه باقی میماند بهرهوری اولیهی خالص ( )NPPنامیده
میشود NPP .اساس زندگی تمام حیوانات است .گیاهخواران برای به دست آوردن انرژی
الزم برای گذران زندگی خود گیاهان را میخورند (مصرفکنندگان اولیه) .در نهایت،
زندگی برخی از گوشتخواران متکی به گیاهخواران است (مصرفکنندگان ثانویه).
برخی از همهچیزخواران مصرفکنندگان دوم را میخورند (مصرف کنندگان سوم).
حلقهی نهایی در زنجیرهی غذایی ،تجزیه کنندههایی هستند که از مواد آلی گیاهان،
گیاهخواران و گوشتخواران زندگی میکنند .در هر مرحله از زنجیرهی غذایی حدود
 90درصد انرژی از دست میرود.
بنابراین ،با وگن شدن ،غذای بسیار بیشتری برای بشریت در دسترس خواهد بود.
اگر از تولید ،توزیع و مصرف سرمایهدارانهی گوشت ،لبنیات و غذاهای دریایی خالص
شویم و تغذیهی وگن را در پیش بگیریم ،نهتنها سرانهی غذای بیشتری تولید میشود،
بلکه به منابع کمتری نیاز خواهد بود و منابع حیاتی بیشتری را در اختیار سایر گونهها
قرار میدهد .با اتخاذ روشهای کشت پایا و عاری از ستم (حتی بهترین هواداران کشت
پایا میتوانند انسانمحور باشند ،نگاه کنید به نقد کتاب من :بررسی کتاب :باغ گایا15 ،
مارس  ،)2012روشهایی که با تولید بومی و مشارکت دادن جامعه در کاشت غذای
خود از نحوهی عملکرد طبیعت تقلید میکنند ،گامهای کلیدی را برای یک زندگی
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سادهتر ،از نظر زیستمحیطی ،زیستبومشناسی و اخالقی معقولتر و همگانیتر خواهیم
برداشت .در این فرآیند ،تعداد بیشتری از ما جهانبینی بوممحوری را نیز اتخاذ خواهیم
کرد .این نیاز کلیدی برای یک جامعهی سوسیالیستی بومشناختی خواهد بود .در دههی
 1970ما اعالم می کردیم که آزادی زنان ،آزادی انسان است .امروز نیز باید اعالم کنیم
که ب دون رهایی حیوانات ،رهایی انسان وجود نخواهد داشت .و بر اساس آن زندگی
کنیم.

نقد اقتصاد سیاسی

چهگونه انقراض ششم را
متوقف کنیم؟
کامران نیری  /ترجمهی هومن کاسبی
سنجش انتقادیِ کتاب نیم-زمین به قلم ئی .او.
ویلسون
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افزایش مساحت زیستگاههای طبیعی تعرضناپذیر به نیمی از سطح کرهی زمین یا
بیشتر ،تنها راهحل «انقراض ششم» است .عواقب ناخواستهی افزایش و گسترش مداوم
جمعیت انسانی و فرگشت اقتصاد که اکنون توسط انقالب دیجیتال بهپیش رانده
میشود ،نیز چنین گسترشی را مطرح ساختهاند .اما همچنین مستلزم تغییر بنیادینی
در تعقل اخالقی راجع به رابطهمان با محیط زندگی است( .ویلسون :2016 ،ص)167 .
مقدمه
انقراض ششم بشرزاد یک تهدید وجودی برای بخش اعظم حیات بر کرهی زمین،
1

ازجمله گونهی انسان ،است .در این جستار ،من پیشنهاد ئی .او .ویلسون حشرهشناس،
2

مدافع حفاظت از محیطزیست و طبیعتگرای پرآوازه را در کتاب اخیرش ،نیم-زمین:
3
مبارزهی سیارهی ما برای حیات ( ،)2016برای متوقف و معکوس کردن انقراض ششم،
4

موردبررسی انتقادی قرار میدهم .در بخش اول ،رئوس کلی مراد از تنوع زیستی و
چرایی اهمیت آن را ترسیم میکنم و واقعیات اساسی را دربارهی انقراض ششم و علل
عمدهی آن ارائه میدهم .در بخش دوم ،به پیشنهاد ویلسون و شناسایی تنشهای
موجود در برهانهای او به نفع کارآمدی آن پیشنهاد میپردازم .بهویژه ،تنشی را میان
عشق ویلسون به جهان طبیعی و دانش او از زیستشناسی و بومشناسی از یکسو و
درک ناکافی او از تاریخ انسان و بهطور اخص تمدن سرمایهداری از سوی دیگر که به
تفکر آرزومندانه منجر میشود ،نشان خواهم داد .پیشنهاد نیم-زمین برای متوقف و

* این جستار برای نخستین بار تحت عنوان «چگونه انقراض ششم را متوقف کنیم :سنجش انتقادیِ کتاب نیم-
زمین به قلم ئی .او .ویلسون» در جایگاه ما در جهان :نشریهی سوسیالیسم بومشناختی در  14مه  2017منتشر
شد.
1 E. O. Wilson
2 Conservationist
3 Half-Earth: Our Planet’s Fight for Life
4 Biodiversity
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معکوس کردن انقراض ششم ضروری است ،اما کافی نیست .سرانجام ،با طرحی مختصر
از آنچه برای مؤثر ساختن پیشنهاد ویلسون ضروری میدانم ،بحث را خاتمه میبخشم.
1
تنوع زیستی و چرایی اهمیت آن
2

1

در سال  ،2011بوریس وورم و پژوهشگران همکارش در دانشگاه دالهوزی ،راه
جدیدی را برای تخمین شمار گونهها ،چه شناختهشده و چه کشفنشده ،ابداع کردند.
با این روش ،تعداد گونههایی که امروزه در قلمرو جانوری وجود دارند« ،رقم نسبتاً
3

معقول  7/7میلیون» برآورد شد و مجموع کل در یوکاریا که شامل گیاهان ،جلبکها،
4

قارچها و انواع بسیاری از میکروارگانیسمهای یوکاریوتی است« ،تقریباً به  8/7میلیون،
یکمیلیون بیشتر یا کمتر» ،میرسید( .ویلسون :2016 ،صص )23-22 .بااینحال،
ویلسون میافزاید که «روش دالهوزی ممکن است تخمینی کمتر از واقع باشد»( .همان:
5

6

ص )23 .در  24مه  ،2016کنت لوکی و جی لنون در ژورنال تحقیقات آکادمی ملی
7
علوم گزارش دادهاند که با استفاده از تلفیق دادههای میکروبی و ماکروبی در مقیاس
جهانی ،روابط شیوع و ندرتی را کشف کردهاند که حاکی از فراوانی در نرخهای مشابه
برای میکروارگانیسمها و گیاهان و جانوران ماکروسکوپی است .آنها سپس از
تکنیکهای دیگری استفاده میکنند تا نشان دهند که جهان منزلگه حدوداً  1تریلیون
8

9

گونهی میکروبی است( .لوکی و لنون2016 :؛ برای بحث ،نک .پدروس-آلیو و منروبیا،
 )2016بر ای درک اهمیت این تنوع زیستی ،باید به خاطر آوریم که حیات چگونه بر

1 Boris Worm
2 Dalhousie University
3 Eukarya
4 Eukaryotic
5 Kenneth Locey
6 Jay Lennon
7 Proceedings of the National Academy of Sciences
8 Pedrós-Alió
9 Manrubia
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کره ی زمین به وجود آمده و فرگشت یافته است و به یاد داشته باشیم که علیرغم
اینکه بسیاری از سیارات امکان وجود حیات را دارند ،ما هنوز هیچ سیارهی دیگری را
نمیشناسیم که واقعاً دارای حیات باشد .تا آنجا که امروزه میتوانیم بگوییم ،حیات بر
1

کرهی زمین هنوز تجربهی منحصربهفردی در کائنات است .هوموساپینس (انسانهای
هوشمند) که قدرت شگفتانگیز تعمق و تعقل را در اختیار دارند که به ما امکان درک
و فهم ظهور و رشد حیات بر کره ی زمین را داده است ،بدون گسترش تنوع زیستی
حیات پس از عصر خزندگان که  65میلیون سال پیش به پایان رسید ،نمیتوانستند
فرگشت یابند .ما هنوز به تنوع شکوفای حیات که از زندگی ما پشتیبانی میکند ،وابسته
2

هستیم و همچنان خواهیم بود (ویلسون :2016 ،صص18-11 .؛ واشینگتن.)2013 ،
انقراضهای جمعی گونهها :پدیدهای نادر
تعجبی ندارد که برخی از این گونهها منقرض شوند ،زیرا انقراض گونهها یک
پدیدهی فرگشتی طبیعی است .درواقع ،نودونه درصد از گونههایی که در  3/8میلیارد
سال حیات بر کرهی زمین وجود داشتند ،ناپدید شدهاند .بااینحال ،همانطور که
ویلسون خاطرنشان میکند (همان :ص ،)63 .اکثریت بزرگی از این موارد صرفاً از بین
نرفتند .آنها به چندین گونهی جدید فرگشت یافتند که هرکدام با زیستگاهی در
محیطزیست متغیر تطابق داشتند .آنچه بیشتر به دغدغهی ما مربوط میشود ،رخداد
انقراض حقیقتاً فاجعهبار است که  %90-50گونهها در آن نسبتاً سریع نابود شدند .اینها
4

3

عبارتاند از دورههای اردویسین ( 490-443میلیون سال پیش) ،دوونین (417-354
5

6

م.س.پ) ،پرمین ( 299-250م.س.پ) ،تریاس ( 251-200م.س.پ) و کرتاسه

7

1 Homo sapiens
2 Haydn Washington
3 Ordovician
4 Devonian
5 Permian
6 Triassic
7 Cretaceous
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( 146-64م.س.پ) .آخرین مورد از اینها به عصر خزندگان پایان داد و عصر پستانداران
را آغاز کرد .بهطور متوسط ،پنج رخداد انقراض فاجعهبار در حدود  100میلیون سال با
هم فاصله داشتهاند و حدود  10میلیون سال طول کشیده است تا تنوع زیستی پس از

چنین رخدادهای انقراض فاجعهبار به حالت عادی برگردد.
از کجا میدانیم که زیستکره در حال تجربهی انقراض ششم بشرزاد است؟ با
مقایسهی نرخ انقراض قبل از ظهور انسانها و نرخ آن پس از گسترش آنها در سراسر
جهان .دیرینهشناسان و کارشناسان تنوع زیستی تخمین زدهاند که قبل از ظهور بشریت
1

در حدود دویست هزار سال پیش ،نرخ انقراض گونهها «یک تا ده گونه به ازای هر
2

یکمیلیون گونه در سال» ( )E/MSYبود .به این عدد« ،نرخ انقراض پسزمینه»
میگویند .در مقابل ،با گسترش انسانها ،نرخ انقراض امروز به  100تا E/MSY 1.000
افزایش یافته است .بنابراین ،دانشمندان به این نتیجه میرسند که ما در فرایند انقراض
ششم قرار داریم .بااینحال ،اوضاع ممکن است حتی وخیمتر باشد :یک مطالعهی اخیر
نتیجه میگیرد «که نرخ انقراض پسزمینهی معمول ممکن است نزدیکتر به 0/1
 E/MSYباشد .بنابراین ،نرخ انقراض فعلی  1.000برابر بیشتر از نرخ انقراض
پسزمینهی طبیعی است و این نرخ در آینده احتماالً به  10.000برابر افزایش مییابد».
3

(د ووس و همکاران)2015 ،
علل انقراض ششم
دیرینهشناسان و کارشناسان تنوع زیستی ،تسریع نرخ انقراض گونهها را با گسترش
4

انسانها و «ردپای بومشناختی» روزافزون ما مرتبط میدانند« .ردپای بومشناختی»
مفهومی مبهم است که به بستر استعمال آن بستگی دارد .برای هدف ما ،بگذارید آن
را بهعنوان تأثیر بومشناختی ناشی از راه و روش زندگیمان تعریف کنیم( .نک .پینوشت
 )1اندکی بعد به این موضوع بازخواهم گشت.
 1پس از انتشار این جستار ،ما پی بردهایم که هوموساپینس دستکم  300.000سال پیش پدیدار شدند( .نویسنده)
2 Background extinction rate
3 De Vos
4 Ecological footprint
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شواهد مربوط به رخدادهای انقراض بشرزاد به  50.000سال قبل برمیگردد ،زمانی
که انسانها از آفریقا مهاجرت میکردند و در سراسر سیارهی زمین پخش میشدند .با
افزایش شمار مردم و «ردپای بومشناختی» ما ،نرخ انقراض افزایش مییابد و در طی
دو قرن گذشته با گسترش سرمایهداری صنعتی و رشد نمایی جمعیت ،شتاب زیادی
1

گرفته است (سودی و همکاران.)2009 ،
همانطور که توضیح خواهم داد ،انسانها که هنوز شمارشان قلیل بود ،اندکی پس
از مهاجرت به خارج از آفریقا که  80.000تا  50.000سال پیش آغاز شد ،شروع به
شکار جانوران عظیمالجثه و انقراض آنها کردند .اما هنگامیکه نیاکان ما با پیدایش
کشاورزی به تولیدکنندگان تبدیل شدند ،شیوهی تولید همچنین به شیوهی
2

مفصلبندی شیوهی زندگی ما و نحوهی انحطاط و نابودی بومسازگانها و افزایش نرخ
انقراض جهانی تبدیل شد.
شکارچی-گردآوران
اگرچه شکارچی-گردآوران به مدت یکمیلیون سال شکار میکردند و ماهی
میگرفتند ،اما هیچ نشانهای وجود ندارد که آنها در انقراض گونهها نقش داشته باشند.
یعنی تا حدود  50.000سال پیش که انسانها در تمام قارهها بهاستثنای قطب جنوب
استقرار یافتند .سپس حیوانات شکاری بزرگ شروع به ناپدید شدن میکنند:

نخست استرالیا اکثر حیوانات بزرگ خود را حدود  46.000سال پیش از دست
داد .آمریکای شمالی و جنوبی  13.000سال پیش شاهد موج انقراض مشابهی
بودند .در همین حال ،نیوزیلند حیوانات تنومند خود را تا همین  700سال قبل
حفظ کرده بود  ...آنچه این وقایع به هم پیوند میدهد ،ورود انسانها است.
(لیناس :2011 3،ص)33 .

1 Sodhi
2 Ecosystem
3 Lynas
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همهی کارشناسان توافق ندارند که شکارچی-گردآوران منحصراً مسئول قضیه
بودند .آنها همچنین تغییرات اقلیمی را با شروع به پایان رسیدن عصر یخبندان مقصر
میدانند .گونههای بزرگتر زمان دشوارتری را برای انطباق [با شرایط جدید] سپری
کردند .اما در آخرین و مستندترین انقراض جمعی پرندگان بیپرواز و سایر حیوانات در
1

اقیانوس آرام در عصر حجر قدیم ،تردیدی وجود ندارد که فقط انسانها مسئول بودند.
رایت 2اینگونه بیان میکند:

کمال یافتن شکار ،حکایت از پایان شکار بهعنوان راه زندگی داشت .گوشت
آسان به معنای بچههای بیشتر بود .بچههای بیشتر به معنای شکارچیان بیشتر
بود .افزایش شمار شکارچیان دیر یا زود به کاهش تعداد جانوران شکاری منجر
میشد .اکثر مهاجرتهای انسانی به سراسر جهان در این زمان باید ناشی از این
کمبود بوده باشند ،زیرا ما سرزمینها را با بزمهای سیار خود ورشکسته کردیم.
(رایت :2004 ،ص)39 .
ویلسون انقراض پرندگان خشکی جزایر اقیانوس آرام را با جزئیات بیشتری شرح
میدهد:

پرندگان خشکی جزایر اقیانوس آرام ،قربانی نوع دیگری از نیروی فاجعهبار
شدند .با عنایت به شمار فراوان گونههای ازدسترفته ،آنها از میان تمام جانوران
مهرهدار بیشترین ضربه را خوردهاند .موج انقراضی که سه هزار و پانصد سال پیش
3

4

5

با ورود انسانها به مجمعالجزایر غربی -ساموآ ،تونگا ،وانواتو ،کالدونیای جدید،

6

1 Old Stone Age
2 Wright
3 Samoa
4 Tonga
5 Vanuatu
6 Caledonia
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2

فوجی و ماریانا  -آغاز شد ،تا نُه الی هفت قرن پیش از طریق استعمار
3

دورافتادهترین جزایر هاوایی ،نیوزیلند و جزیرهی ایستر ادامه یافت .تعداد کمی
از گونههای بازمانده امروز در آستانهی انقراض هستند .بااینحال ،دو-سوم از
پرندگان غیرآوازخوان اقیانوس آرام ،نزدیک به یکهزار گونه ،از بین رفتند.
بهاینترتیب ،حدود  10درصد از گونههای پرندگان بر کرهی زمین در طی اپیزود
واحدی از استعمار توسط گروههای نسبتاً انگشتشماری از افراد ،از صحنهی
روزگار محو شدند( .ویلسون :2016 ،صص)39-38 .
نخستین زارعان و جوامع زراعی
انقالب کشاورزی که شالودهی تمدن را ریخت ،مبتنی بر نگرش کامالً متفاوتی
نسبت به طبیعت بود .درحالیکه شکارچی-گردآوران خودشان را جزوی از زیستکره
می دانستند و تا حدّ زیادی با محیط پیرامون طبیعی خود همزیستی داشتند ،زارعان
اولیه از جهانبینی بوممحور شکارچی-گردآوران به نفع جهانبینی انسانمحور که نیاز
رو به رشد برای سلطه و کنترل بر طبیعت را توجیه میکرد ،دست کشیدند .از یکسو،
زارعان و شبانهای اولیه گیاهان و جانوران را برای بهرهکشی اهلی کردند و از سوی
دیگر ،گونههایی را که خطر بالقوهای برای راه و روش زندگی آنها به همراه داشتند،
راندند یا از بین بردند .همزمان ،آنها شروع به جایگزینی بومسازگانهای موجود با
محیطهای ساختهی دست بشر در مقیاس و گسترهی هر چه بیشتر کردند.
اگرچه گذار به زراعت عمدتاً ناشی از عوامل خارجی (مثالً تغییرات اقلیمی) بود و
زارعان اولیه برای مدت طوالنی وضعیت بدتری از شکارچی-گردآوران داشتند ،اما
درنهایت ،برخی از آنها با تولید مازاد اقتصادی از طریق بهرهکشی از جانوران و گیاهان
با استفاده از تکنیکهای مؤثرتر موفق به بهبود وضع خود شدند .این مازاد اقتصادی،
1 Fuji
2 Mariana
3 Easter Island
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رشد جمعیت را ممکن ساخت و بنیان قشربندی اجتماعی ،انقیاد و استثمار را نهاد.
بنابراین ،انقالب زراعی که مبتنی بر بیگانگی از طبیعت بود که در ظهور انسانمحوری
جلوهگر میشد ،اساس بیگانگی اجتماعی را افکند .در یک طنز تاریخی بسیار قابلتوجه،
انسان محوری پایه و اساس جوامع طبقاتی را فراهم کرد که در آن ،نخبگان حاکم با
بهرهکشی از طبیعت که توسط استثمار طبقات و گروههای اجتماعی زیردست تسهیل
شده است ،زندگی کرده و میکنند.
سلطه و کنترل بر طبیعت (شامل انقیاد طبقات و گروههای انسانی) مستلزم
توسعهی نیروهای تولید بود :فناوریها و فوتوفنهایی که بهتدریج در دوران مدرن
1

2

توسعه یافتند و به علوم تبدیل شدند (بانچ و هلمنز .)2004 ،بااینحال ،تا زمان ظهور
مدرنیتهی سرمایهداری ،جوامع زراعی تا حد زیادی وابسته به بهرهکشی از جانوران و
گیاهان ماندند و سرعت تغییرات آهسته بود .بنابراین ،جمعیت بهآرامی رشد میکرد و
شیوهی زندگی آنها کمتر مخرب تنوع زیستی بود ،یا زمانی که فاجعه به بار میآورد
و برخی از تمدنها به دلیل بحران بومشناختی فروپاشیدند ،مانند اولین تمدن زراعی
در سومر ،دامنه ی فاجعه محدود بود .عالوه بر این ،باید به خاطر داشت که حتی در
3

سال  1400بخش اعظم جهان هنوز در مناطق تمدنهای زراعی ادغام نشده بود (ولف،
 .)1982نخبگان بخشهای متمدن دنیا ،مردمی را که خارج از قلمرو آنها میزیستند،
بربر مینامیدند .آنها شامل خوراکجویان ،شبانها ،باغچهداران و زارعان خردهپا
میشدند که اغلب اشکال نیمه-کوچنشینِ کشاورزی از طریق «بریدن و سوزاندن» را
مورداستفاده قرار میدادند و هنوز مقداری از محصوالت خود را شکار و گردآوری
میکردند.
مدرنیتهی سرمایهداری
انقالب صنعتی انگلستان ( ،)1760-1820انقالبی در نیروهای تولید بهپا کرد و عنان
از قدرتهایی برداشت که تمدن سرمایهداری صنعتی انسانمحور را جهانی ساختند .در
1 Bunch
2 Hellemans
3 Wolf
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سال  ،1800زمانی که جمعیت جهان در حدود  0/9میلیارد نفر بود ،فقط  3درصد از
آن در مناطق شهری زندگی میکردند .تا سال  ،1900جمعیت جهان به  1/65میلیارد
نفر افزایش یافته بود که تقریباً  14درصد آنها شهرنشین بودند ،گرچه فقط  12شهر،
جمعیتی بالغ بر یکمیلیون نفر داشتند .در سال  ،1950جمعیت جهان به  2/67میلیارد
نفر رسیده بود و  30درصد از آنها در مراکز شهری سکونت داشتند .تعداد شهرهایی
با بیش از  1میلیون نفر جمعیت به  83مورد افزایش یافته بود .جهان طی دهههای
اخیر ،رشد شهری بیسابقهای را تجربه کرده است .در سال  ،2008جمعیت جهان 6/7
میلیارد نفر بود که بهطور مساوی میان مناطق شهری و روستایی تقسیم شده و تعداد
شهرهایی با جمعیت  1میلیون نفر یا بیشتر به  400رسیده بود .تا لحظهی نگارش این
مقاله در سال  ،2017آن رقم به  7/5میلیارد نفر رسیده است و انتظار میرود که تا
سال  2050به نزدیک  10میلیارد نفر برسد .رشد جمعیت انسانها به دلیل سه عامل
بهطور نمایی افزایش یافته است )1 :افزایش تولید و توزیع مواد غذایی )2 ،بهبود
بهداشت عمومی (آب و فاضالب) و  )3فناوری پزشکی (واکسن و آنتیبیوتیک) ،به همراه
دستاوردهای آموزش و ارتقای استانداردهای زندگی در بسیاری از کشورهای
درحالتوسعه.
اگر از رشد جمعیت و درآمد سرانه بهعنوان محکی برای سنجش «ردپای
بومشناختی» استفاده کنیم (کاری که ویلسون انجام میدهد ،نک .ادامه) ،محاسبات
1

آنگوس مدیسون تا حدودی روشن میسازد که این ردپا میان سالهای  1000و 2000
چقدر افزایش داشته است:

جمعیت جهان  22برابر شد .درآمد سرانه  13برابر و تولید ناخالص داخلی جهان
نزدیک به  300برابر افزایش یافت .این امر بهشدت در تقابل با هزارهی پیشین است
که جمعیت جهان فقط یکششم رشد پیدا کرد و هیچ پیشرفتی در درآمد سرانه
وجود نداشت.

1 Angus Maddison
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از سال  ،1820توسعهی جهان بسیار پویاتر بوده است .درآمد سرانه بیش از
هشت برابر و جمعیت بیش از پنج برابر افزایش یافت( .مدیسون :2006 ،ص)19 .
برای درک اینکه پیشرفت تمدن سرمایهداری صنعتی انسانمحور ،چگونه انقراض
ششم را سرعت بخشیده است ،بگذارید بحث هایدن واشینگتن ( )2013دربارهی جریان
انرژی و زنجیرهی غذایی را در نظر بگیریم .درنهایت ،تمام گونهها از انرژیای تغذیه
میکنند که بهواسطهی نور خورشید به زمین میرسد .گیاهان سبز (تولیدکنندگان
اولیه) انرژی خورشیدی را از طریق فتوسنتز به قند تبدیل میکنند .آنها تقریباً نیمی
از آن را برای امرارمعاش خودشان مصرف میکنند .آنچه باقی میماند« ،بهرهوری خالص
1

اولیه» (ان.پی.پی) نامیده میشود .ان.پی.پی مبنای تمام حیات جانوری است.
گیاهخواران (مصرفکنندگان اولیه) گیاهان را بهمنظور کسب انرژی برای معیشت
خویش میخورند .برخی گوشتخواران (مصرفکنندگان ثانویه) از گیاهخواران تغذیه
میکنند .درعینحال ،همهچیزخواران (مصرفکنندگان سوم) مصرفکنندگان ثانویه را
میخورند .حلقهی پیوند نهایی در زنجیرهی غذایی ،تجزیهکنندگانی هستند که از مواد
آلی گیاهان ،گیاهخواران و گوشتخواران تغذیه میکنند .در هر مرحله از زنجیرهی
غذایی ،حدود  %90از انرژی از دست میرود.
2

واشینگتن با نقلقول از بویدن ( )2004مینویسد:

گونهی انسان در حال حاضر حدود  12.000برابر بیشتر از زمانی که زراعت
آغاز شد ،روزانه انرژی مصرف میکند؛  90درصد این میزان ،نتیجهی صنعتیشدن
است 10 ،درصد به خاطر رشد عظیم شمار ما  ...ان.پی.پی زمین در سال 1986
3

به حدود  132میلیارد تن وزن خشک مادهی آلی میرسد( .ویتوسک و همکاران،
 )1986از این رقم 5/7 ،میلیارد نفر جمعیت انسانها در آن زمان مستقیماً بیش
از  1میلیارد تن را بهعنوان غذا مصرف میکردند .عالوه بر این ،انسانها 43
)1 Net Primary Productivity (NPP
2 Boyden
3 Peter Vitousek
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میلیارد تن ( 32درصد) از کل ان.پی.پی را در قالب پسماند غذایی ،محصوالت
جنگلی ،بقایای زراعی و جنگلی ،مراتع و غیره ،جذب میکردند .ویتوسک و
همکاران ( )1986نتیجه میگیرند:
«ما تخمین میزنیم که هرساله مواد آلی معادل با حدود  %40از محصول
اولیهی خالص کنونی در بومسازگانهای زمینی توسط انسانها جذب میشود.
مردم از این ماده بهطور مستقیم یا غیرمستقیم استفاده میکنند ،بهسوی
مصرفکنندگان و تجزیهکنندگانی متفاوت از آنچه در غیر این صورت بود جریان
مییابد ،یا به خاطر تغییرات ناشی از انسانها در کاربری زمین از دست میرود.
افراد و ارگانیسمهای مربوطه عمدتاً ،اما نه تماماً ،از این مادهی آلی در جهت
موردنظر انسانها استفاده میکنند و اکثریتقریببهاتفاق گونههای دیگر باید از
آنچه باقی مانده گذران کنند .احتماالً از زمانی که گیاهان خشکی برای نخستین
بار تنوع یافتند ،به این اندازه تراکم منابع در یکگونه و اقمار آن رخ نداده است».
آنها همچنین خاطرنشان میکنند که «انسانها اغلب بر بخش اعظم %60
دیگر ان.پی.پیِ زمینی نیز بهشدت تأثیر میگذارند» ،بنابراین تأثیر ما فقط به 40
درصد ان.پی.پی که مستقیماً جذب میکنیم ،محدود نیست .برآوردها در این
مطالعهی کالسیک سال  1986محافظهکارانه هستند و ما اکنون در مسیر
گسترش جمعیت و تأثیرات آن 25 ،سال آینده هستیم .بااینحال ،سایر محققان
از روششناسیهای متفاوتی استفاده میکنند و به ارقام مختلفی میرسند [ ...اما]
از هر عدد و رقمی که استفاده کنیم ،همچنان درصد گزافی از بهرهوری خالص
اولیهی کرهی زمین را انسانها تصاحب میکنند .البته ،این تصاحب همچنین با
ادامهی افزایش جمعیت ،و احتماالً مهمتر از آن مصرف سرانه ،افزایش مییابد.
تصاحب مقدار بسیار و روزافزونی از ان.پی.پی توسط انسانها بهوضوح فشار
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بنیادینی بر سالمت بومسازگان است .ان.پی.پی بنیان همهی بومسازگانها است،
بنابراین اگر بلوکهای بیشازحد زیادی را از بنیان خارج کنیم تا برای ارتقاء
«ستون انسانی» استفاده کنیم ،ساختارهای دیگر (بومسازگانهای طبیعی) عاقبت
فرومیریزند .و بهراستی همینطور هم هست( ...واشینگتن :2013 ،ص.)13-12 .
البته ،انقراض ششم علل بشرزاد متعددی دارد .زیستشناسان مدافع حفاظت از
محیطزیست اغلب از مخفف «هیپو» ( )HIPPOبرای یادآوری سریع مخربترین علل
استفاده میکنند .اینها به ترتیب اهمیت عبارتاند از تخریب زیستگاه ،گونههای بیگانه
(معرفیشده توسط انسانها) ،آلودگی ،رشد جمعیت و شکار بیرویه( .ویلسون:2016 ،
صص)58-57 .
چگونه این تعرض به بومسازگانهای جهان میتوانست تا دهههای اخیر عمدتاٌ از
توجه عموم دورمانده باشد؟ پاسخ در انسانمحوری مدرنیتهی سرمایهداری نهفته است.
جامعهشناسان کتون 1و دانلپ :1980( 2ص ،34 .جدول  ،1ستون « )1جهانبینی
مسلط غربی» ،یعنی مدرنیته بهمثابه ایدئولوژی ،را به شرح ذیل خالصه میکنند:
•

مردم اساساً متفاوت و برتر از تمام سایر مخلوقات هستند.

•

مردم بر سرنوشت خود چیره هستند و میتوانند از بقیهی طبیعت به هر

طریق دلخواه خود استفاده کنند( .نک .پینوشت )2
•

جهان منبعی بیپایان است و بنابراین امکاناتی نامحدود را فراهم میکند.

•

نبوغ انسان همهی مشکالت را حل خواهد کرد و هرگز نیازی به توقف

پیشرفت نیست.
2
پیشنهاد ویلسون برای متوقف و معکوس کردن انقراض ششم
1 Catton
2 Dunlap
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ویلسون پیشبینی میکند که تا پایان قرن ،انقراض ششم توقفناپذیر میگردد .در
رخدادهای انقراض جمعی گذشته ،بین  50تا  90درصد از گونههای موجود منقرض
شدند .بنابراین ،بشریت با یک بحران وجودی روبرو است :چگونه میتوانیم انقراض ششم
را متوقف و معکوس کنیم؟
پیشنهاد ویلسون با نقد وی از جنبش حفاظت از محیطزیست آغاز میشود که در
بسیاری از نبردها پیروز شده است ،اما در جنگ علیه انقراض ششم شکست خواهد
خورد ،زیرا همانطور که وی اشاره میکند ،فاقد برنامهی جامع عمل است .ویلسون
استدالل میکند که آنچه باید انجام شود ،کنار گذاشتن حداقل نیمی از سطح خشکی
و دریای کرهی زمین بهعنوان زیستگاههای حیاتوحش است که نباید توسط فعالیت
انسانی مختل شود( .ویلسون :2016 ،صص )188-185 .قبالً در کتاب ،ویلسون درواقع
مناطق مشخصی از کرهی زمین را که باید در چنین زیستگاههای حیاتوحش «نیم-
زمین» گنجانده شوند ،شناسایی میکند( .همان :صص )154-133 .این مناطق به این
دلیل گزینش شدهاند که در حال حاضر بخشهایی از سیاره با کمترین دستخوردگی
هستند و حداقل  85درصد از گونههای شناختهشدهی جهان را در خود میدهند.
بااینحال ،درحالیکه دفاع ویلسون از ضرورت کنار گذاشتن حداقل نیمی از سیاره
برای حیاتوحش بر اساس بهترین دانش موجود در زیستشناسیِ حفاظت از
محیطزیست و بومشناسی است ،او نمیتواند کفایت آن پیشنهاد را نشان دهد .همانطور
که در بخش اول توضیح دادم ،از زمان ظهور و گسترش تمدن سرمایهداری صنعتی
انسانمحور ،نرخ انقراض شتاب گرفته است .آیا میتوانیم امیدوار باشیم که در عین
دستنخورده گذاشتن تمدن سرمایهداری حاضر ،به نرخ انقراض پسزمینهی پیشاانسانیِ
یک تا ده گونه به ازای هر یکمیلیون گونه در سال بازگردیم؟ ویلسون بهسادگی از این
پرسش مهم طفره میرود .در عوض ،او تالش دارد تا با تمرکز بر چشماندازها برای
کاهش «ردپای بومشناختی» در بقیهی قرن ،علت بیواسطه برای تسریع نرخ انقراض،
از کارایی پیشنهاد خود دفاع کند .به بیان ساده ،ویلسون بر دو عامل سهمآفرین عمده
در افزایش سریع «ردپای بومشناختی» تمرکز میکند :رشد جمعیت و مصرف سرانه.
(نک .پینوشت )3
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اگرچه جمعیت انسان از سال  1800بهطور نمایی افزایش یافته و به تسریع نرخ
انقراض کمک کرده است ،اما در مناطق ازلحاظ اقتصادی پیشرفتهتر که «زنان درجهای
از استقالل اجتماعی و مالی را کسب کردهاند» ،به ثبات رسیده است( .ویلسون:2016 ،
ص )190 .باوجوداین ،جمعیت جهان در برخی از مناطق« ،ازجمله پاتاگونیا ،خاورمیانه،
پاکستان و افغانستان ،بهعالوهی تمام آفریقای جنوب صحرا بهجز آفریقای جنوبی» ،به
دلیل باروری باال بهسرعت به رشد خود ادامه میدهد (بهطور متوسط سه فرزند برای
هر زن زنده مانده است) .گزارش جمعیت تجدیدنظرشدهی سازمان ملل در سال 2015
برآورد میکند که تا سال  ،2100جمعیت جهان به  11/213میلیارد نفر خواهد رسید
و آنگاه ممکن است تثبیت شود .ویلسون درک میکند که رشد جمعیت پیشبینیشده
ممکن است در تسریع نرخ انقراض سهم داشته باشد ،بهویژه که بخش عمدهی این
افزایش جمعیت در جنوب جهان خواهد بود که مردم در آنجا به استاندارد باالتری از
زندگی نیاز دارند .او سعی میکند این مشکل را با این استدالل دور بزند که به خاطر
«فرگشت نظام بازار آزاد و شیوهای که بهطور فزایندهای توسط فناوری پیشرفته شکل
میگیرد»«،ردپای بومشناختی» کاهش خواهد یافت( .همان :ص)191 .

محصوالتی که امروز برندهی رقابت هستند و همین را بهطور نامحدود ادامه
خواهند داد ،محصوالتی هستند که تولید و تبلیغات آنها هزینهی کمتری میبرد،
نیاز به تعمیر و تعویض کمتری دارند و باالترین عملکرد را با صرف حداقل میزان
انرژی نشان میدهند .درست همانطور که انتخاب طبیعی از طریق رقابت در
میان ژنها برای تولید نسخههای بیشتری از خودشان به ازای هر واحد هزینه در
نسل بعد ،فرگشت ارگانیک را بهپیش میراند ،افزایش نسبت سود-به-هزینهی
تولید باعث فرگشت اقتصاد می شود .تقریباً تمام رقابت در اقتصاد بازار آزاد،
بهغیراز فناوری نظامی ،میانگین کیفیت زندگی را باال میبرد( .همان)
البته ،در جنبش حفاظت از محیطزیست و بومشناسی ،ویلسون بههیچوجه تنها
کسی نیست که امید خود برای نجات جهان را در گرو فناوری و جادوی بازار
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1

2

سرمایهداری مینهد .همانطور که فاستر و کالرک در «اورژانس کرهی زمین» اشاره
میکنند:

رویارو با چنین مشکالت الینحلی ،پاسخ منفعت مسلط همواره این بوده است
که فناوری ،همراه با جادوی بازار و کنترل جمعیت ،میتواند تمام مشکالت را
حل کند و بهوسیلهی جداسازی مطلق رشد از توان زیستمحیطی ،انباشت
سرمایه و رشد اقتصادی بیپایان را بدون تأثیرات بومشناختی نامطلوب ،میسر
سازد( .فاستر و کالرک)2012 ،
ویلسون با طبیعیسازی «اقتصاد بازار آزاد» توسط انتخاب طبیعی و همدست
دانستن آن با فرگشت ،استدالل میکند که سرمایهداری در آستانهی گذار به «رشد
اقتصادی فشرده» با استفاده از فناوریهای صرفهجویی در منابع طبیعی و درنتیجه
کاهش «ردپای بومشناختی» علیرغم افزایش جمعیت و افزایش احتمالی مصرف سرانه
است.
3

مبنای مشخص خوشبینی ویلسون چیست؟ او بهاصطالح قانون مور را بهعنوان
4

گواه برای اقتصاد نوین موردنظر خود ذکر میکند؛ مشاهدهی گوردون مور در مقالهای
که در سال  1965منتشر شد مبنی بر اینکه تعداد ترانزیستورها در یک مدار مجتمع
متراکم تقریباً هر دو سال دو برابر میشود .درست است که با توجه به هزینههای پایینتر
و بهبود عملکرد مدارهای مجتمع که بهطور گستردهای در الکترونیک استفاده میشوند،
برخی از اقتصاددانان استدالل کرده بودند که «اقتصاد اطالعات» نوید مرحلهای جدید
و بهبودیافته از رشد اقتصادی را میدهد .بااینحال ،اقتصاددانان کالن و محققان

1 Foster
2 Clark
3 Moore’s Law
4 Gordon Moore
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برجستهی رشد بهرهوری (مانند رابرت گوردون )2000 ،با این نظر مخالف بودند و
مسیر متعاقب اقتصاد ایاالتمتحده و جهان ،سخن آنها را تأیید کرده است.
2

ویلسون همچنین قسمتی از گزارش کرهی زمین و مردم انجمن سلطنتی ()2012
را در مورد «جداسازی فعالیت اقتصادی از تأثیر زیستمحیطی» نقل میکند .او به
3

زیستشناسی مصنوعی ،نانوفناوری و علم رباتیک بهعنوان پیشگامان اقتصاد نوین و
جداسازی فرضی اشاره میکند .اما گزارش انجمن سلطنتی صرفاً آرزوی چنین
جداسازیای را دارد ،نه اینکه واقعیتی قریبالوقوع باشد« :جداسازی فعالیت اقتصادی
از توانهای مادی و زیستمحیطی ،موردنیاز مبرم است؛ برای مثال ،با استفادهی مجدد
از تجهیزات و بازیافت مواد ،کاهش ضایعات ،تأمین انرژی از منابع تجدیدپذیر و پرداخت
هزینههای گستردهتر مصرف توسط مصرفکنندگان»( .انجمن سلطنتی :2012 ،ص .)8
درنهایت ،شور و اشتیاق ویلسون برای زیستشناسی مصنوعی ،نانوفناوری و علم رباتیک
به عنوان پیشگامان جداسازی نیز ممکن است اشتباه باشد .درست است که مشتاقان
سینهچاک فناوری وجود دارند که به نفع پیشرفت اقتصادی بیپایان استدالل میکنند
(رویهمرفته ،مدرنیتهی سرمایهداری انسانمحور چنین است .برای مثال ،نک .گزارش
4

5

روکو و بینبریج ،2002 ،به سفارش بنیاد علوم ملی و وزارت بازرگانی) .اما بازهم ،سایر
کارشناسان نه موج جدیدی از رشد اقتصادی را متصور هستند و نه جداسازی رشد از
6

استفادهی فشردهی منابع طبیعی( .بهعنوانمثال ،نک .گوردون2016 ،؛ کروگمن،
( .)2016نک .پینوشت  )4درواقع ،دالیل خوبی برای این باور وجود دارد که
سرمایهداری به افزایش «ردپای بومشناختی» ادامه خواهد داد ،زیرا توسط الزام به
انباشت هر چه بیشتر سرمایه ،و ازاینرو پویش هرچه بیشتر برای رشد از طریق
کاالییسازی جامعه و طبیعت ،بهپیش رانده میشود .بنابراین ،بازده بهدستآمده با
1 Robert Gordon
2 People and the Planet report
3 Synthetic biology
4 Roco
5 Bainbridge
6 Krugman
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بهبود علم و فناوری ممکن است منجر به افزایش مصرف شود و نه کاهش آن ،همانطور
1

که ویلیام استنلی جوونز برای نخستین بار در مورد صنعت زغالسنگ بریتانیا در قرن
2

نوزدهم خاطرنشان کرد (برای بحث ،نک .فاستر ،کالرک و یورک)2010 ،
بنابراین ،منصفانه است نتیجه بگیریم که دفاع ویلسون از کاهش «ردپای
بومشناختی» با اتکا بر عملکردهای اقتصاد سرمایهداری ،معتبر نیست.
بهاینترتیب ،ویلسون باید بر تغییر در اخالق اتکا کند .او به ما میگوید که صیانت
از تنوع زیستی «همچنین مستلزم تغییر بنیادینی در تعقل اخالقی راجع به رابطهمان
با محیط زندگی است»( .همان :ص )167 .اما مبنای این «تعقل اخالقی» چیست؟ و با
مدرنیتهی سرمایهداری انسانمحور که ویلسون از آن استقبال میکند ،چه تناسبی
دارد؟ او نمی گوید .اکنون اجازه دهید به سراغ مسائلی برویم که ویلسون باید با آنها
دستوپنجه نرم میکرد ،اما نکرد.
3
چگونه تنوع زیستی و جهان را نجات دهیم
بازگشت به وحش
همانطور که قبالً توضیح دادم ،تمدن بر اساس اهلیسازی بنا شده که موضوع
کتاب دوجلدیای است که داروین در سال  1868به نام تنوع جانوران و گیاهان تحت
3

اهلیسازی (مجلد  ،1مجلد  )2منتشر کرد .اهلیسازی را میتوان اینگونه تعریف کرد:
«فرایند فرگشتی که انسانها ،چه عامدانه چه غیرعامدانه ،بهموجب آن آرایش ژنتیکی
جمعیتی از گیاهان و جانوران را به حدی تغییر میدهند که افراد درون آن جمعیت
4

توانایی خود را برای بقا و تولیدمثل در حیاتوحش از دست میدهند» (بلوملر و

1 William Stanley Jevons
2 York
3 The Variation of Animals and Plants under Domestication
4 Blumler
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2

1

بایرین :1991 ،ص ،24 .به نقل از بارکر :2006 ،ص .)2 .بحث ویلسون دربارهی
خسران تنوع زیستی بر این تمرکز دارد که چگونه انسانها گونههای وحشی را به حاشیه
رانده یا ریشهکن کردهاند .اما او از بحث دربارهی نقش اهلیسازی در افزایش نرخ انقراض
3

بازمیماند .دریسکول و نویسندگان همکار وی به نقش بنیادین اهلیسازی در ظهور و
گسترش تمدن که مسئول انقراض ششم است ،اشاره میکنند:

اهلی کردن جانوران و گیاهان ،مازاد کالریها و مواد مغذی را به ارمغان آورد
و انقالب نوسنگی را آغاز کرد .بااینحال ،انقالب نوسنگی چیزی بیش از تولید
غذای ساده را شامل میشد؛ همچنین به معنای رشد اقتصاد کشاورزی و
دربرگیرندهی مجموعهی بهرهبرداریها از گیاهان و جانوران بود که امکان
توسعهی حیات شهری و گروهی از نوآوریها را فراهم کرد که بیشتر آنچه را که
امروز فرهنگ میدانیم ،در برمیگیرد .بخش اعظم مدرنیته پیامد غیرمستقیم
انتخاب مصنوعی است .گاوآهن به نماد انقالب نوسنگی تبدیل شده است ،اما با
نگاه کردن به تاریخ در پرتو فرگشت میبینیم که تغییراتِ هوشمندانه طراحیشده
4

در ترکیب ژنتیکی زیاگانِ طبیعی بود که ابزارهای واقعی را ساخت .به تعبیری،
زارعان عصر نوسنگی نخستین ژنتیکشناسان بودند و کشاورزی خانگی اهرمی
بود که جهان را با آن به حرکت درآوردند( .دریسکول و همکاران.)2011 ،
واضح است که انتخاب مصنوعی از بسیاری جهات با انتخاب طبیعی در رقابت است
و آن را تضعیف میکند .جمعیت گرگ خاکستری در  48ایالت جنوبی ایاالتمتحده در
سال  2017به دلیل شکار که عمدتاً در جهت منافع گلهداران است ،به  5.178نفر
میرسد .گرگ خاکستری به دلیل نقش منحصربهفرد و حیاتی خود در نحوهی کارکرد

1 Byrne
2 Barker
3 Driscoll
4 Biota
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بومسازگان ،گونهای کلیدی است .بدون گرگ خاکستری ،بومسازگان تخریب میشود و
سایر گونهها نیز از دست میروند.
فرایند انتخاب مصنوعی به تفوق گونههای نسبتاً معدودی از گیاهان و جانوران در
جهان امروز منجر شده است :تنها یک دوجین محصول (موز ،جو ،ذرت ،مانیوک،
سیبزمینی ،برنج ،سورگم ،سویا ،چغندرقند ،نیشکر ،سیبزمینی شیرین و گندم) بیش
1

از  80درصد تولید ساالنهی محصول جهان را تشکیل میدهند (دایاموند :1997 ،ص.
 )132و تنها پنج حیوان مزرعه بخش عمدهای از گونههای بزرگ اهلی را تشکیل
میدهند :گاو ،گوسفند ،بز ،خوک و اسب (بارکر :2006 ،ص)1 .
درحالیکه جانوران عظیمالجثهی وحشی ،اغلب گونههایی کلیدی ،بهسرعت در حال
منقرض شدن هستند ،انسانها هرساله میلیاردها حیوان مزرعه را با بهای هنگفت برای
زیستکره پرورش میدهند ،سالخی میکنند و به مصرف میرسانند .برای مثال ،صنعت
گوشت سرمایهداری تحت سلطهی چند شرکت فراملی ،در سال  2011بیش از 58

میلیارد مرغ (بهطور دقیقتر ،)58،110،000،000 ،نزدیک به  3میلیارد اردک
( )2،917،000،000و بیش از  1میلیارد خوک ( )1،383،000،000را در سراسر جهان
سالخی کرد .سایر حیوانات مزرعه که برای غذا سالخی شدهاند ،هرکدام بالغبر صدها
میلیون بودهاند 654,000,000 :بوقلمون 649,000,000 ،غاز و مرغ شاخدار،
2
 517,000,000گوسفند 430,000,000 ،بز و  296.000.000گاو (بنیاد هاینریش بل،
 :2014ص15 .؛ برای بحث ،نک .نیری( .)2014 ،نک .پینوشت )5
حیوانات اهلی دیگری نیز وجود دارند که جمعیت آنها رو به انفجار رفته و دامنهی
آنها در سطح جهان به ضرر حیاتوحش گسترش یافته است .حداقل  525میلیون
3

سگ در جهان وجود دارد (کورن )2012 ،و جمعیت گربههای خانگی بین  220تا
 600میلیون برآورد شده است .تخمین زده میشود که جمعیت گربههای بیخانمان
در همین حدود باشد که باعث شده برخی جمعیت کل گربههای جهان را تقریباً 1
1 Diamond
2 Heinrich Böll Foundation
3 Coren
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میلیارد بدانند .گربهها و سگها بهعنوان گونههای بیگانه شناخته میشوند .یک
مطالعهی اخیر تخمین میزند که گربههای بیخانمان ،ساالنه  1/3تا  4/0میلیارد پرنده
1

و  22/3-6/3میلیارد پستاندار را میکشند( .الس و همکاران)2013 ،
بهاینترتیب ،برای حفظ تنوع زیستی ،باید اهلیسازی را متوقف کرده و معکوس
2

سازیم (برای پیشنهادهای اندیشمندانه ،نک .سینگر .)2002/1975 ،اما اهلیسازی
معضالت اخالقی را نیز دربرمیگیرد.
اخالق تنوع زیستی
همانطور که قبالً اشاره کردم ،ویلسون خواستار قسمی اخالق زیستمحیطی جدید
میشود ،اما هیچ توضیح بیشتری نمیدهد .در جستار دیگری که به نظریهی
3

زیستشناسی اجتماعی ویلسون اختصاص یافته است ،ویلسون را بهعنوان متفکر
«مدرنیستی با حساسیت بومشناختی» توصیف کردم که آنچه از فرگشت میآموزد،
نگاهش را به آیندهی بشریت متأثر میسازد ،اما متکی بر هیچ نظریهی صریحی دربارهی
تاریخ و جامعه نیست (نیری .)b2015 ،برای ویلسون« ،غلبهی دیدگاه علمی به جهان
بر دیدگاه مذهبی و غیرعلمی ،ذهن عقالنی بر ذهن غیرعقالنی ،راهیست به شکوفایی
انسان .او این امر را روشنگری نوین مینامد که در امتداد اومانیسم اوست» .اما اومانیسم
علی رغم نقش تاریخی مترقی که دارد ،نوع مدرنی از انسانمحوری است .بهاینترتیب،
ویلسون زیستشناس فرگشتی طبیعتگرا مینویسد:

انسانیت بیشک بزرگترین دستاورد حیات است .ما ذهنِ زیستکره،
منظومهی شمسی و -چه کسی میتواند بگوید -شاید کهکشان هستیم  ...ما
ارگانیسمهایی ساده را بهزودی در آزمایشگاه میآفرینیم .ما تاریخ کائنات را
آموختهایم و تقریباً به لبهی آن مینگریم (ویلسون :2012 ،ص)288 .

1 Loss
2 Singer
3 Sociobiology
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داروین گویی در پاسخ به ستایش بلندباالی ویلسون از دستاوردهای فکری بشر
مینویسد:

تفاوت میان ذهن انسان و حیوانات عالیتر ،هرچقدر که بزرگ باشد ،مطمئناً
تفاوت در درجه است نه نوع .ما دیدهایم که حواس و شهود ،هیجانها و قوای
مختلف همچون عشق ،حافظه ،توجه ،کنجکاوی ،تقلید ،تعقل و غیره که انسان
به آنها مباهات میکند ،ممکن است در وضعی اولیه یا حتی گاهی اوقات در
وضعی پیشرفته ،در حیوانات سطح پایینتر نیز مشاهده شوند (داروین،
 ،1981/1871ص ،105 .تأکید از من)
امروزه ،ما بسی بیشتر دربارهی تنگ شدن حدود تفاوتهای فرضی که ادعا میشود
انسانها را ازلحاظ اخالقی مافوق سایر جانوران قرار میدهند ،میدانیم و شروع به
یادگیری در مورد خودآگاهی ،ارتباط و حتی هوش در گونههای غیرجانوری کردهایم
1

(برای مثال ،نک .پوالن ،2013 ،دربارهی تحقیقات جاری در باب هوش در گیاهان).

نکته اینجاست که نظریهی فرگشتی مانند خود حیاتْ بوممحور است ،اما
انسانمحوری یک نظرگاه فرهنگی مالزم با ظهور کشاورزی و گسترش جوامع طبقاتی
است که عمیقاً در تمدن جاافتاده است.
2

بهاینترتیب ،حتی داروین قربانی انسانمحوری شد .فرانسیس داروین ،دختر چارلز
داروین ،مینویسد که اگرچه بردگی و بیرحمی با حیوانات بیش از همه پدرش را تحت
تأثیر قرار میدادند ،اما بهشدت با «تهییج علیه زندهشکافی حیوانات» مخالف بود.
3

(راچلز :1990 ،صص)14-212 .
با رشد دانش ما از زندگی جانوران غیرانسانی ،حوزهی اخالق در روابط ما با آنها
نیز پیشرفت کرده است .راچلز ( )1990از نظریهی داروین برای استدالل به نفع
مالحظه ی اخالقی برای تمام جانوران استفاده کرده است .او به خاطر میآورد که قبل
1 Pollan
2 Francis Darwin
3 Rachels
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از داروین ،با این ادعا که «انسان بهصورت خداوند آفریده شده است» یا با این انگاره که
«انسان یگانه موجود عقالنی است» ،از آموزهی «کرامت انسان» (یا برتری او بر باقی
طبیعت) دفاع میشد .راچلز با توجه به نظریهی فرگشت داروین ،زحمت بیاعتبار کردن
هردوی این استداللها را بر خود هموار میسازد .راچلز مفهوم «فردگرایی اخالقی» را
بهعنوان جایگزینِ آموزهی «کرامت انسان» پیشنهاد میدهد« .نحوهی رفتار با یک فرد،
به خصوصیات ویژهی خود او بستگی دارد ،نه اینکه از اعضای گروه ممتازی است یا نه
 حتی «گروه» موجودات انسانی  ...این امر بدان معناست که زندگی بشر ،به یک معنا،ارزش خود را از دست خواهد داد؛ درحالیکه ارزش اعطاشده به حیات غیرانسانی افزایش
مییابد»( .راچلز :1990 ،ص )5 .مراد راچلز از «کاهش ارزش» حیات بشر ،فرایند عزل
انسانها از ستیغ قلهی خلقت است .این عبارت را باید به این معنا درک کرد که
نظامهای ارزشِ سلسلهمراتبی ،همتراز میشوند؛ همانند سقوط آپارتاید در آفریقای
جنوبی که نه چندان به معنای «کاستن ارزش» زندگی سفیدپوستان آفریقای جنوبی،
بلکه برابری همگان فارغ از رنگ پوست آنها بود( .نژاد نه مقولهای زیستشناختی بلکه
برساختی اجتماعی است).
1

2

گری ال .فرانسیون ،فیلسوف و اخالقشناس در دانشگاه راتگرز ،با این استدالل
که حیوانات «شخص» هستند و نه «چیز» ،دفاعی قانعکننده از لغو استثمار حیوانات
مطرح کرده است .کلید استدالل او ،حق اصل مالحظهی برابر برای جانوران است :این

قاعده ی اخالقی که بایستی با موارد مشابه به یکسان رفتار کنیم ،مگر اینکه دلیلی
موجه برای عدم انجام چنین کاری وجود داشته باشد .مطابق با این اصل ،هر نظریهی
اخالقی که اجازه میدهد با موارد مشابه به شیوهای متفاوت رفتار شود ،نمیتواند
بهعنوان نظریهای قابلقبول واجد صالحیت باشد( .فرانسیون :2008 ،صص)45-44 .
فرانسیون با انتقاد از موضع فایدهباورانهی بنتام در رابطه با حقوق حیوانات که مبنای
اثر معروف پیتر سینگر به نام آزادسازی حیوانات ( )1975است ،اشاره میکند که بنتام
هرگز منزلت مالکیت جانوران غیرانسانی موردنظر را زیر سؤال نبرد« :خطای بنتام از
1 Gary L. Francione
2 Rutgers University
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طریق قوانینی تداوم یافت که مدعی توازن بین منافع مالکان و مایملک آنها بودند».
(همان :صص )46-45 .همانند بردگی که در آن تعادل میان حقوق برده و حقوق بردهدار
ن اممکن بود ،هیچ راهی برای تعادل میان حقوق جانوران غیرانسانی و حقوق صاحبان
انسانی آنها وجود ندارد (برای اطالق اصل مالحظهی برابر ،نک .نیری.)b2015 ،
بنابراین ،کاالشدگی و تملک جانوران غیرانسانی ذاتاً مانع از رعایت اصل مالحظهی برابر
میشود و ازاینرو امکان قضاوت اخالقی صحیح در رابطهی ما با آنها را منتفی میسازد.
بنابراین ،فرانسیون خواستار لغو بهرهکشی از حیوانات به همان معنایی است که مدافعان
لغو بردگی خواستار پایان بردگی شدند :پایان دادن به امکان مالکیت بر آنها.
البته ،استدالل فرانسیون اگرچه از جهت رفتار هولناک با جانوران غیرانسانیِ متعلق
به انسانها رادیکال است ،مالحظهی اخالقی را در مورد حیواناتی که متعلق به کسانی
نیستند که مرتکب افعال بیرحمانه علیه آنها مانند شکار و ماهیگیری تجاری و
«تفریحی» میشوند ،از دایرهی بحث بیرون میگذارد؛ و اصل مالحظهی برابر را به
گونههای غیرجانوری بسط نمیدهد .بااینحال ،نظریهی فرگشت روشن میسازد که هر
گونهای فرگشت نمییابد تا بر دیگران برتری جوید ،بلکه با زیستگاه خاصی در
بومسازگانی که در آن سکونت گزیده است ،وفق یابد .انسانمحور و ضدداروینی است
که از گونههای دیگر انتظار داشته باشیم تا در ظرفیتهای بهدستآمده توسط یکگونه،
یعنی هوموساپینس ،تبحر داشته باشند .در نظریهی داروین ،گونههای سادهتر و
پیچیدهتر وجود دارند ،اما هیچ گونهی سطح باالتر یا سطح پایینتری وجود ندارد.
بهویژه ،پیچیدهتر بودن یکگونه باعث نمیشود که سطح باالتر باشد .همانطور که
ویلسون خاطرنشان میکند ،از دیدگاه حیات بر کرهی زمین ،انسانها بیاهمیتاند
درحالیکه حشرات اهمیت بسیاری دارند (ویلسون :2006 ،صص.)36-26 .
1

جنبش اخیری که به این بحث مربوط میشود ،بومشناسی ژرفنگر است که با کار
2

آرنی نائس ،فیلسوف نروژی ،شناخته میشود .فلسفهی نائس بر پایهی تفکر اسپینوزا
استوار است که باور داشت خداوند و طبیعت همسان هستند (نائس :2008 ،صص.
1 Deep Ecology
2 Arne Naess
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 .)251-230بر این اساس ،نائس رویکردی بوممحور را اتخاذ میکند که آن را
1

«بومحکمت تی» نزدیک به جهانبینی خوراکجویان مینامد .او استدالل میکند که
تمام موجودات زنده ،اعم از انسان یا غیر آن ،از حق برابر برای زیستن و شکوفایی
برخوردارند (نائس :1989 ،صص ،)65-164 .حقی که مشروط به نحوهی ادراک انسانها
از آن نیست .به گفتهی نائس ،هر شخصی بومحکمت (فلسفهی طبیعت) خاص خودش
را دارد که بر اساس تجربه و تعمق میتواند بوممحور شود .برای نشان دادن تنها یک
3

2

نمونه از چنین رویکرد اخالقی به طبیعت ،او و سشنز یک پلتفرم هشت مادهای را
برای جنبش بومشناسی ژرفنگر که در پی حل بحران کرهی زمین است ،پیشنهاد
کردند .این هشت ماده به شرح ذیل هستند:
•

بهروزی و شکوفاییِ حیات انسانی و غیرانسانی بر روی زمین ،فینفسه ارزش

دارد (مترادفها :ارزش فطری ،ارزش باطنی ،ارج باطنی).
•

این ارزشها مستقل از سودمندیِ جهان غیرانسانی برای اهداف انسانی

هستند .غنا و تنوع صور حیات به تحقق این ارزشها کمک میکنند و همچنین ارزش
فینفسه هستند.
•

انسانها حق ندارند این غنا و تنوع را کاهش دهند مگر برای برآوردن نیازهای

حیاتی.
•

شکوفایی حیات و فرهنگ بشر با کاهش قابلتوجه جمعیت انسانها سازگار

است .شکوفایی حیات غیرانسانی نیاز به جمعیت انسانی کوچکتر دارد.
•

تداخل فعلی انسانها با جهان غیرانسانی ،بیشازحد است و اوضاع بهسرعت

رو به وخامت میرود.

1 Ecosophy T
2 Sessions
3 Eight Point Platform
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•

بنابراین سیاستها باید تغییر کنند .این سیاستها بر ساختارهای اقتصادی،

فناورانه و ایدئولوژیکِ اساسی تأثیر میگذارند .وضعیت حاصل از این تغییرات ،عمیقاً
متفاوت از وضع حال خواهد بود.
•

تغییر ایدئولوژیک عمدتاً عبارتست از قدردانی از کیفیت زندگی (مأوا گزیدن

در موقعیتهایی با ارزش باطنی) در عوضِ پایبندی به افزایش استاندارد زندگی .آگاهی
ژرفی از تفاوت میان ازلحاظ اندازه بزرگ بودن و باعظمت بودن وجود خواهد داشت.
•

کسانی که از نکات فوق تبعیت میکنند ،بهطور مستقیم یا غیرمستقیم

موظفاند که برای انجام تغییرات ضروری تالش کنند.
نائس و سشنز از دیگران دعوت کردند تا پلتفرم خودشان را طراحی کرده یا پلتفرم
آنها را با هر تجدیدنظر دلخواه خود تصویب کنند .دیدگاههای بوممحور فراوانی به
جهان میتوانند وجود داشته باشند و وجود دارند؛ و همگی میتوانند به ترمیم گسست
 12.000سالهی انسانها با بقیهی طبیعت کمک کنند.
فراروی از سرمایهداری صنعتی انسانمحور
1

علیرغم توجه به آنتروپوسین (عصر انسانها) همان اوایل در کتاب نیم-زمین و
انتقاد از ایدئولوژی آنتروپوسین در تشکیالت حفاظت از محیطزیست (نسخههای
2

افراطی از مدرنیسم بومشناختی ) ،ویلسون نمیتواند پیشنهاد خود برای توقف انقراض
ششم را در بستر بحران کرهی زمین قرار دهد( .برای بحث دربارهی بحران کرهی زمین،
3

4

نک .راکستروم و همکاران2009 ،؛ استفن و همکاران )2015 ،این موضوع پرده از
نقص مهلکی در پیشنهاد ویلسون برمیدارد .حتی اگر آن پیشنهاد پذیرفته شود،
گرمایش جهانی لگامگسیخته یقیناً نرخ انقراض را حتی در زیستگاههای حیاتوحش
1 Anthropocene
2 Ecomodernism
3 Rockström
4 Steffen
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جهان افزایش میدهد .همین استدالل برای جنبش عدالت اقلیمی صدق میکند :اگر
به انقراض ششم اجازه دهیم که توقفناپذیر گردد ،آنگاه ممکن است بشریت با انقراض
روبرو شود ،حتی اگر گازهای گلخانهای تحت کنترل قرار گیرند .بهاینترتیب،
آنتروپوسین است که باید متوقف و برچیده شود.
اما بدون انسانمحوری و توالی جوامع طبقاتی که بر اساس آن برای استخراج ثروت
از طبیعت از طریق استثمار نیروی کار با استفاده از نیروهای تولید هر چه قدرتمندتر
بنا شدهاند ،آیا آنتروپوسین وجود خواهد داشت؟
بحث کنونی در مورد آنتروپوسین بهمثابه دوران زمینشناختی جدید ،با شناخت
دیرهنگام ما از تأثیر انسانها بر کرهی زمین برانگیخته شده است .اگرچه این موضوع
هنوز تحت بررسی زمینشناسان و دانشمندان دیگر است ،اما اجماع نوظهوری وجود
دارد که سال  1950را میتوان سرآغاز دوران آنتروپوسین دانست ،زیرا ذرات رادیواکتیو
پس از انفجار دو بمب اتمی در هیروشیما و ناگازاکی در سراسر سیاره پراکنده شدند.
اما عالئم دیگری همچون آلودگی پالستیکی ،دودهی نیروگاهها ،بتن و حتی
استخوانهای بهجامانده از تکثیر جهانی مرغ خانگی نیز مدنظر هستند .محرک امروزیِ
دوران آنتروپوسین ،انباشت سرمایهداری در سراسر جهان است که علم و فناوری را در
طی  250سال گذشته به کار گرفته تا عنان از نیروهای تولیدی بردارد که پیش از این
هرگز به تصور درنیامده بودند .ما برای برچیدن آنتروپوسین باید از تمدن سرمایهداری
انسانمحور فراروی کنیم.
برای توضیح این استدالل در رابطه با پیشنهاد ویلسون ،بیایید «ردپای بومشناختی»
را از نو مالحظه کن یم .یکی از مشکالت استفاده از محک مصرف سرانه این است که
این مسئله را پنهان میکند که چه مقدار از «ردپای بومشناختی» جهان به اقلیت
کوچکی که هستهی طبقهی سرمایهدار جهانی را تشکیل میدهند ،مربوط میشود.
1

طبق آخرین گزارش کردیت سوئیس ( 3/5 ،)2016میلیون نفر از ثروتمندترینها در
سراسر جهان ( 0%/7از جمعیت جهان)  116تریلیون دالر یا  %45/6ثروت جهان یا
هرکدام بیش از  1میلیارد دالر را تحت کنترل خود دارند (البته حتی در این گروه،
1 Credit Suisse
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بخش اعظم ثروت سرمایهداری جهان در دستان اقلیت کوچکی متمرکز است) .سهم
 3/5میلیارد نفر از فقیرترین آدمها ( 73%از جمعیت جهان) ثروتی تنها بالغبر 6/1
تریلیون دالر یا هرکدام کمتر از  10.000دالر است (البته اکثریت در این گروه هیچ
ثروتی ندارند یا حتی ثروت منفی دارند ،یعنی بدهی) .بنابراین ،بدیهی است که هستهی
مرکزی طبقهی سرمایهدار که تقریباً  %0/7جمعیت جهان را تشکیل میدهد ،مسئول
تقریباً نیمی ( )47%از «ردپای بومشناختی» جهان است .ما برای کاهش «ردپای
بومشناختی» باید به سائق سرمایهداری در جهت انباشت ثروت و ازاینرو به اقتصاد و
رشد اقتصادی سودمحور پایان دهیم .تنها با فراروی از تمدن سرمایهداری انسانمحور

میتوانیم انقراض ششم را متوقف و معکوس کنیم.
1

همچنین ،مطالعهای اخیر توسط مرکز پژوهشی پیو نشان میدهد که  %71از
جمعیت جهان ،کمدرآمد یا فقیر باقی میمانند و با روزانه  10دالر یا کمتر زندگی
2

میکنند (کوچار .)2015 ،واضح است که استانداردهای زندگیِ بخش اعظم انسانها
که عمدتاً در جنوب جهان زندگی میکنند ،باید برای رفع نیازهای اساسی آنها ارتقا
یابد .اگر از فرهنگِ داشتن به سمت فرهنگِ بودن حرکت کنیم ،ثروت انباشتهشدهی
بیشازحد  %0/7باالیی جمعیت جهان ،یعنی هستهی مرکزی طبقهی سرمایهدار،
میتواند میان  %71جمعیت جهان که در فقر و درآمد ناکافی برای زندگیای آبرومندانه
گرفتارند ،توزیع شود .ما برای توقف انقراض ششم و تضمین رشد و توسعهی انسانی

باید از تمدن سرمایهداری انسانمحور در جهت سوسیالیسم بومشناختی بوممحور
فراروی کنیم.
سوسیالیسم بومشناختی و طبیعت
پیشنهاد ویلسون حداقل نیمی از سیاره را بهعنوان زیستگاههای حیاتوحش کنار
میگذارد ،اما تمدن سرمایهداری انسانمحور را در بقیهی سیاره حفظ میکند که امید
دارد به مباشران خوب طبیعت تبدیل شوند .اما انگارهی مباشرت انسان بر طبیعت،
1 Pew Research Center
2 Kochhar
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انگارهای انسانمحور است؛ قسمی رابطهی سوژه-ابژه که انسانها را تافتهی جدابافته و
باالتر از بقیهی طبیعت میداند .بیایید به خاطر آوریم که انقراض ششم ناشی از
سوءمدیریت رابطهی ما با طبیعت نیست ،بلکه به خاطر سائق به سلطه و کنترل بر
طبیعت برای غنیسازی تمدنهای طبقاتی انسانمحورِ متوالی است .اگر یاد بگیریم که
مسیر خود را به سمت جامعهی انسانی بوممحور معکوس کنیم که به طبیعت عشق
میورزد و احترام میگذارد ،مجبور نیستیم که در مقام مباشران طبیعت عمل کنیم.
طبیعت به هیچ مباشری نیاز ندارد .درواقع ،طبیعت اولیه است و ما ثانویه.
بنابراین ،چالش کلیدی در گذار به سوسیالیسم بومشناختی بوممحور ،رسیدن به
رابطهای غیربیگانه و خوشطینت با بقیهی طبیعت است .بهجای اینکه «مباشران
خوب» طبیعت باشیم ،باید به جزو مهمی از زیستکره تبدیل شویم که تمام اجزای
دیگر آن را با عشق و احترام میفهمد و قدر میداند .این رابطه میان مدیر و
مدیریتشده ،سوژه و ابژه ،نیست .رابطهای با بقیهی طبیعت بر اساس اخالق
زیستمحیطی سازگار با فرهنگِ بودن است که نیاکان خوراکجوی ما بهجای فرهنگِ
داشتن ،وجه مشخصهی تمدن سرمایهداری انسانمحور ،به ورطهی عمل میگذاشتند.
بدون چنین انقالب فرهنگی ،هر گذار اجتماعی-اقتصادی به سوسیالیسم بومشناختی
محکوم به شکست خواهد بود .این انقالب فرهنگی از پیش بخشی از مقاومت در برابر
تمدن سرمایهداری انسانمحور است که در مبارزهی مردمان بومی بولیوی که حقوق
1

مام طبیعت را گرامی میدارند ،تا مبارزهی استندینگ راک بومیان آمریکا علیه خط
2

لولهی دسترسی داکوتای شمالی که بر فرهنگ همچنان بهشدت بوممحور خود اتکا
دارند ،بازتاب مییابد .آنها در دعاهای خود ،حکمت نیاکانشان را منتقل میکنند (برای
3

4

5

مثال ،نک .هودینوشونی ،ایروکوا ،خطابهی شکرگزاری ) .من این موارد را ذکر میکنم،
زیرا آنها نه مبتنی بر اصول اخالقی علممحور که قبالً بحث شد ،بلکه مبتنی بر حکمت
1 Standing Rock
2 North Dakota Access Pipeline
3 Haudenosaunee
4 Iroquois
5 Thanksgiving Address
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بوممحور مردمان بومی جهان هستند .درواقع ،در جوامع بومشناختی بوممحور ،علم
منبع حکمت خواهد بود ،نه به هدف ارضای کنجکاوی انسان و سائق انسانمحور به
سلطه و کنترل بر طبیعت.
برای خنثی کردن آنتروپوسین و ازاینرو انقراض ششم ،بحران اقلیمی و سایر
بحرانهای کرهی زمین ،گذار به جهانی با جمعیت انسانی بهطور قابلتوجهی کمتر،
الزم است .حداکثر جمعیت انسانی در سراسر جهان و در هر منطقهی زیستی باید
مبتنی بر اصل «عدم آسیب» به بومسازگانها باشد و درعینحال منابع کافی برای رشد
و توسعهی انسانها تضمین شود .این کاهش ریشهایِ جمعیت انسانی مستلزم
توانمندسازی زنان و برنامهریزی دموکراتیک خانواده است .بهطور همزمان ،برای کاهش
چشمگیر «ردپای بومشناختی» در شمال جهان و افزایش استاندارد زندگی در جنوب
جهان و برای جمعیت نیازمند در شمال جهان ،تجدیدساختار اقتصادی رادیکال باید
انجام گیرد .با در نظر گرفتن وضعیت اقتصاد ایاالتمتحده بهعنوانمثال ،در عرصهی
تولید ،بخشهای بزرگی از صنایع تولیدی مانند مجتمع صنعتی-نظامی ،مواد شیمیایی،
صنایع پتروشیمی (سوختهای فسیلی) و کشاورزی صنعتی در اسرع وقت متوقف
خواهند شد .صنایع مالی ،بیمه و امالک بهشدت کاهش اندازه خواهند یافت و آنچه در
صورت لزوم باقی میماند ،توسط کارگران و شوراهای مصرفی اداره میشود .این امر،
صنعت خدمات مدیریتی را از بین خواهد برد .تجارت عمدهفروشی و خردهفروشی و
حملونقل بین المللی و ملی حذف خواهند شد یا به حداقل کاهش خواهند یافت ،زیرا
اقتصادْ محلی و منطقهای میشود .خدمات درمانی ،آموزش ،فرهنگ ،مسکن و هنر و
فرهنگ گسترش خواهند یافت ،اما تا حد ممکن غیرمتمرکز میشوند .کشاورزی با
1

2

استفادهی غیرجانوری از کشت پایا و بومشناسی کشاورزی جایگزین خواهد شد.
فناوری دچار کاهش مقیاس میشود و فقط آنچه را برای رشد انسان ضروری است و
زیانی به طبیعت نمیرساند ،باقی میگذارد .وقت آزاد برای همگان افزایش مییابد .کار
وقتی غیربیگانه و خالق میشود ،وضعی مسرتبخش پیدا میکند .عاملیت اجتماعی
1 Permaculture
2 Agroecology
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برای انقالب سوسیالیستی بومشناختی بوممحور ،جنبشی در سراسر جهان ،جوانان و
مردم کارگر خواهند بود .فقط آنها میتوانند تصمیم بگیرند که این گذار چقدر سریع
میتواند و باید اتفاق بیفتد درحالیکه باید به یاد داشته باشیم که در مسابقه علیه زمان
هستیم!
البته ،این تغییرات عظیم و رادیکالِ پیشنهادی بیشازحد عام هستند که بتوانند
همهی چالشها را پیشبینی کنند .خنثی کردن  5.000سال تمدن طبقاتی انسانمحور
به نفع تمدن بومشناختی بوممحور سوسیالیستی ،بسیار بیش از اینها زحمت خواهد
داشت .اصالً میتواند اتفاق بیفتد؟
اگر استدالل من در این جستار بهطورکلی درست باشد ،هیچ راه برونرفت دیگری
از بحران تمدن وجود ندارد .کامالً محتمل است که گذار به سوسیالیسم بومشناختی
بوممحور در کوتاهمدت ماوراء قابلیتهای گونهی ما باشد .فقط یک مثال برای یادآوری
آن به ما 56 :سال پس از اعالمیهی فیدل کاسترو مبنی بر اینکه انقالب کوبا مسیر
سوسیالیسم را گزیده است ،در اوایل ماه مه «سگی در مانزانیلو ،کوبا ،به آتش کشیده
میشود» .بدتر آنکه کوبا برای پیگرد کسانی که سگ را آتش زدهاند ،هیچ قانونی ندارد.
واضح است که سوسیالیسم کوبا علیرغم پیشرفتهای فراوان در «مباشرت طبیعت»،
انسانمحور است .علیرغم  56سال مبارزه برای سوسیالیسم ،کوبا هنوز به تالش برای
سوسیالیسم بومشناختی بوممحور نپیوسته است.
زمان کمیابترین منبعی است که پیشِ روی ما قرار دارد .گرمایش جهانی و
تغییرات فاجعهبار اقلیمی ممکن است در عرض چند دهه قائمبهذات شوند و اگر ویلسون
درست بگوید ،انقراض ششم تا پایان قرن توقفناپذیر خواهد گشت  -هر دو تهدید
وجودی برای بخش اعظم حیات بر کرهی زمین هستند ،ازجمله گونهی خودمان .اما
فرد بوممحور با دانستن اینکه در پنج رخداد انقراض جمعی گذشته بهطور متوسط
تنوع زیستی پس از  10میلیون سال بازگشت ،تسلی خواهد یافت .هیچ دلیلی برای
تردید وجود ندارد که اگر هوموساپینس ،گونهی خدا ،نتواند در موقع مقتضی خردمندانه
عمل کند ،همین اتفاق میتواند دوباره بیفتد .تا زمانی که خورشید در حدود یک میلیارد
سال بعد خاموش شود ،جادوی حیات ادامه خواهد داشت.
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:پینوشتها
» ویلسون آن را به عنوان «مقدار فضای موردنیاز برای برآوردن تمام نیازهای یک شخص عادی.1
 تولید و تحویل، آب تازه، «آن [مقدار] شامل زمین مورداستفاده برای سکونت.در جامعه تعریف می کند
 تدفین و، حمایت پزشکی، سایر کارکردهای عمومی، حکمرانی، ارتباطات، حمل ونقل شخصی،غذا
2

1

) از نظر ریس و واکرناگل که تحلیل ردپای بومشناختی را189 . ص:2016 ، (ویلسون.»سرگرمی است
 آن روشی بود «برای تخمین استلزامات مصرف منابع و جذب پسماند یک جمعیت،به وجود آوردند
. ص:1996 ، (واکرناگل و ریس.»انسانی یا اقتصاد تعریفشده برحسب مساحت زمین مولد متناظر با آن
 آن از،) علیرغم محبوبیت این تحلیل در حوزههای مطالعات زیستمحیطی و جنبش بومشناسی9
4

3

.)2008 ، ونتولیس و تالبرت. نک، نظری و روششناختی رنج میبرد (بهعنوانمثال،مشکالت تعریفی

1 Rees
2 Wackernagel
3 Venetoulis
4 Talberth
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2

1

 .2همچنین نک .پالمب :1964 ،ص264 .؛ در رابطه با اومانیسم ،نک .آبونیانو :1967 ،ص70 .؛ در
3

رابطه با علم ،نک .کریستین ( :2003ص)350 .
 .3در این جستار ،گاهی اوقات درآمد سرانه را ذکر میکنم و گاهی اوقات به مصرف سرانه میپردازم.
در واقعیت ،این دو سنجه به خاطر پس اندازها اندکی متفاوت هستند .اما مقدار نسبی آن تفاوت ،اندک
و برای هدف ما در اینجا بیاهمیت است.
 .4با توجیهاتی میتوان پیشنهاد ویلسون برای حفظ تنوع زیستی را بهعنوان مدرنیست بومشناختی
توصیف کرد (برای بیانیههای مدرنیست بومشناختی ،نک .مانیفست مدرنیست بومشناختی2015 ،؛
4

5

6

7

بلومکویست2015 ،؛ شلنبرگر و نوردهاوس2015 ،؛ برای نقد آنها ،نک .آنگوس2015 ،؛ ترینر،
 .)b2016 ،a2016بااینحال ،خود ویلسون بیش از همه نگران نسخههای افراطی از دیدگاه مدرنیست
بومشناختی است که توسط کسانی که وی آنها را سینهچاکان آنتروپوسین مینامد ،تبلیغ میشوند
(ویلسون :2016 ،صص ،52-47 .صص ،82-71 .صص .)100-95 .او دیدگاه آنها را اینگونه خالصه
میکند« :کسانی که جهان را از دریچهی نگاه سینهچاکان آنتروپوسین میبینند ،از جهانبینیای کامالً
متفاوت با جهانبینی مدافعان سنتی حفاظت از محیطزیست استفاده میکنند .افراطگرایان در میان
آنها بر این باورند که با آنچه از طبیعت باقیمانده است ،برای توجیه حفظ آن باید بهعنوان یک کاال
رفتار کرد .تنوع زیستی بازمانده طبق خدمات آن به انسانها بهتر داوری میشود .بگذارید تاریخ مسیر
ظاهراً از پیش تعیینشدهی خود را طی کند .مهمتر از همه ،بدانید که سرنوشت کرهی زمین ،انسانیشدن
است»( .همان :ص.)74 .
 .5بازار «گوشت عجیبوغریب» نیز وجود دارد که در ایاالتمتحده عبارتاند از گوشت تمساح،
آلپاکا ،آرمادیلو ،خرس ،سگ آبی ،گربهی دمکوتاه ،کیمن ،کروکدیل ،شتر ،کایوت ،جوجهخروس ،کبوتر،
قورباغه ،ایگوانا ،کودو ،شیر ،الما ،میمون ،موسکرات ،اپوسوم ،سمور ،شترمرغ ،بلدرچین ،الکپشت ،گوزن
و گورخر (بهعنوانمثال ،نک .منوی این بازار گوشت آنالین).
تقدیمنامه :این جستار به ناپی ،اولین دوست گربه ای من و یکی از تأثیرگذارترین معلمانم ،تقدیم
میشود .من ناپی را دقیقاً نُه سال پیش در نیمهشب  14مه  2008از دست دادم .او پانزده و نیم سال

1 Plumb
2 Abbognano
3 David Christian
4 Blomqvist
5 Shellenberger
6 Nordhaus
7 Trainer

چگونه انقراض ششم را متوقف کنیم؟
سن داشت .ناپی جدا از اینکه گربهای خارقالعاده بود ،به من آموخت که گربهها نیز شخص هستند.
هرگاه در باغچه در حضور میلیاردها موجود زندهی دیگر که مرا احاطه کردهاند با خشیت میایستم ،به
ناپی درود میفرستم که به من آموخت که من/ما فقط تکهای کوچک از وجودی بسیار عظیمتر
هستم/هستیم.
از هومن کاسبی به خاطر حمایتهای او و ترجمهی این جستار سپاسگزارم.
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«مایلم که کالمی برای طبیعت ،برای آزادی مطلق و وحشی بودن ،در تقابل با
آزادی و فرهنگِ صرفاً مدنی ،سخن بگویم  -نظارهی انسان بهعنوان موجودی ساکن در
طبیعت یا بخشی از آن ،و نه عضوی از جامعه .میخواهم گزارهای افراطی را به زبان
آورم ،حاال که چنین است میتوانم بسیار بر آن تأکید کنم ،زیرا مدافعان تمدن بهاندازهی
کافی وجود دارند :وزیر و کمیتهی مدرسه و تکتک شما ترتیبش را خواهید داد».
« ...در وحشی بودن ،کلید صیانت از جهان نهفته است».
1

«راه رفتن» اثر هنری دیوید ثورو ،مه 1862

«من حتی در تکهای باغچه مانند آنکه اینجاست ،خیلی بیشتر احساس راحتی
میکنم و باز هم بیشتر در دشتها هنگامیکه همهمهی زنبورها در علفزار میپیچد ،تا
در یکی از کنگرههای حزب ما».
3

2

نامهی رزا لوکزامبورگ به سوفی لیبکنشت ،زندان برسالو 2 ،مه 1917
4

«بومسازگان نه یک ماشین ،بلکه جامعهای است از موجوداتِ قائم به خود :سوژهها
و نه ابژهها .اگر آن موجودات پشت فرمان باشند چطور؟»
5

بافتن علف شیرین :حکمت بومی ،دانش علمی و تعالیم گیاهان به قلم رابین وال
6

کیمرر ،2013 ،ص 331

1. Henry David Thoreau
2. Sophie Liebknecht
3. Breslau Prison
4. Ecosystem
5. Braiding Sweetgrass: Indigous Wisdom, Scientific Knowledge, and the
Teachings of Plant
6. Robin Wall Kimmerer
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 .1مقدمه
این جستار پاسخیست به پرسشی که در طول ارائهی «زوم» و بحث دربارهی
1

سوسیالیسم بوممحور در  7مه  2021از من پرسیده شد .این جلسه به لطف آقای فرخ
جعفری و دوستان ترتیب داده شد که از من دعوت کردند .ارائه و بحث در ادامهی دو
جلسهی پیشین بود که تشکیل دادند .در ابتدا ،آقای جعفری محیطزیستگرایی و
برخی مشکالت زیستمحیطی را که بهویژه در ایران با آنها روبرو هستیم ،معرفی کرد.
جلسهی دوم پس از خواندن دو جستار من« ،بحران تمدن و چگونگی حل آن :مقدمهای
بر سوسیالیسم بوممحور» (اکتبر  )2018و «همهگیریِ ویروس کرونا بهمثابه بحران
تمدن» (مارس  ،)2020برای بحث دربارهی آنها و طرح سؤاالت برگزار شد .این سؤاالت
سپس با من در میان گذاشته شدند تا ارائهام را برای  7مه آماده کنم .مهمترین سؤال
این بود« :سوسیالیسم بوممحور چه تفاوتی با سایر نظریات سوسیالیسم و سوسیالیسم
2

بومشناختی دارد؟» اگرچه رئوس کلی پاسخ به این پرسش را در ارائهی «زوم» خود
عرضه کردم ،اما روشن بود که هنوز حرفهای بسیار بیشتری برای گفتن با جزئیات
بیشتر وجود دارد .این وظیفه بر عهدهی این جستار است.
3

پس از اظهارات آغازین که در آنها توجه را بر مسئلهی انسانمحوری متمرکز
میکنم ،در بخش دوم برای اثبات اینکه انسانمحوری بهمدت تقریباً  5.000سال از
مشخصههای بارز تمدن بشر بوده است ،استداللهای متنی ارائه خواهم داد.
انسانمحوری مفهوم کلیدی در اخالق زیستمحیطی است؛ رشتهای در فلسفه که
رابطهی اخالقیِ انسانها با محیطزیست و محتوای غیرانسانی آن ،و همچنین ارزش و
6
منزلت اخالقیِ محیطزیست را مطالعه میکند( .برنان 4و یوک-سزه2021 5،؛ پادوه،
)2019
1. Ecocentric Socialism
2. Ecosocialism
3. Anthropocentrism
4. Brennan
5. Yeuk-Sze
6. Jonathan Padwe
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در بخش  ،3دراینباره بحث خواهم کرد که چگونه انسانمحوری بهمثابه بازتاب
بیگانگی از طبیعت پدیدار شد وقتی گروههایی از شکارچی-گردآوران در حدود 12.000
1

سال پیش شروع به پرداختن به زراعت کردند .این فرایند اکنون انقالب کشاورزی
نامیده میشود که حدود  5.000سال پیش به تأسیس نخستین تمدنهای دولتشهری
منجر شد.
در بخش  ،4ویژگیهای اصلی سوسیالیسم بوممحور و تفاوت آن با سایر نظریات
سوسیالیست و سوسیالیست بومشناختی و برخی از پیامدهای کلیدی آن برای
سیاستگذاری را به اجمال ترسیم خواهم کرد.
***
درک رو به رشدی از بحرانهای قریبالوقوعِ بومشناختی-اجتماعی از دههی 1960
وجود داشته است .در حال حاضر ،بشریت با چهار بحران وجودی روبرو است :تغییرات
اقلیمی فاجعهبار ،انقراض ششم ،همهگیریهای مکرر و نابودی عمومیِ هستهای.
با ظهور جنبش محیطزیستگرا در پاسخ به این بحرانها ،برخی متفکران و
جریانهای سوسیالیست شروع به وارسی پاسخها کردند .برخی از آنها رگههای
محیطزیستگرا را به پلتفرم سیاسی خود افزودهاند .برخی از آنها نام خودشان را به
2

«سوسیالیستهای بومشناختی» تغییر دادهاند تا عالقه و توجه خود را به مسائل
بومشناختیِ رویارو با جامعه ی بشری مشخص کنند .تعداد کمتری تا آنجا پیش رفته
است که نظریههای سوسیالیست بومشناختی را برای پرداختن و صراحتاً گنجاندن
طبیعت در نظریه پردازی سوسیالیستی ،اغلب با استفاده از تفسیری از آثار مارکس،

1. Agricultural Revolution
2. Ecological Socialism
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2

1

4

3

تدوین کند (بهعنوانمثال ،اوکانر1998 ،؛ کاول2002 ،؛ بالمی فاستر ،کالرک و
6

5

7

یورک2010 ،؛ لووی2015 ،؛ مور( .)2015 ،نک .پینوشت )1
به بیان کلی ،نظریههای سوسیالیست و سوسیالیست بومشناختی عامدانه بر
«سرمایهداری» تمرکز میکنند و دومی بر گرایشهایی در «سرمایهداری» تمرکز دارد
که باعث تخریب محیطزیست شده و به بحرانهای بومشناختی منجر میشوند .اکثر
آنها استدالل کردهاند که نظریهی مارکس برای پرداختن به بحرانهای بومشناختی،
نیازمند جرح و تعدیالتی است .فاستر و همکاران با استناد به بصیرتهای بومشناختی
8

9

مارکس (بورکت1999 ،؛ فاستر )2000 ،بهویژه با ارجاع به «گسست متابولیک» ادعا
کردهاند که نظریهی مارکس ذاتاً بومشناختی است .بااینحال ،علیرغم اختالفات نظری
و سنجشهای متفاوت آنها از مارکس ،همه بهطورکلی استدالل میکنند که انباشت
سرمایهدارانه (رشد) مسئول بحرانهای بومشناختی است و برخی صراحتاً شکلی از
«حدود طبیعیِ رشد» را بهعنوان علت بیواسطهی بحرانهای بومشناختی میپذیرند.
آنچه خارج از حیطهی بررسی آنها میماند ،هرگونه مالحظهی نظری و تحلیلیِ
گرایشهای ضدبومشناختیِ تمام تمدنهای بشری است که بسیاری از آنها با آغاز از
تمدن سومر ( 4500-1900پیش از عصر حاضر) به بحرانهای بومشناختی دچار شدند.
بهعنوان قیاس ،اگرچه نظریهپردازی و تحلیل ستم بر زنان در جوامع سرمایهداری
ضروری است ،کاری که نظریهپردازان بازتولید اجتماعی انجام دادهاند ،اما درک خاستگاه
پدرساالری مانند کار فریدریش انگلس ( )1884نیز ضروری است .به این معنی که برای

1. O’Connor
2. Kovel
3. Bellamy Foster
4. Clark
5. York
6. Löwy
7. Moore
8. Burkett
9. Metabolic rift
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فهمیدن علل ریشهایِ بحرانهای بومشناختی باید خاستگاه آنها را در تاریخ بشر
جستجو کنیم .درست همانطور که پیدایش پدرساالری ،خاستگاه ستم بر زنان در تمام
جوامع طبقاتی را توضیح میدهد ،ظهور انسانمحوری همزمان با انقالب کشاورزی که
حدود  12.000سال پیش آغاز شد و در تمدن بهصورت نظاممند و نهادینه درآمد نیز
سلطه و کنترل بر طبیعت برای غارت آن را توضیح میدهد که باعث بحرانهای
بومشناختی میشود.
1

تمام نظریههای سوسیالیستی و بخش اعظم نظریههای سوسیالیست بومشناختی
ذاتاً نظریهی جامعه هستند ،زیرا طبیعت خارج از چارچوب نظری آنها میماند.
هنگامیکه طبیعت در نظر گرفته میشود ،معموالً شیئیتیافته و منفعل است .انسانها
یگانه عاملیت در تاریخ باقی میمانند .بهعالوه ،مسئلهی انسانمحوری که کلید فهم
اخالق زیستمحیطی و به ادعای من جلوهی بیگانگی از طبیعت است ،تماماً نادیده
2

گرفته میشود .یک استثنای اخیر ،نظریهپردازیِ جیسون دابلیو .مور است که بدون
موفقیت تالش کرد نظریهی مارکس دربارهی تاریخ و «سرمایهداری» را موردتجدیدنظر
قرار دهد تا به طبیعت غیرانسانی عاملیت ببخشد( .مور2015 ،؛ نیری)2016 ،
بنابراین ،بهطورکلی تمام نظریهپردازی سوسیالیستی و سوسیالیست بومشناختیِ
کنونی ،عامدانه یا بهطور پیشفرض ،انسانمحور باقیماندهاند (برای نقد من بر یکی از
این نظریهها ،نک .نیری.)2015 ،
سوسیالیسم بوممحور بازنمود گسست آشکاری از این سنت انسانمحورِ نظریه و
عملِ سوسیالیست و سوسیالیست بومشناختی از منظر فلسفهی طبیعت ،نظریهی
جامعه و تاریخ و سیاست عملی برای فراسو رفتن از تمدن سرمایهداری صنعتی
انسانمحور است.
 .2انسانمحوری بهمثابه ستونی از تمدن
دوران مدرن بدون پیشرفتهای انجامگرفته در حوزهی علم و فناوری قابلتصور
نیست (نک .پینوشت  )2که به پایه و اساس ایدهی پیشرفت در اروپای قرن هجدهم
1. Ecosocialist
2. Jason W. Moore
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شکل دادند( .نک .پینوشت  )3پیشرفتهای کلیدی در دستاوردهای علمی و ریاضی
اروپا در قرون شانزدهم و هفدهم در زمینهی فیزیک ،نجوم و ریاضیات بودند؛ بهویژه
سهم کوپرنیک ( ،)1443-1543گالیله ( ،)1564-1642کپلر ( )1571-1630و نیوتن
(.)1727–1642
انسانمحوری بورژوایی
1

کروالین مرچنت ،فیلسوف علم فمینیست بومشناختی ،در شاهکار خود با عنوان
2

مرگ طبیعت :زنان ،بومشناسی و انقالب علمی ( ،)1980نقدی قدرتمند از انقالب
علمی عرضه کرده و نشان داده است که چگونه نگاه ارگانیک زنانه به طبیعت با نگاهی
تقلیلگرا و مکانیکی جایگزین شد که بهرهکشی از طبیعت را با گسترش سریع
سودجویی تجاری ،تسهیل کرده و در این فرایند به انقیاد بیشتر زنان کمک میکند.
درحالیکه سوسیالیستها و سوسیالیستهای بومشناختی معموالً علم را دانش طبیعت
میدانند و آن را با پیشرفت همسان میگیرند ،فالسفهی علم هنوز در باب اینکه کار
علمی دقیقاً چیست و دربارهی تفاوت آن با فلسفهی طبیعت اختالفنظر دارند .مرچنت
علم را بهعنوان «روششناسی برای دستکاریِ طبیعت که در نیمهی آخر قرن هفدهم
به فعالیت چشمگیری تبدیل شد ،مینگرد»( .نک .پینوشت 4؛ مرچنت :1980 ،ص.
)186

طبیعت بینظم و فعال بهزودی مجبور شد که تابع پرسشها و
3
تکنیکهای آزمایشیِ علم جدید گردد .فرانسیس بیکن (،)1626-1561
مشهور به «پدر علم مدرن» ،گرایشهای از پیش موجود در جامعهی
خودش را به برنامهی تمام و کمالی در تبلیغ کنترل طبیعت برای
منفعت بشر تبدیل کرد .بیکن با درآمیختن فلسفهای نوین مبتنی بر
جادوی طبیعی بهعنوان تکنیکی برای دستکاریِ طبیعت ،فناوریهای
1. Carolyn Merchant
2. The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution
3. Francis Bacon

چرا سوسیالیسم بوممحور؟

استخراج معدن و متالورژی ،مفهوم نوظهور پیشرفت و ساختار پدرساالرانهی
خانواده و دولت ،به اخالق جدیدی در تأیید بهرهکشی از طبیعت شکل داد.
(همان :ص ،164 .تأکید از من)
مرچنت همچنین ایدئولوژی سلطهی علمی بر طبیعت را در ریشههای یهودی-
مسیحی آن پی میگیرد که طبق آن ،ابنای بشر پس از بیرون رانده شدن آدم و حوا از
باغ عدن ،سلطه بر زمین بهفرمان خداوند را از دست دادند( .نک .پینوشت  )5در سفر
پیدایش در تورات عبری و کتاب مقدس عهد عتیقِ مسیحیان ،خداوند در ششمین روز
خلقت ،بشر را برای حکمروایی بر زمین آفرید:

آنگاه خداوند گفت« ،انسان را به صورت خود و شبیه خودمان بسازیم ،و
او بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر چارپایان و بر همهی زمین و
همهی خزندگانی که بر زمین میخزند ،فرمان براند».
پس خدا انسان را به صورت خود آفرید ،او را به صورت خدا آفرید؛ ایشان
را زن و مرد آفرید.
خدا ایشان را برکت داد ،و خدا بدیشان گفت« :بارور و کثیر شوید
و زمین را پر سازید و بر آن تسلط یابید .بر ماهیان دریا و بر پرندگان
آسمان و بر هر جانداری که بر زمین حرکت میکند ،فرمان برانید».
(تأکید از من)
بیکن قیدوبندهای قرونوسطایی علیه جستجوی بیشازحد عمیق در اسرار خداوند
را به احکام تبدیل کرد:

بشریت فقط با «کندوکاو بیشازپیش در معدن دانش طبیعی» میتواند
آن استیالی ازدسترفته را بازیابد .بهاینترتیب« ،استیالی محدود بشر بر
جهان» میتواند «تا حدومرزهای موعود آن» گسترده شود( .همان :ص)170 .
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برخی از پیامدهای منطقی این نگ رش جدید را خود بیکن در رمان اتوپیاییاش به
1

نام آتالنتیس جدید ( )1626ترسیم کرد .یک هدف ،استفاده از فناوری برای بازآفرینش
مصنوعیِ محیطزیست طبیعی بود .هدف دیگر ،دستکاریِ حیات ارگانیک برای خلق
گونههای مصنوعی گیاهان و جانوران بود.

ما انواع مختلفی از مارها ،کرمها ،مگسها و ماهیها را از تجزیهی مواد
ارگانیک میسازیم که برخی از آنها (در عمل) پیشرفت میکنند تا مخلوقات
بی نقصی مانند چارپایان یا پرندگان باشند ،و جنس داشته باشند و تکثیر
شوند .ما این کار را به بخت و اقبال نیز نمیسپاریم ،بلکه پیشاپیش میدانیم
که چه نوع موجوداتی از کدام ماده و مخلوط به وجود خواهند آمد( .همان:
ص)183 .
ساختن انسانهای «کاملتر» منطقاً به دنبال میآید .مرچنت ادامه میدهد:

بیکن اشاراتی کرده بود که چنین آزمایشی بر روی جانوران و آفرینش
گونههای جدید ،درنهایت بهسوی انسانها معطوف میشود« :ما همچنین
پارکها و محوطههایی از تمام انواع چارپایان و پرندگان داریم که نهتنها برای
تماشا یا کمیابی ،بلکه به همین ترتیب برای تشریح و آزمایش از آنها استفاده
میکنیم تا بدینوسیله بتوانیم روشن سازیم [یعنی روشنگری] که چهکارهایی
با کالبد انسان میتوان انجام داد  ...ما همچنین تمام سموم و داروهای دیگر
را بر روی آنها امتحان میکنیم ،اعم از جراحی و همچنین طب»( .همان:
ص)184 .
مرچنت استدالل می کند که از آن زمان تاکنون در کار علمی به منظور تسلط و
کنترل بر طبیعت ،تداوم وجود داشته است.

1. New Atlantis
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در آتالنتیس جدید ،خاستگاه فکریِ محیطهای برنامهریزیشدهی مدرن
قرار دارد که جنبش تکنوکرات اواخر دههی  1920و دههی  1930مبتکر
آنها بود و محیطهای کامالً مصنوعیِِ خلقشده توسط انسانها و برای
انسانها را مجسم میکرد .اغلب اینها توسط سبک مکانیکیِ حل مسئله
آفریده شدهاند که به کل بومسازگان که مردم فقط یک جزء از آن هستند،
توجه چندانی ندارد .مکانیسم در تضاد با تفکر کلنگر ،از عواقب زیستمحیطیِ
محصوالت ترکیبی و عواقب انسانیِ محیطهای مصنوعی غفلت میورزد .به
نظر می رسد که آفرینش محصوالت مصنوعی ،یک نتیجهی سائق بیکنی
بهسوی کنترل و قدرت بر طبیعت باشد که در آن «غایتِ بنیادی ما شناخت
علل و حرکات مخفی اشیاء و وسعت بخشیدن به حدودوثغور امپراتوری بشر
به تأثیرگذاری بر تمام چیزهای ممکن است» .مهندسان ژنتیک مدرن ،اهداف
جدیدی را به این برنامهی تحقیقاتی افزودهاند :دستکاریِ مواد ژنتیکی برای
آفرینش حیات بشر در رحمهای مصنوعی ،تکثیر ارگانیسمهای زنده از طریق
شبیهسازی ،و پرورش انسانهای نوین منطبق با محیطهای شدیداً فناورانه.
(همان :ص.)186 .
اگرچه مرچنت علم و فعالیت علمی را نیمه-خودآیین میداند ،اما به نقش مکمل
آن در حمایت از ظهور و تسلط شیوهی تولید سرمایهداری و ایجاد تمدن بورژوایی مدرن
1

نیز اشاره میکند .درحالیکه یوهانس والنتینوس آندره ( )1586-1654متأله آلمانی و
2

توماسو کامپانال ( )1539-1639راهب دومینیکن برای بهبود اوضاع دهقانان ،متکدیان،
آلونکنشینان و صنعتگران تالش کرده بودند« ،بیکن را میتوان با منافع سرمایهداران
تولید پوشاک ،تجار ،معدنداران و دولت همسان انگاشت»( .همان :ص)177 .

1. Johannes Valentinus Andreae
2. Tommaso Campanella
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1

همانطور که کلیفورد کانر در تاریخ مردمی علم ( :2005ص )250 .توضیح
3

میدهد ،توماس کوهن فیلسوف علم بسیار بانفوذ ،دو نوع متمایز از علم را شناسایی
کرد« :بیکنی» و «فیزیک کالسیک» .بیکن بر قسمی از علم مبتنی بر هنرهای
صنعتگران اصرار داشت .مرچنت ،که خودش فیلسوف علم است ،با این نظر موافق است:

گروههای قرن شانزدهمی که مفهوم پیشرفت را تحول بخشیدند ،همان
گروه هایی هستند که تا حال حاضر برای افزایش رشد و توسعه پافشاری
کردهاند :سرمایهداران مبتکر ،مهندسان نظامی ،دانشگاهیان اومانیست و
دانشمندان و تکنسینها  ...دغدغههای اومانیستی نهتنها کامالً با بهبود وضع
بشر از طریق پیشرفت فناوری سازگار هستند ،بلکه بر محیطی مملو از
انسانها به زیان طبیعت داللت دارند( .همان :صص ،80-179 .تأکید از من)
مدیریت طبیعت
همانطور که در ادامه توضیح خواهم داد ،ایدهی سلطه ،کنترل و مدیریت طبیعت
از انقالب کشاورزی سرچشمه گرفت که  12.000سال پیش آغاز شد.
البته ،ایدهی «مدیریت طبیعت» در ایدهی سلطه و کنترل متضمن است و بالعکس.
مدیریت طبیعت بهطورمعمول درجهای از سلطه و کنترل بر آن را فرض میگیرد.
مرچنت فصلی را به توسعهی مدیریت طبیعت همزمان با پیدایش انقالب علمی
اختصاص میدهد .بهطور اخص ،او دربارهی سیلوا ،یا گفتمان درختان جنگل و تکثیر
4

5

درختزارها در قلمرو اعلیحضرت ( )1664به قلم جان اولین ،نویسندهی انگلیسی
( ،)1706-1620بحث میکند .جنگلداری علمی مسیر مشابهی را در سایر کشورهای

1. Clifford Conner
2. A People’s History of Science
3. Thomas Kuhn
4. Silva, or A Discourse of Forest-Trees and the Propagation of Timber in His
Majesty's Dominions
5. John Evelyn
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اروپای غربی دنبال کرد .اولین خواهان «رویههای صحیحِ حفاظت از محیطزیست [شد]
که میتوانند به پیشرفت اقتصادی مداوم کمک کنند»( .همان :ص)237 .
مرچنت در ادامه به بحث دربارهی روند مشابهی در فرانسه در دوران ژان-باتیست
1

کولبر ،وزیر لویی چهاردهم ،میپردازد که ادعا میکرد «فرانسه به خاطر کمبود چوب
از بین خواهد رفت»( .همان :ص)240 .
2

جیمز سی .اسکات در کتاب نگریستن از چشمان دولت :چگونه برخی طرحوارهها
برای بهبود وضع بشر ناکام ماندهاند ( )1998استدالل میکند که دولت مدرن به
سادهسازیِ حوزههای اجتماعی و طبیعی خود عالقه دارد .او نشان میدهد که دولت
پیشامدرن

از بسیاری جهات مهم ،تا حدی نابینا [بود]؛ دربارهی مردم زیردستش ،از
نظر ثروت ،امالک و درآمد آنها ،موقعیت مکانی آنها و حتی هویت آنها
عمدتاً بیاطالع بود .فاقد هر چیزی شبیه «نقشهی» با جزئیات از اراضی و
مردم آن بود .در اکثر موارد بیبهره از سنجه و معیاری بود که به آن اجازه
دهد تا معلومات خود را به استاندارد مشترک الزم برای کسب چشماندازی
جامع و فراگیر «ترجمه کند»( .اسکات :1998 ،ص)2 .
اسکات ادامه میدهد:

ناگهان ،فرایندهایی متنوع همچون برقراری نام خانوادگی دائم،
استانداردسازی اوزان و سنجهها ،آغاز نقشهبرداری زمین و ثبت احوال ،ابداع
اجارهی طوالنیمدت ،استانداردسازی زبان و گفتمان حقوقی ،طراحی شهرها
و سازماندهی حملونقل ،بهعنوان تالش برای شفافیت و سادگی امور
قابلدرک به نظر رسیدند .در هر نمونه ،مقامات با حذف رویههای اجتماعی
که به طرز استثنایی پیچیده ،ناروشن و محلی بودند ،نظیر آدابورسوم
1. Jean Baptiste Colbert
2. James C. Scott
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نامگذاری یا آدابورسوم اجارهی زمین ،شبکهای استاندارد را ایجاد کردند که
میتوانست بهطور متمرکز ثبت و ضبط شود .سازماندهی جهان طبیعی نیز
از این قاعده مستثنا نبود .رویهمرفته ،کشاورزی عبارتست از بازسازماندهیِ
رادیکال و سادهسازیِ گیاهان متناسب با اهداف بشر .طرحهای کشاورزی و
1
جنگلداریِ علمی و رونگارِ کشتزارها ،مزارع جمعی ،دهکدههای اوجاما و
قصبههای استراتژیک ،اهداف دیگر آنها هر چه باشد ،همگی حسابشده به
نظر می رسیدند تا زمین ،محصوالت و نیروی کار آن را از باال و از مرکز ،روشن
و شفافتر -و ازاینرو قابلدستکاری -سازند»( .همان)
2

همانطور که بارکر ( :2006ص )2 .اشاره میکند ،امروز طیف نسبتاً محدودی از
محصوالت و دامها که هزاران سال پیش برای نخستین بار اهلی شدند ،تقریباً تمام
جمعیت جهان را تغذیه میکنند .بیش از  80درصد حجم کل محصوالت جهان از موز،
جو ،ذرت ،مانیوک ،سیبزمینی ،برنج ،سورگم ،سویا ،چغندرقند ،نیشکر ،سیبزمینی
شیرین و گندم تشکیل شده است .تنها پنج حیوان اهلی بزرگ (بیش از  45کیلوگرم)
در سطح جهانی اهمیت دارند :گاو ،گوسفند ،بز ،خوک و اسب.
دید بورژوایی به استیالی انسان بر طبیعت اکنون در بینشهای گوناگون مدرنیستِ
3

بومشناختی همانند «مانیفست مدرنیست بومشناختی» ( )2015پژواک مییابد:

گفتن اینکه زمین سیارهی انسان است ،هرروز حقیقیتر میگردد.
انسانها از کرهی زمین ساخته شدهاند و کرهی زمین به دست انسانها از نو
ساخته میشود .بسیاری از دانشمندان کرهی زمین با بیان این موضوع اظهار

 .1دهکدههای اوجاما در اصل توسط جولیوس نایرره در تانزانیا برای تأکید بر اجتماع و خودکفایی اقتصادی ساخته
شدند .دهکده به این صورت ساختار مییافت که خانهها در مرکز به صورت ردیفی قرار میگرفتند و با مزارع اشتراکی
پهناور احاطه میشدند.
2. Barker
3. An Ecomodernist Manifesto
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میکنند که کرهی زمین به دوران زمینشناختی جدیدی وارد شده است:
آنتروپوسین ،عصر انسانها...
...یک آنتروپوسینِ خوب چنین میطلبد که انسانها از قدرتهای رو به
رشدِ اجتماعی ،اقتصادی و فناورانهی خود برای بهتر ساختن زندگی مردم،
ایجاد ثبات اقلیمی و حفاظت از جهان طبیعی استفاده کنند.
1

2

مانیفست زاییدهی افکار «مؤسسهی بریکترو» است که توسط تد نوردهاوس و
3

مایکل شلنبرگر تأسیس شد .نوردهاوس از محیطزیستگرایی فاصله گرفت تا غلبه بر
4
موانع :از مرگ محیطزیستگرایی تا سیاست امکان ( )2007را بنویسد .شلنبرگر،
روزنامهنگار نوآور« ،مؤسسهی بریکترو» را همراه نوردهاوس در سال  2003بنیان
نهادند.
مانیفست مدرنیستِ بومشناختی و مأموریت مؤسسهی بریکترو ،مشکالت بهوضوح
فاجعهباری دارد .نخست ،در عین تملقگویی از بومشناسی ،عمیقاً ضد-بومشناختی است
و آنتروپوسین (عصر انسانها) را میستاید؛ یعنی بیپروا از برتری انسانها دفاع میکند.
آنها سلطه و مدیریتِ طبیعت به سبک بیکنی را نیز پذیرا میشوند .دوم ،آنها از تمدن
سرمایهداری صنعتی انسانمحور تمجید میکنند که آنتروپوسین و بحرانهای وجودیِ
اجتماعی و بوم شناختیِ آن را برای ما به ارمغان آورده است .سوم ،آنها ثنویت میان
جامعه و طبیعت را حفظ میکنند درحالیکه -بدون هیچ مدرک مستدل -وعدهی رشد
اقتصادی بدون بهرهکشی و تخریب طبیعت را میدهند؛ چیزی که آن را «جداسازی
5

اقتصاد از طبیعت» مینامند .در طول تاریخ بشر ،تمام ثروت از طبیعت ،ازجمله طبیعت
انسان ،حاصل شده است .هیچ منبع ثروت دیگری نمیتواند وجود داشته باشد.

1. Breakthrough Institute
2. Ted Nordhaus
3. Michael Shellenberger
4. Break Through: From the Death of Environmentalism to the Politics of Possibility
5. Decoupling
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انسانمحوری سوسیالیستی
نظریه و عمل سوسیالیستی نیز انسانمحور بودهاند .چشمانداز سلطه و کنترل انسان
بر طبیعت در بسیاری از نوشتههای سوسیالیستی حضور دارد و اعمال ضد-بومشناختی
در کشورهایی که حکومتها به نام سوسیالیسم حکم راندهاند ،همانند اتحاد جماهیر
شوروی و اروپای شرقی و همچنین چین ،ویتنام و کرهی شمالی ،رایج بودهاند( .نک.
پینوشت )6
برای هدف این جستار ،اجازه دهید توجه را به تصویر انسانمحور بیپرده از
سوسیالیسم جلب کنم که لئون تروتسکی ،یکی از درخشانترین رهبران سوسیالیست
انقالبی ،ارائه داده است( .برای بحث مفصل دربارهی انسانمحوریِ تروتسکی ،نک.
1

ایروین)2011 ،
2

قطعهی زیر از فصل  8ادبیات و انقالب اخذ شده است (تروتسکی .)1924 ،این
کتاب ،اثری کالسیک در زمینهی نقد ادبی مارکسیستی است .تروتسکی راجع به
روندهای ادبی روسیه بین سالهای  1905و  1917بحث میکند و اینکه چگونه
نیروهای انضمامی در جامعه ،اعم از مترقی و ارتجاعی ،به شکلگیری آگاهیِ نویسندگان
در آن زمان کمک کردند .مسئلهی اصلی که تروتسکی به سراغ آن میرود ،این است
که آیا پرولتاریای روسیه باید به «فرهنگ پرولتری» شکل دهد ،همانطور که طبقات
حکمروای پیشین انجام دادهاند و همانطور که برخی دیگر از رهبران انقالب روسیه در
آن زمان پیشنهاد میکردند ،یا باید برای فرهنگ سوسیالیستی بکوشد که تروتسکی
طرفدار آن بود .این بحث در باب فرهنگ ،جزو بحث بسیار گستردهتر و تعیینکنندهتری
بود که پس از طرح «نظریه ی» سوسیالیسم در یک کشور توسط استالین در پاییز
 1924آغاز شد .این نظریه خواهان توسعهی سوسیالیسم با استفاده از منابع داخلیِ
جمهوری شوروی جوان در ضمن ثبات روابط بینالمللی با کشورهای بزرگ سرمایهداری
بود .تروتسکی و بعداً اپوزیسیون چپ از استراتژی گسترش انقالب سوسیالیست جهانی
دفاع کردند که با پیگیری فرهنگ سوسیالیستی جهانی سازگار است .دید انسانمحور
1. Irvine
2. Literature and Revolution
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تروتسکی به سوسیالیسم که در این کتاب ارائه شده است ،هرگز در بحث و گفتگویی
که به دنبال آمد ،به چالش کشیده نشد.
تروتسکی مینویسد:

توزیع کنونی کوهها و رودخانهها ،مزارع ،دشتها ،استپها ،جنگلها و
سواحل دریا را نمیتوان نهایی در نظر گرفت .انسان از پیش تغییراتی در
نقشهی طبیعت ایجاد کرده که اندک یا بیاهمیت نیستند .اما در قیاس با
آنچه در آینده رخ خواهد داد ،فقط دستگرمیاند .ایمان صرفاً نوید حرکت
کوهها را میدهد؛ اما فناوری که هیچچیز را «به ایمان» نمیسپارد ،درواقع
قادر به بریدن کوهها و حرکت دادن آنها است .تاکنون این کار برای اهداف
صنعتی (معادن) یا برای خطوط راهآهن (تونلها) انجام میشد؛ در آینده،
مطابق با یک برنامهی همهجانبهی صنعتی و هنری ،در مقیاس بینهایت
بزرگتری انجام خواهد گرفت .انسان خودش را به ثبت مجدد کوهها و
رودخانهها مشغول خواهد کرد و با جدیت و مکرراً طبیعت را بهبود خواهد
بخشید .در پایان ،او کرهی زمین را از نو خواهد ساخت ،اگرنه به صورت
خودش ،الاقل مطابق با سلیقهی خودش .ما کوچکترین هراسی از بد بودن
این سلیقه نداریم.
...
از طریق ماشین ،انسان در جامعهی سوسیالیستی به طبیعت در تمامیت
آن ،با سیاهخروسها و ماهیان خاویار آن ،فرمان میدهد .او اماکنی را برای
کوهها و برای گذرگاهها تعیین میکند .او مسیر رودخانهها را تغییر میدهد و
قواعدی برای اقیانوسها وضع میکند .سادهدلهای آرمانگرا ممکن است
بگویند که این وضع ماللتبار خواهد بود ،اما به همین دلیل سادهدل هستند.
البته به این معنا نیست که کل کرهی زمین خطکشی شده و جنگلها به
پارک و بوستان تبدیل خواهند شد .بهاحتمالزیاد ،بیشهها و جنگلها و
سیاهخروسان و ببرها باقی خواهند ماند ،اما فقط در جایی که انسان به آنها
فرمان میدهد که بمانند .و انسان این کار را آنقدر خوب انجام میدهد که
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ببر حتی متوجه ماشین نمیشود یا تغییر را احساس نمیکند ،بلکه همانطور
که در دوران اولیه میزیست ،به حیات خود ادامه میدهد .ماشین در تضاد با
کرهی زمین نیست .ماشین ،ابزار انسان مدرن در هر حوزه از زندگی است.
باقی رهبران حزب کمونیست شوروی در دید انسانمحور بیپردهی تروتسکی به
1

سوسیالیسم سهیم بودند .بهعنوانمثال ،مدتها قبل از آنکه کارل سیگن و دیگران
بشر را گونهای چندسیارهای بنامند ،ایالن ماسک برای اهداف تجاری عازم استعمار
مریخ شود و جف بزوس جنبهی تجاری به سفر فضایی ببخشد ،نیکوالی بوخارین امکان
جابجایی انسانها در کیهان را در نظر گرفته بود( .فاستر :2020 ،ص)363 .
به عالوه ،دید تروتسکی به سوسیالیسم در بررسی شدیداً انتقادی او راجع به
استالینیسم ،جان دوباره میگیرد (تروتسکی .)1936 ،اگرچه انتقاد وی از حیات
اجتماعی تحت لوای استالینیسم بیامان است ،اما هرگونه انتقاد از تأثیر بومشناختیِ
صنعتیسازی شوروی را کنار میگذارد .اپوزیسیون چپ بینالمللی که بدیل
انترناسیونالیست انقالبی را برای استالینیسم عرضه میکرد و بینالملل چهارم را تحت
هدایت تروتسکی در سال  1938تشکیل داد ،به همین صورت با دیدگاههای انسانمحور
او دربارهی سوسیالیسم موافق بود .روزنامهی حزب کارگران سوسیالیست ایاالتمتحده،
حزبی پیشرو در بینالملل چهارم برای دههها قبل از انحطاط آن از اوایل دههی ،1980
نقلقول فوق از تروتسکی را با نگاه تأییدآمیزی تحت عنوان «تروتسکی در باب جامعهی
2

سوسیالیستی آینده» در شمارهی اوت  1941خود منتشر کرد.
سیاستهای ضد-بومشناختیِ سوسیالیسمهای واقعاً موجود و «سوسیالیسمهای»
چین و ویتنام در اینجا نیازی به بحث ندارند (برای سیاستهای ضد-بومشناختی چین،
نک .اسمیت .)2020 ،بهاینترتیب ،ثنویت جامعه-طبیعت در نظریه و سیاست
سوسیالیستی بیداد میکند .چرا؟

1. Carl Sagan
2. Trotsky on the Future Socialist Society
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دلیلش این است که همین ثنویت در آثار بنیانگذاران سوسیالیسم مارکسی به
چشم میخورد .در کتاب بسیار پرطرفدار فریدریش انگلس به نام سوسیالیسم :اتوپیایی
1

و علمی ( )1880دیدگاهی مشابه با دیدگاه تروتسکی به سوسیالیسم مییابیم:

با تصرف ابزار تولید توسط جامعه ،تولید کاالها و همزمان تسلط محصول
بر تولیدکننده به تاریخ میپیوندد .هرجومرج در تولید اجتماعی با سازمان
نظاممند و مشخصی جایگزین میشود .مبارزه برای وجود فردی از میان
میرود .آنگاه برای نخستین بار ،انسان به معنایی معین سرانجام از
بقیهی قلمرو جانوران متمایز میگردد و از شرایط وجود صرفاً حیوانی
به شرایط واقعاً انسانی قدم میگذارد .کل سپهر شرایط زندگی که
انسان را احاطه میکنند و تاکنون بر انسان حکمروا بودهاند ،اکنون
تحت استیال و کنترل انسان قرار میگیرند که برای نخستین بار به
ارباب واقعی و آگاه طبیعت تبدیل میشود ،زیرا اکنون ارباب سازمان
اجتماعی خودش شده است .قوانین کنش اجتماعیِ خودش که تا آن زمان
رودررو با انسان به عنوان قوانین طبیعتِ بیگانه با او قرار گرفته و بر او سلطه
داشتند ،سپس با درک کامل استفاده میشوند و اینگونه مسخر او خواهند
بود .سازمان اجتماعی خود انسان که تاکنون بهعنوان ضرورتی تحمیلشده
توسط طبیعت و تاریخ مقابل او قرار داشت ،اکنون به نتیجهی کنش آزاد
خویشتن تبدیل میشود .نیروهای عینیِ برونزاد که تاکنون بر تاریخ حکومت
کردهاند ،بهزیر کنترل خود انسان درمیآیند .تنها از آن زمان است که خود
انسان ،با آگاهی بیشتر و بیشتر ،تاریخ خودش را میسازد  -فقط از آن زمان،
نهضتهای اجتماعی به راه افتاده توسط او ،در کل و به میزانی دائماً رو به
رشد ،نتایج موردنظر او را به بار میآورند .این زمان ،صعود انسان از قلمرو
ضرورت به قلمرو آزادی است( .انگلس ،1880 ،تأکید از من)

1. Socialism: Utopian and Scientific
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این دید ثنویتگرا به جامعه و طبیعت که از نظر انگلس حاکی از تعالی تاریخ-
جهانیِ وضع بشر است[ ،یعنی گام نهادن او به] «قلمرو آزادی» ،تمام محدودیتهای
طبیعی بر نوع بشر را نادیده میگیرد ،زیرا طبیعت را تحت سلطه و کنترل تمام و کمال
او قرار میدهد« :کل سپهر شرایط زندگی  ...اکنون تحت استیال و کنترل انسان قرار
میگیرند که برای نخستین بار به ارباب واقعی و آگاه طبیعت تبدیل میشود»...
انسانمحوری انگلس ریشه در ماتریالیسم دیالکتیک مارکسی دارد ،همانطور که
خودش توضیح میدهد:

نزد هگل  ...تکامل دیالکتیکی که در طبیعت و در تاریخ بروز میکند -
یعنی رابطهی متقابل علّیِ آن جنبش پیشروندهای که از خالل همهی
پیچوخمها و از خالل همهی گامهای قهقرایی موقت برای خود راه باز میکند
و از ادنی به اعلی ارتقاء مییابد -تنها یک نسخه [ ]Abklatschاز جنبش
خودبهخودی مفهوم است که معلوم نیست در کجا ولی درهرحال کامالً
مستقل از هر مغز متفکر انسانی ،از ابد انجام میگیرد .الزم بود که این انحراف
ایدئولوژیک مرتفع شود .ما بههنگام بازگشت به نظریهی ماتریالیستی مجدداً
در مفاهیم انسانی ،تصاویر [ ]Abbilderاشیای واقعی را مشاهده کردیم،
بهجای اینکه در اشیای واقعی ،تصویر این یا آن مرحلهی مفهوم مطلق را
مشاهده نماییم .بدینسان ،دیالکتیک به علم قوانین عمومی جنبش ،خواه در
جهان خارج و خواه در تفکر انسان ،تقلیل مییافت :اینها دو سلسله قوانینی
هستند که در ماهیت امر یکساناند ولی ازلحاظ بیان خود تنها در آن حدودی
که ذهن انسان میتواند آنها را آگاهانه به کار ببندد ،از یکدیگر متمایزند و
حالآنکه در طبیعت و تاکنون در بخش اعظم تاریخ بشر نیز این قوانین راه
خودشان را غیرآگاهانه و به شکل ضرورت خارجی در بطن سلسلهای بیپایان
از تصادفات ظاهری میپیمایند .بهاینترتیب ،خود دیالکتیک مفاهیم فقط به
تصویر آگاهانهی جنبش دیالکتیکیِ جهان واقعی مبدل میشد .موازی با این
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عمل ،دیالکتیک هگل واژگونه شد و به بیان بهتر ،روی پا قرار گرفت زیرا در
1
سابق روی سر قرار داشت( .انگلس)1886 ،
2

بنابراین ،ثنویت در نظریهی مارکسی ریشه در ایدهی استثناگرایی انسان بهعنوان
یگانه عاملیت دارد که همانطور که در بخش بعد توضیح خواهم داد ،سازگار با
ماتریالیسم تاریخی است.
شرح مارکس از پیشنیازهای سوسیالیسم نیز به همین صورت به تقسیمکار بیشتر
برای دستیابی به بهرهوری هرچه باالترِ نیروی کار از طریق توسعهی علم و فناوری
متکی است تا پایه و اساس مادی را برای تمدن سوسیالیستی بهعنوان «قلمرو آزادی از
3

ضرورت» فراهم کند( .چاتوپادهی2000 ،؛ نیری ،ژوئن  )2018همهی تمدنها جوامعی
طبقاتی بودهاند که برای استخراج ثروت از طبیعت بهوسیلهی استثمار مردم کارگر
سازمانیافتهاند .وجه مشخصهی دیدگاه مارکسی این است که انسان سوسیالیست به
لطف بهرهوری بسیار باالترِ نیروی کار ،از اجبار به کار خالص میشود .بااینحال،
ضروریات مادی برای تأمین نیازهای جمعیت همچنان از طبیعت تحت مدیریت
جامعهی سوسیالیست استخراج خواهند شد( .نک .پینوشت )7
اگرچه نظریهی مارکسی از دیدگاه مکانیکی و تقلیلگرا به طبیعت که در انقالب
علمی پیش کشیده شده بود ،گسست پیدا میکند ،اما بااینهمه هنوز انسانمحور
باقیمانده و دربارهی مسائل کلیدیِ استثناگرایی انسان ،خردگرایی و پیشرفت که با
پیشروی علم و فناوری (نیروهای تولید) ممکن گشته است ،درون روندهای اصلیِ
روشنگری و انقالب علمی تا مدرنیته باقی میماند .بنابراین ،مارکس و انگلس از بورژوازی
به خاطر توسعهی علم و فناوری و پیشبرد تمدن ،تعریف و تمجید میکنند...« :با بهبود
سریعِ تمام ابزارآالت تولید و تسهیل شگرفِ وسایل ارتباطی ،همگان حتی بربرترین
ملتها را به درون تمدن میکشاند»( .مارکس و انگلس )1848 ،برخی از جریانهای
فکری که از نظریه ی مارکسی سرچشمه گرفتند ،همانند آثار ماکس هورکهایمر و تئودور
 .1ترجمهی محمد پورهرمزان با اندکی دخل و تصرف.
2. Exceptionalism
3. Chattopadhyay
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1

آدورنو از مکتب فرانکفورت ،این نگاه را موردانتقاد قرار دادهاند( .جی:1996/1973 ،
فصل هشتم) (نک .پینوشت )8
انگارهی «بربریت» در سنت فکری غرب ،با انگارهی «وضعیت طبیعی» در نظریهی
سیاسی «از وضع واقعی یا فرضیِ انسانها قبل یا بدون "اتحاد سیاسی" ارتباط نزدیکی
دارد( ».دانشنامهی بریتانیکا ،دسترسی در  26مه  )2021این انگاره را نظریهپردازان
قرارداد اجتماعی همچون تامس هابز ( ،)679-1588جان الک ( )1632-1704و ژان-
ژاک روسو ( )1712-1778استفاده کردند .این انگاره در ادبیات مارکسی بدون انتقاد

اقتباس شده است ،همانطور که در شعار اغلب استفادهشدهی «سوسیالیسم
(بومشناختی) یا بربریت» انعکاس مییابد .محققان مارکسیِ مطلعتر متعاقباً اختالفنظر
2

داشتهاند .اریک ولف ،انسانشناس برجسته ( ،)1982خاطرنشان میکند که حتی در
 1400میالدی ،بسیاری از جمعیت جهان «بربر» بودند .آنها شامل خوراکجویان،
شبانها ،باغداران و زارعان در مقیاس کوچک میشدند که اغلب اشکال نیمه-کوچنشینِ
کشاورزی از طریق «بریدن و سوزاندن» را مورداستفاده قرار میدادند و هنوز مقداری
3

از محصوالت خود را شکار و گردآوری میکردند .ویر گوردون چایلد ،یکی از
برجستهترین باستانشناسان قرن بیستم« ،بربرها» را بسیار میستود« :ما دِین سنگینی
به بربریت بیسواد داریم .تکتک گیاهان خوراکیِ کشتشده با هر درجه از اهمیت را
جامعهی بربر بینامونشانی کشف کرده است»( .چایلد :2016/1942 ،ص )64 .باید
افزود که تمدن چیزی نیست جز شکلی از جامعهی طبقاتی که برای استخراج ثروت از
طبیعت بهوسیلهی استثمار تودههای کارگر سازمانیافته است( .نک .پینوشت )9
بنابراین ،تقبیح بربرها و تمجید از تمدن نه ازلحاظ تاریخی دقیق است و نه ازلحاظ
سیاسی مترقی.

1. Jay
2. Eric Wolf
3. Vere Gordon Childe
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ماتریالیسم تاریخی و انسانمحوری
هم ایدهی نبرد طبقاتی در تاریخنگاری و هم ایدهی مراحل پیشرونده در توسعهی
تاریخی جامعه ،در نظریه و تاریخ روشنفکری اروپا قبل از مارکس و انگلس حضور
1

داشتند .انگارهی نبرد طبقاتی الاقل به زمان جیووانی باتیستا ویکو ()1744–1668
استاد فن بیان در دانشگاه ناپل بازمیگردد .ایدهی مراحل توسعه در تاریخ دستکم به
2

قرن هجدهم برمیگردد .رونالد میک در کتاب علوم اجتماعی و وحشی نجیب

3

4

( )1976/2010از افیموویچ دسنیستکی نقلقول میکند ،دانشجوی سابق آدام اسمیت
در سال  1761که چهار مرحلهی تکامل تاریخی را در سال  1781در یک سخنرانی در
دانشگاه مسکو شرح میدهد :شکار و گردآوری ،شبانی ،کشاورزی و بازرگانی( .میک،
 :2010/1976ص .)5 .دسنیستکی سپس در ادامه اظهار میدارد:

این خاستگاه و سیر صعودیِ جامعهی بشری در میان تمام افراد بدوی
مشترک است .ما مطابق با این چهار وضعِ مردمان باید تاریخ ،حکومت،
قوانین و آدابورسوم آنها را استنتاج کنیم و موفقیتهای گوناگون آنها
را در علوم و هنرها بسنجیم( .به نقل از میک ،همان)
میک نخستین بحثهای مکتوب در مورد نظریهی چهار مرحله را به منتسکیو
5

( ،)1755-1689اسمیت ( )1790-1723و تورگو ( )1977-1727نسبت میدهد.
بنابراین ،ایده های پایه برای ماتریالیسم تاریخی مارکس و انگلس در دهههای
گذشته در نوشتار نویسندگانی که آنها بهدقت مطالعه کرده بودند ،وجود داشت .نبوغ
آنها در ترکیب این ایدهها در نظریهی برتر تاریخ نهفته است .چارلز داروین نظریهی
خود دربارهی فرگشت طبق انتخاب طبیعی را به طریقی مشابه شکل داد.

1. Giovanni Battista Vico
2. Ronald Meek
3. Social Science and the Noble Savage
4. Efimovich Desnistky
5. Turgot
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نحوهی رشد و نمو مضامین اصلیِ آنچه میتوان نظریهی استاندارد مارکسی نامید،
جای مناقشه ندارد .در شکلگیریِ آنچه نظریهی تاریخ مارکسیستی را تشکیل میدهد،
کاربرد آن در نقد اقتصاد سیاسی ،تدوین نظریهی ارزش اضافی و کشف قوانین حاکم
بر شیوهی تولید سرمایهداریِ منتهی به بحرانهای چرخهای و درازمدت که امکان هموار
کردن راه را برای انقالب سوسیالیستی به رهبری طبقهی کارگر صنعتی مطرح میکنند،
دههی  1840سرنوشتساز از آب درآمد.
پرولتاریا بهمثابه «طبقهی جهانشمول» که نبرد آن برای خود-رهاییبخشی موجب
رهایی تمام آلمانیها (و تمام بشریت) میشود ،در کتاب مارکس به نام گامی در نقد
فلسفهی حق هگل ( )1843ظاهر میشود ،گرچه خود مارکس اشاره میکند« :پرولتاریا
درنتیجهی ظهور جنبش صنعتی رفتهرفته در آلمان پدیدار میشود» .بااینحال ،او در
ادامه میگوید:

در آلمان ،بدون درهم شکستن تمام اشکال اسارت ،هیچ شکلی از اسارت
را نمیتوان در هم شکست .آلمانیها که به کمالگرایی خود شهرهاند،
نمیتوانند انقالب به پا کنند ،مگر اینکه انقالبی تمام و کمال باشد .رهایی
آلمان ،رهایی انسان است .مغز این رهایی عبارتست از فلسفه و قلب آن
پرولتاریا .فلسفه بدون ارتقای [ ]Aufhebungپرولتاریا نمیتواند خودش را
تحقق ببخشد و پرولتاریا نیز بدون تحقق [ ]Verwirklichungفلسفه
نمیتواند خودش را ارتقا دهد( .مارکس( )1843 ،پینوشت )10
الزم به ذکر است که مارکس هنوز مسئلهی رهایی را از منظر فلسفی مالحظه
میکرد .وحدت آلمان  28سال بعد در سال  1871اتفاق افتاد و تا زمان صنعتیسازی
به حد مکفی برای آفرینش طبقهی کارگر صنعتی که جایگاه محوری در نظریهی
مارکسی بالغ داشت ،هنوز دهها سال فاصله بود.
چرخش تعیینکننده از فلسفه بهسوی اقتصاد سیاسی با دستنوشتههای اقتصادی
و فلسفی  1844رخ داد .گسست نهایی از جریان هگلی جوان و ماتریالیسم حسانی
فوئرباخ در «تزهایی در باب فوئرباخ» ( )1845و ایدئولوژی آلمانی ( )1845صورت گرفت
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که ماتریالیسم تاریخی را تدوین کردند .سپس مارکس این روششناسی را در تحلیل
شیوهی تولید سرمایهداری به کار بست .مجلد اول سرمایه در سال  1867چاپ شد و
پس از مرگ او ،انگلس مجلد دوم ( )1885و مجلد سوم ( )1894را ویرایش کرد؛ و
کارل کائوتسکی ویرایش سه مجلد نظریههای ارزش اضافی (نگارش در سال  1863و
ویرایش و انتشار در سالهای  )1910-1905را برعهده گرفت .انگلس ()1883
ماتریالیسم تاریخی و نظریهی ارزش اضافی را مهمترین سهم فکری مارکس دانست و
درعینحال تأکید کرد که وی قبل از هر چیز یک سوسیالیست انقالبی بود .خود مارکس
بخشی از این مسیر رشد فکری را در «پیشگفتار» خود در مقدمهای به نقد اقتصاد
سیاسی ( )1859بازگو میکند .من این خوانش متعارف را مبنای بحث راجع به نظریهی
مارکسی در این جستار میگیرم.
مارکس و انگلس در ساخت نظریهی ماتریالیسم تاریخی بر قسمی انسانشناسی
فلسفی اتکا کردند که آنها را از انگارهی ایدئالیست لیبرال بورژواییِ غالب دربارهی ذات
انسان متمایز میساخت« :ذات انسان ،انتزاعی نیست که در باطن هر فرد نهاده شده
باشد .این ذات در واقعیتش ،چیزی نیست جز مجموعِ روابط اجتماعی»( .مارکس،
 :1845تز ششم) .آنها همچنین ماتریالیسم خود را با رجحان دادن به «انسانیت
اجتماعی» تعریف کردند و بر کنشگران طبقاتیِ جمعی در تضاد با کنشگران فردی در
تاریخ تمرکز داشتند« :منظر ماتریالیسم کهنه ،جامعهی مدنی است؛ درحالیکه منظر
[ماتریالیسم] جدید ،جامعهی انسانی یا انسانیت اجتماعی است»( .همان :تز دهم) .باید
به خاطر داشت که دانش مارکس و انگلس از تاریخ به تاریخنگاری منتشرشدهی
قابلدسترس در آن زمان محدود بود (نک .پینوشت  )11که حدود  3.000سال را
پوشش میداد( .نک .پینوشت )12
بر این اساس ،مارکس و انگلس در ایدئولوژی آلمانی ( )1845این ایدهها را بسط
میدهند:

این شیوهی تولید را نباید بهسادگی محصول وجود فیزیکی افراد در نظر
گرفت .بلکه صورت مشخصی از فعالیت این افراد است ،صورت مشخصی از
بیان زندگی آنها ،شیوهی مشخصی از زندگی از جانب خود آنها .افراد
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همانطور هستند که حیات خود را بیان میکنند .بنابراین ،آنچه هستند ،با
تولیدشان تقارن مییابد ،هم آنچه تولید میکنند و هم نحوهی تولید آنها.
بهاینترتیب ،ماهیت افراد به شرایط مادی تعیینکنندهی تولید آنها
بستگی دارد( .مارکس و انگلس ،1945 ،تأکید از من)
بهاینترتیب ،ماتریالیسم تاریخی عامدانه انسانمحور بنا شد ،زیرا تمرکز آن بر
توسعهی جامعه ی بشری در انتزاع از طبیعت است و مبتنی بر آنچه مارکس و انگلس
دربارهی تاریخ میدانستند که حداکثر  3.000سال قدمت داشت .امروزه ما میدانیم که
بشریت حداقل  300.000سال قدمت دارد .میتوان ادعا کرد که درواقع تاریخ ما در
1

جنس انسان (هوموجنوس) ریشه دارد که بیش از  2/5میلیون سال پیش به وجود آمد
2

(آتش حدود یکمیلیون سال پیش مورد کنترل و استفادهی هوموارکتوس

(راستقامتان) قرار گرفت).
خود مارکس و انگلس از دامنهی محدود نظریهی تاریخ خود آگاه بودند .بنابراین،
آنها در ایدئولوژی آلمانی نوشتند که

البته در اینجا نه میتوانیم به ماهیت فیزیکی بالفعل انسان بپردازیم و نه
به شرایط طبیعیای که او خودش را در آن مییابد  -یعنی شرایط
زمینشناختی ،آبنگارانه ،اقلیمی و غیره .نوشتن تاریخ همواره باید از این
مبناهای طبیعی و تغییراتِ آنها در مسیرِ تاریخ از خالل کنش
انسانها آغاز شود( .تأکید از من ،همان)
بنابراین اگرچه درست است که مارکس «بصیرتهای بومشناختی» داشت (بورکت،
3

1999؛ فاستر2000 ،؛ سایتو ،)2017 ،اما اینها عارض بر خط اصلیِ رشد فکری و
سیاسیِ نظریهی مارکسی بودند ،چنانکه برای بیش از یک قرن درک میشود .برای
1. Homo genus
2. Homo erectus
3. Saito
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الگوبرداری از آنها ،الزم است که فلسفهی ماتریالیستی ،روششناسی دیالکتیکی،
فلسفهی تاریخ و نظریهی سوسیالیسم آنها را با قرار دادن تاریخ بشر در بستر
بومشناختی آن که به خاستگاه حیات بر روی زمین برمیگردد ،موردبازنگری قرار دهیم.
در همین حال ،سوسیالیستهای بومشناختی که از مارکس پیروی میکنند ،هنوز بر
قسمی «تمدن بومشناختی» اصرار دارند که در آن شکلی از «توسعهی پایدار» دنبال
2

1

میشود( .فاستر2017 ،؛ مگداف و ویلیامز)2017 ،
 .3انسانمحوری بهمثابه بیگانگی از طبیعت
بیگانگی از طبیعت
انسان محوری بیگانگی از طبیعت است و در پایه و اساسِ تمدن قرار دارد؛ یعنی از
لحاظ تاریخی مقدم بر بیگانگی اجتماعی است و آن را ممکن میسازد که با ظهور
مالکیت خصوصی ،پدرساالری و دولت آغاز میشود .بیگانگی از طبیعت زمانی پدیدار
3

شد که گروههایی از هوموساپینس ساپینس (انسانهای ازلحاظ آناتومیک مدرن) حدود
 12.000سال پیش در آنچه انقالب کشاورزی نامیده میشود ،شروع به زراعت کردند.
هوموساپینسها دستکم  300.000سال پیش به منصهی ظهور رسیده و بهعنوان
شکارچی-گردآوران کامیاب شده بودند( .نک .پینوشت  )13پس از آخرین عصر
4

یخبندان ،دوران زمینشناختی هولوسین با آبوهوایی گرمتر تقریباً  11.650سال
رادیوکربن پیش از زمان حال آغاز شد .درحالیکه تغییرات اقلیمی بهعنوان یکی از
دالیل اصلی اشتغال برخی از گروههای شکارچی-گردآور به زراعت ذکر شده است ،سایر
عواملی که سهم داشتند نیز ذکر میشوند (نک« .زراعت» در دانشنامهی انسانشناسی
کمبریج ،دسترسی در  12ژوئن  .)2021زراعت ،اهلیسازی نظاممندِ گیاهان و جانوران
را پیشفرض میگیرد (پینوشت  )14که سپس در بومسازگان مصنوعی به نام مزرعه
مدیریت میشوند .مزرعه و گونههای اهلی آن برای منفعت زارع وجود دارند .زارع بدل
1. Magdoff
2. Williams
3. Homo sapiens sapiens
4. Holocene
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به سوژه میشود و گونههای مزرعه به ابژه .همزمان ،تمام گونههای وحشی که خارج از
استیال و کنترل زارع قرار دارند ،بالقوه خطرناک تلقی شده و بهطور نظاممندی حذف
میشوند .این رویه در طول  5.000سال تمدن بهصورت نظاممند و فراگیرتری درآمده
است.
بهاینترتیب ،ثنویت فرهنگ/طبیعت که وجه مشخصهی تمام تمدنهاست و
ریشهای محکم در شیوههای تولید دارد که از زمان انقالب کشاورزی ظهور کردهاند ،در
ایدئولوژیهای گوناگون مذهبی و سکوالر نقش بسته است .تمدن با فرهنگ همسان
انگاشته شده زیرا طبیعت بهطور فزایندهای به پیشزمینه عقبنشینی کرده است.
درحالیکه نگارش تاریخ جوامع الاقل به زمان هرودت (حدود  413/425-484پیش از
میالد) برمیگردد ،تاریخ طبیعی یکی از حوزههای جدید مطالعه است .در انگلستان،
1

جان ری (« )1628-1705پدر تاریخ طبیعی» قلمداد میشود.
زارعان اولیه تا چند هزار سال برای بقا مبارزه میکردند و زندگیشان در مقایسه با
عموزادههای شکارچی-گردآور آنها مساعد نبود( .نک .پینوشت  )15اما درنهایت آنها
موفق به کسب مازاد اقتصادی پایداری شدند .این مازاد اقتصادی ،پایه و اساس مادی
را برای قشربندی اجتماعی و بیگانگی اجتماعی فراهم کرد .بهتدریج مالکیت خصوصی،
پدرساالری و دولت به منصهی ظهور رسیدند.

مطالعهی موردی  :1حماسهی گیلگمش
برای نشان دادن گذار از بوممحوریِ شکارچی-گردآوران (بیشتر دربارهی آن در
ادامه) به انسانمحوریِ تمدنهای اولیه ،رابطهی فرهنگ/طبیعت را در حماسهی
گیلگمش بررسی کردهام (نیری ،نوامبر )2018؛ نخستین نوشتهی ادبی طوالنی
شناختهشده از قدیمیترین تمدن.
این متن سلسلهای از اشعار حماسی بینالنهرین است که در گذر زمان بههمبافته
2

شدهاند و ماجراهای گیلگمش حاکم اوروک را که حدود  2.600قبل از میالد میزیست،
1. John Ray
2. Uruk
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بازگو میکنند .اوروک در جایی واقع شده بود که شهر وارکا در عراق امروزی است،
حدود  250مایلی جنوب بغداد ،و قدمت آن به حدود پنج هزار سال قبل برمیگردد.
[در گیلگمش] ،هم پیوستگی و هم ناپیوستگی با فرهنگهای بوممحورِ شکارچی-
گردآوران وجود دارد .بوممحوریِ دیرپا در قالب چندخدایی ظاهر میشود که هر خدا
به یک یا چند نیروی طبیعی گره خورده است ،و در بسیاری از تصاویر واقعیت و جادو
2

درهمتنیدهاند و آینده در رؤیاها پیشگویی میشود .انکیدو ،نیمهخدای خلقشده
3

توسط آرورو ،الههی باروری ،برای توازن با گیلگمش که خودش نیمهخدا است ،بهعنوان
انسانی وحشی ساخته میشود که در بیابان زاده میشود و از حیوانات در برابر صیادان
4

و شکارچیان حفاظت میکند .به همین صورت ،انلیل برای صیانت از جنگل سرو و
جانوران وحشی آن ،هومبهبه 5را خلق کرد .بنابراین ،خدایان حتی احساس نیاز میکنند
که با آفریدن موجودات ماوراءطبیعی ،از طبیعت در برابر انسانهای متمدن حراست
کنند.
6

اوروک از پیش یک جامعهی پدرساالر قشربندیشده است .بااینحال ،شامات که
گیلگمش بهمنظور اغوای انکیدو مرد وحشی استخدام میکند ،همچنین کاهنه است.
اگرچه در این حماسه ذکری از معبد در اوروک به میان نمیآید ،شهر اریدو که اندکی
بعد در نزدیکی اوروک بنا شد ،دارای معبد بود.
دشوار می توان نگرش خود گیلگمش به طبیعت را از شکارچیان روزگار مدرن،
بهویژه شکارچیان غنائم ،متمایز ساخت .او عازم فتح جنگل سرو میشود و هومبهبه
محافظ آن را تا حد زیادی به خاطر هیجان و شکوه امر به قتل میرساند .او پس از
کشتن هومبهبه ،سوار قایقی به مقصد اوروک میشود که الوارهایی را از جنگل برای
کاخ وی و سر هومبهبه را بهعنوان غنیمت حمل میکند .او هنگامیکه گاو بهشت را
1. Warka
2. Enkidu
3. Aruru
4. Enlil
5. Humbaba
6. Shamhat
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میکشد ،شاخ آن را میبرد و در کاخ خود آویزان میکند .انکیدو که مردی وحشی زاده
شده بود ،پس از رام شدن توسط شامات به خصم حیاتوحش تبدیل میشود .او حتی
به گیلگمش اصرار میکند که هومبهبه را بکشد .شهروندان عادی اوروک شامل زارعان
و گلهدارانی هستند که از حیوانات اهلی زندگی میکنند و شکارچیان و صیادانی که از
حیاتوحش میزیند .نگرش آنها به طبیعت کامالً متفاوت از نگرش شکارچی-
گردآوران است که بخش اعظم  50میلیون نفر انسانی را که در آن زمان بر کرهی زمین
میزیستند ،تشکیل میدادند و مرزهای اولیهی تمدن را احاطه کرده بودند.

مطالعهی موردی  :2باغبانی روزگار مدرن
در ژانویهی  ،2013به گروهی متشکل از  33داوطلب در دورهای فشرده برای
1

یادگیری دانش و فن باغچهداری در فعالیت داوطلبانهی تشکل مستر گاردنرز در بخش
2

سونومای ایالت کالیفرنیا پیوستم؛ برنامهای از کشاورزی و منابع طبیعی تعاون
3

کشاورزی دانشگاه کالیفرنیا که به باغبانان خانگی آموزش و مشاوره میدهد .در
خبرنامهی اکتبر  2013این گروه ،در ستونی منظم با نمونههای سودمند از
راهنماییهایی که همتایان من به باغچهداران خانگی عرضه میکنند ،ما در مورد نحوهی
مدیریت سنجابها که مخل باغچهداری میشوند ،توصیهی زیر را مییابیم:

با فرض اینکه تمایل دارید از شر سنجابها خالص شوید ،بهترین رویکرد
برای اکثر مردم به دام انداختن آنها است .استفاده از طعمهی مسموم
گزینهی دیگری است ،اما صدمهی جانبی احتمالی که میتواند به سایر گونهها
وارد شود ،آن چیزی نیست که بخواهید اتفاق بیفتد .تلههایی موجود هستند
که روی سنجابها بسیار خوب عمل میکنند و تنها طعمهی موردنیاز،
بادامزمینی معمولی است .تنها قسمت ناخوشایند تلهگذاری ،نیاز به
1. Master Gardners
2. Sonoma County
3. Agriculture and Natural Resources of the University of California Cooperative
Extension
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کشتن سنجابها است؛ مگر اینکه بخواهید هرروز برای جابجایی آنها به
سفری طوالنی بروید که فقط مشکل خود را به گردن شخص دیگری
میاندازید .اکثر مردم امر کشتن سنجابها را با غرق کردن آنها به
انجام میرسانند .اگر آنها در تله به حال خود رها شوند ،درصورتیکه
زیر آفتاب بمانند ،نسبتاً سریع میمیرند ،اما انجام چنین کاری بیرحمانه
به نظر میرسد ،زیرا طول میکشد و حیوان را زجر میدهد .شلیک به آنها
گزینهی دیگری است ،اما بسیاری از مردم دوست ندارند از اسلحه استفاده
کنند و ممکن است کثیفکاری شود( .به نقل از نیری ،نوامبر 2014؛ تأکید
از من)
تردیدی نیست که این پاسخ ،به زبان جنگ علیه گونههای دیگر سخن میگوید .در
این گفتمان انسانمحور ،با سنجاب که در یک موقعیت جغرافیایی با باغچهدار زندگی
میکند ،بهعنوان دشمنی رفتار میشود که باید نابود کرد .همکاران مستر گاردنر من
اکثراً مسنتر ،زن و بهطورکلی افراد بسیار مهربان و خوشقلبی بودند .این واقعیت که
آنها میتوانستند چنین روشهای بیرحمانهای را علیه گونهای دیگر تجویز کنند،
ارتباط چندانی با حیات اخالقیِ آگاهانهی آنها ندارد؛ بلکه به اخالق انسانمحور بنیادین
ناگفتهی تمدن حاضر مربوط میشود که برتری اخالقی به انسانها بر گونههای دیگر
اعطا میکند .بنابراین ،اگر تعارضی میان منافع ما و آنها وجود داشته باشد ،آنها
هستند که میبازند.
عالوه بر این ،مستر گاردنرز کالیفرنیا قرار است که توصیهی خود را بر اساس
دیدگاههای علمیِ واحد کشاورزی و منابع طبیعیِ دانشگاه کالیفرنیا ارائه دهند .اما
همانطور که از پیش میدانیم ،خود علم وسیلهی تسلط و کنترل بر طبیعت است.
درواقع ،فحوای توصیه در باب چگونگی دفع سنجابها ،از یادداشت دفع آفات در
وبسایت دانشگاه برگرفته شده است .بنابراین ،این رویکرد جنگمانند به «آفات»
موردتأیید دانشگاه قرار دارد ،علیرغم اینکه کامالً مغایر با رشتهی بومشناسی است که
در همان دانشگاه تدریس میشود و گونههای بومی را بهعنوان بخشی از بومسازگان
قلمداد میکند ،نه آفات.
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مثال فوق را بهراحتی میتوان به تمام فعالیت باغچهداری متعارف تعمیم داد.
کافی ست که به بخش مربوطه در هر فروشگاه ابزارآالت سر بزنید و از قفسههای مملو
از ابزار جنگی علیه گونههای ناخواستهی جانوران ،گیاهان ،قارچها و غیره دیدن کنید.
بنابراین ،واضح است که انسانمحوری بهمثابه بیگانگی از طبیعت ،در اثر گذار از
زندگی معیشتِ شکارچی-گردآوران به زراعت در مقام شیوهی تولید پدید آمد و
همچنین علت ریشهایِ بحرانهای بومشناختی کنونیِ ما است .تمدن سرمایهداری
صنعتی ،خطرناکترین صورت انسانمحوری را عرضه میکند ،زیرا تمدنی جهانیشده
است که سلطه ،کنترل و بهرهکشی هر چه بیشتر از طبیعت را با رساندن علم و فناوری
به نقطهی اوج آنها ممکن میسازد .سرمایهداری برای ما آنتروپوسین (عصر انسانها)
و بحرانهای متعد د وجودی را به ارمغان آورده است که بخش اعظم حیات بر روی
زمین را تهدید میکنند.
 .4نظریه و عمل سوسیالیسم بوممحور
سوسیالیسم بوممحور با توجه آگاهانه به مسئلهی بیگانگی از طبیعت که در
انسانمحوری بروز مییابد ،خودش را از تمام سایر نظریههای سوسیالیسم و سوسیالیسم
بومشناختی متمایز میکند.
ماتریالیسم بومشناختیِ آنیمیستی
برای حدود یک دهه ،من پیشنهاد بازاندیشی در میراث نظریِ مارکس و انگلس را
دادهام تا با استدالل به نفع نظریهای از تاریخ که عمیقاً در بومشناسی ریشه دوانده است،
ثنویت در باطن ماتریالیسم تاریخی از بین برود (برای جدیدترین بیان امر ،نک .نیری،
 ،2020اکتبر 2018؛ همچنین نک .نیری .)2013 ،ماهیت بومشناختیِ انسانها و درک
علمی از اینکه ما چه کسی هستیم و از کجا آمدهایم تا بتوانیم بهتر بفهمیم که به کدام
سو میرویم ،از جایگاه محوری در بازنگری من برخوردارند.
ما اکنون میدانیم که خود حیات برخاسته از مادهی غیرارگانیک است و نسب
انسانها به پستانداران ،بهویژه نخستیان ،میرسد که عاقبت بیش از  2/5میلیون سال
پیش منجر به پیدایش جنس انسان شدند و متعاقباً هوموساپینس دستکم 300.000
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سال پیش ظهور کرد .یعنی ،جامعه از دل زیستشناسی برآمده که خود نتیجهی خواص
فیزیکی و شیمیاییِ اجسام بیجان است .درنتیجه ،ما فقط مجموع روابط اجتماعی خود
نیستیم ،بلکه در عوض مجموع روابط بومشناختی و اجتماعی خود در طی حداقل 2/5
میلیون سال هستیم.
انسانها بهمثابه «ارگانیسمهای جمعی»
ما بسی بیش از آنچه دو دههی پیش میپنداشتیم ،تنیده در تارهای حیات هستیم.
مطالعهی میکروبیوم انسانی ،یعنی مجموعهی تمام میکروارگانیسمهایی که در ارتباط
با سلولها و اندامهای انسانی زندگی میکنند ،در دهههای اخیر پیشرفت بسیاری داشته
است؛ هرچند دانش ما از روابط آنها کماکان اندک و نوپا محسوب میشود.

این اجتماعات شامل مجموعهی متنوعی از میکروارگانیسمها ازجمله
2
1
یوکاریوتها ،آرکیا ،باکتریها و ویروسها میشوند .تعداد باکتریهای
موجود در بدن یک انسان معمولی بهطور متوسط ده برابر تعداد سلولهای
انسانی است ،با درمجموع حدود  1.000ژن بیشتر از آنچه در ژنومِ انسانی
حضور دارند .بااینهمه ،میکروارگانیسمها به دلیل اندازهی کوچکشان ،تنها
 1تا  3درصد از حجم بدن ما را تشکیل میدهند (یعنی از  900تا 2700
گرم باکتری در بدن یک فرد بزرگسال  90کیلوگرمی)( .مؤسسهی ملّی
سالمت انسانی ،پروژهی میکروبیوم ،دسترسی در  17مارس )2020
اگرچه اکثر زیستشناسان ،میکروبیوم را مجزا از بدن انسان در نظر میگیرند ،اما
به نقش اساسی آن در بهروزی ما نیز اذعان دارند:

این میکروبها عموماً ضرری به ما نمیرسانند و درواقع برای حفظ
سالمت ما ضروریاند .برای مثال ،آنها ویتامینهایی را تولید میکنند
که ما ژنهای الزم برای تولیدشان را نداریم ،موجب تجزیهی غذا
1Eukaryotes
2 Archaea
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میشوند تا بتوانیم مواد مغذی الزم برای بقا را از آنها استخراج کنیم،
به سیستم ایمنی بدن ما آموزش میدهند که چگونه مهاجمان
خطرناک را شناسایی کند و حتی ترکیبات ضدالتهابی مفیدی را تولید
میکنند که در مبارزه با دیگر میکروبهای بیماریزا مؤثرند .شمار
همواره رو به رشدی از مطالعات نشان دادهاند که تغییرات در ترکیبِ
میکروبیومهای ما ،با ظهور بیماریهای متعدد همبستگی دارند و این
امر ،این امکان را مطرح میکند که دستکاری این اجتماعا ِ
ت
[میکروبی] بتواند برای درمان بیماریها استفاده شود( .همان ،تأکید از
من)
مایکل فریدمن زیستشناس سوسیالیست نیز اشاره میکند:

برخی از زیستشناسان ،میکروبیومهای ما را اندام یا اندامهایی تاکنون
ناشناخته تلقی میکنند که کارکردهای فیزیولوژیک مهمی را انجام میدهند
و در ارتباط با سایر سیستمهای اندامی هستند؛ درعینحال ،بسیاری از
بومشناسانِ میکروبی ادعا میکنند که ما نه «افراد» بلکه ارگانیسمهایی
جمعی هستیم متشکل از شخص (پستاندار) و تمامی میکروبیومهایش.
بسیاری از سایر گونهها نیز ارگانیسمهایی جمعی هستند که آنها را
هولوبیونت 1مینامیم ،ارگانیسمهایی که از همان زمانِ پدید آمدنِ
ابتداییترین سلولهای یوکاریوتی از دل امتزاجِ پروکاریوتهای مستقل
(سلولهای فاقد هسته نظیر باکتریها) در پیوندی عمیق با فرگشت قرار
داشتند (فریدمن)2018 ،

1 Holobiont
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1

لین مارگولیس ،زیستشناس و نظریهپردازِ فرگشتی پرآوازه ،به همراه همکارش،
3

2

دوریون سیگن (مارگولیس و سیگن )2002 ،به نفعِ نظریهای در باب همزیایی
استدالل کردهاند که به اندرکنش دربرگیرندهی ارتباط فیزیکی میان «ارگانیسمهایی با
4

اسامی مختلف» اشاره دارد .ارنست مایر ،زیستشناس فرگشتی برجسته ،در «مقدمه»
بر کتاب آن دو مینویسد« :همزیایی که در ابتدا امری کامالً استثنائی تلقی میشد،
دستآخر کاشف به عمل آمد که [پدیدهای] تقریباً جهانشمول است» .دانا جی.
5

هاراوی ( ،)2016فمینیستِ بومشناختی و فیلسوفِ اندرکنش میان علم ،جامعه و
طبیعت ،همزیایی را به بنیانی برای دیدگاه خود دربارهی حیات اجتماعی بدل ساخته
است.
بهاینترتیب ،به معنای زیستشناختی ،انسان را شاید بتوان «ارگانیسمهای جمعی»
در نظر گرفت؛ کلیتی ارگانیک که فراتر از مجموعِ اجزای چندگانهی سازندهاش است.
این دید به انسانیت ،قرابت بسیار بیشتری با کلنگری فلسفی هگل ( )1817دارد که
مارکس نیز ترویجش میکرد ،مبنی بر اینکه «حقیقت در کلیت است» .بهراستی،
پژوهشی اخیر موفق به کشف وجود همبستگی میان میکروبیومهای روده و شخصیت
6

در بزرگساالن شده است (هان-نا کیم و همکاران .)2018 ،اگر میکروارگانیسمها در
انسانها میتوانند حتی بر شخصیت ما تأثیر بگذارند ،چطور میتوانند بر تاریخ ما در
مقام گونه مؤثر نباشند.

سه توضیح زیستشناختیِ کالسیک برای خودِ فردی -سیستم ایمنی،
مغز ،ژنوم -توسط حوزهی جدید پژوهش میکروبیوم به چالش کشیده شدهاند.
شواهد نشان میدهد که میکروبهای ساکن در بدن ما سیستم ایمنیِ
1. Lynn Margulis
2. Dorion Sagan
3. Symbiosis
4. Ernest Mayr
5. Donna J. Haraway
6. Han-Na Kim
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انطباقی را هماهنگ میکنند ،بر مغز تأثیر میگذارند و کارکردهای ژن ِ
ی
بیشتری را نسبت به ژنوم خودمان انجام میدهند .درک اینکه انسانها نه
موجودیتهایی جداگانه و منفرد ،بلکه برآیند تعامالت همواره در حال
تغییر با میکروارگانیسمها هستند ،عواقبی دارد که از رشتهی
زیستشناسی فراتر میرود .بهطور اخص ،این فرض را که صفات
ممیزه ی انسان ،ما را از سایر حیوانات جدا میکنند -و بنابراین
همچنین تقسیمات رشتهایِ سنتی میان هنرها و علوم -را زیر سؤال
1

2

3

میبرد( .ریز ،بوش و داگالس2019 ،؛ تأکید از من)
درواقع ،انسانیت امروزه عبارتست از مجموع روابط بومشناختی-اجتماعی ما که بر
اساس رابطهی متقابل پویایی میان چهار روند شکل میگیرند:
• روند ژئوفیزیکی که تشخیص میدهد که حیات برآمده از نا-حیات است و ما
گونهای ریشه دوانده در خاک هستیم که با اکسیژن نفس میکشیم ،انرژی مصرف
میکنیم و به محیطزیست فیزیکی خود -بهویژه اتمسفر ،خاک و بازهی دما -وابستهایم
که با حیات انسانی سازگار باقی بماند( .نک .پینوشت )16
• روند فراتاریخی که استمرار ما را با سایر حیوانات ،بهویژه نخستیان ،تشخیص
داده و تجلیل میکند .ما جانور ،پستاندار و عموزادهی فرگشتیِ شامپانزهها هستیم.
بنابراین ،صفات خاصی را با آنها در اشتراک داریم.
•

روند تاریخیِ گونهی ما ،هوموساپینس ،که حداقل به  300.000سال پیش
4

برمیگردد؛ ازجمله میراث فرهنگیِ همجنسان اولیه از جنس انسان :ما دانش استفاده
از آتش را از هوموارکتوس به ارث بردیم که آن را حدود یکمیلیون سال پیش تحت
کنترل خود درآورد.
1. Rees
2. Bosch
3. Douglas
4. Homo genera
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• روند مختص به تأثیرات شیوهی تولید ،یعنی فرهنگ جهانی امروز که
بهصورت سرمایهدارانه رشد و توسعه یافته است.
عاملیت غیرانسانی
این دیدگاه به ماهیت بومشناختیِ انسانها ،بهمثابه نفوذِ متقابلِ انواع متعدد
موجودات در طول دورهای بسیار طوالنی از تاریخ طبیعی و اجتماعی ،بازاندیشی دیگری
را در رابطه با انسانشناسیِ فلسفیِ مارکس روا میدارد .مارکس در تز نخست در باب
فوئرباخ مینویسد« :نقص اصلیِ تمام ماتریالیسم تابهحال موجود -ازجمله ماتریالیسم
فوئرباخ -این است که شیء ،واقعیت ،امر حسانی ،را تنها بهصورت ابژهی تعمق
درمییابد ،نه بهمثابه فعالیت حسانیِ بشر ،پراتیک ،نه بهطور سوبژکتیو» .بنابراین،
ماتریالیسمِ مارکس انسانها را در مقام سوژه ،عاملیت ،در کنشِ متقابل آنها با واقعیت
طبیعی یا اجتماعی مینگرد .این دیدگاه در میان کسانی که خودشان را سوسیالیست
بومشناختی در نظر میگیرند و حتی در میان کسانی که از «بصیرتهای بومشناختی»
مارکس تبعیت میکنند ،علیرغم وجود کوهی از شواهد مبنی بر اینکه غیرانسانها نیز
از عاملیت برخوردار هستند ،پابرجا باقی میماند.
اگرچه مارکس و انگلس کتاب چارلز داروین در باب منشأ انواع بهوسیلهی انتخاب
طبیعی ( )1859را میستودند ،اما من هیچ شواهدی نمییابم که آنها اهمیت
پارادایمشکن آن را در تضعیف انسانمحوری مذهبی مسلط (یهودی-مسیحی) و
استثناپنداری انسان درک کرده باشند .داروین نهتنها داستان آفرینش مسیحی در سفر
پیدایش را از اعتبار انداخت ،بلکه همچنین نشان داد که چگونه تمام گونهها در واقعیت
خویشاوند هستند و شبکهی حیات در نظریهی فرگشت او سلسلهمراتبی نیست .برخالف
ماتریالیسم تاریخی مارکس و انگلس که بر اساس نظریهی چهار مرحلهایِ تاریخ
پیشرفت را فرض میگیرد ،نظریهی داروین بههیچوجه شامل پیشرفت نیست ،مگر
این که گرایش به پیچیدگی بیشتر را «پیشرفت» بدانیم .برای خود داروین ،افزایش
پیچیدگی موجب به وجود آمدن گونههای «سطح باالتر» میشد ،اما نه گونههای «بهتر»
به هیچ معنا .عالوه بر این ،داروین با این استدالل که انسانها ازلحاظ کیفی با «حیوانات
سطح باالتر» تفاوتی ندارند ،حتی پا را از آن هم فراتر گذاشت« :ما دیدهایم که حواس
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و شهود ،هیجانها و قوای مختلف همچون عشق ،حافظه ،توجه ،کنجکاوی ،تقلید ،تعقل
و غیره که انسان به آنها مباهات میکند ،ممکن است در وضعی اولیه یا حتی گاهی
اوقات در وضعی پیشرفته ،در حیوانات سطح پایینتر نیز مشاهده شوند»( .داروین،
 :1981/1871ص)105 .
1

جیمز ریچلز فیلسوف میافزاید:

داروین میگوید که ما هنگام اندیشیدن راجع به غیرانسانها ،همواره
غنای حیات ذهنی آنها را دستکم گرفتهایم .ما تمایل داریم که خودمان را
ازلحاظ ذهنی پیچیده بدانیم و درعینحال فرض میکنیم که «حیواناتِ
صرف» فاقد هرگونه ظرفیت فکریِ جالبتوجهاند .اما این [تصور] نادرست
است .غیرانسانها نهتنها لذت و درد ،بلکه وحشت ،سوءظن و ترس را نیز
تجربه میکنند .آنها ترشرویی میکنند .به فرزندان خود عشق میورزند.
میتوانند مهربان ،حسود ،ازخودراضی و مغرور باشند .آنها با حس حیرت و
کنجکاوی آشنایی دارند .به سخن کوتاه ،آنها بسی بیش از آنچه بخواهیم
اقرار کنیم ،ازلحاظ ذهنی و احساسی به ما شبیهاند( .ریچلز)57 :1990 ،
ما اکنون بسی بیشتر از داروین دربارهی حیات درونیِ سایر گونهها میدانیم .ریچارد
2

سیمور ( )2021برخی نمونهها را بازگو میکند که چگونه جانوران غیرانسانی ،کیفیاتی
را به نمایش میگذارند که معموال منحصر به انسانها تلقی میشود .حیاتوحش به
آزادی خود ارج مینهد .سیمور به نمونههایی از ادبیات اشاره میکند که حیاتوحش
در اسارت با باز کردن قفلها ،پیچ و مهرهها و غیره فرار کرده است .در میان آنها،
3

دوازده میمون که از باغوحش برلین گریختند و اورانگوتانی به نام کن الن که از
باغوحش سندیهگو فرار کرد .وقتی آنها اورانگوتان مادهای را به خاطر تفریحِ کن
1. James Rachels
2. Richard Seymour
3. Ken Allen
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آوردند ،او نیز با باز کردن قفل در پا به فرار گذاشت .سیمور استدالل میکند که برخی
حیوانات غیرانسانی دارای فرهنگ نیز هستند .بهعنوانمثال ،او به مورد تامارینهای شیر
2

1

طالیی اشاره میکند که از اسارت بیرون آمده و در زیستگاه ویژهی پوکو داس آنتاس
در جنوب شرقی برزیل رها شده بودند .آنها در اثر نیش مار ،نیش زنبور و گرسنگی،
جان خود را از دست دادند .محیطبانان سرانجام پی بردند که رهاسازی حیاتوحش
اسیر در زیستگاهی جدید ،مستلزم برنامهریزی برای رهاسازی آنهاست تا قبل از اینکه
بهتنهایی کامالً قادر به زندگی باشند ،بتوانند یاد بگیرند .سیمور مینویسد...« :رهاسازی
به سادگیِ فرار نیست .این حیوانات به درون رابطهی اجتماعیِ پیچیدهای با سرپرستان
انسانی خود کشانده شده بودند و باید اجازه مییافتند که راه برونرفت از آن را آرامآرام
پیدا کنند» .او ادامه میدهد:

کار زیستشناسان ،فالسفه ،بومشناسان و خطیبان مانند دونالد آر.
3

4

5

6

7

گریفین ،ای .او .ویلسون ،مارک بکاف ،اوا میجر ،کارل سافینا ،پیتر
10
9
8
گادفری-اسمیت ،پیتر ولیبن ،فرانس دو وال و سایرین ،تنوع پیچیدهی
آگاهی و حیات احساسیِ حیوانات را به اطالع انسان رسانده است .آنها به ما
گفتهاند که برخی جانوران از کلمات استفاده میکنند (به جای اینکه صرفاً
از آنها تقلید کنند) ،خفاشهای میوه بر یکدیگر نام مینهند ،دلفینها در
طبیعت یکدیگر را به نام صدا میزنند ،نهنگهای عنبر با تولید پرسرعت

1. Golden lion tamarins
2. Poço das Antas Biological Reserve
3. Donald R Griffin
4. E O. Wilson
5. Marc Bekoff
6. Eva Meijer
7. Carl Safina
8. Peter Godfrey-Smith
9. Peter Wohlleben
10. Frans De Waal
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1

تقههای موسوم به «کودا» ،هویت خود را به یکدیگر اعالم میکنند .کارل
سافینا مینویسد که تقههای سونار آنها بسیار قدرتمند و نافذ است،
«بهطوریکه نهنگهای عنبر احتماالً میتوانند ببینند که درون بسیاری از
چیزها چگونه به نظر میرسد ،مثل کاویدن آنها با اشعهی ایکس» .آنها به
2
ما گفتهاند که سگهای چمنزار دارای نظام ارتباطیِ پیچیده ،گشوده و
زبانمانندی هستند که به آنها اجازه میدهد تا هر انسانی را در نزدیکی خود
از نظر اندازه ،لباس ،رنگ مو و هر شیئی که او در دست دارد ،توصیف کنند.
آنها نشان دادهاند که اجتماعات جانوری ،رسوم اخالقی دارند که طبق آنها
کسانی که بدرفتاری کنند ،طرد میشوند؛ و خصوصیات این رسوم در میان
اجتماعات متفاوتاند و نهفقط میان گونهها .حتی آنچه «غریزه» مینامیم،
نمیتواند مکانیکی باشد .شاید خرگوش زمانی که شکارچی نزدیک او است
برای فرار «برنامهریزی» شده باشد ،اما اگر خط گریز او هیچ خالقیت و آگاهیِ
زمینهای را به نمایش نمیگذاشت ،او خورده میشد.
آنها به ما گفتهاند که شامپانزهها ترندهای مد روز دارند .نخستیشناسان
4
3
از مؤسسهی روانشناسی زبانِ ماکس پالنک در نایمگن ،هنگامی این
موضوع را مشاهده نمودند که جولی شامپانزه شروع به گذاشتن یک طرهی
علف در گوش خود کرد و شامپانزههای دیگر از او پیروی کردند .آنها به ما
گفتهاند که میمونها و پرندگان دارای نورونهای آینهای یکسان با انسانها
هستند؛ سلولهایی که به نظر می رسد در همدلی و خودآگاهی نقش دارند.
آنها پی بردهاند که نهنگها سلولهای دوکی یکسان با انسانها دارند،
سلولهایی که به ما امکان عشق و احساس رنج را میدهند؛ فقط آنها تعداد
بسیار بیشتری از آن سلولها دارند و آنها را برای مدت طوالنیتری داشتهاند.
1. Coda
2 . Prairie dogs
3. Max Planck Institute for Psycholinguistics
4. Nijmegen
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فیلها و کالغها مراسم خاکسپاری برگزار میکنند؛ و نهنگها و گوزنهای
سرخ غصه میخورند .دلفینها با اشیای موجود در اقیانوس بازی میکنند و
مدت زمان بیشتری را به بازی میگذرانند تا به شکار .سرپایان درد هیجانی
را تجربه میکنند ،نهفقط درد فیزیکی .بالنها حرکت سریع چشم را در هنگام
خواب نمایش میدهند که نشاندهندهی رؤیا دیدن است.
یعنی نهنگها برای تقریباً پنجاه میلیون سال قبل از فرارسیدن انسانها
1
رؤیا میدیدهاند .آن «مغز نهنگ» غولآسا که هیثکات ویلیام برایش
حماسهسرایی میکند .ما نه صرفاً از شناخت ،بلکه از آگاهی صحبت میکنیم؛
از موجوداتی که قادر به عشق ،بازی و سوگواری هستند .نه صرفاً جیکجیک،
ژست ،تقه ،بانگ ،پخش بو و رقص مکانیکی ،بلکه نظامهای پیچیده و اغلب
مولد در آستانهی آنچه زبان مینامیم .حیوان ،برخالف گفتهی هایدگر« ،فقیر
در جهان» نیست( .همان)
از اواخر دههی  ،1970کسانی ازجمله دانشمندان علوم اجتماعی و زیستمحیطی
و افرادی که در علوم و مطالعات فناوری مشغول به کار هستند ،با فراخواندن
ماتریالیسمهای جدید ،میدان دید خود را گسترش دادهاند تا عاملیتهای چندگانه در
2

جامعه و تاریخ را در برگیرد .بهعنوانمثال ،وادهم ادعا میکند:

نظریهی انتقادی ،پیشگام نظریهپردازی در مورد روابط انسان-حیوان شد
و به اثبات این امر کمک کرد که عاملیت به فراسوی جهان بشری بسط
مییابد .عاملیت غیرانسانی در حال حاضر بهطور گستردهای درون
«ماتریالیسمهای جدید» و فراتر از آنها پذیرفته شده است ،اما فراخوانهایی
رو به رشد برای رویکردهای انتقادیتر وجود دارند که به چرایی و چگونگی
تحرک چنین عاملیتی توجه میکنند .این فراخوانها عمالً دغدغههای
ماتریالیسمهای «قدیمی» و «جدید» را گرد هم میآورند( .وادهم)2020 ،
1. Heathcote William
2. Wadham
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برای فرارفتن از مفهوم دکارتیِ عاملیت که بهعنوان آگاهی و عقالنیت الزم برای
کنش شناخته شده است ،بگذارید به خاطر داشته باشیم که کنشگر انسانی توسط سایر
موجوداتی قادر به عمل میشود که کنش او بدون آنها ممکن نیست یا به نتیجهی
موردنظر نمیانجامد .نان دارای جایگاه محوری در شکلگیریِ سکونتگاههای بشر اولیه
و ازاینرو تمدن بوده است .اما پخت نان نهتنها به نانوا بلکه به آرد ،مخمر ،آب ،اکسیژن
و آتش نیز احتیاج دارد .بنابراین ،اگر هیچ دانه (بهعنوانمثال ،گندم) یا میسلیوم (قارچ)
یا منبع آب ،هوا یا تنور وجود نداشته باشد ،نانوا نمیتواند وجود داشته باشد.
بهاینترتیب ،پخت نان فقط از طریق رابطهی مشخصی میان کلیهی چنین عواملی
امکانپذیر است .عاملیت در این روابط است ،نه در هر عامل مؤثر ،ازجمله نانوا .اما
شبکهی روابط اجتماعی-بومشناختی حتی بیشتر بسط و گسترش مییابد ،زیرا خود
هر عامل ناشی از عوامل متعدد دیگری است که در مجموعهی بیشماری از روابط
زیستمحیطی/بومشناختی یا اجتماعی-بومشناختی گرد هم میآیند.
انسانها بهطور متوسط  48درصد از کالری یا انرژی غذایی خود را از غالت دریافت
میکنند .مردم برای نخستین بار در حدود  75.000سال پیش در غرب آسیا شروع به
خوردن غالت کردند .این دانهها ،ازجمله گندم تکدانه و جو شیطان ،نیاکان گندم
امروزی بودند .بنابراین ،تاریخ بشریت عمیقاً با غالت ،بهویژه گندم ،عجین شده است.
من از پیش دراینباره بحث کردهام که چگونه انسان بودن یعنی گونهای چندارگانیسمه
بودن و چگونه هرکدام از این ارگانیسمها خودشان از طریق همزیایی شکل گرفتهاند؛
یعنی درهمآمیختن ارگانیسمهای دیگر .ما میدانیم که تغییرات اقلیمی ،عامل کلیدی
مؤثر در اشتغال برخی از دستههای شکارچی-گردآور به زراعت بود که به انقالب
کشاورزی در تاریخ جهانی منجر شد .دانشمندان فکر میکنند که آذرخش باعث
برانگیختن واکنشهای شیمیایی در اتمسفر اولیهی زمین شد .اتمسفر اولیه حاوی
گازهایی نظیر آمونیاک ،متان ،بخارآب و دیاکسیدکربن بود .فرضیهی دانشمندان این
است که این امر یک «سوپِ» مولکولهای ارگانیک از مواد شیمیایی غیرارگانیک آفرید.
بهاینترتیب ،زنجیرهای از کنشها و واکنشها آغاز شد که به صور اولیهی حیات انجامید.
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بنابراین ،برای قرار دادن انسانیت در بستر بومشناختی آن ،غیرانسانها باید عاملیت
داشته باشند که بهعنوان حرکتِ ناشی از روابط متقابلِ دو یا چند موجود درک میشود
و میتواند منجر به کیفیت نوظهوری شود .برخی از حوزههای تاریخ ،همچون تاریخ
زیستمحیطی و تاریخ طبیعی ،صراحتاً خواستار توجه به کنشگران غیرانسانیاند
1

2

3

(بهعنوانمثال ،تورپ ،رادرفورد و سندبرگ .)2018 ،بگذارید به یاد آوریم که مارکس
و انگلس خودشان آگاه بودند که ماتریالیسم تاریخی تمامعیار باید شامل محیطزیست
غیرانسانی برای توضیح تاریخ بشر باشد ،اما آن مسئله را کنار گذاشتند ،زیرا تمرکز
آنها محدود به طبقات اجتماعی و روابط پویای آنها در یک شیوهی تولید معین بود.
بوممحوری شکارچی-گردآوران
4

گرمی بیکر ( :2006صص ،)39-38 .باستانشناس برجسته و محقق انقالب
کشاورزی ،استدالل میکند که پیدایش زراعت با «اهلیسازی ذهن» مقارن شد که من
بیگانگی از طبیعت مینامم و وجه مشخصهی آن ظهور انسانمحوری بهمثابه جایگزین
بوممحوری شکارچی-گردآوران بود.
نیاکان خوراکجوی ما خویش را عمیقاً بخشی از دنیای اطرافشان میدیدند .ما این
موضوع را از مطالعات انسانشناختی دربارهی جمعیتهای خوراکجوی معاصر
میدانیم .اکثر خوراکجویان روزگار مدرن با نظامهای باور آنیمیستی ،یا توتمباوری با
رواج کمتر ،شناخته میشوند .در مورد اول ،جانوران غیرانسانی نهفقط شبیه انسانها
هستند ،بلکه شخص محسوب میشوند .محیطزیست آنها خزانهای از پرسوناژها است؛
هرکدام دارای زبان ،عقل ،شعور ،وجدان اخالقی و دانش ،فارغ از اینکه شکل بیرونی
5

آن انسان باشد یا حیوان ،خزنده یا گیاه .بنابراین ،مردم جیوارو در اکوادور شرقی و پرو،
انسانها ،جانوران و گیاهان را اشخاصی ( )aentsمیدانند که از طریق پیوندهای خونی
1. Thorpe
2. Rutherford
3. Sandberg
4. Graeme Baker
5. Jivaro
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و نیاکان مشترک با هم خویشاوند هستند (دسکوال .)1966 ،نظامهای باور آنیمیستی
معموالً کلماتی برای تمایز میان افراد ،حیوانات و گیاهان بهعنوان مقوالت جداگانه
ندارند و در عوض از نظامهای طبقهبندی بر اساس برابری بهجای سلسلهمراتبهای
3

2

دستهبندی لینهایِ روزگار مدرن استفاده میکنند (هاول .)1996 ،نظامهای توتمیِ
بومیان استرالیا ،تشریفات و مناسکی هستند که بر استمرار خطیِ انتزاعی میان
اجتماعات انسانی و غیرانسانی تأکید میکنند .جانوران مرسومترین توتمها هستند که
بر هویت یا تمایز فرد یا گروه داللت میکنند؛ اما گرچه ممکن است خوردن آنها مقوی
یا خوراک اندیشه باشد ،برخالف نظامهای باور آنیمیستی ،آنها شرکای اجتماعی ما
قلمداد نمیشوند.
معانی اخالقی ،عرفانی و اسطورهای به جهان خوراکجویان روح میبخشند
4

(کارمایکل و همکاران .)1994 ،این جهان از طریق نقل اسطورهها ساخته شده و
بازسازی میشود؛ [اسطورههایی] که معموالً شامل انواع حیوانات همچون انسانها
میشوند و تغییرشکل بین آنها انجام میگیرد .عالوه بر دنیای حاضر که انسانها و
موجودات غیرانسانی در آن سکونت دارند ،دنیایی ماوراءطبیعی وجود دارد .در بسیاری
از جوامع خوراکجو ،شمنها میان جهانهای زیسته و ماوراءطبیعه وساطت میکنند.
آنها معموالً از طریق تجربههای خلسهآمیز به جهان دوم وارد میشوند و آن را
5

مفهومپردازی میکنند (سی .ال .مارتین :1993 ،ص( )14 .نقلقولها از این کتاب
برگرفته شدهاند :بارکر :2006 ،ص.)59 .
من باور دارم که این جهانبینیهای بوممحور نزدیکترند به آنچه علم اکنون
دربارهی حیات درونی جانوران ،گیاهان ،قارچها و حتی کل جنگلها میداند که در
آنها ریشههای درختان توسط شبکهای از میسلیوم که ارتباط میان درختان را

1. Descola
2. Linnaean
3. Howell
4. Carmichael
5. C.L. Martin
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امکانپذیر میسازد ،به هم متصل هستند .میسلیوم همان عاملی (مخمر) است که نان
را درست میکند؛ قوت الیموت ابنای بشر از سپیدهدم تمدن.
بنابراین ،من خواهان ماتریالیسم آنیمیستی هستم؛ ماتریالیسمی که هر موجود روی
زمین را جزو شبکهای از موجودات جاندار و بیجان میداند که در ترکیب با هم
بومسازگانهایی را میآفرینند که بهنوبهی خود زندگی درون و بیرونش را از طریق
ارتباط با سایر بومسازگانها غنی میکند و این بومسازگانها سیارهای زنده را با همدیگر
میسازند .در این ماتریالیسم ،همهی موجودات کنشگر هستند ،زیرا هیچ کنشگری
نمیتواند بهتنهایی عمل کند.
طبیعتگرایی چندگانه
این نوع ماتریالیسم از پیش در حال شکلگیری است .دانا هاراوی توجه را به کار
1

انسانشناس برزیلی به نام ادواردو ویویروس دِ کاسترو و انگارهی او از طبیعتگرایی
2

3

چندگانه و منظرگرایی (پرسپکتیویسم) جلب میکند.

ادواردو ویویروس دو کاسترو که با شکارچیان بومی برزیل کار میکرد،
نظریهپردازی در مورد طبیعت را از آنها آموخت که او طبیعتگرایی چندگانه
و منظرگرایی مینامد .وی نوشت« :آنیمیسم تنها نسخهی معنادار از
ماتریالیسم است» .من راجع به افرادی مانند خودم -یا بچههایی مانند نونا-
صحبت نمیکنم که به دنیای ارواح «باور» دارند .اعتقاد نه مقولهای بومی
4
است و نه مقولهای «چتولوسینی» .مقولهی باور بیوقفه غرق در منجالب
کشتار متقابل و منازعات استعماریِ مسیحیت ،ازجمله صور عالمانه و سکوالر
مدنی آن ،به آموزه ،حرفه ،اقرار و دستهبندی خطاها گره خورده است .یعنی،
باور کردن معنادار نیست .من راجع به نشانهشناسیِ مادی ،رویههای
1. Eduardo Viveiros de Castro
2. Multinaturalism
3. Perspectivism
4. Chthulucene
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1

2

3

جهانسازی و همسازی صحبت میکنم که فقط درونهمزیستانه نیست،
بلکه همیشه ماتریالیسمی معنادار است .ماتریالیسمهای معنادارِ تکانهی
4
برگشتی ،بسیار نوآورانهتر از آن چیزی هستند که مدرنیسمهای سکوالر روا
میدارند .داستانهای مربوط به زندگی در چتولوسین (نک .پینوشت )18
مستلزم تعلیق هستیشناسیها و معرفتشناسیها هستند و آنها را در نسبت
با تاریخهای طبیعیِ بیشتر آزمایشی و متهورانه ،کماهمیت جلوه میدهند.
5
بدون سکنی گزیدن در ماتریالیسم معنادارِ سیمانیماژنیک ،با تمام جذبها،
6
دفعها ،عواطف و دلبستگیهای آن ،نمیتوان «هرگز تنها» را بازی کرد؛ و
احیای این جهان و سایر جهانها ممکن است وابسته به یاد گرفتن بازی باشد.
(هاراوی :2016 ،ص)88 .
با توجه به دامنهی محدود این جستار ،من فقط میتوانم بر لزوم بسط چنین
ماتریالیسمی تأکید کنم که در آن تاریخ به تاریخ بشر محدود نیست یا ماتریالیسم
متمرکز بر عاملیت انسان نیست ،بلکه در عوض قسمی از ماتریالیسم که به همهی
موجودات در واقعیت پویای همواره متغیری عاملیت میبخشد؛ واقعیتی که مدتها قبل

 - Worlding .1جهانسازی به معنای آمیزش امر مادی و امر نشانهشناختی است که حدومرزهای میان سوژه و
محیطزیست را حذف میکند.
 - Sympoiesis .2این واژه از ترکیب « »symو « »poiesisساخته شده که پوئسیس به معنای ساختن چیزی
است .هم سازی در تضاد با هستی خودکفا و خودآفرین که مستقل از تمام چیزهای دیگر است -یعنی یک «موناد»
به معنای حقیقی کلمه -به تعامل و همکاری با دیگران نیاز دارد.
 - Symbiogenetic .3فرایند تولید سلولهای یوکاریوتی از آمیزش میکروارگانیسمهای پروکاریوتی.
 .4تکانهی برگشتی به ما برای درک جذب و دفع عاطفی میان اجسام کمک میکند ،از جمله قرابتها ،گسیختگیها،
درآمیزشها و پسزنیها در میان ارگانیسمها که دائماً راههای جدیدی را برای زندگی همراه و در کنار یکدیگر ابداع
میکنند.
 - Symanimagenic .5مربوط به آفرینش مناطق تماس با امر نادیدنی یا با ارواح چیزها که از ایدههای مالزم با
آنیمیسم سرچشمه میگیرد.
6 Never Alone
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از ظهور بشریت وجود داشته است و مدتها پس از انقراض بشریت نیز همچنان وجود
خواهد داشت.
اخالق بوممحور
همانطور که قبالً توضیح دادهام ،نظریهی مارکسی بر پروژهی اومانیستیِ رهایی از
طریق انقالب سوسیالیستی به رهبری طبقهی کارگر صنعتی متمرکز است .بنابراین،
هیچ اخالق زیستمحیطی در نظریهی مارکسی یا حتی در نظریههای سوسیالیست
بومشناختی وجود ندارد .بحث مارکس دربارهی گسست متابولیک ،استداللی است در
مورد حاصلخیزی خاک که توسط کشاورزی سرمایهداری تضعیف شده است و این وعده
را میدهد که کاربست عقالنیِ علم خاک تحت لوای سوسیالیسم ،باروری خاک را برای
تداوم استفادهی مولد از آن حفظ میکند .هیچگونه انتقاد از کشاورزی بهمثابه شیوهی
استخراج ثروت از طبیعت ،شیئیتبخشی از طریق اهلیسازیِ گیاهان و جانوران،
استفاده از علم و فناوری و ماشینآالت در کشاورزی به چشم نمیخورد .بنابراین ،ثنویت
جامعه/طبیعت و انسانمحوری باقی میمانند.
اجازه دهید به این نکته نیز اشاره کنم که حتی طبیعتگرایان و زیستشناسان
برجستهای مانند داروین و ئی .او .ویلسون در چشمانداز خود انسانمحور ماندند .با
انباشت دانش دربارهی جانوران غیرانسانی و گسترش درک بومشناختی از حیات ،اخالق
بوممحور رشد و تکامل یافته است (نک .پینوشت .)19
ریچلز ( )1990از نظریهی داروین برای استدالل به نفع مالحظهی اخالقی برای
تمام جانوران استفاده کرده است .او به خاطر میآورد که قبل از داروین ،با این ادعا که
«انسان به ص ورت خداوند آفریده شده است» یا با این انگاره که «انسان یگانه موجود
عقالنی است» ،از آموزه ی «کرامت انسان» (یا برتری انسان بر باقی طبیعت) دفاع
میشد .ریچلز با توجه به نظریهی فرگشت داروین ،زحمت بیاعتبار کردن هردوی این
استداللها را بر خود هموار میسازد .وی مفهوم «فردگرایی اخالقی» را بهعنوان
جایگزینِ آموزهی «کرامت انسان» پیشنهاد میدهد.
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نحوهی رفتار با یک فرد ،بستگی به خصوصیات ویژهی خود او دارد ،نه
اینکه از اعضای گروه ممتازی است یا نه  -حتی «گروه» موجودات انسانی ...
این امر بدان معناست که زندگی بشر ،به یک معنا ،ارزش خود را از دست
خواهد داد؛ درحالیکه ارزش اعطاشده به حیات غیرانسانی افزایش مییابد.
(ریچلز :1990 ،ص)5 .
مراد ریچلز از «کاهش ارزش» حیات بشر ،فرایند عزل انسانها از ستیغ قلهی خلقت
است .این عبارت را باید به این معنا درک کرد که نظامهای ارزشِ سلسلهمراتبی ،همتراز
میشوند؛ همانند سقوط آپارتاید در آفریقای جنوبی که نهچندان به معنای «کاستن
ارزش» زندگی سفیدپوستان آفریقای جنوبی ،بلکه برابری همگان فارغ از «نژاد» آنها
بود .ریشهکن شدن آپارتاید ،زندگی سفیدپوستان آفریقای جنوبی را نیز به معنای
حقیقی کلمه تعالی بخشید! بهاینترتیب ،غلبه بر انسانمحوری به معنای زدودن
بیگانگیِ بشریت متمدن از طبیعت خواهد بود.
در زمره ی دیگر رهاوردهای فلسفی معاصر تحت تأثیر تعالیم داروین و پیشرفتها
2

1

در زیستشناسی ،کتاب آزادسازی حیوانات نوشتهی پیتر سینگر ( )1975است که
نقطهی عطفی در ادبیات حقوق حیوانات به شمار میآید .سینگر با اخذ رویکرد
فایدهباورانه که از بنتام و میل برگرفته شده است ،به نفع حقوق معینی برای موجودات
دارای احساس استدالل میکند که بر اساس ظرفیت تجربهی درد یا لذت تعریف
3

4

میشود .تام ریگان در کتاب دفاع از حقوق حیوانات ( )1983رویکرد وظیفهگرایانهی
کانتی را برای دفاع از حقوق حیوانات اتخاذ میکند .بااینحال ،همانطور که گری ال.
5

فرانسیون (حیوانات بهمثابه اشخاص :جستارهایی در باب لغو استثمار حیوانات،

6

1. Animal Liberation
2. Peter Singer
3. Tom Regean
4. The Case for Animal Rights
5. Gary L. Francione
6. Animals as Persons: Essays on the Abolition of Animal Exploitation
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 )2008نشان میدهد ،نه سینگر و نه ریگان بر جهانبینی انسانمحورِ فلسفهی غرب
در رابطه با منزلت اخالقیِ حیوانات غلبه نکردهاند .او استدالل میکند که حقوق بنیادین
بشر مبتنی بر آزادی افراد هستند که کاالوارگی آنها را نفی میکند .فرانسیون سپس
مدعی میشود که کاالشدگی حیوانات غیرانسانی ،آزادی آنها را نفی میکند و ما برای
خالصی جامعه از استثمار نهادینهی حیوانات ،باید کاالوارگی حیوانات را لغو کنیم.
1

کریستوفر دی .استون ( ،)1972استاد حقوق ،در «آیا درختان باید حقوقی داشته
2

باشند؟ در جهت حقوق قانونی برای موجودات طبیعی» ،با استناد به داروین از جایگاه
قانونی برای موجودات طبیعی دفاع کرد.
3

داروین در تبار انسان اشاره میکند که تاریخ رشد اخالقی انسان،
گسترش مستمرِ ابژههای «همدلیها و غرایز اجتماعی» او بوده است .در ابتدا،
هر فرد فقط به خودش و کسان در حلقهی بسیار محدود اطرافش توجه
داشت؛ بعداً وی بیشتر و بیشتر «نهتنها رفاه بلکه سعادت تمام همنوعان خود»
را در نظر گرفت؛ سپس «همدلیهای او مالیمتر و گستردهتر شدند تا اینکه
به افرادی از تمام نژادها ،به کودنان ،ناقصان و سایر اعضای بیفایدهی جامعه
و سرانجام به حیوانات سطح پایینتر بسط یافتند( »...استون)1972 ،
4

آرنی نائس ( :2008صص  ،)51-211فیلسوف نروژی ،بر اساس گفتههای اسپینوزا
که باور داشت خداوند و طبیعت همسان هستند ،از آن چیزی دفاع کرد که به
بومشناسی ژرفنگر معروف میشد و رویکردی بوممحور به جهان اتخاذ میکرد .او
5

فلسفهی خودش را بومحکمت نامید ،نزدیک به جهانبینی آنیمیستیِ نیاکان
خوراکجوی ما( .نک .پینوشت  )20او استدالل میکند که تمام موجودات زنده ،اعم
از انسان یا غیر آن ،از حق برابر برای زیستن و شکوفایی برخوردارند (نائس:1989 ،
1. Christopher D. Stone
2. Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects
3. Descent of Man
4. Arne Naess
5. Ecosophy
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صص ،)65-164 .حقی که مشروط به نحوهی ادراک انسانها از آن نیست .به گفتهی
نائس ،هر شخص بومحکمت (فلسفهی طبیعت) خاص خود را دارد که بر اساس تجربه
و تعمق میتواند بوممحور شود .برای نشان دادن تنها یک نمونه از چنین رویکرد اخالقی
1

به طبیعت ،وی و جورج سشنز که خود نیز فیلسوف است ،یک پلتفرم هشت مادهای
( )1984را برای جنبش بومشناسی ژرفنگر که در پی حل بحرانهای سیارهای است،
پیشنهاد کردند .این هشت ماده به شرح ذیل هستند:
• بهروزی و شکوفاییِ حیات انسانی و غیرانسانی بر روی زمین ،فینفسه ارزش
دارد (مترادفها :ارزش فطری ،ارزش باطنی ،ارج باطنی) .این ارزشها مستقل از
سودمندیِ جهان غیرانسانی برای اهداف انسانی هستند.
• غنا و تنوع صور حیات به تحقق این ارزشها کمک میکنند و همچنین ارزش
فینفسه هستند.
•
حیاتی.

انسانها حق ندارند این غنا و تنوع را کاهش دهند مگر برای برآوردن نیازهای

• شکوفایی حیات و فرهنگ بشر با کاهش قابلتوجه جمعیت انسانها سازگار
است .شکوفایی حیات غیرانسانی نیاز به جمعیت انسانی کوچکتر دارد.

• تداخل فعلی انسانها با جهان غیرانسانی ،بیشازحد است و اوضاع بهسرعت
رو به وخامت میرود.
• بنابراین سیاستها باید تغییر کنند .این سیاستها بر ساختارهای اقتصادی،
فناورانه و ایدئولوژیکِ اساسی تأثیر میگذارند .وضعیت حاصل از این تغییرات ،عمیقاً
متفاوت از وضع حال خواهد بود.
• تغییر ایدئولوژیک عمدتاً عبارتست از قدردانی از کیفیت زندگی (مأوا گزیدن
در موقعیتهایی با ارزش باطنی) در عوضِ پایبندی به افزایش روزافزون سطح زندگی.
آگاهی ژرفی از تفاوت میان از نظر اندازه بزرگ بودن و باعظمت بودن وجود خواهد
داشت.

1. George Sessions
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• کسانی که از نکات فوق تبعیت میکنند ،بهطور مستقیم یا غیرمستقیم
موظفاند که برای انجام تغییرات ضروری تالش کنند.
نائس و سشنز از دیگران دعوت میکنند تا پلتفرم خودشان را طراحی کرده یا
پلتفرم آنها را با هر تجدیدنظر دلخواه خود تصویب کنند .نکتهی مدنظر آنها این
است که دیدگاههای بوممحور فراوانی به جهان میتوانند وجود داشته باشند و وجود
دارند؛ و همگی میتوانند به ترمیم گسست  12.000ساله با طبیعت کمک کنند.
من تعالیم بومشناسی ژرفنگر را در بستر آنچه میتوانیم از تحوالت اخیر در تاریخ
1

موسوم به «تاریخ از چشمانداز وسیع» دربارهی جایگاه خود در جهان بیاموزیم ،قرار
2

3

4

میدهم (کریستین ،2004 ،براون ،2007 ،اسپایر2010 ،؛ برای اطالعات بیشتر ،نک.
5

وبسایت انجمن بینالمللی تاریخ از چشمانداز وسیع ) .هدف تاریخ از چشمانداز وسیع،
قرار دادن تاریخ بشر در بستر تاریخ کائنات است .یکی از نقاط قوت دیدگاه دیوید
کریستین ،درک بهترِ پیچیدگی فزاینده از مهبانگ تا جامعهی کنونی بشر است.
درنهایت ،اجازه دهید به اخالق طبیعتگرای بومیان آمریکا اشاره کنم .بافتن علف
شیرین ( )2013اثر رابین وال کیمرر ،نمایش حیرتانگیزی را از آن عرضه میکند.
کیمرر که گیاهشناس است ،به ما نشان میدهد که چگونه دیدگاه بومیان آمریکا به
خودمان و رابطهی ما با بقیهی طبیعت ،برتر از دیدگاه تقلیلگرا و مکانیکی علمیِ تمدن
سرمایهداری صنعتی انسانمحور است .ازجمله موارد بسیاری که خواننده میآموزد ،این
است که چرا «آن» نامیدنِ غیرانسانها ،لفظی که حکایت از شیئیتبخشی دارد ،اشتباه
6

است .او پیشنهاد میکند که اگر هرروز را با خطابهی شکرگزاری هودینوشونی آغاز
کنیم ،رابطهی ما با بقیه ی جهان طبیعی بسیار بهتر خواهد بود .او به نفع فرهنگِ

1. Big History
2. Christian
3. Brown
4. Spier
5. International Big History Association
6. Haudenosaunee Thanksgiving Address
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دوسویگی و قدرشناسی و اقتصاد هدیه بهمثابه جایگزین برای اقتصاد بازار استدالل
میکند.
پیامدهای کلیدی
جدول  1خالصهای را از تفاوتهای میان نظریهی مارکسی و سوسیالیسم بوممحور
در باب برخی مسائل کلیدی ارائه میدهد.
در جستارهای پیشین ،بحثی انتقادی در مورد جوانب کلیدیِ نظریهی سوسیالیستی
(نیری )2020 ،و همچنین کنشگران اجتماعی که میتوانند در گذار از تمدن
سرمایهداری صنعتی انسانمحور به بشریت سوسیالیست بوممحور آینده و برخی از
ویژگیهای کلیدی آن نقش داشته باشند ،عرضه کردهام( .نیری ،اکتبر 2018؛ نیری،
مارس  .)2020همچنین رئوس یک برنامهی پیشنهادیِ اقدام برای مراحل اولیهی
سوسیالیسم بوممحور در ایاالتمتحده (نیری ،اکتبر  ،2018بخشی تحت عنوان
«سوسیالیسم بوممحور»؛ نیری )2017 ،و همچنین بحثی راجع به استراتژی و
تاکتیکها را ترسیم کردهام (نیری ،ژوئیه 2017؛ نیری ،اکتبر  .)2017در خاتمهی این
جستار ،من به چهار پیامد کلیدیِ سوسیالیسم بوممحور میپردازم که آن را از نظریات
سوسیالیسم و سوسیالیسم بومشناختی متمایز میسازند :نظریهی تاریخ ،برچیدن تمام
روابط قدرت ،سادگی داوطلبانه و سادهسازی حیات اجتماعی و اقتصادی ،و نیاز به
فرهنگِ بودن و عشق ورزیدن.
جدول  1مقایسهی سوسیالیسم بوممحور و نظریهی مارکسی

فلسفی

بنیانهای

نظریهی مارکسی

سوسیالیسم بوممحور

«جامعهی انسانی ،یا
انسانیت اجتماعی»
[عامدانه به معنای طرد
جهان طبیعی]

ماتریالیسم بومشناختیِ آنیمیستی
[صریحاً بر اساس جهان طبیعی]

ماهیت بشر

میگیرند.

شکل

تولید مسلط

توسط شیوهی

اجتماعی که

مجموع روابط

مجموع روابط بومشناختی-اجتماعی که توسط
رابطهی متقابل پویای چهار روند شکل میگیرند:
( )1روند ژئوفیزیکی که تشخیص میدهد که حیات
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برآمده از نا-حیات است و ما گونهای ریشه دوانده
در خاک هستیم که با اکسیژن نفس میکشیم،
انرژی مصرف میکنیم و به محیطزیست فیزیکی
خود -بهویژه اتمسفر ،خاک و بازهی دما -وابستهایم
که با حیات انسانی سازگار باقی بماند )2( .روند
فراتاریخی که استمرار ما با سایر حیوانات را
تشخیص داده و تجلیل میکند )3( ،روند تاریخیِ
گونهی ما ،هوموساپینس که حداقل به 300.000
سال پیش برمیگردد )4( ،روند مختص به تأثیرات
شیوهی تولید (همانند نظریهی مارکس).

بازهی تاریخی موردنظر
نظریهی
بیگانگی

کانون تمرکز نظریه

عاملیت تاریخی و

رهاییبخش

تاریخ مکتوب

وعدهی

نظریهی بیگانگی کار در
جامعهی سرمایهداری

نظریهی بیگانگی از طبیعت که در اهلیسازی
نظاممند و زراعت ریشه دارد که در حدود 12.000
سال پیش آغاز شد و به مازاد اقتصادی نظاممند و
تفکیک و بیگانگی اجتماعی انجامید.

نبرد طبقات

تحلیلی اصلی

 3.7میلیارد سال از زمان پیدایش حیات ،جنس
انسان که بیش از  2/5میلیون سال قبل پدیدار شد
و ظهور هوموساپینس در حدود  300.000سال
پیش.

اجتماعی در سراسر

مقوالت

تاریخ مکتوب آنطور که
در اواسط دههی 1840
شناخته شده بود و
سپس بسط پیدا کرد تا
دورههای پوششیافته
توسط انسانشناسی
اولیه را در بربگیرد.

اندرکنش بومشناختیِ طبیعت جاندار و بیجان از
زمان پیدایش حیات؛ در جوامع طبقاتی ،نبرد
طبقات اجتماعی و همچنین مبارزات غیرطبقاتی
درون و بیرون تمدن ،ازجمله مبارزه برای حقوق
مام زمین و موجودات غیرانسانی.

نیروهای تولید ،روابط
تولید ،روبنا و زیربنا،
دیالکتیک

نیروهای بومشناختی-اجتماعیِ تولید و نیروهای
تخریب ،روابط بوم-اجتماعیِ تولید و اندرکنش
دیالکتیکی زیربنا و روبنا

سوسیالیسم بهمثابه
فرایند انحالل بیگانگی
(که برحسب نظریهی

انحالل هرگونه بیگانگی ناشی از بیگانگی از طبیعت
که به تمام اشکال بیگانگی منجر شده است
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بیگانگی کار ادراک
میشود)
جهانبینی
اخالق
زیستمحیطی

انسانمحور

بوممحور

ندارد

احترام عمیق به طبیعت

نظریهی تاریخ

نظریهی تاریخِ سوسیالیسم بوممحور بر پویایی نیروهای بومشناختی اجتماعی و
روابط معیشت و تولید برای کل تاریخ جنس انسان که به  2/5میلیون سال قبل
برمیگردد ،متمرکز خواهد شد .وقتی مارکس و انگلس بستر طبیعیِ حیات اجتماعی را
در ساخت ماتریالیسم تاریخی خود کنار گذاشتند ،توجه را بر نیروها و روابط تولید
متمرکز کردند .دنبالهی این موضوع در نقد مارکس از اقتصاد سیاسی نیز دیده میشود
که بر شیوهی تولید سرمایهداری تمرکز دارد تا نظریهی استثمار طبقهی کارگر (نظریهی
ارزش اضافی) را بپروراند و از قوانین حرکت اقتصاد سرمایهداری که اینگونه ادراک
شده است ،پرده بردارد .همانطور که قبالً بحث کردهام ،همهگیری کووید 19-کنونی
و تأثیر آن بر اقتصاد جهان ،خارج از چارچوب نظریهی مارکسیِ بحران قرار میگیرد
(نیری ،مارس .)2020
استقبال اخیر از بحث مارکس دربارهی گسست متابولیک و بحث متعاقب فاستر،
کالرک 1و یورک )2010( 2راجع به گسست بومشناختی ،به دالیل متعددی از مشکالت
در باطن ماتریالیسم تاریخی و نظریهی مارکسیِ سرمایهداری خالص نمیشود .اول،
بحث مارکس دربارهی «گسست متابولیک» ،نقد کشاورزی سرمایهداری است که در آن
باروری خاک به نفع سودآوری تضعیف میشود« .مارکس استدالل کرد که "احیای"
متابولیسم خاک بهمنظور اطمینان از پایداری زیستمحیطی برای نسلهای آینده،
ضروری است»( .فاستر ،کالرک و یورک :2010 ،ص .)46 .فاستر و همکارانش ،نقد
مارکس را به کل حوزهی بحرانهای بومشناختی امروز گسترش داده و آنها را «گسست
1. Clark
2. York
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بومشناختی» نامیدهاند .پرواضح است که «گسست متابولیک» و «گسست بومشناختی»
همان چیزی هستند که بومشناسان آن را اختالل بومشناختی یا بحران بومشناختی
مینامند .بنابراین ،واژههای جدید هیچ بصیرت بومشناختی را به آنچه از پیش میدانیم،
اضافه نمیکند.
دوم ،نقد مارکس از «گسست متابولیک» ابزارگرایانه و انسانمحور است ،زیرا
دغدغه ی آن نسبت به خاک سالم برای بازدهی بیشتر کشاورزی ،برای مصرف انسان
است .هیچ عالقه ای به خاک سالم وجود ندارد مگر از منظر اومانیستی .بنابراین ،فاستر
و همکارانش مینویسند« :گسست بومشناختی اساساً محصول گسست اجتماعی است:
سلطهی انسان بر انسان .نیروی محرکه عبارتست از جامعهی مبتنی بر طبقه ،نابرابری
و اکتساب بیپایان»( .همان :ص.)47 .
سوم ،قضیهی مالزم با «گسست متابولیک» و «گسست بومشناختی» این است که
انباشت سرمایهداری مسئول مشکالت بومشناختی است .اما جنبش سوسیالیستی
همین را بدون هیچ ارجاعی به «گسست متابولیک» از پیش اعالم کرده است( .برای
مثال ،نک .مندل :1977 1،ص )178 .درواقع ،برخی از مارکسیستها (مندل بار دیگر
یک نمونه است) قبالً دراینباره نوشتهاند که چگونه فرایند تولید همزمان فرایند ویرانی
نیز هست( .نک .نیری ،آوریل )2018
چهارم ،در بحثهای کنونی راجع به «گسست متابولیک» یا «گسست بومشناختی»
یا سایر نظریههای سوسیالیست بومشناختی و در نوشتههای مارکسیستی قبل از آن،
هیچگونه انتقاد از ایدهی سلطه و کنترل بر طبیعت از طریق علم و فناوری و مشخصاً
در کشاورزی وجود ندارد .درحالیکه در شیوهی تولید مدنظر مارکس بر اساس انجمن
آزاد تولیدکنندگان ،روابط اجتماعی بدون واسطه یعنی غیربیگانه میشوند ،به نظر
نمیرسد که همین امر دربارهی تعامالت با طبیعت صدق کند ،زیرا به دانش علمی برای
عقالنیسازی و مدیریت طبیعت در جهت منافع انسان توسل جسته میشود.
بهاینترتیب ،نهتنها بشریت بیگانه از طبیعت میماند ،با توجه به اینکه علم و فناوری
گرایش به تخصصی شدن دارند ،محل تردید است که هر جامعهای از تولیدکنندگان
1. Mandel
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متحد بتواند به تمام اعضای خود امکان مسلح شدن به دانش علمی الزم را برای
مشارکت مستقیم در مدیریت چنین اندرکنشهایی با بقیهی طبیعت بدهد .نیاز خواهد
بود که گروهی از دانشمندان و تکنولوژیستها تصمیم بگیرند ،یا در بهترین حالت به
دیگران در تصمیمگیری برای چگونگی مدیریت طبیعت کمک کنند .مدیریت طبیعت
نهتنها بر شیئیتبخشی به آن داللت دارد که برخالف آرمان بیگانگیزدایی از طبیعت
است ،بلکه متضمن نیاز به نخبگانی است که در تضاد با آرمان جامعهی بیطبقه قرار
دارد.
سرانجام« ،گسستهای متابولیک» و «گسستهای بومشناختی» از سپیدهدم تمدن
همراه ما بودهاند .سومر ،نخستین تمدن ،به خاطر نمکین شدنِ خاک سقوط کرد .البته،
پویایی جوامع طبقاتی اهمیت دارد ،از آن جهت که فرماسیونهای اجتماعی بههدف
استخراج ثروت از طبیعت از طریق استثمار مردم کارگر بودهاند .اما بیگانگی از طبیعت
که انقالب کشاورزی را از  12.000سال پیش شکل داد و توسط آن شکل گرفت،
همچنان علت اصلیِ بیگانگی اجتماعی است .برای اضمحالل بیگانگی اجتماعی ،باید
بیگانگی از طبیعت و ازاینرو ایده ی سلطه و کنترل ،یعنی مدیریت طبیعت ،را از بین
ببریم.
این ایده که طبیعت بدون هیچ منفعتی برای بشریت بهخودیخود ارزشمند است،
در محور این بحث قرار دارد .بگذارید که رزا لوکزامبورگ ،یک استثنا در میان
مارکسیستهای برجسته که شروع به گسست از انسانمحوری کرد ،توضیح بدهد .او
در نامهای که از زندان برسالو در  2مه  1917برای دوستش سوفی لیبکنشت فرستاد،
نوشته بود« :من حتی در تکهای باغچه مانند اینجا خیلی بیشتر احساس راحتی میکنم
و باز هم بیشتر در دشتها هنگامیکه همهمهی زنبورها در علف میپیچد ،تا در یکی
از کنگرههای حزب ما»( .تأکید از من)
لوکزامبورگ در همان نامه ابراز نگرانی میکند که همرزمانش در حزب
سوسیالدموکرات آلمان ،قادر به درک احساسات او برای جهان طبیعی نباشند .او
دربارهی حیاتوحش بهعنوان هدف فینفسه مینویسد نه ابژهی سودمند برای انسانها
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و بداقبالی جمعیت بومی آمریکای شمالی را مشابه با بداقبالی پرندگان آوازهخوان در
آلمان توصیف میکند .به انتقاد او از علم ،فناوری ،کشاورزی و مدرنیته توجه کنید:

دیروز در حال مطالعه دربارهی دالیل ناپدید شدن پرندگان آوازهخوان در
آلمان بودم .گسترش جنگلداری علمی ،کشاورزی و باغداری ،آنها را از مکان
النهسازی و منابع غذاییشان محروم کردهاند .ما با روشهای مدرن ،هرچه
بیشتر درختان توخالی ،اراضی کمابیش دستنخورده ،بوتهها و برگهای
خزان را از بین میبریم .قلبم به درد میآمد .من چندان دربارهی از دست
رفتن لذت انسانها فکر نمیکردم ،بلکه آنقدر از ایدهی نابودی سنگدالنه و
مخفیانهی این موجودات کوچک بیدفاع برآشفته شدم که اشک در چشمانم
حلقه زد .یاد کتابی افتادم که در زوریخ خواندم و پروفسور سیبر 1در آن
کتاب انقراض سرخپوستان در آمریکای شمالی را توصیف میکند .درست
مانند پرندگان ،آنها بهتدریج توسط مردمان متمدن از شکارگاههای خود
رانده شدهاند( .همان)
او در ادامه نه با همنوعان خود بلکه با حیاتوحش همانندانگاری میکند:

بااینحال ،گاهی اوقات به نظرم میرسد که درواقع اصالً انسان نیستم،
بلکه مانند پرنده یا چارپایی در قامت انسان .من حتی در تکهای باغچه مانند
اینجا خیلی بیشتر احساس راحتی میکنم و باز هم بیشتر در دشتها
هنگامیکه همهمهی زنبورها در علفزار میپیچد ،تا در یکی از کنگرههای
حزب ما .میتوانم این را به شما بگویم ،زیرا فوراً به من انگ خیانت به
سوسیالیسم نمیزنید! شما میدانید که من واقعاً امیدوارم سر پست خود ،در
مبارزهی خیابانی یا در زندان بمیرم( .همان)
یک قرن بعد ،من با همان واکنش منفی از جانب دوستان سوسیالیست و
سوسیالیست بومشناختی خود مواجه شدهام که لوکزامبورگ از آن وحشت داشت ،وقتی
1. Sieber
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در دفاع از گونههای غیرانسانی و مام طبیعت سخن گفتهام و از بوممحوری در مخالفت
با مظاهر برتری انسانها و انسانمحوری دفاع کردهام.
سوسیالیسم بوممحور مبتنی بر عشق بیقیدوشرط به طبیعت و مام زمین است.
این امر خواهان محبت بیواسطه و رابطهی محترمانه با بقیهی طبیعت است ،نه اینکه
با محاسبات عقالنی تحت تأثیر علم و فناوری تعیین شود .بنابراین ،سوسیالیسم
بوممحور از ترکیب انقالب فرهنگی و اجتماعی دفاع میکند که از زهدان تمدن
سرمایهداری صنعتی انسانمحور بیرون میآید تا در جهت یگانگی با بقیهی طبیعت و
همدلی اجتماعی از آن فراتر رود.
برچیدن تمام روابط قدرت
1

ای .جی .موست ،رهبر کارگری صلحطلب و سوسیالیست ،زمانی استدالل کرد که:
«هیچ راهی به صلح وجود ندارد ،صلح خود راه است» .تمام سیاست مربوط به روابط
قدرت است .ما در شبکهی پهناوری از روابط قدرت زندگی میکنیم .سوسیالیستها و
جنبشهای سوسیالیست بومشناختی اغلب روابط قدرت را هنگامیکه به صورت
طبقهگرایی ،نژادپرستی ،تبعیض جنسیتی ،همجنسگراهراسی ،استعمار و امپریالیسم
هستند ،محکوم میکنند.
بااینحال ،جنبشهای سوسیالیستی و سوسیالیستی بومشناختی تا حد زیادی
چشمانشان را به سلطهی انسان بر طبیعت بستهاند .فقط یک مثال باید کفایت کند.
صنعت گوشت بینالمللی تنها در سال  2011که آمارهای آن قابلدسترس است،
 58،110،000،000مرغ 2،917،000،000 ،اردک و  1،383،000،000خوک را
سالخی کرد .سایر حیوانات مزرعه که برای بازارهای گوشت و ماکیان سالخی شدهاند،
هرکدام بالغ بر صدها میلیون بودهاند 654،000،000 :بوقلمون 649،000،000 ،غاز و
مرغ شاخدار 517،000،000 ،گوسفند 430،000،000 ،بز و  296،000،000گاو (بنیاد
2

هاینریش بل :2014 ،ص .)15 .در همان سال ،بیش از  156میلیون تن خوراک دریایی
1. A.J. Muste
2. Heinrich Böll Foundation
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2

(صید و پرورش آبزیان) در سراسر جهان مصرف شد( .فائو« ،تولید آبزیان جهان»،
دسترسی در  2ژوئن « )2014غذاهای عجیبوغریب» نیز وجود دارند که در
ایاالتمتحده عبارتاند از گوشت تمساح ،آلپاکا ،آرمادیلو ،خرس ،سگ آبی ،گربهی
دمکوتاه ،کیمن ،کروکودیل ،شتر ،کایوت ،جوجهخروس ،کبوتر ،قورباغه ،ایگوانا ،کودو،
شیر ،الما ،میمون ،موسکرات ،اپوسوم ،سمور ،شترمرغ ،بلدرچین ،الکپشت ،گوزن و
گورخر (بهعنوانمثال ،نک .این بازار برای سفارش پستیِ غذاهای عجیبوغریب) .سایر
کشورها و فرهنگها انتخاب گوشت مخصوص به خودشان را دارند .در چین ،کره و
فیلیپین ،گربه و سگ خورده میشوند .ژاپنیها برای نهنگ بهعنوان غذا ارزش زیادی
قائل هستند .فرانسویها گوشت اسب میخورند .در افریقا ،گوشت حیوان جنگلی مثل
میمون بسیار محبوب است.
سوسیالیسم بوممحور اعالم میکند :بدون آزادسازی حیوانات ،هیچگونه رهایی بشر
وجود نخواهد داشت! بدون حذف بیگانگی از طبیعت ،بر بیگانگی اجتماعی هیچ پایانی
3

نخواهد بود .از این جهت ،سوسیالیسم بوممحور با سنت آنارشیستی که الیزه رکلو
( )2013سردمدار آن است ،نقاط اشتراکی پیدا میکند .همانطور که جان پی .کالرک
میگوید:

آنارشی عبارتست از نقد تمام نظامهای سلطه و مبارزه برای لغو آن
نظامها ،در هماهنگی با اعمال اجتماع آزاد و عاری از سلطه که بدیل واقعیِ
این نظامها است .آنارشی کل سپهر حیات بشر است که خارج از حدومرزهای
آرخه یا سلطه در همهی اشکال آن -دولتگرایی ،ملیگرایی ،سرمایهداری،
پدرساالری ،ستم نژادی ،تبعیض علیه همجنسگرایان ،سلطهی فناورانه،
4
سلطه بر طبیعت و غیره -به وقوع میپیوندد (سانتورو)2014 ،

)1. FAO (Food and Agriculture Organization
2. World Fisheries Production
3. Élisée Reclus
4. Santoro
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رکلو در تفکر انتقادی راجع به رابطهی بشریت با بقیهی طبیعت پیشگام بود .او در
1

جستار خود با عنوان «احساس به طبیعت در جامعهی مدرن» ( ،2013فصل  ،5برای
اولین بار در سال  1866بهعنوان جستار منتشر شد) به رابطهی میان بشریت و طبیعت
بههدف رسیدن به تعادلی هماهنگ میان جامعه و بقیهی طبیعت پرداخت.
البته همانطور که نظریهی سوسیالیستی مارکسی به ما میآموزد ،ما باید از شر
تمام روابط قدرت میان مردم نیز خالص شویم .اما این اتفاق نمیتواند بیفتد مگر آنکه
قدم در راه بیگانگیزدایی از طبیعت نیز بگذاریم.
برای یک زندگی ساده
نظریهی مارکسیِ سوسیالیسم ،جامعهای با وفور نعمات را مجسم میکند« :به هر
کس بهاندازهی نیازش ،از هر کس بهاندازهی توانش» .درعینحال ،رشد انسان با وقت
آزاد همراه است .اینها بر اساس تقسیمکار بسیار پیشرفته و درنتیجه جامعهای شدیداً
فناورانه قرار گرفتهاند .اما بیگانگیزدایی اجتماعی در جامعهای پیچیده ازلحاظ فناورانه
به دو دلیل بعید به نظر میرسد .نخست ،همانطور که میدانیم ،علم و فناوری عمدتاً
برای سلطه و کنترل بر طبیعت استفاده میشوند که با آرمان بیگانگیزدایی از طبیعت
در تضاد است .ثانیاً ،جامعهای با فناوری پیچیده نمیتواند از بیگانگی اجتماعی رهانیده
شود ،زیرا الاقل به نخبگان علم و فناوری وابسته خواهد بود.
سوسیالیسم بوممحور نگاه مساعد به رویکرد متفاوتی با کاهش تدریجی سلطه و
کنترل بر طبیعت بهعنوان بخشی از فرایند بیگانگیزدایی از طبیعت دارد .درعینحال،
کار غیربیگانه در اقتصاد معیشت یا تولید با اندک تأثیر زیستمحیطی برای تأمین
ضروریات اساسیِ رشد و بهروزی انسان را روشنگر و الزم برای بیگانگیزدایی از طبیعت
میداند .نی از به علم و فناوری در طی زمان به حداقل کاهش مییابد تا یک جامعهی
انسانی سالم ،توانا و کوچک را تضمین کند.

1. The feeling for Nature in modern society
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اگرچه ایده ی سادگی داوطلبانه برای مدت طوالنی مطرح بوده است ،اما جنبش
1

مهار رشد ،شاخهای از جنبش سبز ،اعالم میکند:

ما باید متفاوت و همچنین کمتر تولید و مصرف کنیم .باید بیشتر به
اشتراک بگذاریم و منصفانهتر توزیع کنیم ،درحالیکه کیک آب میرود.
انجام این کار به شیوههایی که از زندگی لذتبخش در جوامع و محیطهای
مقاوم پشتیبانی کنند ،مستلزم ارزشها و نهادهایی است که انواع متفاوتی
2
از اشخاص و روابط را به وجود میآورند( .کالیس و همکاران :2020 ،ص.
)5
سوسیالیسم بوممحور در حین توجه به توسعهی ناموزون جهانی ،رویکرد مشابهی
دارد .طبق گزارش بانک جهانی ،حدود  85درصد از مردم جهان با درآمد روزانهی کمتر
از  30دالر و  63درصد از آنها با کمتر از  10دالر روزانه زندگی میکنند .واضح است
که بخش اعظم منابع جهان در شمال جهان توسط جمعیت مرفه استفاده میشود.
بنابراین ،سوسیالیسم بوممحور بر لزوم انتقال ثروت و دانش از شمال جهان به جنوب
جهان تأکید می کند که برای اطمینان از تأمین نیازهای اساسی همگان به رشد اقتصادیِ
مناسب ازلحاظ بومشناختی نیاز دارد.
دربارهی حکمت قناعت و قدرشناسی بهعنوان قطبنمای اخالقی ما در روابط
سوسیالیستی بومشناختی ،چیزهای بسیاری میتوان از فرهنگهای بومی آموخت.
(کیمرر ،2013 ،فصل «بیعت با قدرشناسی»).
اما سادگی اجتماعی همچنین باید با جوامع انسانی بسیار کوچکتر که مشغول
فعالیتهای کافی برای تضمین بهروزی و رشد انسان هستند ،ترکیب شود.
رشد نماییِ جمعیت انسانها همراه با ظهور سرمایهداری از  1میلیارد نفر در سال
 1802به  7.9میلیارد نفر در سال  2019بوده است و پیشبینی میشود که تا سال
 2050به  9.7میلیارد نفر برسد .رشد جمعیت ،بخشی از حساب ارزشزاییِ سرمایه
1. Degrowth
2. Kallis
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است ،زیرا ارزش اضافی از زمان کار بدون دریافت دستمزد میآید .بنابراین حجم همواره
رو به رشد سود ،به نیروی کار همواره رو به رشد نیاز دارد .اما همین نیروی کار همچنین
مصرفکنندگان موردنیاز را برای تبدیل سرمایهی کاالیی به سرمایهی پولی برای شروع
مجدد فرایند انباشت بهصورت گسترشیابنده فراهم میکند.
سوسیالیسم بوممحور برای توانمندسازی و آموزش زنان و برنامهریزی دموکراتیک
خانواده برای کاهش تدریجی اما چشمگیر جمعیت انسانی تالش خواهد کرد .انسانها
به دلیل توانایی خود در استفاده از علم و فناوری و توانایی بسیج گروههای بزرگ برای
سلطه و کنترل بر طبیعت بهمنظور استخراج ثروت از آن ،نهتنها جزو حیوانات بزرگ
(بیشتر از  45کیلوگرم) بلکه همچنین در رأس هرم غذایی هستند .ما باید این رابطهی
بدخیمِ سلطه و کنترل بر طبیعت را زوال دهیم که مستلزم کاهش جمعیت انسانی
است تا بیشتر با اندازهی جمعیت سایر حیوانات بزرگ تناسب داشته باشد .سوسیالیسم
بوممحور به انسانیت غیربیگانه ارج مینهد .کیفیت زندگی انسان است که اهمیت دارد،
نه اینکه چند نفر از ما بر کرهی زمین زندگی کنند.
برای فرهنگِ بودن و عشق ورزیدن
اگرچه من استدالل عقالنی برای سوسیالیسم بوممحور ارائه دادهام ،اما فقط
استداللی عقلگرایانه نیست .درواقع ،برای نجات جهان ،باید به جهان عشق بورزیم.
سوسیالیسم بوممحور راجع به دوست داشتن دنیا است که ما فقط بخش کوچکی از آن
هستیم .سیاست آن عبارتست از اضمحالل تمام روابط قدرت ،و توسل آن به دانش
علمی برای از بین بردن علمگرایی و پرستش فناوری است .سوسیالیسم بوممحور نهفقط
نظریه ،بلکه راهنمایی عملی برای زندگی حتی در میانهی تمدن سرمایهداری صنعتی
انسانمحور است .هدف آن عبارتست از پایان دادن به مسیر انحرافی انسانمحورِ نسبتاً
1

کوتاهمدت در تاریخ طوالنی بشریت .هنری دیوید ثورو ،ترنسندنتالیست (نک .پینوشت
 )22و ایدئالیست ،اصرار میورزد که طبیعت اصل است و جامعه فرع .او مینویسد« :
مایلم که کالمی برای طبیعت ،برای آزادی مطلق و وحشی بودن ،در تقابل با آزادی و
1. Transcendentalist
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 نظارهی انسان بهعنوان موجودی ساکن در طبیعت-  سخن بگویم،فرهنگِ صرفاً مدنی
، «در وحشی بودن: او اعالم میکند، بهاینترتیب.» و نه عضوی از جامعه،یا بخشی از آن
 «تعالیم،2013( ) رابین وال کیمرر1862 ، (ثورو.»کلید نجات جهان نهفته است
1

علف» ) دانش بومیِ فوتوفن کار با علف شیرین را در مقابل شیئیتبخشی و
روششناسی تقلیلگرای علم قرار میدهد تا درک کنیم که چرا گیاهان جایی که توسط
. رو به کاهش میروند، در حال شکوفایی هستند و جایی که نه،بومیان درو می شوند
، میتوانند به کامیابی آن کمک کنند،مردمی که ریشه در بقیهی طبیعت دارند
. آن را تضعیف کردهاند،درحالیکه مهاجران استعماری انسانمحور
 ازجمله جهان،سوسیالیسم بوممحور یعنی بازگرداندن دنیا به حالت وحشی آن
، زیرا ما یاد میگیریم که چگونه همانند نیاکانمان برای دو میلیون سال،انسانی خودمان
.)2017  مه،در آغوش مام زمین احساس امنیت و شادی کنیم (نیری
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پینوشتها:
 .1کتاب مهم جان بالمی فاستر به نام سوسیالیسم و بومشناسی :بازگشت طبیعت،)2020( 1
دنبالهای بر بومشناسی مارکس او ( ،)2000خارج از حیطهی بررسی این جستار باقی میماند .به گفتهی
پروفسور جان واندرمیر 2،فاستر در این کتاب «ارتباط انتقادی مارکسیسم با گسترش بومشناسی بهعنوان

یک موضوع سیاسی» را بررسی میکند .این امر همراستا با دیگر اثر مهم قبلی او است :بومشناسی
مارکس ( .)2000فاستر در هردوی این کتابها با زحمت «بینشهای بومشناختی» موجود در نوشتههای
مارکسیستی را بهعنوان راهی برای کمک به توسعهی «ماتریالیسم دیالکتیک» بهعنوان فلسفهی جامعه
و طبیعت کندوکاو میکند .هرچند که تعهد او تحسین برانگیز و سودمند است ،اما مشکل انسانمحوری
در جریان اصلی «مارکسیسم» را به کنار مینهد که همانطور که در این جستار نشان میدهم ،خواه
عامدانه خواه نه ،بخشی از نظریهپردازی و عمل سوسیالیستی است.
 .2برای هدف این جستار ،من فناوری را بهعنوان علم کاربردی تعریف میکنم.
 .3اینکه برخی از فالسفهی باستان آموزهی پیشرفت را مطرح کردند یا نه ،موضوعی است که مورد
اختالفنظر محققان قرار دارد .نک.
Bury 1932, p. 11; Nesbit 1994, p. xi.
بااینحال ،واضح است که تمثالهای دوران باستان که بیشترین تأثیر را بر متفکران بعدی گذاشتند،
به پیشرفت به هیچ معنای اکید آن اعتقاد نداشتند( .دانشنامهی فلسفهی استنفورد 7 ،فوریهی )2021
 .4رابین وال کیمرر گیاهشناس ( )2013با اتکا بر فرهنگ خود به عنوان بومی آمریکا ،نقد مشابهی
از علم را عرضه میکند .نک .فصل «یادگیری دستورزبان حیوانات».
 .5طبق [داستان] معروف به «هبوط» در سفر پیدایش ،خداوند آدم و حوا را پس از آنکه به تشویق
حوا از میوهی درخت دانش خوردند ،از باغ عدن بیرون راند .یکی از نخستین فرمانهای خداوند به آنها
این بود که از میوههای درخت دانش نخورند.
 .6من کوبا را مستثنا میدانم که ایدهی سلطه و کنترل بر طبیعت و مدیریت آن مانند تمام جاهای
دیگر تفوق دارد ،اما برخی جریانات آگاه بومشناختیِ قابلتوجه ،عمدتاً خارج از چارچوب سیاستهای
عام حکومت ،در آنجا وجود داشتهاند.
 .7برای بحث در مورد نظریهی نیاز در مارکس ،نک.
Heller, 2018. Also, see, Burkett 2005 as well as Foster’s essay “The
)Meaning of Work in a Sustainable Society,’ (2017
من با مهر تأیید فاستر بر «قضیهی مشهور موریس مبنی بر اینکه "هنر عبارتست از بیان لذت
انسان هنگام کار"» ،مخالفم .او ادعا میکرد که کار خالق برای انسانها ضروری است و آنها باید «یا در
1. Socialism and Ecology: The Return of Nature
2. John Vandermeer
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حال ساخت چیزی باشند یا ادای ساختن آن را دربیاورند» .اگرچه کار خالق مطمئناً لذتبخش است،
اما تمام لذت از کار نمیآید .فعل سادهی مشاهدهی پرندگان وحشی ،مایهی لذت فراوان رزا لوکزامبورگ
می شد .حس حقیقیِ لذت ،ارتباط ما با طبیعت بیرون و درون ماست ،خواه از طریق کار خواه نه.
 .8ماکس هورکهایمر در کتاب سپیدهدمان فلسفهی تاریخ بورژوایی ،نظرگاه مشابهی را در رابطه با
رنسانس ارائه می دهد...« :دیدگاه رنسانس به علم و فناوری ،متناظر با سلطهی سیاسی بود .او استدالل
کرد که برداشت جدید از جهان طبیعی بهعنوان میدان دستکاری و کنترل انسان ،با دیدگاه مشابهی
دربارهی خود انسان بهعنوان ابژهی سلطه تناظر داشت .از نظر وی ،واضحترین مدافع این دیدگاه ماکیاولی
بود که ابزارگرایی سیاسی او در خدمت دولت بورژوایی مورداستفاده قرار گرفت»( .جی:1996/1973 ،
ص.)572 .
 .9ویکیپدیا تمدن را اینگونه تعریف میکند :هر «جامعهی پیچیده که با توسعهی شهری ،قشربندی
اجتماعی ،شکلی از حکومت و نظامهای نمادین ارتباطات (مانند نوشتار) مشخص میشود .تمدنها ارتباط
نزدیکی با سایر خصوصیات اجتماعی-سیاسی-اقتصادی دارند و اغلب بیشتر با آنها تعریف میشوند؛
خصوصیاتی همچون تمرکز ،اهلیسازیِ هم انسانها و هم سایر ارگانیسمها ،تخصص کار ،رسوخ
ایدئولوژیهای پیشرفت و برتریطلبی به فرهنگ ،معماری یادبود ،مالیات ،وابستگی اجتماعی به زراعت
و توسعهطلبی».
 .10باید توجه داشت که با گذر زمان ،جنبش سوسیالیستی فراموش کرده است که پروژهی مارکس،
رهایی انسانیت بود ،نه فقط رهایی پرولتاریا .پرولتاریا برای مارکس آن عامل اجتماعی بود که این رهایی
را برای خودش و بقیهی بشریت تسهیل میکرد .به همین ترتیب ،با گذشت زمان ،حزب پیشتاز یا دیگر
واسطههایی ازایندست جایگزین پرولتاریا شدند.
 .11انگلس در پانوشت بر ویراست انگلیسی مانیفست در سال  1888و ویراست آلمانی آن در سال
 ،1890درباره ی این جمله که «تاریخ تمام جوامع تاکنون موجود ،تاریخ مبارزات طبقاتی بوده است»،
اظهار داشت« :پیشاتاریخ جامعه ،یعنی سازمان اجتماعی موجود قبل از تاریخ مکتوب ،در سال 1847
1

بهکلی ناشناخته بود .از آن زمان ،آگوست فون هاکستاوزن ( )1866-1792تملک اشتراکیِ زمین در
2

روسیه را کشف کرد ،گئورگ لودویگ فون مورر اثبات کرد که [این تملک اشتراکی] بنیان اجتماعیِ
تمامی نژادهای ژرمن در تاریخ بوده ،و عاقبت معلوم شد که اجتماعات روستایی ،شکل بدویِ جامعه در
همهجا ،از هند گرفته تا ایرلند ،هستند یا بودهاند .لوئیس هنری مورگان )1861-1861( 3سامان درونیِ
این جامعهی کمونیستیِ بدوی در شکل سنخگونهی آن را آشکار ساخت ،یعنی کشف افتخارآمیزِ ماهیت
حقیقی تیرهها و رابطهی آنها با قبیله .همگام با انحالل اجتماعات کهن ،فرایند تفکیکِ جامعه به طبقاتِ

1. August von Haxthausen
2. Georg Ludwig von Maurer
3. Lewis Henry Morgan
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مجزا و درنهایت متخاصم آغاز شد .من سعی کردهام که این انحالل را در کتاب منشأ خانواده ،مالکیت
خصوصی و دولت ،ویراست دوم ،اشتوتگارت ،1886 ،ترسیم کنم[ .انگلس ،ویراست انگلیسی  1888و
ویراست آلمانی ( 1890با حذف آخرین جمله)]
 .12ما اکنون میدانیم که نوشتار حدود  5.000سال پیش اختراع شد.
1

 .13هومو (از واژهی التین  homōبه معنای «انسان») سردهای است که از جنس استرالوپیتکوس
(در غیر این صورت منقرضشده) پدیدار شد .استرالوپیتکوس ،گونهی موجودِ هوموساپینس را افزون بر
چندین گونهی منقرضشده که بهعنوان اجداد یا بستگان نزدیکِ هوموساپینس ساپینس (بسته به گونه)
2

طبقهبندی شدهاند ،مهمتر از همه هوموارکتوس و هومونئاندرتال ،در برمیگیرد .این سرده  2/4میلیون
3

سال پیش با پیدایش هوموهابیلیس ظاهر شد.
 .14اهلیسازی را میتوان بهعنوان «فرایندی فرگشتی [تعریف کرد] که انسانها ،چه عامدانه چه
غیرعامدانه ،بهموجب آن آرایش ژنتیکِ جمعیتی از گیاهان و جانوران را به حدی تغییر میدهند که افراد
4

درون آن جمعیت توانایی خود را برای بقا و تولید اوالد در حیاتوحش از دست میدهند» (بلومر و
5

بایرین :1991 ،ص24 .؛ به نقل از بارکر :2006 ،ص.)2 .
« .15برخالف مفروضات پیشین ،شکارچیان و گردآوران -حتی امروزه در حاشیهی پناهگاههایی که
در آن ساکن هستند -بههیچوجه شباهتی به یاغیان قحطیزده و رو به موت از گرسنگی در ادبیات عامه
ندارند .درواقع ،شکارچیان و گردآوران -ازلحاظ رژیم غذایی ،سالمت و فراغت خود -هرگز به این خوبی
تصور نمیشدند .برعکس ،کشاورزان -از نظر رژیم غذایی ،سالمت و اوقات فراغت خود -هرگز به این بدی
به نظر نرسیدهاند» (اسکات :2017 ،صص.)10-9 .
 .16مایلم از فرد مورفی برای این پیشنهاد تشکر کنم.
6

 .17فاستر و بورکت ( ،2017ص  )79به تأسی از موریس مندلباوم ،ماتریالیسم قرن نوزدهم را «که
مارکس و انگلس در زمرهی بزرگترین نمایندگان آن بودند» ،طبق قضایای ذیل تعریف میکنند« :جهان
مستقلی وجود دارد؛ ذهن بشر به عنوان موجودیتی متمایز از بدن انسان وجود ندارد؛ و هیچ خداوند (یا
هر موجود غیرانسانی دیگر) وجود ندارد که شیوهی وجود آن بهسان موجودیتهای مادی نباشد».
 . 18هاراوی از اشاره به عصر کنونی ما تحت عنوان آنتروپوسین طفره میرود و ترجیح میدهد که
آن را تحت عنوان چتولوسین مفهومپردازی کند؛ زیرا دوران ما را به نحوی کاملتر و مناسبتر بهعنوان
1. Australopithecus
2. Homo neanderthalensis
3. Homo habilis
4. Blumler
5. Byrne
6. Maurice Mandelbaum
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دورهای توصیف میکند که در آن انسان و غیرانسان در رویههای شاخکوار بهطور ناگسستنی با یکدیگر
پیوند دارند .هاراوی توضیح میدهد که چتولوسین ،بهجای « »auto-poiesisیا خودسازی ،مستلزم
« »sym-poiesisیا همسازی است.
 . 19فرانسیس ،دختر داروین ،نوشت« :دو موضوعی که شاید نیرومندتر از هر موضوع دیگری پدرم
را تحت تأثیر قرار میدادند ،بیرحمی با حیوانات و بردگی بودند» .بااینحال ،هنگامیکه از داروین
درباره ی موضع او در باب آزمایش بر حیوانات پرسیده شد ،نوشت« :کامالً موافقم که این کار برای
تحقیقات واقعی در زمینهی فیزیولوژی موجه است؛ اما نه صرفاً برای کنجکاوی ملعون و نفرتانگیز.
موضوعی است که حال مرا از وحشت به هم میزند ،بنابراین کالم دیگری بر زبان نمیآورم ،وگرنه امشب
خوابم نخواهد برد»( .ریچلز :1990 ،صص )14-212 .ای .او .ویلسون مینویسد« :انسانیت بیشک
بزرگترین دستاورد حیات است .ما ذهنِ زیستکره ،منظومهی شمسی و -چه کسی میتواند بگوید-
شاید کهکشان هستیم  ...ما ارگانیسمهایی ساده را بهزودی در آزمایشگاه میآفرینیم .ما تاریخ کائنات را
آموختهایم و تقریباً به لبهی آن مینگریم»( .ویلسون :2012 ،ص)288 .
 .20یکی از بازبینهای من پیشنهاد داد که باید تفاوتهای میان سوسیالیسم بوممحور و بومشناسی
ژرفنگر را مشخص کنم .او استدالل میکند که بومشناسی ژرفنگر رویهمرفته سوسیالیستی نیست.
اگر او بهعنوان خواننده این نکته را میفهمد ،چه نیازیست که بر آن تأکید کنم؟ من در این جستار
همانند نوشتههای قبلیام ،ایدههایی از سنتها ،متفکران و نویسندگانی برگرفتهام که سوسیالیست
نیستند ،ازجمله شکارچی-گردآوران ،فرهنگهای بومی ،فالسفه و اخالقشناسان مختلف و غیره .چرا
بومشناسی ژرفنگر باید مستثنا باشد؟ در این جستار ،من پلتفرم هشت مادهایِ بومشناسی ژرفنگرِ نیس
و سشنز را ذکر میکنم ،زیرا معتقدم که راهنمای بوممحورِ ساده و غیرمناقشهبرانگیزی برای حیات روزمره
ارائه میدهد .بهاینترتیب ،با تمدن سرمایهداری صنعتی انسانمحور نیز سازگار نیست .درواقع ،من در
نوشتههای پیشین خود ،بومشناسان ژرف نگر را متحدانی در انقالب سوسیالیستی بوممحور بهحساب
آوردهام( .نیری ،اکتبر )2018
 .21مکتب فلسفی ایدئالیست که در پیوند با زایش «بومشناختی ژرف نگر» است و از پنج ستون
تشکیل میشود :ناهمنوایی ،خودکفایی ،تفکر آزاد ،اعتمادبهنفس و اهمیت طبیعت .اکثر
ترنسندنتالیستها گیاهخوار بودند و دیدگاههای مترقی در باب حقوق زنان داشتند .خود کلمه از واژهی
التین  transcendereبه معنای «باال رفتن یا فراتر رفتن» میآید .ترنسندنتالیستهای کلیدی عبارت
بودند از رالف والدو امرسون و هنری دیوید ثورو .در ایاالتمتحده ،آنها با آنارشیسم آمریکایی نیز تعامل
داشتند.
تقدیمنامه :این جستار به مام زمین تقدیم میشود که به ما حیات بخشیده است و تمام زیبایی
پیرامون ما از اوست.
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قدردانی :از ر .حسن پور به خاطر تصحیح بسیاری از خطاهای دستوری و تایپی و از فرخ جعفری
برای اظهارنظرهایی که به بهبود روایت کمک کردند ،سپاسگزارم .با قدرشناسی عمیق از فرد مورفی که
آخرین نسخه را ویرایش کرد و به نحو قابلتوجهی به شفافیت استدالل من کمک کرد .آنها هیچ
مسئولیتی در قبال خطاها و کاستیهای باقیمانده و استدالل ارائهشده در این جستار ندارند .مایلم
قدرشناسی خود را از هومن کاسبی ابراز کنم که این جستار را فاضالنه به فارسی ترجمه کرد.

نقد اقتصاد سیاسی

گرامشی
بهعنوان نظریهپرداز فضاییسازی در تحلیل
باب جِسوپ
ترجمهی حامد سعیدی
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چکیده
مشخصهی فلسفهی پراکسیس آنتونیو گرامشی فضاییسازی و نیز تاریخیسازیِ
مقولههای تحلیلیاش است .این ممارستهای نظری عمیقاً در «تاریخگرایی مطلق»
وی درهم تنیده شدهاند .برجستهسازی فضامندیِ تحلیل گرامشی نهتنها ما را قادر
میسازد بسیاری از درونمایههای جغرافیایی را در آثار او بازیابی کنیم ،که وزن
تعادل مفیدی نیز برای تأکید بر ابعاد تاریخیِ تاریخگراییاش فراهم میکند .عالوه
بر ارجاعات آشکار به استفادهی گرامشی از استعارههای فضایی و بحثاش دربارهی
مسئلهی جنوب ،نشان میدهیم که بسیاری از مفاهیم کلیدیاش به بهترین وجه
از منظر مکانیـفضایی و نیز اجتماعی و مادی درک و تفسیر میشوند .در این مقاله
پس از معرفی مفاهیم فضا ،مکان و مقیاس ،نشان میدهیم که هر سهی [این
مقولهها] مرتبط است با تحلیل گرامشی از مسائلی همچون زبان ،اهمیت تاریخی
کلیسای کاتولیک ،نقش روشنفکران ،جهانوطنی ،طبقه و مبارزهی طبقاتی،
آمریکاییگرایی و فوردیسم ،سرشت دولت ایتالیا ،پایگاههای اجتماعی قدرت دولتی،
ژاکوبنیسم ،انقالب پاسیو و هژمونی .در این مقاله نتیجه گرفته میشود که عالقهی
گرامشی به مکان ،فضا و مقیاس صرفاً آکادمیک نبود بلکه به تجزیهوتحلیل وی از
اقترانهای 1انقالبی مربوط میشود.
واژگان کلیدی :گرامشی ،فضا ،مکان ،مقیاس ،تاریخگرایی مطلق ،روابط بینالمللی،
قدرت دولتی.
در این مقاله استدالل میشود که فلسفهی پراکسیس گرامشی نهتنها دربردارندهی
تاریخیسازی است ،که فضاییسازی مقولههای تحلیلیاش را نیز دربرمیگیرد .این
 .1اقتران ( )conjunctureدر اینجا به معنای ترکیبی از عاملها ،نیروها و فرایندهای تاریخی است که همزمان در
یک شرایط مشخص تاریخی اتفاق می افتند .این واژه بعضاً به «شرایط» نیز ترجمه شده است .مترجم (مِنبعد با (م)
مشخص میشود).
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ممارستهای نظریْ عمیقاً در «تاریخگرایی مطلق» وی درهم تنیده شدهاند .این استدالل
نهتنها از آنرو مفید است که گرامشی بهطور مرتب درونمایههای جغرافیایی را میکاوید
1

بلکه به این دلیل نیز است که «خمکردن چوب در جهتی دیگر» به درک ما از رویکرد
کلی او غنا میبخشد .مدعی نیستم که گرامشی یک جغرافیدان بازمانده ( )manquéاز
رشتهاش بود یا بیشتر یک جغرافیدان بود تا مورخ .اینها مسائل رشتههای دانشگاهی
هستند که تناسبی با سنتهای پیشادانشگاهی فلسفهی ایتالیایی و ماتریالیسم تاریخی و
با دستورکار سیاسیِ دولتسازی ایتالیا نداشتند .برعکس ،بهطور قطع مناسب است که،
2

همانند سعید ( ،)2001اهمیت استعارههای فضاییِ مأنوسِ گرامشی را در نگر آوریم،
[ولی] تمرکز انحصاری بر این [استعارهها] در اینجا میتواند گمراهکننده باشد .زیرا این
امر توجه را از تحلیلهای کمتر صریح ولی مهمتر گرامشی از فضامندی و زمانمندیِ
ذاتی مناسبات اجتماعی منحرف میسازد .این رهیافت پیامدهای عملی و نظری ژرفی
دارد و [لذا] تمرکز اصلی من اینجاست.
فضاییسازی فلسفهی پراکسیس
گرامشی مینویسد که ،در حالیکه همه روشنفکرند[ ،اما] همه به لحاظ کارکرد
اجتماعی روشنفکر نیستند 3.میتوان اضافه کرد که ،در حالیکه هر کسی معنای کاربردیِ

« 1خم کردنِ چوب در جهتی دیگر» بیان استعاریای است از هنر تکنیکی در نجّاری که یکی از روشهای رایج به
منظور ساخت سازهای چوبِ پیچیده و منحصربه فرد است .لنین از این استعاره در مناقشات سیاسی حزبی میان خود
و اکونومیستها استفاده میکرد ،با این بیان که ،از آنجا که اکونومیستها چوب را به طرف دیگر خم کرده بودند،
لنین بر آن بود که مجبور است چوب را به جهت مخالف آن ،یعنی به فراخور ضرورت تشکیالتی ،سیاسی و مبارزاتی،
به جهت صحیح خم کند( .م)
 2از نظر [ادوارد] سعید ،گرامشی «دریافتی اساساً جغرافیایی و سرزمینی از تاریخ و جامعهی بشری ارائه کرد ...او بسیار
بیشتر از لوکاچ در معنای عملیْ سیاسی بود ،دریافتی از سیاست بهعنوان رقابت بر سر قلمرو ،اعم از اکنونی و تاریخی،
که باید برنده شد ،جنگید ،کنترل کرد ،نگه داشت ،از دست داد ،و کسب کرد ).(Said 2001: 464
3

) - (1971: 9, Q12§3پیرو آیین و قواعد مقرر در این مجلد ،ارجاع به منتخبهای گرامشی با استناد به شماره
دفترچهی ) (Qو بخش (§) همراه است.
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[خود را] از مکان ،فضا و مقیاس دارد ،اما هر کسی به لحاظ کارکرد اجتماعی جغرافیدان
نیست .مسلماً این امر در مورد خود گرامشی نیز صدق میکند .او اندیشمندی عمیقاً
فضاگرا [/یعنی باورمند به بُعد فضایی پدیدهها و مقولههای تحلیلی] بود ،اما او بهصراحت
تفکر فضایی را در اولویت قرار نداد .این امر میتواند این دو نکته را توضیح دهد که چرا
گرامشی «بینشهای جغرافیایی خود را به طور کامل و صریح نپروراند» 1و چرا سرشت
فضاییِ ذاتی اندیشهی او مورد غفلت واقع شده است .اما او جغرافیا را جدی گرفت .و آن
را در جوار موضوع اصلی خود در رشتهی زبانشناسی در دانشگاه تورین (با گذراندن
امتحان جغرافیای خود در سال  )1912مورد مطالعه قرار داد .او خواستار تدریس آن در
مدارس ابتدایی همراه با خواندن ،نوشتن ،جمع و تاریخ شد؛ و پیشنهاد یک کتاب درسی
حزبیِ بالقوه حاوی «بررسی انتقادیـتاریخیـکتابشناختیِ موقعیتهای منطقهای
(منطقه بهمعنای یک انداموارهی ژئواکونومیک متمایز) را مطرح کرد» 2.وی پس از ترک
دانشگاه به کاوش در زمینشناسی ،جغرافیا و ژئوپلیتیک ادامه داد و پس از دستگیری نیز
3

در زندان به آموختن تاریخ و جغرافیا پرداخت .او به محبوبیت رمانهای جغرافیایی اشاره
4

داشت و توصیه کرد که باشگاههای گردشگری با تلفیق جغرافیا با ورزش ،فرهنگ ملی
5

را ترویج دهند[ .سوای اینها] گرامشی بر پیامدهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی
کنفرانسهای بینالمللی در دههی  1920برای ایتالیا ،اروپا ،انترناسیونالیسم و سیاست
جهانیِ آینده تأمل میکرد 6.و مرتباً به مسائل سیاسی نهتنها به لحاظ عوامل «ساختاری»
(اقتصادی و طبقاتی) بلکه به لحاظ منطقهای نیز میپرداخت7.
1

Morera 1990: 89.
Gramsci 1985: 415, Q24§3.
3
Gramsci 1971: 30, Q12§1; Gramsci 1995: 195–217, Q2§passim, Q3§5passim, Q5§8,
Q6§39, Q6§123, Q8§47; Hoare & Nowell-Smith 1971: lxxxix.
4
Gramsci 1985: 360, Q21§6.
5
Gramsci 1995: 153, Q8§188.
6
Gramsci 1995: 195–215, Q2§passim, Q3§5passim, Q5§8, Q6§39, Q8§47.
2

7

برای نمونه بنگرید به Morera 1990: 149
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این شور و عالقه پژواکی است از تجربیات وی بهعنوان یک ساردینیایی در
استثمارشدهترین و تحتستمترین بخش ایتالیای جنوبی ( )Mezzogiornoو حرکتاش
به تورین ،پایتخت [استان] پیهمونت و مرکز صنعتی شمال .آنها همچنین نشأتگرفته
از تأمالتش دربارهی تأثیرات کلیتر در توسعهی اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ایتالیاست.
اینها دربرگیرندهی [موضوعات متعددیاند ]:نقش واتیکان بهمثابهی یک دولت کوچکِ
جهانوطنیِ واقع در قلب ایتالیا که از پشتیبانی نخبگان روشنفکر سنتی با سوگیریِ
فراملیِ تثبیتشدهی مدید در خدمت رهبران اروپا برخوردار بود؛ مباحثهی درازمدت
1

دربارهی مسئلهی جنوب (بهویژه از دههی )1870؛ فضامندیِ ریسورجیمنتو و فرایند
یگانهسازی ناقص ایتالیا که زیر سیطرهی دولت پیهمونت بود؛ دشواریهای اقتصادی و
اجتماعی مستمر که از توسعهی ناموزون ،توسعهی وابسته و در واقع استعمار داخلی در
ایتالیا ناشی شد؛ چالشهای سیاسی کمونیستها در پیوند با درهمشکستن اتحاد طبقاتی
میان سرمایهی شمالی و طبقهی زمیندار کشاورزیِ جنوبی و ایجاد اتحاد میان کارگران
شمالی و دهقانان جنوبی؛ تغییر ماهیت و اشکال امپریالیسم (مشتمل بر موانع ،چالشها
و فرصتهای مرتبط با اشاعهی آمریکاییگرایی و فوردیسم در اروپا)؛ و مشکالت گستردهتر
جنبش کمونیستی متأثر از انزوای بینالمللی اتحاد جماهیر شوروی.
آموزش دانشگاهی گرامشی در زبانشناسی زیر نظر اومبرتو بارتولی نیز انگیزشهای
فضایی او را برانگیخت .وی رویکرد نوین دومی در خصوص زبانشناسی بهعنوان یک علم
2

تاریخیِ مرتبط با قوانین اجتماعیِ زبان را دنبال کرد .بارتولی تحلیلی «فضایی» از زبان
را پروراند که در پی ردیابی این بود که چگونه یک اجتماع گفتاری غالب ،اعتبار خود را
 1ریسورجیمنتو ( ) Risorgimentoدر ایتالیایی به معنای رستاخیز یا قیام است که ارجاعی است به جنبش
سیاسیـاجتماعی در ایتالیا در اواخر قرن هجدهم تا نیمهی دوم قرن نوزدهم برای تحققبخشیدن به یکپارچگی/یگانگی
دولتهای مختلف شبهجزیرهی ایتالیا تحت نام «دولت ایتالیا» .این جنبش علیالعموم واکنشی ملیگرایانه در برابر
تهاجم ناپلئون بناپارت به ایتالیا و اشغال خاک آن کشور بود .نقطهی اوج این جنبش انضمام رم به ایتالیا در 1870
بود( .م)
Gramsci 1985: 174, Q3§74.
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بر اجتماعهای همجوار ،فرودست ،اعمال میکند :شهر بر مناطق حومهای ،زبان
1

«استاندارد» بر گویش ،گروه اجتماعیـفرهنگیِ غالب بر گروه فرودست» .او همچنین
جریان مداوم نوآوریها از زبان معتبر به زبان دریافتکننده را ترسیم کرد ،به گونهایکه
اشکال زبانیِ اولی [بیشتر] در یک منطقهی پیرامونی و نه مرکزی ،در مناطق منزوی و
2

نه در دسترس ،و در مناطق بزرگتر و نه کوچکتر ،یافت خواهد شد .گرامشی تحلیل
بارتولی را به سمتی بهشدت ماتریالیستی خم کرد و داللتهای عملی آن را برجسته
ساخت .زیرا او مسئلهی انقالب را در ارتباط تنگاتنگی با متحدساختن مردم میدید ـ
وظیفهای که چنانچه ارادهی جمعی منسجمی ظهور کند که بتواند طبقات ،اقشار و
گروههای مختلف را متحد سازد ،باید به وساطت زبان صورت گیرد 3.پیچیدگیهای حاصله
در تحلیلهای او از نحوهی طبقهبندی استفاده از زبان مشهود است .در میان بسیاری از
نمونهها ،اظهار او در مورد اینکه مردم روستانشین چگونه ادای آداب شهری را درمیآورند،
گروههای فرودست چگونه از طبقات باالیی تقلید میکنند ،دهقانان هنگام نقل مکان به
شهرها چگونه صحبت میکنند و غیره است 4.خالصه اینکه ،کار گرامشی در مورد زبان
بهعنوان واسطهای برای [کسب] هژمونیْ نه تنها تاریخی ،که از نظر فضایی نیز بسیار
درخور توجه است.
همانگونه که باالتر گفته شد ،این تأثیرات نشانگر این است که چیزهای بیشتری
در مورد گرامشی بهعنوان یک نظریهپرداز فضاییسازی در تحلیل وجود دارد[ ،بسیار
بیشتر] از استفادهی معروف او از چندین استعارهی فضایی (در این مورد به شکل 1
مراجعه کنید).

Forgacs & Nowell-Smith 1985: 164–167.
Brandist 1996: 94–95.
Lo Piparo 1979; Helsloot 1989; Ives 2004.
Gramsci 1985: 180–181, Q29§2.
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ریختشناسی حکومت شرق/غرب
کیهانشناسی عامهپسند شمال/جنوب
جنگ موضعی
جنگ مانوری
زیربنا و روبنا
بلوک تاریخی
بلوک هژمونیک

دگردیسی مولکولی
انقالب پاسیو
جبههی متحد
پیشاهنگ
سنگرها ،استحکامات،
خاکریز،
محدودهی بیرونی

شکل  .1برخی استعارههای فضایی در کار گرامشی

اینها بهطور قطع در استقبال از آثار او مؤثر بودهاند ،اما ما باید عالقهی وی به
فضامندی واقعی و نه استعاریِ مناسبات و پراتیکهای اجتماعی را در مشروطسازی
فضاییشان و در رابطه با مناسبات و پراتیکهای اجتماعی با مسائل فضایی در نظر بگیریم.
زیرا گرامشی نه تنها نسبت به خودویژگی تاریخیِ همهی مناسبات اجتماعی 1،که
نسبت به موقعیت خاصشان در مکان ،فضا و مقیاس نیز حساس بود .بهواقع این دو
مسئله به وضوح در هر مجموعهی کلی از مناسبات اجتماعیْ در همپیوستگی به سر
میبرند .بنابراین اینک این را در نگر میآورم که چگونه گرامشی مکان ،فضا و مقیاس را
در فلسفهی پراکسیساش درآمیخت .با این حال ،نظر به اینکه او این کار را تا حد زیادی
به شیوهای «پیشاـتئوریک» انجام میدهد ،این مفاهیم را قبل از تشریح اهمیتشان برای
نظریه و عمل گرامشی ،تعریف خواهم کرد.
مکان (یا محل) به یک ساحت کموبیش کرانمند از رابطههای چهرهبهچهره و/یا سایر
برهمکنشهای مستقیم میان نیروهای اجتماعی اشاره دارد؛ عموماً با زندگی روزمره جوش
خورده است ،عمق زمانی دارد و با حافظهی جمعی و هویت اجتماعی پیوند خورده است.
مرزهای آن ،هم برای محصورکردن و هم برای پیونددهی نقشآفرینی میکنند :آنها یک
محیط اجتماعی و نهادیِ گزینشیِ استراتژیکی برای تعامالت مستقیم فراهم میکنند که
Morera 1990: 85.
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برخی از هویتها و عالیق را بر سایرین برتری میبخشد و نیز پیوندهای احتمالی با
مکانها و فضاهای دیگر را در طیف وسیعی از مقیاسها ساختار میدهد .به این دلیل و
دالیل دیگر ،نامگذاری ،مرزیابی و معنای مکانها پیوسته مجادلهآمیز و تغییرپذیرند و
مختصات هر فضای فیزیکی معین را میتوان به مکانهای چندگانه با هویتهای مختلف،
مرزهای مکانیـزمانی و اهمیت اجتماعی پیوند داد .گرامشی به همهی این جنبهها توجه
میکرد .و در نظراتش بر اهمیت مکان یا محل دربارهی اینکه چگونه عقل سلیم ،فرهنگ
عامه و کِردوکار روزمره به واسطهی زندگی در انواع مختلف شهرها و مناطق روستایی،
طراحی مکانها (مثالً معماری مدارس) یا فرمهای ساختهشده (مانند چینش و نام
خیابانها) شکل میگیرد ،تأکید میورزید 1.وی پیکار برای کنترل مکانها (کارخانهها،
2

اماکن عمومی ،خیابانها ،محالت و غیره) را مورد بحث قرار میداد و چنانکه مشهور
3

است وی تأکید میکرد که هژمونی در ایاالت متحده در کارخانه بنا شده است .او
مکانهای امنِ تالقیِ بورژوازی صنعتی و زمیندار را در همسنجی با آسیبپذیری اماکن
طبقهی کارگر و دشواریهای حفاظت از خیابانها («مکان طبیعی که پرولتاریا میتواند
بدون هزینه در آن گرد هم آید» قرار میدهد 4.گرامشی عالوه بر کنکاش در رقابتپذیری
مکانها و درهم تنیدگیشان با مکانهای دیگر ،دربارهی پیوند آنها با حافظه ،هویت و
زمانمندی نیز نظر میدهد 5.این امر بهویژه در اظهارنظرش در مورد فرهنگ عامهی
طبقات فرودست و شهرستانی ( )provincialو بحثاش دربارهی خاستگاههای اجتماعی
روشنفکران در شرایط فضایی خاص و نه طبقات نافضایی ،و پیامدهایشان برای ساختن
انواع مختلف هژمونی ،واضح است .و البته تحلیل وی از مسئلهی جنوب با تأکید بر
1

Gramsci 1971: 30–33, Q12§1; 40, Q12§2; 90–92, Q19§26; 282–283, Q22§2; Gramsci
1995: 155, Q3§49.
2
Gramsci 1977; 1978.
3
Gramsci 1971: 285, Q22§2.
4
Gramsci 1978: 35, 268–269.
5
;Gramsci 1971: 93–95, Q19§26; 272–274, Q3§46; 324–325, Q11§12, 453 Q11§16
Gramsci 1978: 446.
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ریشهداربودن (یا غیر آن) طبقات اجتماعی و نیروهای سیاسی و فکری در مکانها ،فضاها
و مقیاسهای مشخصِ حیات اقتصادی و اجتماعی فراگیر میشود.
فضا دربردارندهی شبکهها و افقهای اجتماعاً ساختهشدهی حیات اجتماعی است؛
رشتهای کامل از امکانهای گزینشیِ استراتژیک برای توسعهی مناسبات اجتماعی عرضه
میدارند که در فضا و زمان امتداد دارند .گرامشی فضا را از چند نظرگاه درمینگرد( :الف)
تقسیم فضایی کار بین شهر و روستا ،بین شمال و جنوب ،بین اقتصادهای مختلف
منطقهای ،ملی و حتی قارهای؛ (ب) قلمرومندسازی قدرت سیاسی ،فرایندهای دولتسازی
و دیالکتیکِ تأثیرات داخلی و خارجی بر حیات سیاسی؛ و (ج) تصورات فضایی و مقیاسیِ
مختلف و بازنماییهای متمایز از فضا .او بر این باور نبود که فضا فینفسه وجود دارد،
[یعنی] مستقل از مناسبات اجتماعی خاصی که آن را برمیسازد ،بازتولید میکند و در
درون آن به وقوع میپیوندد .او بهمثابهی یک اندیشمندِ عمیقاً رابطهمند و اهل عمل،
هرگز وسوسهی اینگونه فتیشیسم فضایی نشد 1.و [بدین سان] وی جبرگرایی جغرافیایی
را که در حوزهی «علمیِ» قرن نوزدهم رایج بود و هنوز در فرهنگ عامه و عقل سلیم
بازتاب مییابد نپذیرفت ـ جبرگراییای که محیط فیزیکی و یا محیط انسانی را مهمترین
عامل تعیینکنندهی مناسبات اجتماعی و تکامل تاریخیشان میپندارد .این [رویکرد]
میتوانست به همان اندازه مورد لعن و نفرین فلسفهی پراکسیس گرامشی بوده باشد 2.در
1

رجوع کنید به استدالل گرامشی مبنی بر اینکه میتوان روشنفکران «ژاکوبن» ایتالیا را «ایتالیایی» توصیف کرد،
«تنها به این دلیل که فرهنگ برای قرنهای متمادی تنها تجلی "ملی" ایتالیایی بود .این فرهنگ "ایتالیایی" ادامهی
جهانوطنی قرون وسطایی است که با سنت امپراتوری و کلیسا پیوند خورده است .مفاهیم عمومیتیافته با جایگاههای
"جغرافیایی" در ایتالیا» ( .)Gramsci 1971: 117, Q10II§61

2

با اینکه گرامشی استدالل میکند که منابع طبیعی و دورنما ،کردار اجتماعی را محدود میسازند و نیز آنرا تسهیل
میکنند ،این امر مشتمل بر جبر تکعلیّتی نیست .در واقع ،همانطور که پاندولفی اشاره میکند« ،دیدگاه او دربارهی
قلمرو با دستهبندیهای خطرناک و متکبرانهی برخی از طرفداران مسئلهی جنوب متفاوت بود ،و او مراقب بود که خود
را از ذاتگرایی آنها منفک سازد .چنین جبرهای جغرافیایی  ...فقط به مواضع اقتدارگرایانه و امپریالیستی شمال [ایتالیا]
مشروعیت بخشید .در عوض ،قلمرومندیْ یک محیط سیاسی بود؛ اشارهای بود به یک مکان پیرامونی که تحت سلطهی
امپراتوری و راهبرد مرکز قرار داشت ).(Pandolfi 1998: 286
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عوض او با فضا همانند تاریخ برخورد میکرد ،یعنی از نظر رابطهمندی .برای نمونه ،نگرش
وی به دستورزبان تاریخی (زبانشناسی) قیاسی بود ،با این استدالل که «واقعیت زبانی،
1

مانند هر واقعیت تاریخی دیگر ،نمیتواند مرزهای ملی کامالً مشخصی داشته باشد ».این
مسئله در کاوش او در کاربردهای زبانیِ محلی و خاصگراییها (،)particularisms
تمایالت به وحدت ارضی و چندپارگی ،و تأثیرات خارجی بر زبانهای ملی بازتاب یافته
است .او نتیجه میگیرد «که تاریخ همیشه "تاریخ جهانی" است و تاریخهای خاص فقط
در چارچوب تاریخ جهان وجود دارند 2».این مسئله بهطور مستقیم با این دیدگاه او قابل
قیاس است که دولتهای ملی «مخزنهای قدرتِ» بسته نیستند بلکه باید از نظر
برهمکنشهای بغرنجشان با دولتها و نیروهای سیاسی در مقیاسهای دیگر مورد بررسی
قرار گیرند .در واقع او افقهای زمانی و مکانی را در شکل بدویِ «ماتریالیسم تاریخی
جغرافیایی» ترکیب میکند3.
مقیاس شامل سلسلهمراتب تودرتو (و گاه نهچندان تودرتو) از فضاهای کرانمند با
اندازههای مختلف و ناهمسان است؛ برای نمونه محلی ،منطقهای ،ملی ،قارهای و جهانی.
مقیاس معموالً محصول پیکارهای اجتماعی برای [کسب] قدرت و کنترل است .گرامشی
به نسبت مسائل مربوط به مقیاس ،سلسلهمراتب مقیاسیِ قدرت اقتصادی ،سیاسی ،فکری
و اخالقی و تجلیهای سرزمینی و ناسرزمینیشان بسیار حساس بود .او یک «ناسیونالیست
روششناختی» 4نبود که مقیاس ملی را بدیهی بینگارد بلکه هر مقیاس خاصی را معموالً
از حیث رابطهاش با مقیاسهای دیگر تجزیهوتحلیل میکرد .بدین ترتیب او روابط هژمونی
و سلطه را در سطح محلی (برای نمونه ،تسلط بلوک شهری پاریس بر دیگر شهرهای
فرانسه) ،منطقهای (مثالً تسلط پیهمونتها بر یگانهسازی ناقص و ناکامل ایتالیا یا
استراتژی گیولیتی انقالب پاسیو مبتنی بر اتحاد میان بلوک شهری غالب شمال و بلوک
Gramsci 1985: 181, Q29§2.
Gramsci 1985: 181, Q29§2; cf. Gramsci 1971: 182, Q13§17.

1
2

 3مقایسه کنید با .Harvey 1982
Methodological Nationalist.
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روستایی جنوب) ،ملی (برای مثال ،نفوذ بورژوازی فرانسه بهعنوان طبقهی پیشتاز و مسلط
در سراسر قاره) ،فراآتالنتیک (مانند آمریکاییگرایی و فوردیسم) و نیمکرهای (مثالً
جابهجایی احتمالی استیالی اقتصادی و سیاسی از آمریکا به آسیا) را مورد کنکاش قرار
میداد .اصول کلی روششناختیِ مورد بحث در اینجا در چند حوزه مشهود است :در
پافشاری وی بر تشریح پیوند ارگانیک بین نیروهای داخلی و بینالمللی در ملتسازی
ایتالیا بهعنوان مشکل «همپایگی و وابستگی» 1،و در تحلیلهای فضایی و تاریخیاش از
توسعه ،تثبیت و بحرانهای بلوکهای تاریخی منسجمی که از طریق پیوندهای متقابل
بین زیربنا و روبنا پدید آمدهاند.
سرانجام ،گرامشی از تصدیق قطعی اینکه یک «سلسلهمراتب تودرتو»ی ساده از
مقیاسها ،از مقیاس محلی تا مقیاس جهانی ،با مجموعههای متمایز از روابط اقتصادی،
سیاسی و اجتماعیای که در هر مقیاس وجود دارد ،دوری میجست .او بهویژه به
روشهایی توجه میکرد که در آنْ سلسلهمراتب درهمتنیدهی مقیاس بهعنوان منبع
بیثباتی اقتصادی ،سیاسی و اجتماعیـاقتصادی عمل میکردند .برای نمونه اینرا میتوان
در این یادداشت او مشاهده کرد:
در دورهی پس از  ،1870با گسترش استعماری اروپا ،همهی این عناصر تغییر
میکنند :روابط سازمانیِ داخلی و بینالمللی دولت پیچیدهتر و حجیمتر
میشود ،و فرمول چهلوهشتم «انقالب مداوم» به واسطهی فرمول «هژمونی
مدنی» ،در علوم سیاسی گسترش یافته و فراتر رفته است2.
موضوعی حیاتی در تحلیل مقیاس ،تسلط نسبی مقیاسهای مختلف حیات اقتصادی،
سیاسی ،فکری و اخالقی است .تسلط بر مقیاس «قدرتی است که سازمانها را در
مقیاسهای فضاییِ معین قادر میسازد [قدرت خود را] بر سازمانهای دیگر در

Gramsci 1985: 199, Q21§1.
Gramsci 1971: 243, Q13§7.

1
2
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مقیاسهای برتر یا پستتر اعمال کنند[ 1».این امر] میتواند از رابطهی کلی میان
مقیاسهای مختلف و ناهمسان بهعنوان عرصههای گزینشی استراتژیکِ قدرت و سلطه
و/یا از ویژگیها ،مشخصات ،ظرفیتها و فعالیتهای سازمانهایی که در مقیاسهای
گوناگون واقع شدهاند ناشی شود .یک یا چند مقیاس میتوانند به واسطهی نقشآفرینیِ
غالب در تقسیم مقیاسیِ کار در درون و در سراسر حوزههای متعدد کارکردهای اجتماعی،
اهمیت اجتماعیـسیاسی خاصی پیدا کنند .مقیاسهای گرهای به نوبهی خود عموماً
ناغالباند ،اما با این همه بهمثابهی جایگاه اصلی برای ارائهی فعالیتهای خاص در یک
نظم یا ماتریس مکانیـزمانی معین عمل میکنند 2.سرانجام ،مقیاسهای تابعْ یا
حاشیهایاند و یا پیرامونی ،منتها میتوانند به محلهای مقاومت نیز بدل شوند.
گرامشی بهطور ضمنی با این تمایزات در تحلیل الگوهای تاریخی و معاصرِ سلطه وارد
عمل میشود .برای نمونه ،او را میتوان با این استدالل دریافت که در [فرایند] دولتسازی
و ملتسازی ایتالیا ،سطح ملی گرهای بود تا غالب .زیرا او در شرایط/اقترانی میزیست که
برههی ایتالیاییها در حال ساختهشدن ،ایتالیاییها را باید بسازیم 3بود ،و نمیتوانست
تقدم مقیاس ملی را ـ بهویژه از حیث سیاسی ـ که به نظر میرسید قدرتهای مسلط در
اروپای قارهای یعنی فرانسه و آلمان را مشخص میکرد ،فرض گرفته باشد .و استدالل
میکرد که ایتالیا در داخل [بهشکلی] ضعیف و بیبنیه یکپارچه شده است ،مقیاس ملی
هنوز بر مقیاسهای محلی و منطقهای چیره نشده است ،و این مسئله هم برای تکمیل
انقالب بورژوایی و هم برای استراتژی کمونیستی انقالبی مشکلآفرینی کرد .گرامشی
همچنین بسیار هوشمندانه از ضعف بینالمللیِ دولت ایتالیا و تأثیر عوامل خارجی بر
توسعهی آن آگاه بود .از سوی دیگر ،او میدید که« :کاتولیسم ایتالیایی نهتنها بهعنوان
جانشین روح ملت و دولت ،که بهعنوان یک نهاد هژمونیک در سراسر جهان ،یک روح

1

Collinge 1999: 568.
Collinge 1999: 569.
3
Italia fatta, bisogna fare gli Italiani (Italy being made, we must make the Italians).
2
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امپریالیستی ،احساس میشد 1».و نیز تمایز بین مقیاسهای غالب و گرهای را قارهای ـ
برخالف مقیاس جهانی ـ تشخیص داد .بهعنوان نمونه ،در باب سیاست اروپا و جهان او
چنین نوشت:
این دو یک چیز همسان نیستند .در یک جنگ تنبهتن بین برلین و پاریس یا
بین پاریس و رم ،برنده ارباب جهان نیست .اروپا اهمیتاش را از دست داده و
سیاست جهانی بیشتر به لندن ،واشنگتن ،مسکو[ ،و] توکیو وابسته است تا به
قاره2.
و بهطور کلی وی به لزوم بررسیِ
روابط ارگانیک بین سیاست داخلی و خارجی یک دولت [اشاره کرد ].آیا این
سیاستهای داخلی است که سیاست خارجی را تعیین میکند یا برعکس؟ در
این مورد نیز تمیزدادن دو موضوع ضروریست[ :تمایز] بین قدرتهای بزرگ با
خودمختاری نسبی بینالمللی و سایر قدرتها؛ و نیز بین اشکال مختلف دولتها
(مثالً دولتی مانند ناپلئون سوم ظاهراً دو سیاست داشت :ارتجاعی در داخل و
لیبرال در خارج)3.
بهاختصار ،از نظر گرامشی ،نظم بینالمللی را نباید بر حسب برهمکنش مکانیکی بین
دولتـملتهای رسماً دارای حق حاکمیت بلکه بهمثابهی یک نظم بینالمللی انضمامی و
نوپدید ،بر اساس سلسلهمراتب غیررسمی حکومتها 4و سایر نیروهای بینالمللی (همچون
کاتولیسم) که با روابط پیچیده و درهمبافتهی داخلی و خارجی مشخص شدهاند ،مورد
1

Gramsci 1985: 220–221, Q17§8.
Gramsci 1995: 195, Q2§24.
3
Gramsci 1971: 264, Q8§141.
2

4

گرامشی امپریالیسم و رقابتهای امپریالیستی را در چارچوب سلسلهمراتبی از دولتهای سرمایهداری پیشرفته،
نیمهپیشرفته و سرمایهداری پیرامونی (به ترتیب مانند انگلستان و آلمان ،فرانسه و چکسلواکی و ایتالیا) مورد بررسی
قرار داد ).(Ghosh 2001: 3–4
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مطالعه قرار داد .بنابراین تجزیهوتحلیلهایش از پیکار برای [کسب] هژمونی ملی منحصر
به مقیاس ملی نبود بلکه مفصلبندی و در واقع تداخل متقابل مقیاسهای محلی،
منطقهای ،ملی و فراملی را از نزدیک مورد غور و بررسی قرار داد .وی دربارهی فرصتها
و محدودیتهای موجود برای نیروهای اجتماعی مختلف در تفکیک مقیاسها در سراسر
نظمهای متفاوت نهادی اظهارنظر کرده است ـ بهخصوص اختالل میان شکلگیری
فزایندهی بازار جهانی و تداوم بقای دولتهای ملی 1.او افقهای مقیاسی متفاوتِ کنش و
نفوذ مرتبط با چنین تفکیکهایی را مطرح کرد .مسلماً پرآوازهترین نمونهی آن
جهانوطنگرایی و سوگیری بیرونی روشنفکران سنتی در ایتالیا از امپراتوری رم تا
کلیسای کاتولیک معاصرِ مستقر در رم و اثرگذاری آنها بر سیاستورزی ایتالیا و اروپا
است .و چنانکه در مورد پیامدهای تفکیک و احتمالهای جهش مقیاسِ دستیابیپذیرِ
برخی از نیروهای اجتماعی ،اما نه برای برخی دیگر ،متذکر شد ،وی همچنین نیاز به
اشکال نوینی از مفصلبندیِ بینامقیاسی را برای بسیج نیروهای اجتماعیِ چندگانه در
پسِ پروژههای خاص و/یا ایجاد بلوکهای تاریخی جدید شناسایی و کالبدشکافی کرد.
این امر بهویژه در نظراتش پیرامون مسئلهی جنوب (بنگرید به زیر) و راهبردهای سیاسی
درخور برای قادرساختن اتحاد جماهیر شوروی در راستای شکستن انزوای ناشی از
سیاست «سوسیالیسم در یک کشور» استالین ،وضوح مییابد.
استداللها پیرامون مقیاسهای مختلفِ سازمان اقتصادی ،سیاسی ،فکری و فرهنگی
نیز در مرکز تحلیلهایش از شکلگیری هویت فردی و ایجاد ارادههای جمعی قرار داشت.
برای نمونه ،گرامشی با اشاره به اینکه [لوئیچی] پیراندلو 2خود را محلی ،ملی و اروپایی
میشناساند ،استدالل میکرد که او فقط توانست یک نویسندهی ایتالیایی و ملی شود
زیرا خود را شهرستانیزدایی ( )deprovincializedکرده و اروپایی شده بود 3.این
Gramsci 1995: 220, Q15§5.

1

2

لوئیچی پیراندلو نمایشنامهنویس و رماننویس مشهور ایتالیایی بود که در سال  1934برندهی جایزه نوبل ادبیات شد.
(م)
Gramsci 1985: 139, Q9§134; 141–142, Q14§15.

3
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مشاهده میتواند بازتابدهندهی افکار خود گرامشی در این مورد باشد که آیا او آلبانیایی،
ساردینیایی ،ایتالیایی و یا شاید یک انترناسیونالیست بوده که از نظرگاه محلی ،منطقهای
و ملی آغاز کرده است 1.بهطور کلیتر ،گرامشی قائل به تمایز بین کارکردهای اجتماعیِ
روشنفکران شمالی (صنعتی ،فنی) و جنوبی (روستایی ،ارگانیک) در بنانهادن انواع مختلف
هژمونی میشد 2.و همچنین شاهد این بود که نقش جهانوطنگرایی روشنفکران سنتیِ
ایتالیایی در تداوم فروپاشی ارضی شبهجزیره دخیل بوده است 3.و در مثال دیگری از
تفکیک مقیاسی ،وی خاطرنشان کرد که روشنفکران به دلیل گسستن از زندگی ملی،
ممکن است در برنهادن یک پروژهی خاص ملیـمردمی ناکام بمانند و به جای آن از
همتافتهای ملی دیگر بهره بگیرند یا فلسفهها و جهانبینیهای انتزاعی و جهانوطنی
عرضه دارند4.
گرامشی و مسئلهی جنوب
مسئلهی جنوب از بسیاری جهات بهعنوان یک معضل مرکزی در [فرآیند] دولتسازی
و ملتسازی ایتالیا مطرح شد .گرامشی این فرایندهای دوگانه را بر حسب «انقالب پاسیو»
تجزیهوتحلیل کرد که زمانی به وقوع پیوست که بورژوازی شمالی ایتالیا در پی دستیابی
به متحدساختن شبهجزیره در مواجهه با جمعیت ناهمگون و منقسم و تفاوتهای وسیع
منطقهای بود 5.نوشتههای سیاسی نخستین گرامشی« ،تزهای لیون» (در همنویسی با
تولیاتی) و مقالهی ناتمام او «درباره جنبههایی از مسئلهی جنوب»  ،1926خبر از
یکپارچگی سست اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی ایتالیا و فقدان تسلط بر مقیاس ملی
میدهند .اینها سه موضوع را مورد بحث قرار میدهند( :الف) وابستگی بغرنج و چندالیهی
اقتصادی و سیاسیِ مراکز ثانویهی انباشت به مرکز صنعتی و مالی شمال و تبعات آن برای
1

Gramsci 1994a: 267; 1994b: 86.
Gramsci 1971: 11–12, Q12§1; 93–94, Q19§26.
3
Gramsci 1971: 18–19, Q12§1.
4
Gramsci 1985: 118, Q15§20.
5
Davis 1979
2
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اتحادهای طبقاتی؛ (ب) پیچیدگیهای حاصل از شکلگیری طبقات ،ناهمسانیهای
منطقهای و اشکال متالشیشدهی حیات فکری و اخالقی که راه ژاکوبنی را برای اتحاد
ملی مسدود میکند؛ و (پ) مشکالتی که این امر برای نقش رهبری پرولتاریا ایجاد
میکند[ ،نیرویی] که «اقلیتی از جمعیت شاغل را تشکیل میدهد و از نظر جغرافیایی به
گونهای توزیع شده است که نمیتواند رهبری مبارزهی پیروزمندانه برای [دستیابی به]
قدرت را مفروض بگیرد مگر اینکه ازقبل معضل رابطهی خود با طبقهی دهقان را
ژرفنگرانه برطرف کرده باشد 1.بنابراین گرامشی و تولیاتی در تزهای لیون خود
مینویسند که:
صنعتگرایی که بخش اساسی سرمایهداری است ،در ایتالیا بسیار بیبنیه است.
امکانهایش برای توسعه ،هم به دلیل موقعیت جغرافیایی و هم به دلیل کمبود
مواد اولیه ،محدود است .از اینروست که در جذب اکثریت جمعیت ایتالیا
ناموفق خواهد بود (چهار میلیون کارگر صنعتی پهلو به پهلوی سهونیم میلیون
کارگر کشاورزی و چهار میلیون دهقان وجود دارند) .در مقابل صنعتگرایی،
این کشاورزی است که به طور طبیعی خود را بهعنوان پایهی اقتصاد کشور
عرضه میدارد .با این حال ،شرایط بسیار متنوع زمین ،و تفاوتهای حاصل از
آن در کشت و در نظامهای اجارهداری ،موجب تمایز باالیی در بین اقشار
روستایی با شیوع اقشار فقیر ،تا حد نزدیکتر شدناش به شرایط پرولتاریا و
بیشتر مستعد نفوذپذیری و پذیرش رهبریاش ،میشود .بین طبقات صنعتی
و کشاورزی ،خردهبورژوازی شهریِ نسبتاً گستردهای نهفته است که از اهمیت
بسیار باالیی برخوردار است .این بخش عمدتاً از صنعتگران ،مردان حرفهای و
کارمندان دولتی تشکیل شده است2.

Gramsci 1978: 316, cf. 233–234, 299
Gramsci 1978: 343
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گرامشی در مقالهاش دربارهی مسئلهی جنوب این موضوع را از نو مطرح میکند .او
مدعی است که ظرفیت پرولتاریای ایتالیا که یک طبقهی کمینه است و از حیث
جغرافیایی در شمال متمرکز است ،تبدیلشدناش به طبقهی پیشرو و مسلط منوط است
به قابلیتاش در ایجاد اتحادهای طبقاتی بهویژه بسیجکردن رضایت واقعی و حمایت فعالِِ
تودههای وسیع دهقانی 1.اما اضافه میکند که مسئلهی دهقانان از حیث تاریخی در ایتالیا
تعیین شده است؛ اینْ «مسئلهی دهقانی و ارضی به طور کلی» نیست .در ایتالیا ،مسئلهی
دهقانان ،بهواسطهی سنت خاص ایتالیایی ،و توسعهی خاص تاریخ ایتالیا ،دو شکل
معمولی و خاص به خود گرفته است :واتیکان و مسائل جنوبی2.
این استدالل ،تحلیلهای پیشین و دفترهای زنداناش همگی حاوی تحلیلی عمیق
فضاییشده ـ و نه [تحلیلی] نافضایی ـ از طبقات ،مقوالت اجتماعی و نیروهای سیاسی
است .گرامشی پنج نیروی مهم در ایتالیا را بر اساس رابطهی شهر و روستا شناسایی کرد:
« .1نیروی شهری شمالی؛  .2نیروی روستایی جنوب؛  .3نیروی روستایی شمالیـمرکزی.
 .4نیروی روستایی سیسیل[ .5 .و نیروی روستایی در] ساردینیا 3.بر اساس این ،او روابط
بیناشهری و بینامنطقهای را مبتنی بر قیاسکردن قطاری که لوکوموتیو آن نیروی شهری
شمالی باشد ،کاوش کرد .آنگاه سؤال کلیدی این است که چه نیروهای دیگری باید
توسط این لوکوموتیو بسیج شوند تا مسیری سریع و موفقیتآمیز بهسوی کمونیسم را
رقم بزنند .بر این مبنا ،او توصیه کرد که حزب کمونیست اتحاد هژمونیک پرولتاریا با
دهقانان و روشنفکرانِ خردهبورژوا را ترویج و آنها را قبل از حل نهاییِ درگیری
نظامیـسیاسی ،در یک جنگ موضعی رهبری میکند .این مهم اتحاد تدافعی بین
صنعتگران شمالی و زمینداران جنوبی را که از حمایت خردهبورژوازی روستایی و شهری
نیز بهرهمند بودند ،از بین میبرد.

1

1978: 79–82, 129–131, 347, 449–450.
Gramsci 1978: 443.
3
Gramsci 1971: 98, Q19§26.
2
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دیدگاه گرامشی دربارهی جغرافیای اقتصادی
تحلیلهای گرامشی از روابط اقتصادیْ هم فضاییاند و هم تاریخی .در واقع ،میتوان
گفت که آنها مکانیاند زیرا تاریخیاند؛ یا به بیانی بهتر ،ذاتاً مکانیـزمانیاند .او با رد
اقتصاد سیاسی کالسیک و مبتذل و نیز لیبرالیسم اقتصادی و مارکسیسم اکونومیستی،
بر موقعیت تاریخی وسیع و مشخصههای مکانیـزمانی خاصِ سازمان اقتصادی و قوانین
اقتصادی تأکید میکرد .به همین دلیل است که او مفهوم بازار تعیینشده ( mercato
( )determinatoاشکال مشخص سازماندهی و تنظیم روابط بازار با قوانین گرایش
همبستهشان) را جایگزین تحلیل اقتصادی فراتاریخی مبتنی بر کنشهای انسان اقتصادیِ
عقالنی کرد .بنابراین او توسعهی وابسته در ایتالیای جنوبی ( )Mezzogiornoو گرایش
عمومی به استعمار داخلی در ایتالیا؛ کنش متقابل میان مکانها و فضاهای اقتصادی
مختلف و ناهمسان ،اعم از تغییرات جغرافیایی در روابط بین شهر و روستا و اینکه چگونه
دستههای مختلف بنا داشتند این رابطه را بازسازی کنند؛ 1و همپیوستگی ،مفصلبندی و
تنشهای واقعی یا بالقوه بین اقتصادهای محلی ،منطقهای ،ملی ،بینالمللی و فراملی را
واکاوی کرد .وی به خوبی با تقسیم فضایی کار ،مسائل ادغام افتراقی اقتصادهای روستایی،
شهری و منطقهای ،هم در یک قلمرو ملی و هم در رابطه با بازارهای خارجی ،اهمیت
مقیاس در یک بازار جهانیِ درحالظهور و کشمکش میان مکان و فضا همآهنگ بود .و از
حیث نظری و عملی ،به روابط طبقاتی که از جایگیری ،فضاسازی و مقیاسبندی سازمان
اقتصادی پیروی میکند توجه ویژهای داشت .به طور خالصه ،چنانکه مورِرا ،مفسر تیزبین
«تاریخگرایی مطلق» گرامشی ،استدالل میکند« :گرامشی نهتنها جامعهشناسی را به
خاطر منتزعکردن از شرایط زمانی بلکه [به خاطر انتزاعاش] از فضا نیز رد کرد .یعنی از
شرایط جغرافیاییِ فرایندهای اجتماعی».

2

Gramsci 1971: 90–102, Q19§26.
Morera 1990: 89.
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گرامشی با عطف به روابط اقتصادی بینالمللی ،لیبرالیسم را به این دلیل که
دولتـملت را بهعنوان افق سیاستگذاری اقتصادی خود لحاظ میکند و فرضاش بر آن
است که اقتصاد جهانی میتواند با خیال راحت به قوانین تنظیمکنندهی بازار سپرده شود،
به نقد کشید 1.در همین زمینه ،او استدالل کرد که لِسِه فِر و لِسِه پاسه نمیتوانند از
کشاورزی نشأت گرفته باشند بلکه فقط در تجارت و صنعت قوی ریشه دارند ـ اظهار
میکند که راهبردها و سیاستهای متعدد اقتصادی و سیاسی بر روابط خاصی با مکان و
فضا بنا شدهاند .وی همچنین به تضاد فزاینده بین جهانوطنگرایی در بازار جهانی و
ملیگراییِ حیات سیاسی اشاره میکند ـ امری که به ادعای وی ،بایستی آغازگاهی برای
هر حرکتی بهسوی انترناسیونالیسم در جنبش سوسیالیستی انقالبی میبود 2.گرامشی به
پویایی توسعهی ناموزون و مرکب در سرمایهداری جهانیِ درحالپدیدارشدن عالقهمند
بود .یادداشتهای او در مورد آمریکاییگرایی و فوردیسم کاوشی است در اینکه چگونه
مرکز دینامیسم اقتصادی از اروپای قدیم به ایاالت متحده در حال جابهجایی بود و اروپا
را به سازگاری [با آن] بر میانگیخت .او در اینجا دیدگاه محدودنگرانهی به لحاظ
اقتصادی جبرگرایانه از پیشرفت اقتصادی آمریکا اتخاذ نکرد ـ چه رسد به یک جبرگرایی
تکنولوژیکِ سادهانگارانه .در عوض ،او شرایط خاص تاریخی و مادیای را واکاوی کرد که
یک پارادایم فنیـاقتصادی جدید را قادر ساخته بود در آنجا توسعه یابد ،ازجمله استقرار
یک اقتصاد برنامهریزیشده ( )economia programmaticaدر سطح شرکت ،شهرک
صنعتی و جامعهی پهناورتر .آنچه مانع انتشار آن به اروپا شد ،تبارمندی و اهمیت
فوردیسم بهعنوان رژیم انباشت ،شیوهی تنظیم و روش زندگی بود ،زیرا این امر مستلزم
فراروی از صادرات ابزار فنی تولید و یک تقسیم فنی کار بود .با وجود این ،به میزانی هم
که [فوردیسم] به اروپا گسترش یافت ،هژمونی امپریالیسم آمریکا را نیز تسهیل کرد.
بر خالف کمینترن ،گرامشی بر تغییر مرکز ثقل اقتصادی از اروپا به ایاالت متحده که
اقتصاد سازمانیافتهتری را توسعه داده بود ،اصرار میورزید .اگر کارگران میتوانستند در
Vacca 1999: 160.
Gramsci 1995: 220, Q15§5.
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اتخاذ این الگو پیشقدم شوند ،میتوانست مبنایی برای طبقهی کارگر جهت هدایت
توسعهی تاریخی جهان شود 1.اما او همچنین پیشگویانه این پرسش را مطرح کرد که آیا
ممکن است مرکز ثقل [اقتصادی] مجدداً جابهجا شود ،این بار از اقیانوس اطلس به
اقیانوس آرام.
بزرگترین تودهی جمعیت جهان در اقیانوسیه ساکناند .اگر چین و هند قرار
باشد به کشورهای مدرن با حجم عظیمی از تولیدات صنعتی تبدیل شوند،
برآیند جداشدنشان از وابستگی به اروپا در حقیقت تعادل فعلی را برهم میزند:
دگرگونی قارهی آمریکا ،تغییر در محور [روش] زندگی آمریکایی از اقیانوس
اطلس به سواحل اقیانوس آرام و غیره2.
دیدگاه گرامشی دربارهی قلمرومندی و قدرت دولتی
گرامشی قلمرو ملی بهسان پایهی ازپیشدادهشده یا ازپیشمقدرشدهی دولتسازی را
طبیعی یا بتوارهانگارانه فرض نکرد ـ و در واقع با توجه به دشواریهای تاریخیِ ملتسازی
که او تشخیص داد و نیز برای غلبه بر آن پیکار کرد ،نمیتوانست چنین فرضی را بنا
بگیرد .قلمرومندسازیِ قدرت سیاسی اولین گام مهم مادی در تشکیل دولت ملی و
ملتسازی است 3.پس عجیب نیست که گرامشی به مطالعهی دشواریهای گذار از
کمونهای قرون وسطایی به حکومت مطلقه و از آنجا به یک دولت لیبرالدمکراتیک
بورژوازی (مثالً ایتالیا در مقابل هلند) ،و نیاز به فراروی از مرحلهی اقتصادیـشرکتیِ
روابط شهری قرون وسطایی با چندپارگی سیاسیشان ،پرداخت .بنابراین او یادآور شد که
نقص اصلی تاریخ پیشین ایتالیا نه ستم طبقاتی ،که عدم شکلگیری طبقات تعریفشده
1

Vacca 1999: 9; Baratta 1997
Gramsci 1995: 196, Q5§8
 3گرامشی اشاره میکند که چگونه رودولف کیلن ،جامعه شناس سوئدی ،در پی «برساختن علم دولت و سیاست بر
مبنایی جدید بود و آغازگاه خود را واحد قلمرویی بهعنوان [واحدی] بهلحاظ سیاسی سازمانیافته (توسعهی علوم
جغرافیایی ـ جغرافیای فیزیکی ،جغرافیای انسانشناسی ،ژئوپلیتیک) و تودهی انسانهایی که در جامعه در آن قلمرو
زندگی میکنند (ژئوپلیتیک و دموپولیتیک) قرار میداد(Gramsci 1995: 325, Q23§25) ».
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و قطعی بود ،نظر به این واقعیت که «در ایتالیا وحدت سیاسی ،سرزمینی و ملی از سنت
ناچیزی برخوردار است (یا شاید اصالً سنتی در میان نبوده است)» 1.گرامشی همچنین
بر این واقعیت واقف بود که وحدت سرزمینی بهخودیخود وحدت سیاسی را تضمین
نمیکند .این مهم در تقابل وی بین [ژان] بودن و ماکیاولی پدیدار میشود:
بودن پایههای علوم سیاسی در فرانسه را بر زمینی میگذارد که بسیار
پیشرفتهتر و پیچیدهتر از آنچه ایتالیا به ماکیاولی ارائه کرد ،است .از نظر بودن،
مسئله بنیاننهادن دولتِ به لحاظ قلمروی متحد (ملی) ـ یعنی بازگشت به
زمان لوئی یازدهم ـ نیست بلکه مسئله ایجاد تعادل بین نیروهای اجتماعی
متضاد در درون همین دولت قوی و تماماً-استقراریافته است .بودن به لحظهی
رضایت عالقه دارد نه به لحظهی زور2.
تأمین وحدت سیاسی همچنین مستلزم یکپارچگی نهادیِ دولت بهواسطهی اشکال
دولتی مناسب ،برنشاندن آن در همادی/مجموعهی وسیعترِ روابط اجتماعی و ظرفیتاش
برای نقشآفرینی در کنش نسبتاً واحد به میانجی پروژههای اختصاصی دولتی و
ملیـمردمی است .با عطف به نشانههای پروژهی ناکام اتحاد ملی در ایتالیا ،وی مرتباً از
واتیکان و مسائل جنوب و انقالب پاسیو که تحت سلطهی پیهمونت و حزب میانهرو به
وقوع پیوست ،یاد میکرد .و در یکی از پرآوازهترین مقایسههایش در نظریهی دولت ،بر
این باور است که:
دولت در شرق همه چیز بود ،جامعهی مدنی کهن و ژالتینی بود؛ در غرب،
رابطهای ویژه بین دولت و جامعهی مدنی وجود داشت و زمانیکه دولت به لرزه
افتاد ،به یکباره ساختار مستحکم جامعهی مدنی پدیدار شد3.

Gramsci 1971: 274, Q3§46.
Gramsci 1971: 142, Q13§13.
Gramsci 1971: 238, Q7§16.
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این رهیافت مسائل مهمی را در مورد انقالب پاسیو ،هژمونی و بلوک تاریخی مطرح
کرد .گرامشی نمونههای فراوان دیگری از دشواریها در سازوکارهایی که ـ و به میانجی
آنها ـ وحدت سیاسی ایجاد میشود و تنوعپذیریِ انبوهی در اشکال آن را شناسایی
میکند ـ گسترهای از اجبار محض به میانجی زور ،تقلب ،فساد و انقالب پاسیو تا هژمونی
فراگیر .وی این موضوع را اساساً بهعنوان یک مسئلهی فنیِ مدیریت عمومی ،اصالحات
سیاسی دستگاه دولتی یا طراحی قانون اساسی نمیدید .درعوض[ ،این مسئله را] عمیقاً
با پایگاههای اجتماعی دولت به لحاظ طبقاتی ،مذهبیـسکوالر و سرزمینی و [نیز] با
مفصلبندی همبسته بین جامعهی سیاسی و مدنی برای تشکیل دولت در معنای
یکپارچهی آن مرتبط میدانست .این [رویکرد] در واژگان مفهومیِ پرمایهای که او برای
تجزیهوتحلیل روابط طبقاتی و لحظههای مختلف در توازن نیروها از حیث اقتصادی،
سیاسی ،نظامی ،فکری و اخالقی برنهاده بود ،بازتاب یافته است .برای اهداف کنونی ،آنچه
اهمیت ویژه دارد ،در نظر گرفتن میزان توجه گرامشی به خاستگاههای محلی ،منطقهای
و شهریـروستایی و [نیز] سوگیریهای جهانیـملیِ روشنفکران ،کارگزاران ،بوروکراتها،
سربازان ،روحانیون و غیره است 1.زیرا دولت فراتر از اینکه ابزاری خنثی با ظرفیتهای
گسترده باشد ،میبایست به لحاظ نظری تحلیل میشد و به لحاظ سیاسی در ارتباط با
تعبیهی آن در مجموعهی وسیعترِ مناسبات اجتماعی با تمام ویژگیهای
مکانیـزمانیشان مورد غور و بررسی قرار میگرفت .این هم به نوبهی خود بر فضامندی
و تاریخمندی دولت بهعنوان یک رابطهی اجتماعی داللت دارد.
نقیصهی اصلی روشنفکران ایتالیایی این نبود که آنها یک «هژمونی فرهنگی»
قدرتمند و انعطافپذیر شکل دادند بلکه از آنجا که آنها جهانوطنی بودند و
نه ملی ،هیچ هژمونی اصیلی هرگز تحقق نیافته بود .نظیر هژمونی دولتیِ
ساختگی یا منحرفشدهی پیدمونت ،سنت فرهنگی الهامگرفته از
1

Gramsci 1971: 79, Q19§24; 203–204, Q13§29; 214–217, Q13§23; Gramsci 1995: 12,
Q1§52.
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اومانیستهای رنسانس تنها میتوانست شکل ضعیف و گریز از مرکزِ هژمونی
را ارائه دهد ،چرا که ملی نبود1.
گرامشی و روابط بینالمللی
با اینکه گرامشی از ناکامی دولتـملت ایتالیا در مقایسه با پروژهی موفق دولتسازی
ژاکوبنی فرانسه متأثر شد[ ،اما] تصدیق میکند که حتی بهسرانجامرسیدن این نیز دههها
طول کشید و دولتـملتهای معاصر در یک زمینهی بینالمللی بسیار متغیر و عمیقاً
مناقشهبرانگیز بنا نهاده شدند .بهعنوان مثال ،او توصیه میکند که درحالیکه [پیمان]
ورسای مجوزهای دولتـملتها را مجددا برقرار کرد ،پروژهی انقالب جهانی بلشویکی
جامعهای محتمل از ملتها را هدف خود قرار داده است .پس از ورسای ،ملت ،اگر زمانی
به کمال رسیده بود ،دیگر نمیتوانست افق غالب حیات دولتی باقی بماند .بنابراین اهمیت
مبرمی دارد که تحلیل کنیم چگونه موازنهی درونی نیروها را نیروهای بینالمللی و
موقعیت ژئوپلیتیکی یک کشور رقم میزند و ارزیابی کنیم که آیا و چگونه موازنهی اخیر
[یا موازنهی موقعیت ژئوپلیتیکی] ،با تقویت یا درهمشکستن جنبشهای مترقی و انقالبیْ
نیروهای داخلی را تعدیل میکند 2.از اینرو تلقیاش این بود که «ضروری است این
واقعیت را در نظر بگیریم که روابط بینالمللی با این مناسبات داخلی دولتـملتها
درهمتنیده میشوند و ترکیبهای نوین ،یگانه و به لحاظ تاریخی مشخص را پدید
میآورند» 3.او همچنین خاطرنشان کرد که کسب هژمونی بینالمللی تا حدی یک رابطهی
تعلیماتی است که بر همتافتهای تمدنهای ملی و قارهای اثرگذار است 4.این [رهیافت]
نه تنها در مورد آمریکاییگرایی و فوردیسم بلکه در مورد نقش جنبش بینالمللی
کمونیستی و نقشآفرینی آن در فعالیتهای جبههی متحد نیز اتخاذ شد.

1

Ghosh 2001: 36.
Gramsci 1971: 116, Q10II§61.
3
Gramsci 1971: 182, Q13§17.
4
Gramsci 1971: 350, Q10II§44; cf. Gramsci 1995: 207–208, Q3§5.
2
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گرامشی هنگام کاوش در ابعاد بینالمللیِ روابط اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعیـفرهنگی ،این را فرض نمیگیرد که واحدهای اساسی روابط بینالمللی متشکل
از اقتصادهای ملی ،دولتهای ملی یا جوامع مدنیِ برساختهی سطح ملی بودند .در عوض،
او پیامدهای متقابل سازمان اقتصادی و سیاسی ،پیشانگارههای اجتماعی و فرهنگیشان
و پسامد تفکیک مقیاسهای غالبِ حیات اقتصادی ،سیاسی ،فکری و اخالقی را بررسی
میکرد .این باعث شد که او نسبت به پیچیدگیهای روابط بینامقیاسی حساس باشد و
1

هرگز تصورش این نبود که آنها در یک سلسلهمراتب تودرتوی ساده سامان پذیرفتهاند.
رهیافت گرامشی به روابط بینالمللی هرگز به شکل نظاممند ارائه نشد .اما با وجود
این ،ارزش این را دارد برخی از پیامدهایش را ترسیم کنیم ،به این دلیل که تمایل بسیار
وسیع به تالش برای بازسازی آن بر اساس تعمیم سادهی استداللهایش از یک مقیاس
ملیِ فرضی به مقیاس فراآتالنتیک یا فراملیِ وسیعتر داشت .اما «بازمقیاسگذاریِ»
سادهشدهی مفاهیمی نظیر انقالب پاسیو ،بلوک تاریخی ،هژمونی ،بلوک قدرت و غیره،
نمیتواند پیچیدگیهای درگیرشدنِ گرامشی با مسائل مکان ،فضا و مقیاس را بهتصویر
بکشد .فلسفهی پراکسیس و ماتریالیسم بومیاش ( 2،)vernacular materialismوی را
نسبت به ساخت اجتماعیِ روابط اجتماعی ،نهادها و هویتها ،ازجمله ابعاد بینالمللیشان،
بسیار حساس کرد .در واقع ،او با دقت بر ساخت اجتماعی مقوالتی همچون «شمال ـ
جنوب» و «شرق» و «غرب» ،بازتابشان در دیدگاه طبقات فرهیختهی اروپایی ،بازنمایی
ایدئولوژیک تفاوتهای میان تمدنها ،و اهمیت مادیشان در زندگی عملی تأکید
میکرد 3.این نیز بدان معنا بود که او به پیکارهای مادی و فکری برای بازسازی مکان،
1

گرامشی مینویسد که «یک ایدئولوژی خاص ،بهعنوان نمونه ،که در یک کشور بسیار پیشرفته متولد شده است ،در
کشورهای کمتر توسعهیافته تکثیر میشود ،برهمکنشهای [نیروهای] محلی بر ترکیبهای آن تأثیر میگذارد .این
روابط میان نیروهای بینالمللی و نیروهای ملی ،بهدلیل وجود شرایط چندین بخش قلمروی از حیث ساختاری متنوع،
با روابط متنوع قدرت در همهی سطوح ،درون هر کشور پیچیدهتر میشود» ). (Gramsci 1971: 182, Q13§17
Ives 2004.
Gramsci 1971: 447, Q11§20.
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فضا و مقیاس در واکنش به بحران لیبرالیسم ،توسعهی وابسته و استعمار داخلی در ایتالیا،
و به بحرانهای مشابه در نظم بینالملل با رقابتهای امپریالیستی و برخورد میان
سرمایهداری و سوسیالیسم نوپا عالقمند بود.
یکم ،درحالیکه مارکس عمدتاً یک تحلیل انتزاعی ـ ساده از شیوهی تولید
سرمایهداری را پروراند ،گرامشی این را بدیهی پنداشت و بر شرایط/اقترانهای مشخص
در صورتبندیهای اجتماعی سرمایهداریِ درحالظهور و توسعهیافته در جهانی که توسط
امپریالیسم و انقالب بلشویکی شکل گرفته بود ،تمرکز کرد .دوم ،گرامشی تجزیهوتحلیل
خود از زیربنا و روبنا را با تحلیلهای سیاسی ملموس درهم آمیخت .این یک عنصر کلیدی
در مفهوم بلوک تاریخیاش و دغدغهی نظاممندش به نقش روشنفکران در میانجیگری
این روابط بود 1.این تحلیل از ژرفای مقیاس ملی آغاز شد و به فراسوی آن گسترش یافت
(برای نمونه ،تحلیلهای او از روشنفکران ایتالیایی ،آمریکاییگرایی و فوردیسم ،و عدم
موفقیت انقالب بلشویکی در اشاعه از «شرق» به «غرب») .سوم ،گرامشی در مخالفت با
اقتصادگرایی چه از حیث نظری و چه از حیث سیاسی ،نقش جامعهی سیاسی و مدنی را
در برساختن و بازتولید روابط اقتصادی در مقیاسهای متنوع تا [سطح] بینالمللی و مانند
آنرا نشان داد .چهارم ،گرامشی برخالف (نو)واقعگرایی در نظریهی متأخرترِ روابط
بینالمللی ،ملتـدولت را بهعنوان واحد یا مقیاس اصلیِ تحلیل بتوارانه نکرد .در واقع
کار او را میتوان بهعنوان تأملی ممتد در مورد «ناکامی دولت ایتالیا در برساختن خویش
بهعنوان یک دولت ملی دریافت ـ ناکامیای که پدیدارشدن پرزحمت یک ملت مدرن
ایتالیایی را که توازن نیروهای داخلی و بینالمللی مانع از آن شد ،بازتاب میدهد» 2.پنجم،
گرامشی در نوشتههایش در طول جنگ بزرگ [/جنگ اول جهانی بین سالهای 1914
تا  ]1918و پس از آن ،با رقابتهای بیناامپریالیستی و خصومت آشکار میان بلوک
سرمایهداری و اتحاد جماهیر شورویِ نوپا ،بهطور مشخص به دو موضوع عطف توجه نشان
داد( :الف) زمینهی بینالمللی و نیز ملی و منطقهایِ ناکامیابی جنبش طبقهی کارگر و
1

برای مثال نگاه کنید به Portelli 1972
Gramsci 1985: 199, Q21§1.
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عروج فاشیسم؛ و (ب) گسترشیافتن آمریکاییگرایی و فوردیسم بهعنوان مبنایی برای
مدرنسازی در ایتالیا و اروپا به طور کلی .و ششم ،او شدیداً به روابط بینالمللی عالقهمند
بود و برای درک بهتر پیامدهای سیاسیِ موازنهی قدرتِ نیروهای بینالمللی ،در حوزهی
ژئوپلیتیک و دموپولیتیک( 1که اکنون بیوپلیتیک [یا زیستسیاست] نامیده میشود) به
مطالعه پرداخت .در این بافتار ،و برخالف ناسیونالیسم روششناختی 2که هنوز بر
اندیشههای زیادی در حوزهی روابط بینالمللی اثرگذار است ،گرامشی قائل به تمایز
سفتوسختی بین [سطوح] ملی و بینالمللی نشد ،بلکه مسائل مربوط به مفصلبندیِ
بینامقیاسی و تأثیر متقابل را به شیوهای بغرنجتر و دیالکتیکی واکاوی کرد.
آیا روابط بینالمللی مقدم بر روابط اجتماعی بنیادین است یا (به لحاظ منطقی)
از آن پیروی میکند؟ در این شکلی نیست که از آن پیروی میکنند .هرگونه
نوآوری ارگانیک در ساختار اجتماعی ،از طریق بیان فنیـنظامیاش ،روابط
مطلق و نسبی را به لحاظ ارگانیک در عرصهی بینالمللی نیز اصالح میکند.
حتی موقعیت جغرافیاییِ یک دولت ملی مقدم بر تغییرات ساختاری نیست،
بلکه (به لحاظ منطقی) تابعِ تغییرات ساختاری است ،هرچند که تا حدود
معینی متقابالً بر آنها اثرگذار است (دقیقاً در همان حدی که روبناها بر زیربنا،
سیاست بر اقتصاد و غیره اثرگذار است) .با این حال روابط بینالمللی هم
منفعالنه و هم فعاالنه بر روابط سیاسی (هژمونی میان طرفین) تأثیر میگذارد3.
گرامشی در تحلیل خود از همپیوندی میان اتحادهای طبقاتی داخلی و سیاست
اقتصادی خارجی ،پیوندهای بین راهبرد اقتصادی ،سیاسی و بینالمللی را وارسی میکند.
طبقهی حاکم ایتالیا میبایست بین دموکراسی روستاییِ مبتنی بر «اتحاد با دهقانان
جنوبی ،سیاست تجارت آزاد ،حقرأی همگانی ،تمرکززدایی اداری و قیمت پایین برای
محصوالت صنعتی»؛ یا «یک بلوک صنعتی سرمایهداری/کارگری ،بدون حقرأی همگانی،
1

دموپلیتیک :مطالعهی ساخت جمعیت و انگیزههای پویایی که از مردم به دولت منتقل میشود( .م)
The Methodological Nationalism.
Gramsci 1971: 176, Q13§2.
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با موانع تعرفهای ،با حفظ یک دولت بهشدت متمرکز (بیان سلطهی بورژوازی بر دهقانان،
بهویژه در جنوب و جزایر) ،و با یک سیاست اصالحطلبانه در مورد دستمزدها و آزادیهای
اتحادیههای کارگری» یکی را انتخاب کند 1.همانگونه که گرامشی بالفاصله اضافه کرد،
تصادفی نبود که طبقهی حاکم راهحل دوم را برگزید.
نتیجهگیری
گرامشی نه تنها بر خودویژگی تاریخیِ همهی مناسبات اجتماعی تأکید کرد بلکه با
صراحت کمتری با موقعیت متمایزشان در مکان ،فضا و مقیاس نیز همآهنگ بود.
بنابراین تقریباً همهی مفاهیم اساسی او نسبت به مسائل مکان ،فضا و مقیاس و نیز نسبت
به مسائل دورهبندی ،ساختارهای تاریخی ،اقترانهای خاص و پویاییهای اجتماعی
شامهی حساسی دارند .خواه روابط تولیدی ،بازار تعیینشده ،تقابل بین پویایی
آمریکاییگرایی و فوردیسم و رکود نسبی اقتصادهای برنامهریزیشدهی اروپا و شوروی را
در نظر بگیریم ،خواه اشکال روابط طبقاتی (از حیث اقتصادی ،سیاسی ،فکری)،
قلمرومندیِ دولتسازی و نقاط قوت یا ضعف نسبی دولتهای خاص (که از نظر جامعهی
سیاسی و مدنی نیز در نظر گرفته میشود) ،خاستگاههای فضایی روشنفکران و
کارکردهای متفاوتشان در سازمان اقتصادی ،سیاسی و اخالقی ،و خواه ماهیت اتحادهای
سیاسی ،اشکال مناسب راهبرد اقتصادیـشرکتی ،سیاسی و نظامی [را در نگر آوریم]،
گرامشی [نسبت به همهی این مسائل] به همان اندازهای که بهعنوان یک اندیشمند
تاریخگرا [شناخته میشود] ،بهعنوان یک اندیشمند فضاگرا نیز ظاهر میشود .افزون بر
این ،تحلیل گرامشی از استراتژی به طور عینی و نیز از نظر استعاری نسبت به زمانمندی
و مکانمندی [پدیدهها] توجه درخور داشت .گرامشی نه تنها بر درهمآمیختن
موقعیتهای زمانیِ متفاوت در اقترانها و موقعیتهای پیچیده و جستجوی منفذهای

Gramsci 1978: 449–450.
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بین اکنونِ وابستهـبهـمسیر 1و آیندههای ممکن تأکید میورزید بلکه استراتژی را ذاتاً
فضایی مینگریست .او همیشه از نیاز به بسیج در درون و در سراسر مکانها ،فضاها و
مقیاسهای خاص آگاه بود که هر یک دارای تعیینکنندگیِ متمایز و انتخابهای
استراتژیک خاص خود بودند .در هر دو مورد ،پای دگرگونی افقهای کنشِ مکانیـزمانی
و درهم بافتن زمانمندیها و مکانمندیهای مختلف در میان است .تنها در این زمینه
است که تصوراتش از جنگ موضعی و جنگ جبههای معنا پیدا میکنند .عالقهی گرامشی
به مکان ،فضا و مقیاس صرفاً آکادمیک نبود بلکه به تحلیل او از اقترانهای انقالبی مربوط
میشود .بدینسان او استدالل میکند که یک ارادهی جمعی باید «با درجهی الزم و کافی
برای دستیابی به کنشی هماهنگ و همهنگام در زمان و فضای جغرافیایی که رویداد
تاریخی در آن رخ میدهد »،شکل بگیرد 2.سخن کوتاه ،مالحظات گرامشی دربارهی
شکستهای سیاسی استراتژی چپ عالوه بر تاریخی بودن از نظر فضایی نیز همخوان بود.
منبع :نوشتار حاضر ترجمهای است از:
Bob Jessop (2005) Gramsci as a Spatial Theorist, Critical Review of
International Social and Political Philosophy, 8:4, 421-437,
https://doi.org/10.1080/13698230500204931
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طی دهه ی گذشته ،در برابر دیدگان ما یک جریان راست افراطیِ بعضاً «سکوالر»
در حال شکلگیری بوده است که بیتوجهی به آن پرتگاهی است که افتادن به ورطهی
آن پیآمدهای ناگواری خواهد داشت .رکن اصلی این جریان رویآوری به پندارگونهی
یک رنسانس «ایرانی» است که سودای احیای عظمت از دست رفتهی «عصر زرین
ایران» را در سر می پروراند .نظرورزان این جریان ،با روش غیرعلمی تاریخیگری خود،
عناصر منفردی از تاریخ ایران که با اهدافشان سازگاری دارند را تجزیه و تفکیک کرده
و از آن اجزای پراکنده ،یک کلیت تصنعی ساختمان میکنند.
چنانچه این اوهام صرفاً درون مخیلهی چند نظریهپرداز محبوس بود ،میشد با
بی اعتنایی از کنارش عبور کرد .واقعیت این است که به نظر میرسد دیدگاه آنها
دستکم در بین بخشی از طبقهی متوسط شهری جای پایی باز کرده است .پرسش
اساسی این است که شرایط کنونی جامعه چگونه است که زمینهی پذیرایی چنین
نظریههایی را بهوجود آورده است؟ پس باید تشخیص داد که بین ذهن نظرورز و ذهنیت
الیههای معینی از اجتماع ارتباطی هرچند غیرمستقیم برقرار است که سپس توسط
حواریون آن قدیسان به ارتباطی مستقیم تبدیل گشته و توسط کارگزاران حرفهای به
شعارهای بسیار ساده و عامهپسند سیاسی تکوین یافته و گاه اینجا و آنجا در حرکتهای
اعتراضی بر زبانها جاری میگردد.
پیآمدهای بالفصل چنین عارضهای را میتوان در تنشهای قومی در جامعهی
پیوسته ولی ناهمگون ایران دید که گسلهای موجود در بافت اجتماعی را تشدید
میکند و پیوستگی و همبستگی جنبشهای اجتماعی را به خطر میاندازد .آنچه از مغز
یک مُغ تراوش میکند ،در میان مریدانش به پراکندن تخم کینه و نفرت از «دیگری»،
از عرب ،از ترک و از افغان ،تبدیل میشود .اینگونه است که تمایز با «غیر» محور
تشابه ،هویتسازی و خود-فهمی کاذب میشود .رخدادهای اخیر در آذربایجان از پسِ
شورش تشنگان خوزستان ،جدالهای «پان-ایرانیسم» و «پان-ترکیسم» در فضای
عمومی ،بی ارتباط با بیانات موبدِ موبدان نیست .وقتی آن که خود در خانوادهای
ترکزبان زاده شده ،چون سیدجواد طباطبایی ،با توسل به «خردِ ایرانشهری» با تدریس
زبان ترکی مخالفت اکید میورزد« ،عقالنیت» خود را در تحقیر زبان ترکی و عدم
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قابلیت بسط درونی آن نمادین میکند ،تاجایی که به دیدهی او «کل منابع ادبی موجود
آذری را میتوان در دو ترم در دانشگاه برای پان ترکیستها تدریس کرد)!(».
همانطور که مالحظه شد ،ابتدا باید تاریخ را ازنو ابداع و بازنویسی کرد .سپس باید
از درون آن تاریخ جعلی یک «روح» ،یک عنصر جوهری ،استخراج کرد تا برای
«ایرانزمین» هویتی نوین ساخت و برطبق آن نه گذشته بلکه آینده و سرنوشت مردم
ایران را مهندسی کرد .این بینش برای پیشبرد مقاصد خود به یک «توده» نیازمند
است .بدون پایگاهی تودهای ،نمیتوان به یک «رستاخیز ملی» جامهی عمل پوشاند.
آن آیندهی استعالیی در انتظار ماست به شرطی که ما با شناخت گذشتهای افتخارآمیز،
خود را به وسیلهی تحقق آن تبدیل کنیم .آیا چنین «رستاخیزی» با رستاخیز آلمان و
ظهور فاشیسم شباهتی «عجیب» ندارد؟ به این میگویند مخالفت معکوس با
«غربزدگی» ،یعنی توسل به همان روشهای عقالنیت اروپامحور!
حضور دازاین هایدگری در پیکر «روح» ایرانی
پس آیا میتوان گفت این نظرورزان ،میتوانند پایهگذاران فاشیسم ایرانی باشند؟
آیا چنین گرایشهایی میتوانند جنبشهای اجتماعی در ایران را به چنان مسیری
هدایت کنند؟ آیا زمان رویارویی نقادانه با مبانی نظری آنها فرانرسیده است؟ آیا
ریشهیابی نظرات آنها در اندیشمندی چون مارتین هایدگر خالف واقع است؟
منظور از «مبانی نظری» این نیست که یک نظرورز لزوماً خود را بهطور مستقیم
پیرو هایدگر بنامد و یا حتی آثار او را خوانده باشد .مسألهی اساسی ،خروج از شرایط
بالفعل هستی و خلق یک کلیت تجریدی است که با اتکا به آن ،گذشته و آیندهی
مردمان یک کشور و یا کل جهان را قالبگیری کرد.
ازاینرو ،اگرچه میهنپرستان اینچنانی ما یکپارچه نیستند و بین آنها نزاعی درونی
در جریان است ،اساس اختالف آنها نه برسر احیای هویت ملی بلکه برسر ورود اسالم
به ایران و پیآمدهای آن است .چگونگی آشتی دادن تمدن باستانی ایران با اسالم ،و
ایجاد تعادل بین «منطقهی فراغ شرع» با شریعت است .به دیدهی آقای طباطبایی،
چنین تعادلی بین سدههای سوم تا ششم فراهم بود اما «جزمیت احکام شرعی» در
رابطهی انسان و خدا ،عرصهای برای تأمل انسانی باقی نگذاشت .مجذوبان طرفین
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مشاجره ،گهگاه در فضای فرهنگی به یکدیگر میتازند ولی بر سر رئوس «امر ملی ایران»
توافق نظر دارند .اشارهی نخستین به راست افراطیِ «بعضاً» سکوالر نیز به همین خاطر
بود – همایش وطنپرستانی با پیشینههایی متفاوت که زیر لوای «میثاق ملی» تخم
نفاق میپراکنند .پیشتر از سید جواد طباطبایی نام بردیم .اینک نام آشنای رضا داوری
اردکانی ،هایدگری کهنهکار ،را نیز باید به فهرست اضافه کرد.
چندی پیش ایشان در یک سخنرانی در نشست «تأمل درباره ایران» ،از آشنایی
دیرینهی خود با طباطبایی پردهبرداری کرده ،ابراز میکند سالهاست که «بنده احساس
نوعی پیوند روحی با ایشان کردم ...آقای طباطبایی فیلسوف سیاست است ».سپس خط
خود را پیاده می کند« :تنها قومی که بعد از یونان ،فلسفه را فرا گرفت ایران اسالمی بود
این در حالی است که سایر کشورهای اسالمی چنین توجهی به فلسفه نداشتند ».سپس
دوباره نان قرض داده و میافزاید «کاری که دکتر طباطبایی در طول این سالها کرد
این بود که به تاریخ سیاست ایران نور انداخت ».در البالی کلمات ایشان برتری عقالنیت
ایرانی نسبت به سایر اقوام منطقه کامالً پیداست .اما آنچه نامشهود است استنتاج از
آنچه «بود» ،تنها قومی که ...ایران اسالمی بود ،به مبنای نظری ،به روح و ذات ایرانیان
و از آنجا تبدیل کردنش به امری ازلی است.
اما ترجمهی این نوع برتریطلبی تلویحی در بین هواداران آنها نمادی کامالً صریح
مییابد و بدین وسیله با انواع و اقسام گرایشهای شوونیستی و نژادپرستانه آریایی،
پیوند میخورد .ازاینرو ،تارنماهای نئو-فاشیستها و پان-ایرانیستها با افتخار و با آب
وتاب سخنان آنها را بازنشر میکنند .بیگمان آقایان طباطبایی و اردکانی خود را مخالف
فاشیسم میپندارند .همانطور که اگر کسی در سال  ،1927یعنی زمان ظهور نازیسم و
نگارش «هستی و زمان» ،به هایدگر برچسب فاشیست میزد ،او شدیداً با آن مخالفت
میورزید .اما دیدگاههای او مبانی نظری حرکتی را که در آلمان در حال رشد بود
پایهگذاری کرده بود ،شک و شبههای در این نیست.
سالها پس از جنگ دوم جهانی ،وقتی خبرنگار اشپیگل ( )1966با هایدگر مؤخر
مصاحبه کرد ،او کماکان معتقد بود که در آن زمان ،جنبشی عظیم ،یک رستاخیز ملی،
در شرف وقوع بود اما به کجراه رفت! نکته همین جاست .مهم نیست که خود-فهمی
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یک هایدگر در یک دورهی تالطم اجتماعی چیست .مهم ،در درجهی نخست ،شرایط
عینی و ذهنی وضعیت تاریخی معینی است که اندیشهی او را شکل میدهد؛ و دوم،
پیآمد چنان اندیشه ای است که همچون سیالبی عظیم خودِ اندیشمند را نیز با خود
میبرد .اگر هایدگر جوهراندیش ،از مفهوم هستی ،از «دازاین» ،مقولهای فراتاریخی –
فرا انسانی آفرید که تاریخ خود را میپوید ،میهنپرستان ما نیز قایل به ذاتی هستند
که «روح» ایران را ساخته است.
نه انسان ،نه پراکسیس ،نه عقل او ،بلکه دازاین یا «روح ملی» است که هستی و
زمان را میسازد .مسئولیت مردم (فولک) قرابت با آن است و وظیفه اش همراهی با آن
چیزی است که در حال آمدن است .دازاین است که برای اهداف استعالیی خود ،انسان
را به خدمت میگیرد .شرط پیروزی رستاخیز آلمان ،یا رنسانس ایرانیت ،این است که
انسان و اندیشه اش ،خود را میانجی شناخت آن ذات متعالی کند .ماحصل این کنش،
این شناخت ،آفرینش چیزی نیست بلکه صرفاً کشف آنچه میشود است .دازاین است
که میآفریند .این ماییم که در خدمت «روح ایران» هستیم ،نه برعکس .اندیشهی ناب،
جوهر آن حقیقت را مکشوف میکند .پس پرسیدنی است ،این روح ،این دازاین ،این
هستی نامشهود ،چیست که اندیشیدن وظیفهی مکاشفهی آن را عهدهدار است؟
«نامهای درباره اومانیسم»
من به شما اطمینان میدهم که اگر دهها بار کتاب «هستی و زمان» را زیرورو کنید،
دستآخر هستنده ای به نام دازاین پیدا نخواهید کرد .حقیقت این است که این
موجودیت نامتعین صرفاً در اندیشهی استعالییِ هایدگر زیست میکند – اندیشهی ناب
اوست که دازاین را همچون یک چیزِ «درخود» خلق کرده است .ازاینرو نه قابل توضیح
است و نه شفافیتی دارد – یک مفهوم تاریک و پنهانی است ،نامفهوم است .بدین سان
اندیشمندی که به خیال خود کل فلسفه و تاریخ فلسفه را از «متافیزیک» پاکسازی
کرده است ،خالق ابرمتافیزیکی است که اصالت اندیشه را صرفاً در این میبیند که
دازاین و تاریخ آن را موضوع اندیشهی خود کرده باشد.
اوست که از آنچه نیست ،چیزی آفریده که قادر به رمزگشایی از معمایش نمیگردد.
ذهن هایدگر در درون پیلهای که تنیده است دوران میکند .لذا با طنابی که خود بافته
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است ،خویشتن را حلق آویز میکند .دست آخر ،با نفی فلسفه ،نیهیلیسم مدرن،
نیستگرایی ،را پایهگذاری میکند که هر ساحتی از فلسفه و کلیهی مقوالت فلسفی را
انکار کرده و به نفی سرشت اندیشه میانجامد چرا که نزد او ،اندیشه نه چیزی را خلق
میکند و نه بر چیزی تأثیر میگذارد« .اندیشه نه سوژهای دارد و نه ابژهای» ،علت
وجودی اندیشمند ،کشف حقیقتِ یک نابوده ،دازاین ،است و بس.
خودِ هایدگر ،پس از جنگ دوم جهانی ،در «نامهای درباره اومانیسم» ( )1947تالش
میکند مضامین «هستی و زمان» را – آنهم در یک شرایط تاریخی کامالً متفاوت –
تفسیر کند .او این نامه را در پاسخ به یک فیلسوف جوان فرانسوی ،ژان بوفره ،نگاشت
که از هایدگر جویای مفهوم و موضوعیت «انسان مداری» (اومانیسم) شده بود .در
اینجاست که هایدگر ادعا میکند که من را« ،هستی و زمان» را ،بد فهمیدهاند .خوب
به بیانات هایدگر توجه کنید .چکیده:
این انسان نیست که میآفریند .آفریننده ،دازاین است .اندیشیدن اجازه میدهد که
دازاین را جذب خود کند تا حقیقت آن را بر زبان جاری کند .این است «ذات کنش».
تاریخ ،تاریخِ دازاین است که کلیهی شرایط و موقعیتهای انسان را تعیین میکند.
دازاین «هست» .آنچه اندیشیدن را ممکن میسازد ،دازاین است .اندیشه به دازاین تعلق
دارد .دازاین قدرتی بالقوه است اما نه در ساحتی متافیزیکی در تقابل با بالفعل .دازاین
قدرت ساکتی است که بر اندیشه اِشراف دارد؛ بر اندیشه و انسان مقدم است .مفاهیمی
چون ،خاص و عام ،تئوری و پراکسیس ،سوژه و ابژه و امثال آنها ،برآمده از اندیشهی
متافیزیکی است چون از سلطهی سوبژکتیویته ناشی شده است .سلطهی سوبژکتیویته
(ی انسان) ،رابطهی زبان و واژهها را با دازاین مدفون میسازد و نهایتاً« ،ذات انسان را
به خطر میاندازد».
پس اگر انسان بخواهد خود را به دازاین نزدیک کند ،باید اجازه دهد دازاین بر او
تأثیر کند .فقط و فقط با میانجیگری دازاین است که خودِ انسان موضوع اندیشه
میشود .در غیر این صورت ،هر اومانیسمی یا بر بستری متافیزیکی استوار است یا خود
را بستر نوعی متافیزیک میکند .پس وجه مشخصهی تمام متافیزیکها این است که
اومانیستی هستند .بنابراین ،هر اومانیسمی ،متافیزیکی است چرا که نمیپرسد ذات
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انسان چگونه به دازاین تعلق دارد .انسان زمانی با ذات خود به تعامل میرسد که جذب
دازاین شده باشد.
بنابراین ،ذات انسان را نباید درفعلیت او جستجو کرد ،یا در اندام و پیکر زندهی او.
وقتی میپرسیم :انسان کیست یا انسان چیست؟ نباید آن را در شخص ،عینیت وجودی
او ،یا «حیوانی عقالنی» پیدا کنیم .انسان را باید در ورای او و ذهنیت او یافت .ازاینرو،
مقوالتی چون وجود و ذات ،پیشنهادههایی متافیزیکی هستند که اصل موضوع را
فراموش میکنند .آنچه مهم است نه تفکیک یا وحدت آندو بلکه سیر حرکت دازاین
است .کتاب «هستی و زمان» تدارکی بود برای آنچه در حال آمدن است .من در
آن کتاب گفته بودم ،وجود ،جوهر انسان است .اما حتی چنین تعبیری نیز
ناکافی است چرا که حضور آنچه خود را به ما عرضه کرد را تیره میکند.
[تأکیدها از من است]
با این تفاصیل ،پرسیدنی است :دازاین چیست؟
چیزی در حال ظهور است .آنچه میآید ،از پیش حضور داشته است .چگونگی
ظهورش به عهدهی انسان نیست .وظیفهی انسان این است که در پرتو این سرنوشت از
پیش مقدر شده« ،از حقیقت دازاین پاسداری کند ».دازاین «هست» ولی نه خدا و نه
خرد است بلکه ار چنین مفاهیمی فراتر میرود .دازاین در مجاورت انسان است .اما آنچه
نزدیک است ،بسیار دور است .در اندیشهی متافیزیکی ،دازاین «در خود و برای خود»
ادراک نمی شود چرا که وابسته به سوبژکتیویته است .نهایتاً موضوع بر سر رابطهی
هستی با دازاین نیست .دازاین خود در حکم چنان رابطهای است .اگر رابطهای هست،
در درون خودِ دازاین است .اصالت انسان فقط در درون چنین حقیقتی معنا پیدا میکند.
بنابراین ،در تعینیابی عالم وجود ،انسان اساسی نیست .آنچه اساسی است ،دازاین است.
تاریخ و تمام وقایع تاریخی ،فرآیند شدنِ دازاین است و از درون سفرهای آن بیرون
میآید .در چنین وقایعی است که دازاین خود را به ما مکشوف میکند.
نکات باال چکیدهی اظهارات خود هایدگر است .اما من و شما هر چه تالش کنیم،
بههیچوجه موفق به فهم دازاین نمیشویم .همانطور که مشاهده کردید ،خود هایدگر
هم توضیح روشنی به ما نمی دهد .با چنین تعبیری ،آنچه در حال آمدن بود ،آن
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رستاخیز ملی ،آن جنبش رهاییبخش که در ناسیونال سوسیالیسم تجسم یافت ،نیز
همسان فرآیند آمدن دازاین بود .پس برمبنای نظر هایدگر ،چگونه میتوان بیراهه رفتن
آن جنبش آزادیبخش را نقد کرد؟ آنچه در حال آمدن بود ،آمد! اگر تاریخ ،تاریخِ
حرکت و سفرهای پرماجرای دازاین است ،به چه حقی به خود اجازه میدهد که پس
از هولوکاست ،چنین جبونانه و غیر مستقیم به آن انتقاد کند؟ این از منطق درونی او
قابل استنتاج نیست .اگر دازاین فرا انسانی است ،چگونه تجسم ظهور آن را در شخص
هیتلر بازیافت« .خودِ پیشوا بهتنهایی حال و آیندهی آلمان و قانون است( ».نطق هایدگر
در )1933
افشای فرصتطلبی هایدگر پس از سالها سکوت ،و همسویی نظری و عملی او با
نازیسم ،مسألهی گفتار کنونی نیست .اسناد بیشمار و گفتاوردهای خود هایدگر ،تشویق
دانشج ویان فرایبورگ به شرکت در «انقالب» ،مرثیه خوانی در سالگرد قتل عضو یک
جوخهی شبهنظامی  -بله همان گروههای مسلح خودسری که لوکزامبورگ و لیبکنخت
را وحشیانه شکنجه کرده و کشتند ،همانها که مسبب سرکوب انقالب آلمان بودند –
و خاطرات بسیاری از شاگردان او ،از جمله هربرت مارکوزه و کارل لوییت ،به حد کافی
جرم هایدگر را ثبت کردهاند .اگر سخنی هست ،مربوط به خاستگاه نظری او و
پی آمدهای آن است .افکار اوست که در شرایط کنونی از نو جذابیت پیدا کرده است و
در ساحتهای گوناگون و در جوامع مختلف بازسازی میگردد.
این شرایط ،وضعیت عینی جهان بحرانزدهی معاصر و سترونی سرمایهداری است
که قابلیت نوسازی خود را در عرصهی ایدئولوژیک نیز از دست داده است .جهانی در
حال افول است .اما بدیل جهان کنونی ،در تفکری که خود بحرانزده است ،ملموس و
محسوس نیست .در برزخ بین این دو جهان است که اندیشههای پسامدرن با تجلیات
گوناگونش حضوری پررنگ مییابند .آنچه تمام گرایشهای پسامدرن را به یکدیگر پیوند
می زند ،اتفاق نظر آنها در «مرگ سوژه» و مفهوم سوژگی است .این آن موضوعی است
که آنها را به مبداء ،به هایدگر بازمیگرداند .مرگ سوژه ،بهناچار از مجرای نقدِ هگل و
مارکس عبور میکند .پس ضروری است تا در نقد هایدگر به مارکس و نیز هگل ،قدری
تأمل کرد.
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هایدگر ،ازخود بیگانگی و مارکس
در سال  ،1977هربرت مارکوزه در مصاحبهای پیرامون «سیاست در نزد هایدگر»،
اشاره میکند که تا آنجا که او اطالع دارد ،هایدگر هرگز واقعاً مارکس را مطالعه نکرده
است .آنچه از نامهی او دربارهی اومانیسم بر میآید و نیز برخی از روایات موجود،
دستکم نشانگر آن است که هایدگر «دست نوشتههای اقتصادی-فلسفی »1884
مارکس را که در سال  1939انتشار یافته بود خوانده است .هایدگر با مارکس محتاطانه
و با وسواسی خاصی برخورد میکند که با زبان معمول او در نقد بیرحمانهی سایر
اندیشمندان مشابهتی ندارد .حتی اشاره میکند که «جدال بین اندیشمندان ،همانند
جدال بین عشاق است»(!) به قول مارکوزه ،نامهی هایدگر در شرایط اشغال آلمان توسط
فرانسه ،و پیروزی ارتش شوروی ،نگاشته شده بود .احتیاط او در برخورد با مارکس،
احتماالً از این بابت بود که مسیر حرکت جهان در آن مقطع زمانی هنوز مشخص نشده
بود.
بههرحال ،هایدگر اذعان میکند که درخواست مارکس این است که «انسان انسانی»
شناخته و تأیید شود« .ریشههای آنچه مارکس از هگل آموخت و آن را در مفهومی
اساسی و معنادار به مثابهی بیگانگی انسان تشخیص داد ،به موضوع بیخانمانی انسان
باز می گردد .از آنجا که مارکس وارد بعد ذاتی تاریخ شد و این بیگانگی را کشف کرد،
نظریهی مارکسیستی نسبت به سایر نظرات تاریخی برتری دارد ».سپس شکوه میکند
که چون هوسرل و سارتر وارد چنین بعدی نشدند ،بحثی خالف با مارکسیسم را
امکانپذیر نکردند.
حال به نقد هگل و مارکس دقت کنید'« :پدیدار شناسی روح' هگل ،طالیهدار ذات
متافیزیکی کار در جهان مدرن است که سپس [توسط مارکس!] به معیار خودبنیاد
تولیدی نامشروط» تبدیل گردید .این تولید نامشروط – یعنی دقیقاً همان نقدی که
مارکس در«کاپیتال» به سرمایهداری دارد :تولید به خاطر تولید ،تولید بهمثابه ابتدا و
انتها « -شیئیت امر بالفعل است که توسط انسان به عنوان سوبژکتیویته تجربه شده
است ».البته مارکس نیز در «پدیدار شناسی روح» هگل دیالکتیک کار را به مثابه فرآیند
خودسازی انسان درک میکند .اما برخالف هایدگر ،بدانگون که کار انسان در این فرآیند
تاریخی ،خود را در ضدیت با خود عینیت میبخشد – عینیت به مثابهی از دست دادن
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شیء ،بهعنوان ازخود-بیگانگی ،و ازاینرو ،کنشگری برای رفع بیگانگی و به تعامل
رساندن عینیت و ذهنیت .اما هایدگر در برابر این پرسش که دیالکتیک چیست؟ از
پاسخ به آن سرباز میزند .چرا؟ چون دیالکتیک منفیت را «نمیتوان در اینجا به بحث
گذاشت» (!)
به نظر هایدگر« ،میتوان به طرق مختلفی طرز تلقی خود از آموزههای کمونیسم
را بیان کرد .بیگمان از لحاظ هستی تاریخی ،یک تجربهی بنیادین از تاریخ جهانی را
توضیح میدهد [یعنی تجربهی انقالب روسیه و تجربهی شوروی است] کمونیسم صرفاً
یک حزب یا جهانبینی نیست .اما مارکس هم آزادی انسانی را در گرو کمونته میداند.
«برای او ،انسان 'اشتراکی' ،انسانی 'طبیعی'است .طبیعت انسانی ،در کمونته تضمین
میگردد .پس اگر درک ما از اومانیسم بهطور کلی تالش انسان برای آزاد شدن
انسانیتش باشد تا بتواند کرامت انسانی خود را بازیابد ،در آن صورت ،معنای اومانیسم
به لحاظ مفهوم ما از 'آزادی' و 'طبیعت' انسان ،متفاوت خواهد بود».
حال که هایدگر درست همان برداشت مارکسیسم عامیانه از مارکس را تکرار
میکند ،قابل شک است که نقد مارکس از سایر گرایشهای کمونیستی ،بهویژه آنچه
در همان دست نوشتههای « 1844کمونیسم مبتذل» نامید را با دقت مطالعه کرده
باشد .ازاینرو ،وقتی هایدگر مفهوم ماتریالیسم را نقد میکند ،کامالً مشخص است که
آنچه از مارکس میفهمد ،دقیقاً با مارکسیسم پسامارکس همخوانی دارد .لذا نتیجه
میگیرد که «قطعاً ضروری است که خود را از مفاهیم سادهلوحانهی ماتریالیسم آزاد
کنیم و نیز نقد پیش و پا افتادهی آن .ذات ماتریالیسم در این امر نیست که همه چیز
از ماده تشکیل شده است یا آنکه همه چیز مادهی کار است ...خطری که اروپا را تهدید
می کند ،عقب افتادن از مسیر اصلی فرارسیدن سرنوشت جهان است ...اما متافیزیک،
چه ایده آلیستی و چه ماتریالیستی ،قادر به توضیح آن نیست و نمیتواند انسان را به
خانه بازگرداند».
نزد هگل و مارکس ،این وضعیت ،این «نابودگی» ،با نفی کردن این نافی ،ناپدید
میشود آنهم به صورت حرکتی «به صورت فعلیتِ مطلق ارادهای نامشروط که خود را
اراده میکند .در واقع بهمثابهی ارادهای که شناخت و عشق را اراده میکند .اما در چنین
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ارادهای ،اراده به قدرتِ دازاین پنهان باقی میماند ».دیالکتیک منفیت ،یک
«سوبژکتیویتهی مطلق است» اما آنچه در دازاین «نیهیلیستی» است ،پاسخی مثبت با
نابودن است که بدینگونه ،ذات خود را تأیید میکند .این نفی به سوبژکتیویتهی انسان،
به خرد انسان ،ربطی ندارد .اساساً ،نفی کردن ،کار انسان نیست .بنابراین ،اندیشیدن به
حقیقت دازاین نه هستیشناسانه است و نه شناختشناسانه بلکه در ورای تمام کنشها
و تولیدگری انسان است .آنچه در زمان ما موردنیاز است کمتر فلسفیدن و بیشتر
اندیشیدن است .اندیشیدن به دازاین در توان فلسفه نیست که در شکل «دانش مطلق»
هگلی باشد بلکه واژهی به سخن درنیامدهی دازاین را پیش میآورد.
بیخانمانی دارد به سرنوشت جهان تبدیل میشود .پس «وقتی جوانان آلمان با
مرگ روبرو بودند ،به چیزی متفاوت فکر میکردند؛ به چیزی متفاوت از آنچه نظرگاه
معمول آلمانی است ».بله جوانان آلمان در حال قربانی کردن خود ،نفس فداکاری،
بودند – فداکاری به خاطر فداکاری .شعار فاشیستها ،ازخودگذشتگی بود – زندهباد
مرگ! اما این خانه در کجای جهان است؟ «خانه جایی است که با دازاین ارتباطی
تنگاتنگ داشته باشد .وقتی در مرثیهای برای هولدرلین ،از خانه صحبت کردم ،مقصودم
ذات خانه بود ».دقت کنید« :این ذات ،ناسیونالیستی یا وطنپرستانه نیست ».اما
نیازمند« میانجی گری زبان آلمانی است تا از طریق پیوند سنتی با مردم آلمان
(فولک) راهی به سوی کل جهان و نه فقط در غرب بازگردد ».عجب! ذات این
دازاین چیست که نه ناسیونالیستی و نه انترناسیونالیستی (برخالف «جهانوطنی
گوته») است اما کماکان با میانجی گری فولک آلمان راه خود را باز میکند؟ آیا در آن
زمان ،در آن وهلهی سرنوشتساز ،دازاین آلمانیها را جذب خود کرده بود؟ آیا دازاین
نیز همانند یهوه ،قومی را برای مقاصد خود برگزیده بود؟
 20سال بعد ،در سال  ،1966هایدگر کماکان همان کلمات را تکرار میکند .دازاین
بدون انسان معنی ندارد چون «برای بازنمایی کردن خود و ساختمانش ،نیازمند انسان
است ».وقتی خبرنگار اشپیگل میپرسد :آیا شما وظیفهای ویژه به آلمانیها واگذار
میکنید؟ هایدگر پاسخ میدهد« :آری .به همان وجه که در دیالوگ با هولدرلین شرح
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دادم ...مقصودم رابطهی درونی زبان آلمانی با اندیشهی یونانیان است .برای من [خالف]
این مساله بارها و بارها توسط فرانسویها به تأیید رسیده است)!( ».
«مأموریت روحانی فولک»
این یک واقعیت مکتوب تاریخی است که هایدگر از آغاز مفهوم دازاین را به فولک،
به سرنوشت آلمان پیوند زده بود .به نظر او «وساطت جهان تاریخی فقط میتواند توسط
ژرمن ها انجام شود ،به شرطی که آنها آنچه آلمانی است را پیدا کرده و از آن دفاع
کنند ».خطرات ناشی از تباهی جهان را میتوان متوقف کرد به شرطی که «ملت ما در
مرکز جهان غرب ،م أموریت تاریخی خود را پذیرا گردد ».اما این ملت ،این فولک ،به
مفهوم یک «سوژه» نیست .سوژه ،یک مفهوم متافیزیکی است .نباید در آینده از سوژه
و عرصهی سوبژکتیو صحبت کرد بلکه باید آن را به عنوان دازاین ادراک کنیم« .خود و
جهان» وابسته به تعینات خود دازاین هستند که باید آنها را در ساختمان وحدت
«هستی در درون جهان» فهمید.
در فاصلهی بین دو جنگ جهانی ،در آستانهی ظهور و قدرتیابی هیتلر ،آلمان
کشوری مغلوب و مطرود بود .بخشی از خاک آن در اشغال فرانسه بود .حس شکست،
دلهرهی ناشی از رشد سریع و خارقالعادهی صنعت مدرن ،از زندگی در یک مدرنیتهی
«بیروح» ،در عین حال همچون فراخوانی به سوی «رستگاری» بود .در چنین فضایی،
شور و هیجان یک بازسازی ،یک رستاخیز ملی ،یک انقالب ،و امید به فرارسیدن یک
روح جدید در آلمان دمیده بود .نازیها ترجمان سیاسی چنین فرآیندی بودند و هایدگر
ترجمان نظری آن.
کالسهای درس هایدگر با استقبالی بینظیر مواجه شده بود .او در فضای فرهنگی
و آکادمیک شهرتی بیسابقه یافته بود .اما وقتی دولت وایمار به او کرسی ریاست دانشگاه
برلین را پیشنهاد داد ،هایدگر آن را رد کرد .در عوض ،پس از برکناری هوسرل توسط
گوبلز ،هایدگر بالفاصله از ریاست دانشگاه ( )1933فرایبورگ استقبال کرد.
سخنرانیهای او ،فراخوان او برای شرکت دانشجویان در انتخابات ،قدردانی از
قهرمانی های سربازان آلمان که از دستور دولت وایمار برای ترک جبهههای جنگ
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سرپیچی کرده بودند ،هایدگری که برحسب ظاهر سیاسی نمیاندیشید را مستقیماً به
مرکز سیاستهای کالن وارد کرد .هایدگر بهخوبی حسیات بالفعل فولک را تشخیص
داده بود.
اراده به قدرت ،همسویی با و زندگی در یک «وضعیت بالفعل انقالبی»« ،شکوه و
عظمت این بیداری» واژهها و بیاناتی بودند که از زبان هایدگر جاری میشدند .همه
چیز به «مبارزه» ،بستگی داشت« .تمام چیزهای عظیم در میان تالطمی توفانی صورت
می پذیرند» و «ذات ،خود را صرفاً در شهامت بازنمایی میکند ،نه در تأمل» .آیندهای
روشن در انتظار آلمان و در شرف وقوع است که باید با افتخار ،رشادت و اعتقادی راسخ،
به استقبال آن شتافت و مرگ را پذیرا گردید .این مرگی است باشکوه در نبردی
سرنوشتساز .اوج چنین فراخوانی را میتوان در سخنرانی  26مه  1933مشاهده کرد.
هایدگر در بزرگداشت یکی از دانشجویان فرایبورگ ،شالگتر ،عضو یکی از جوخههای
پارتیزانی که توسط فرانسویها به خرابکاری و تروریسم متهم و تیرباران شده بود،
مرثیهای تکاندهنده و هیجانزا ایراد میکند .گوش کنید« :یک جوان قهرمان آلمانی
یک دهه پیش با مرگی بسیار سخت روبرو گردید که باعظمتترین مرگها بود ...او در
برابر سختترین چیزی که یک مرد قادر به تحمل آن است مقاومت کرد ...در واپسین
دقایق سخت زندگی ،واالترین چیزی که میتوان بدان دست یافت را کسب کرد .تنها،
و صرفاً با توسل به قدرت درونیاش ،در برابر جان خود تصویر بیداری آیندهی فولک را
قرار داده بود تا بتواند با اعتقاد به چنین آیندهای بمیرد ».زندهباد مرگ! این است معنی
فردیتی کرانمند که در هستی بیکران فولک ماندگار میشود – اوج نیهیلیسم!
آنچه امروز ضروری است ،یافتن یا خلق کردن یک دشمن است .چرا که بدون
ایستادگی در مقابل یک دشمن« ،هستی دچار یأس میشود ».رویارویی تنبهتن با
دشمن بخش بسیار کوچک نبرد است .اما مقابله با دشمن در مفهومی عام و مجرد،
بسیار دشوار است« .باید چنین دشمنی را مجبور به ظهور کرد ».شاید باورنکردنی باشد
که چنین سخنانی را از زبان اندیشمندی بشنویم که آثارش دازاین را در هالهای از
تجریدات محض فلسفی متجلی کرده بود .اما در این وهله ،در این دقیقهی
«سرنوشتساز» ،تجریدات او بیانی انضمامی یافته بودند که در ذهنیت جوانان آلمان
ریشه دوانیده بودند.
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اینکه هایدگر پس از مدت کوتاهی از سمت ریاست دانشگاه فرایبورگ استعفا داد،
و حمایت علنی از نازیها را متوقف کرد ،واقعیت را تغییر نمیدهد .کارل لوییت ،یکی
از شاگردان او ،در «آخرین دیدارم با هایدگر در روم »1936 ،مینویسد ،او «جای شکی
در اعتقاد به هیتلر باقی نگداشت ...او مثل همیشه متقاعد بود که برای آلمان ،ناسیونال
سوسیالیسم مسیری درست است ».به گفتهی لوییت ،هایدگر در آن مالقات ،حتی در
روم ،عالمت نازی را بر روی کت خود داشت!
مؤخره :بازگشت به نقطهی شروع
شاید از جنبههایی ،ایران امروز با آلمان آن روز بیشباهت نباشد .جامعهی
بحرانزدهی ایران ،دچار اضطراب و ناآرامی است – آبستن حوادث است .چیزی در ایران
مرده است .عدم شرکت در انتخابات سال جاری بهوضوح نشان داد چه چیزی مرده
است – اما این مردهای است که هنوز به خاک سپرده نشده است .ریزش یک نظام،
پیش از آنکه عملی گردد ،ابتدا در ذهنیت عمومی شکل میگیرد .بدیهی است که اکنون
نظم مستقر توان بازسازی ایدئولوژیکی خود را از دست داده است .توسل به یک دشمن
خارجی و ادعای مبارزه با آن ،و نیز اسالم سیاسی ،قدرت تسخیر و مسخ اذهان عمومی
را از دست داده است .اما علیرغم سقوط ایدئولوژیکی  ،هنوز در خرد جمعی بدیل
مشخص و آیندهی روشنی شکل نگرفته است.
در وضع موجود امکانهای مختلفی درونمان است .دقیقاً در چنین شرایطی است
که بدیلهایی گوناگون ،از جمله «پروژهی ایرانشهری» توان عرضاندام پیدا میکنند.
در حال حاضر ،برتری چنین گرایشهایی ریشه بستن آنها در باورها و سنتهایی تحریف
شده و اسطورههایی بهاصطالح عامهفهم و سهلالوصول است .وجه مشخصهی
«ایرانمداری» ،انتزاع از شرایط بالفعل هستی اجتماعی – معضل آب و نان و مسکن و
آزادی – و توسل به اجزایی از کلیت یک شرایط مرتفع شده ،و بازتولید آن وجوه منفک
شده در یک نظریه ی عام است؛ انتزاع عامی که از روبرویی با وضع موجود خودداری
میکند ،چراکه اساسا در آن ایدئولوژی بستهبندی شده و حاضر و آماده ،پاسخی برای
مشکالت روابط اجتماعی کنونی یافت نمیشود.
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از جنبهی سیاسی و در بستری عام ،یک سر این نظریهها ،برخی عناصر پیرامونی
نظام حاکم ،مانند احمدینژادها ،و یک سر دیگرش پرچمداران نظام پیشین ،اعوان و
انصار خانوادهی پهلوی است .بین این دو قطب ،میتوان از انواع و اقسام گرایشهای
ناسیونالیستی – از پان-ایرانیستها گرفته تا برخی از جناحهای «جبهه ملی» .با اینکه
در حال حاضر تقارن زمانی این طیفهای نا همگون و گوناگون منجر به همایش
تشکیالتی معینی نشده است ،اما ترجمان سیاسی مخرج مشترک نظرات آنها در برخی
الیههای طبقات متوسط کالنشهرهای ایران در شعارهایی ناسیونالیستی و بعضاً
نژادپرستانه تجسم یافته است .بیتفاوتی نسبت به این گرایشها و این شعارها
پیآمدهای ناگواری دربر خواهد داشت که مسیر اعتراضهای عمومی را منحرف کرده،
و امکان گشایش یک بدیل واقعی را محدود یا مسدود میکند.
چپ اصیل و رادیکال در حین نقد ضروری گذشته و سهم خود در آن و نیز نقد
گذشتهگرایان واپسگرا ،باید تشخیص دهد که «آینده» ایدهای نیست که بتوان به زمان
حال تحمیل کرد .عناصر اجتماع بدیل در زمان حال درونمان است .بیتردید مردم
ایران برای ادراک سقوط هرچه بیشتر سبد معیشتی خود ،برای تورم اقتصادی غیر
قابلکنترل ،مرگ ومیر ناشی از کرونا ،خفقان حاکم و سایر معضالت اجتماعی به آمار و
ارقام نیازی ندارند .خیزشهای اعتراضی چند سال اخیر ،علیرغم عدم تداوم در خیابان،
در ذهنیت کنشگران ،حضوری زنده و دایمی دارد .گسترش و تداوم اعتصابات و
حرکتهای اعتراضی طبقهی کارگر ،و درخواستهای آنها برای کنترل شرایط کاری و
محیط کار و پیوند آن با خواستهای عمومی جامعه ،از جمله واکسیناسیون ،خشکسالی
و آب ،نشانگر آگاهی پیشرفته ی آنهاست . .اقوام همواره آمادگی خود را برای اعتراض
نشان دادهاند .جنبش آزادی زنان ایران طی  40سال گذشته ،هیچگاه دست از تالش
بر نداشته است .تمام این حرکتها بعالوهی سایر جنبشهای اجتماعی ،بهویژه جنبش
جوانان و دانشگاه ،در درون خود بدیل وضع موجود را حمل میکنند.
آیا درحال حاضر چپ رادیکال ایران از توان پاسخگویی به چالش این جنبشها
برخوردار است؟ آیا ما میتوانیم مجموعهی درخواستهای حرکتهای اجتماعی را در
یک ایدهی جامع ولی انضمامی ترکیب کنیم؟ معناسازی از درخواستهای عمومی زمانی
امکان پذیر است که تشخیص دهیم درون آنها خردی نهفته است .آیا ما آمادگی آن را
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داریم تا از این خردِ مستتر پردهبرداری کنیم و به آن وضوحی انضمامی دهیم؟ مسیر
آینده ی یک جامعه از پیش مقدر نیست .باید برای رخدادهای پیشبینی نشده تدارک
دید .انقالبهای اجتماعی با اینکه همواره در وضع موجود ریشه بستهاند ،غیر مترقبه
و غیر قابل پیشبینی هستند .انقالبها از پیش برای انقالبیها دعوتنامه صادر
نمیکنند و معموالً کسانی را که خود را «پیشاهنگ انقالب» میپندارند غافلگیر
میکنند.
باید یکبار برای همیشه پذیرفت که جنبشهای اجتماعی ،علت وجودی خود را نه
به نیروهای چپ ،بلکه به خود مدیون هستند .پرهیز از آوانتوریسم و ارادهگرایی ،بدان
معناست که چپ در هیچ شرایطی وجود و کنشگری خود را معادل خود جنبش تفهیم
نکند .جنبش های اجتماعی برای تداوم و تکوین نیازمند خودآگاهی نسبت به حیات
خودپوی خود هستند .پی نبردن به سرشت ایجابی جنبش ،آن را در کشمکشی دایمی
با آنچه نمیخواهد ،فرسوده میکند .بلوغ و قوام یابی جنبش اجتماعی بسته به آن است
که در خود ریشه بسته و خود-واسطهگر شود ،نه اینکه خود را صرفاً با «غیر» ،با ضدّ
خود تعریف کند.
چپ رادیکال باید عناصر دوام و بالندگی یک جنبش را در خود آن جستجو کند.
اندیشهی رهاییبخش نمیتواند از راه مداقهی بیواسطهی «واقعیت» موجود اهداف
جنبش را اس تخراج کند« .واسطه» ،واقعیت وجودی خودِ جنبش است .درغیر
اینصورت ،چپ و اندیشهاش نسبت به دیالکتیک درونی جنبش به عاملی «خارجی»
تبدیل می شود و هدفی خودپرداخته را عمومیت بخشیده و بر مبارزات جاری تحمیل
میکند .فرصتهای تاریخی ،اندکاند و بهسادگی بازتولید نمیشوند .چپ بارها چنین
فرصتهایی را از دست داده است .اما بهجای بردوش کشیدن بار گذشته ،ضروری است
تشخیص دهیم که امر ممکن و ناممکن هر دو در بستر شرایطی واحد در تخاصم و هم
زیستی به سر میبرند.
امر ممکن تا پیش از «وقوع حادثه» ،تا پیش از زایش و فوران آشکارش ،از
موجودیتی «بالقوه» برخوردار است اما به محض ظهور« ،بالفعل» شده و واقعیت جدیدی
میآفریند .در چنین وهلهای است که «هستی» و «ذات» جنبشی آزادیبخش به

شیوع عارضهی نظریهی ایرانشهری ،هایدگر و چالش چپ

یگانگی میرسد .هنگامی که چنین فعلیتی با یک خود-آگاهی عمومی عجین شود،
خود-واسطهگر شده و از روحی خودپو برخوردار میگردد .وظیفهی تاریخی چپ ،تفهیم
و تبیین این روح سیال زمان است .گام نخستین ،رهاسازی خود از جمود اندیشه است.
پیشفرضهای ذهنی ،دعاوی رهبری و عقبافتادگی تودهها ،به جای آنکه شرایط رشد
آزادانه و خودانگیختهی یک جنبش را تسهیل کنند ،راهبند خود-انکشافی آن میشوند.
حقیقت ،انضمامی است .اما این حقیقت انضمامی ،ایستا نیست و حاوی تعینات
متفاوت درونی است .یعنی در عین حال ،یک جامعیت است .برای رسیدن به امر جامع،
باید از خاص به عام حرکت کرد؛ یعنی باید به مضمون متحرک خود جنبش ،به
درخواستهای مشخص آن ،و به تمامیت اجزا و عناصرِ سازای آن رجوع کرد .چالش
چپ نیز همین پرداخته کردن وجه عامی است که هم معین و هم مشخص است .این
وجه عام انضمامی درست نقطهی مقابل تجریدات عام کلیهی نظرورزان ناسیونالیست
است که از «میهن» یا «ایران» ایدهآلی ساخته اند که بر فراز نیازها و تمنیات
آزادیخواهانهی انسانهای تشکیل دهندهی آن کل انتزاعی در حال پرواز است.
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فرازهایی از مقدمهی هگل بر «درسگفتارهای تاریخ فلسفه»

دقت شود :پرسش بر سر وجود حرکت نیست ،بلکه بر سر چگونگی تجسم
آن در منطق مفاهیم است.
لنین ،دفترهای فلسفی ،چکیدهی درسگفتارهای تاریخ فلسفه ،آثار3۸:247 ،

[اشارهی مترجم« :تاریخ فلسفه»« ،فلسفهی تاریخ» نیست .هگل در «فلسفهی
تاریخ» ،رخدادهای بالفعل تاریخی را به شیوهای انضمامی ،به تصویر میکشد .اما در
«تاریخ فلسفه» ،عصاره و شیرازهی آن وقایع تاریخی را در عرصهی نظری ،در اندیشه،
مجسم میکند].
رخدادها و اعمال این تاریخ به گونهای است که شخصیت و منش فردی به میزان
زیادی در محتوا و موضوع آن وارد نمیشود .از این جهت ،تاریخ فلسفه در تقابل با تاریخ
سیاسی قرار می گیرد که در آن فرد برحسب ویژگی ،خلق و خوی ،استعدادها ،عالیق،
قوت یا ضعف شخصیت خود و بهطور کلی برحسب آنچه که از طریق آن یک فرد است،
موضوع اعمال و رخدادها است .در فلسفه ،هرچه فردی خاص ،سترونیها و
شایستگیهای او کم تر باشد ،تاریخ بهتری است؛ و هر چه بیشتر با اندیشهی آزادانه و
با شخصیت جهانی انسان بهمثابه انسان سروکار داشته باشد ،اندیشهای که فاقد ویژگی
خاص است ،خود را بهعنوان سوژهای مولد نشان میدهد.
کنشهای اندیشه در ابتدا همچون موضوعی تاریخی نمادین میشوند ،و بنابراین،
اموری مربوط به گذشته و خارج از هستی واقعی ما .اما در واقع ما آنچه هستیم را
مدیون تاریخیم :یا به عبارت دقیقتر ،همانطور که در تاریخ اندیشه ،آنچه گذشته است
تنها یک طرف قضیه است ،بنابراین در زمان حال ،آنچه ما بهعنوان یک دارایی دایمی
در اختیارداریم اساساً با جایگاه ما در تاریخ مرتبط است .برخورداری از خردی خودآگاه
که متعلق به دنیای کنونی ما است ،ناگهان پدید نیامده و تنها از خاک زمان حال رشد
نکرده است .این دارایی را باید بهعنوان یک میراث پیشین ،و بهعنوان نتیجهی کار -
کار همه نسلهای گذشتهی انسان  -در نظر گرفت.
اما روح جهان در بیتفاوتی فرو نمیرود .این از سرشت آن ناشی میشود ،زیرا
فعالیت آن ،همان زندگی آن است .پیشفرض این فعالیت مادهای از پیش حاضر است
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که بر روی آن عمل میکند ،و آن را صرفاً با افزودن مادهی جدید افزایش نمیدهد،
بلکه کامالً شکل و تغییر میدهد .بنابراین آنچه هر نسل در علم و فعالیت فکری پدید
آورده است ،میراثی است که تمام نسلهای گذشته اندوختههای خود را به آن افزودهاند؛
معبدی که خوشبختانه همهی اقوام انسانی با شادمانی تمام آنچه در طول زندگی
یارایشان بوده و از ژرفای طبیعت و ذهن به دست آورده بودند را به امانت گذاشتهاند.
دریافت این ارث ،ورود به استفاده از آن است .این روح نسلهای متوالی ،و جوهر فکری
زمان را تشکیل میدهد .اصول ،تعصبات و داراییهای آنها؛ و این میراث به مادهای
فروکاسته میشود که توسط ذهن دگرگون میشود .به این ترتیب چیزی که دریافت
شده تغییر یافته و موادی که روی آن کار شده است ،در عین حال غنی و حفظ میشود.
ایدهها و پرسشهایی که ممکن است در مورد سرشت و غایات تاریخ فلسفه در ذهن
ما وجود داشته باشد ،به ماهیت رابطهای که در اینجا ارائه میشود بستگی دارد .توضیح
این واقعیت که مطالعهی تاریخ فلسفه مقدمهای بر خود فلسفه است در همین امر نهفته
است .اصول راهنمای شکلگیری این تاریخ در این واقعیت آورده شده است .بنابراین
بحث بیشتر دربارهی آن باید هدف اصلی این مقدمه باشد .با این حال ،ما باید بهخاطر
داشته باشیم که مفهوم هدف فلسفه نیز دارای اهمیتی اساسی است.
برای درک اینکه تکامل چیست ،باید آنچه میتوان دو حالت مختلف نامید را ازهم
متمایز کرد .اولی بهعنوان ظرفیت ،قدرت ،شناخته شده است؛ آنچه من وجود-در-خود
مینامم ( .)potentiaاصل دوم ،اصل بودن-برای-خود ،فعلیت ( )actusاست.
بنابراین آنچه در مورد انسان ابتدا ضمنی است ،آشکار میشود و در مورد خرد نیز
چنین است .پس اگر انسان از هر سو فعلیت داشته باشد ،او بهطور بالفعل عقالنی است؛
و حال به خرد میرسیم .معنای واقعی این کلمه چیست؟ آن چیزی که درخود است
باید برای انسان به یک ابژه تبدیل شود ،باید به آگاهی برسد ،بنابراین برای انسان شود.
کل دانش ،آموزش ،علم و حتی تجارت ابژهی دیگری جز بیرونی کردن آنچه درونی یا
مستتر است و در نتیجه عینیت یافتن ندارند .از آنجا که آنچه تلویحی است به هستی
در میآید ،قطعاً تغییر میکند ،با این حال همانگونه باقی میماند ،زیرا برکل فرآیند

فرازهایی از مقدمهی هگل بر «درسگفتارهای تاریخ فلسفه»

تسلط دارد .تکامل ذهن در این واقعیت نهفته است که پیش روی و جدایی آن ،به خود
واصل شدن آن را میسازد.
فلسفه با انتزاع تعارضی آشتیناپذیر دارد و به عینیت بازمیگردد .بهمثابهی
انضمامی ،این فعالیت فرآیندهای متوالی تکامل است که نباید چون خط مستقیمی به
سوی بینهایتی مبهم کشیده شود ،بلکه بهعنوان دایرهای معرفی شود که در حال
بازگشت به خود است ،که در پیرامون خود ،دایرههای بسیاری دارد و کلیت آن،
فرآیندهای بسیاری در تکامل است که به سوی خود بازمیگردند.
از آنچه تاکنون گفتیم چنین برمیآید که هر فلسفهای ضروری بوده و هنوز هم
هست .بنابراین هیچ یک از بین نرفتهاند ،بلکه همه در یک کلیت بهعنوان عناصر مثبت
آن گنجانده شدهاند .اما ما باید بین اصل خاص هریک از این فلسفهها بهعنوان امر
خاص ،و تحقق چنان اصلی در طی مسیر جهان تمایز قائل شویم .اصول حفظ شدهاند،
جدیدترین فلسفه نتیجهی همهی پیشینیانش است ،و ازاینرو هیچ فلسفهای هرگز
مردود نشده است .آنچه رد شده است اصل این فلسفه نیست ،بلکه صرفاً این است که
این اصل را نباید نهایی و مطلق دانست .ما نباید تاریخ فلسفه را بهعنوان چیزی که با
گذشته سروکار دارد درنظر بگیریم.
تاریخ فلسفه ،نه با گذشته ،بلکه با زمان حال سروکار دارد .این یک بیداری مداوم
را تشکیل میدهد .چنین کاری نباید همچون شکلهای زمانهای سپری شده به معبد
خاطره سپرده شود ،بلکه به همان میزانِ زمان تولیدش ،موجودیت داشته و زنده است.
تأثیرات تولید شده و کار انجام شده توسط آنچه ازپس آن میآید از بین نرفته یا قطع
نمیشود ،چون آنها به گونهای هستند که خود ما باید در آنها حضور داشته باشیم.
رسانه ی آنها نه داربست نقاشی ،نه کاغذ ،و سنگ مرمر است و نه نماد یا یادبودی که
حافظ آنها باشد .این رسانهها خود گذرا هستند ،یا مبنایی را برای چنین گذاری را
فراهم می آورند .اما آنها دارای اندیشه ،مفهوم و وجود ابدی ذهن هستند ،که بید
نمیزنند ،و سارقان نمیتوانند آنها را بربایند .فتوحات اندیشه هنگامی که به اندیشه
تبدیل میشوند ،نفس وجودی ذهن را میسازند .بنابراین ،چنین دانشی آموختن محض،
یا دانش نسبت به آنچه مرده ،دفن شده و فاسد شده ،نیست :تاریخ فلسفه به آنچه
سپری شده مربوط نمیشود ،بلکه با حال زنده مربوط است.
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بنابراین هر فلسفهای فقط به این دلیل که تجلی مرحله خاصی از رشد است ،متعلق
به زمان خود و مشروط به محدودیتهای خود است .فرد زادهی مردمان خود ،دنیای
خود است ،که ساختمان و خصوصیات آن بهتنهایی در قالب او تجلی یافته است .او
میتواند خود را هر طور که میخواهد بازنمایی کند ،اما نمیتواند از زمان خود گریز
کند ،چرا که او به ذهن جامع واحدی تعلق دارد که بهمنزلهی جوهر و هستی اوست.
او چگونه میتواند از این وضعیت گریز کند؟ این همان ذهن جامعی است که توسط
اندیشهی فلسفی پذیرفته میشود .اینکه فلسفه اندیشیدن ذهن دربارهی خود است و
ازاینرو محتوای تعین یافته و جوهری آن است .هر فلسفهای ،فلسفهی عصر خود است،
حلقهای از کل زنجیرهی رشد روحانی است .بنابراین تنها میتواند در عالیقی که متعلق
به زمان خاص خود است احساس رضایت کند.
در عصر افالطون ،استقالل «من» در درون خویش و هستی آشکارش بر او پوشیده
بود؛ انسان هنوز به خود واصل نشده و خویشتن را آشکارا عیان نکرده بود .درواقع ،سوژه
فردیتی آزاد بود اما هنوز خود را در وحدت بیواسطه با وجود میفهمید .یک آتنی خود
را فینفسه آزاد می پنداشت اما این امر که انسان در خود و برای خود آزاد است ،و در
سرشت خود بهمثابه ی انسان آزاد زاده شده است ،برای افالطون و ارسطو دانسته نبود.
پیشرفتی که توسط آنها انجام یافت بسیار عظیم است ،اما اینکه آزاد بودن نفس ایدهی
انسان است ،هنوز در نزد آنها یک کمبود است .حس این اصل موجود ،برای سدهها و
سدهها قدرتی فعال و نیروی محرکهای بوده است که عظیمترین انقالبها را به وجود
آورده است .اما مفهوم و دانش آزادی طبیعی انسان ،دانشی نسبت به خود است که
کهنسال نیست.
هر اندازه که فلسفه ،به عنوان اندیشه و مفهوم ذهن یک زمان خاص ،پیشینی ( a
 )prioriباشد ،در عین حال به همان اندازه نتیجهای واقعی است ،چون اندیشهای که
تولید شده است و در واقع ،زندگی و کنش برای تولید خود ،تولید شدهاند .این فعالیت
حاوی عنصر ذاتی یک نفی است ،زیرا تولید کردن به معنای نابود کردن است .فلسفه
در فرآیند تولید خود ،نقطهی شروعش طبیعت است تا آنکه دوباره آن را لغو کند.
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بنابراین ،فلسفه در زمانی ظهور پیدا میکند که ذهن مردمان راه خود را از بیاعتنایی
و بیتفاوتی نخستین زندگی طبیعی گشوده باشد.
شاید بتوان گفت فلسفه برای اولین بار زمانی آغاز میشود که یک نسل کالً زندگی
انضمامی خود را ترک کرده باشد؛ زمانی که جدایی و تغییر طبقاتی آغاز شده و مردم
به سمت سقوط خود نزدیک شده باشند؛ زمانی که بین تالشهای درونی و واقعیت
بیرونی شکافی به وجود آمده و شکلهای قدیمی دین و غیره دیگر راضیکننده نباشند؛
هنگامی که ذهن نسبت به موجودیت زندهی خود بیتفاوتی نشان دهد یا از آن ناراضی
باشد و زندگی اخالقی منحل شده باشد .آنوقت در چنین وضعیتی است که ذهن به
فضای روشن اندیشه پناه میبرد تا برای خود اندیشهای در تقابل با جهان فعلیت ،یک
امپر اتوری اندیشه ،ایجاد کند ،و فلسفه تعاملی است پس از نابودی آن دنیای واقعی که
توسط اندیشه آغاز شده بود .وقتی فلسفه با تجریداتش خاکستری را با خاکستری
رنگآمیزی میکند ،طراوت و زندگی جوانیاش از بین رفته است؛ تعامل فلسفه ،آشتی
در دنیایی واقعی نیست ،بلکه در جهان ایدهها است .ازاینرو فیلسوفان یونانی خود را از
امور دولتی کنار میکشیدند و مردم آنها را بیکاره مینامیدند ،چرا که در دنیای اندیشه
عزلت گزیده بودند .این درمورد کل تاریخ فلسفه صحت دارد.
اما مردم در دورههای معین صرفاً بهطور عام فلسفهورزی نمیکنند ،چون فلسفهی
معینی است که در میان مردمی پدید میآید ،و خصلت قطعی خاستگاه اندیشه همان
خصلتی است که تمام جنبههای تاریخی روح مردمی را اشباع میکند؛ و با آنها ارتباطی
تنگاتنگ داشته ،پایه و اساس آنها را تشکیل میدهد .بنابراین ،یک شکل خاص از فلسفه
با سازماندهی خاص مردمی که در میان آنها ظاهر میشود ،با نهادها و اشکال حکومتی،
اخالقیات ،زندگی اجتماعی آنها و قابلیتها ،آداب و رسوم و لذتهای آنها ،مقارن است.
با تالشها و دستاوردهای آنها در هنر و علم ،با مذاهب ،جنگها و روابط خارجی آنها،
همچنین با انحطاط دولتهایی که این اصل و شکل خاص برتری خود را در آنها حفظ
کرده بود ،و نیز با سازمان دهی و پیشرفت دولتهای جدید که در آنها اصلی واالتر
تجلی و تکامل پیدا میکند .ذهن در هر مورد در کل عرصهی طبیعتِ گوناگون خود،
اصل مرحلهی خاصی از خودآگاهی بدست آمده را تشریح و گسترش داده است .بنابراین
ذهن یک مردم در غنای خود یک تشکیالت است .فلسفه یکی از این جنبههای گوناگون
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است .اما کدام یک؟ فلسفه کاملترین شکوفایی است ،مفهوم ذهن در کلیهی شکلهای
آن است ،آگاهی و جوهر روحانی همه چیز است ،روح زمان است همان گونه که روح
خود را عرضه میکند .کلیت متکثر در آن بهعنوان کانونی واحد ،در مفهومی که خود
را میشناسد ،انعکاس مییابد.
استقالل اندیشه ،وهله ی حقیقی فلسفه است ،حتی اگر مفهوم فلسفه به واسطهی
این تعین رسمی که آن را به ابژههای کرانمند محدود کرده است هنوز کامل نشده
باشد .این استقالل اندیشه که مورد احترام است را حکمت انسانی یا حکمت دنیوی
نامیدهاند ،زیرا آنچه زمینی است را ابژهی خود داشته و منشأ خود را از جهان گرفته
است .این بود معنای فلسفه که انسانها به درستی آن را حکمت دنیوی نامیدند .اکنون
که مفهوم فلسفه را اندیشهای که بهعنوان محتوای جهان ،یک هستی کامل است،
تعریف کردیم ،تاریخ فلسفه نشان داده میدهد که تعینات موجود در این محتوا چگونه
رفته رفته نمایان میشوند.
در ابتدا صرفاً میپرسیم فلسفه و تاریخ آن در کجا شروع میشود .پاسخ کلی مطابق
با آن چیزی است که تاکنون گفته شد .فلسفه در جایی آغاز میشود که امر جامع
بهعنوان یک هستی خودپذیرا ادراک شود ،یا در جایی که هستی به شکلی جامع دریافت
شود ،و در جایی که نخست اندیشیدن درباره اندیشه آغاز میشود .پس این درکجا اتفاق
افتاده است؟ از کجا شروع شد؟ این یک پرسش تاریخی است .اندیشه باید برای خود
باشد ،باید در آزادی خود به وجود درآید ،خود را از طبیعت رهایی بخشد و از غوطهور
شدن در ادراک حسیِ صرف خارج شود .بهعنوان آزاد باید به درون خود وارد شود و
ازاینرو به آگاهی از آزادی دست یابد .فلسفه بهدرستی باید از جایی آغاز شود که مطلق
دیگر در شکل یک مفهوم معمولی نباشد ،و اندیشهی آزاد نه تنها مطلق را اندیشه کند،
بلکه ایدهی آن را درک کند .یعنی در جایی که اندیشه بهعنوان اندیشه ،وجودی (که
ممکن است خود اندیشه باشد) را درک کند ،وجودی که آن را بهعنوان جوهر اشیا،
کلیت مطلق و جوهر درونماندگار همه چیز شناسایی کند و چنین کاری را همچون
یک موجود خارجی انجام دهد.

فرازهایی از مقدمهی هگل بر «درسگفتارهای تاریخ فلسفه»

اندیشه ،این تعین جامع که خود را به پیش میآورد ،یک تعین انتزاعی است که
سرآغاز فلسفه است .اما این آغاز در آنِ واحد در تاریخ است ،شکلی انضمامی که مردمی
گرفته اند ،که اصل آن همان است که در باال بیان کردیم .اگر بگوییم آگاهی آزادی با
ظهور فلسفه پیوند دارد ،این اصل باید در مورد کسانی که فلسفه با آنها آغاز میشود،
اصلی بنیادین باشد .مردمی که این آگاهی از آزادی را دارند ،هستی خود را براساس آن
اصل پیدا میکنند ،و درمییابند که قوانین و کل وضعیت مردم صرفاً بر مفهومی که
ذهن از خود شکل میدهد ،و در مقوالتی که دربردارد ،استوار است.
در این ارتباط ،از جنبهی عملی ،واقعیت این است که آزادی واقعی است که آزادی
سیاسی را رشد میدهد ،و این تنها زمانی آغاز میشود که فرد خود را یک فرد مستقلِ
جامع و واقعی بداند ،جایی که اهمیت او بیکران است ،یا جایی که سوژه به آگاهی از
شخصیت رسیده است و در نتیجه تمایل دارد که تنها برای خود محترم شمرده شود.
اندیشه ی آزاد فلسفی با آزادی عملی این ارتباط مستقیم را دارد که اولی اندیشیدن به
ابژهی مطلق ،جامع و واقعی را فراهم میکند ،و دومی چون خوداندیش است ،به خود
خصلتی جامع میبخشد.
اندیشیدن یعنی چیزی را به شکلی جامع درآوردن .ازاینرو ،اندیشه ابتدا با امر
جامع بهعنوان اندیشهای عینی برخورد میکند ،و یا آنچه در چیزهای طبیعی عینی و
فردی است و در آگاهی حسی همچون امر جامع حضور دارد را بهمثابه ابژهی اندیشه
معین میکند .دومین خصوصیت آن این است که در تشخیص و شناخت این جامعیت
عینی و بیکران ،من ،در عین حال با آن از نظرگاه عینیت درحال تقابل باقی میمانم.
ذهن فردی وجود خود را همچون یک جامعیت ادراک میکند ،اما جامعیت صرفاً به
معنی این خودارتباطی است .این وجودی که با خود به تعامل رسیده است ،این
شخصیت و بیکرانی «من» ،وجود ذهن را تشکیل میدهد .برای اینکه مردمی خود را
آزاد بدانند و بودن آنها صرفاً جامع باشد ،کافی است که موجودیت داشته باشند .این
اصل کل زندگی آنها از نظر اخالق و هر چیز دیگر است .برای نمونه ،ما وجود واقعی
خود را تنها تا آنجا میشناسیم که آزادی شخصی شرط اول آن باشد ،و ازاینرو هرگز
نمیتوانیم برده باشیم.
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فلسفهی یونانی در نوافالطونیان فرجام خود را در امپراتوری کمال یافتهی اندیشه
و خرسندی ،و در جهان بالقوه موجود آرمانی مییابد که هنوز غیرواقعی است زیرا کلیت
فقط در عنصر جامعیت موجودیت دارد .این جهان همچنان فاقد فردیت فینفسه است
که وهلهای اساسی در مفهوم است .فعلیت ایجاب میکند که در تشابه هر دو سوی
ایده ،کلیت مستقل نیز همچون یک چیز منفی برنهاده شود .از طریق این نفیِ خود-
زیسته ،که سوبژکتیویتهی مطلق است ،ایده ابتدا به ذهن ترفیع پیدا میکند .ذهن،
سوبژکتیویتهی دانشی نسبت به خود است .اما این فقط تا جایی یک ذهن است که
بداند ابژهی خود او چیست ،ابژهای که بهعنوان یک کلیت ،خود اوست ،و برای خود یک
کلیت است.
ایده ی سوبژکتیو در ابتدا فقط صوری است ،اما امکان واقعی امر جوهری و بالقوه
جامع است .هدف تحقق بخشیدن به خود و شناسایی خود با جوهر است .از طریق این
سوبژکتیویته و وحدت منفی و از طریق این منفیت مطلق ،ایدهآل دیگر صرفا به ابژهی
ما تبدیل نمیشود ،بلکه ابژهای برای خود میشود.

منبع:
G.W.F. Hegel, Lectures on the History of Philosophy, Humanities Press,
New Jersey, 1996, Translated by: E.S. Haldale, and Frances H. Simson

نقد اقتصاد سیاسی

کارل مارکس و چشمانداز انقالب
در جوامع پیشاسرمایهداری
علی رها

901

علی رها

 - 1پیشگفتار
«جنبشهای فکری ای که اکنون در روسیه در حال وقوع است در واقع نشانهی
جوششهایی است که در زیر سطح ،در اعماق جریان دارند .اندیشهها همواره با تارهایی
نامرئی با بدنهی مردم پیوند دارند».
مارکس ،نامه به زیگفرید مایر 21 ،ژانویه 1871
دقایق متغیر تاریخی در هر دورهای جنبههای نوینی از سپهر اندیشهی مارکس را
به روی صحنهی تاریخی میآورند .این ابعاد نوین هم در زمان حیات خود مارکس و
هم پس از مرگ او به وضوح قابل تشخیص است .تا آنجا که به خودِ مارکس مربوط
میشود ،هم تحوالت بیوقفه در شرایط مادی و هم ظهور و حضور یک سوژهی نوین و
بهویژه پراکسیس آن سوژه در صحنهی تاریخ است که هستهی اصلی خود-انکشافیِ
مارکسیسمِ مارکس را رقم میزند .نکتهی کلیدی ،جذب تاریخی که همواره در حال
شدن است در پیکربندی اندیشهی دیالکتیکی-تاریخی مارکس است .بهعنوان نمونه ،تا
پیش از ظهور یک جنبش انقالبی در ایرلند علیه سلطهی انگلیس ،مارکس استقالل
ایرلند را پس از وقوع انقالب اجتماعی در انگلیس امکانپذیر میدانست .اما بعد نظر
خود را عوض کرد.
این سمتگیری جدیدِ نظری به معنی پشت کردن به انقالب در خودِ انگلیس نبود.
کامالً برعکس .ایرلند در حکم کاتالیزوری بود که میتوانست وقوع انقالب در انگلیس را
نیز تسریع کند به وجهی که آن دو مکمل یکدیگر گردند .به بیان دیگر ،مارکس هیچگاه
استقالل ملی را از بستر جهانی سرمایهداری و انقالب اجتماعی تفکیک نمیکرد .چه در
ایرلند ،و چه در جنبش الغای بردهداری در آمریکا ،و چه در روسیه پس از الغای سرواژ،
همه جا حرکتهای جدید اجتماعی و نیز پژواک درخواستهای آنها در جنب و
جوشهای فکری است که منجر به یک نگاه تازه در افق فکری مارکس میگردند.
چنانچه تاریخ – به معنی مردان و زنان و کودکانی که تاریخ را میسازند – را از
دیالکتیکِ انضمامیِ مارکس حذف کنیم ،آنگاه هر تحولی در شرایط عینی ،ناگهان یک
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مارکسِ ناشناخته ،مارکسی متفاوت ،را به ما معرفی میکند که گویا با هر موضعگیری
جدیدی ،با مبانی اندیشهی خود گسسته است.
در زمان هایی نه چندان دور ،این گسست نظری را به «مارکس جوان» و «مارکس
بالغ» نسبت میدادند .سخن گویان این اسطوره ،مارکسیستهای «راستآیین»
(ارتدکس) در اردوگاه کمونیستی بودند .نظریهپردازان احزاب کمونیستی رسمی،
همچون لویی آلتوسر ،این شکاف نظری را به سال  1846مرتبط میکردند ،هر چند که
نزد آنها این صرفاً پوششی بیش نبود چرا که با مارکس کاپیتال ،بهویژه فصل نخست
نیز عمیقاً زاویه داشتند .خروج دست نوشتههای اقتصادی-فلسفی  1844مارکس از
آرشیوهای غبارآلود و هم زمانی آن با ظهور جنبشهای اجتماعی از زیر یوغ سرمایهداری
دولتی روسیه در اروپای شرقی ،و نیز آثار اندیشمندانی چون کارل کوسیک ،آن
اسطورهی گسست نظری را برای همیشه مدفون ساخت.
اما از پس انتشار رونویس دفترهای قوم شناسی مارکس (لورنس کریدر،)1972 ،
ناگهان ازنو یک مارکس دیگر ،مارکس مؤخر ،ظهور یافت .موج نوینی از مارکسپژوهی
و آثار بسیاری از جمله مارکس مؤخر و راه روسی (تئودور شانین ،)1983 ،مارکس در
حاشیهها (کوین اندرسون ،)2010 ،واپسین سالهای مارکس (مارچلو موستو)2020 ،
و بسیاری کتب و مقاالت دیگر انتشار یافتند که علیرغم برخی تفاوتها ابرروایتی را
رواج دادهاند که برطبق آن گویا مارکس در سالهای واپسین زندگیاش با کشف یک
جهان نوین ،با مبانی نظری پیشین خود ،ازجمله کاپیتال ،گسست.
ازاینرو ،دغدغه ی متن کنونی این است که نشان دهد هر نسلی بنا به شرایط
تاریخی تغییر یافتهی هستی اجتماعی خود ،با تعابیر و تفاسیری نوین ،عرصههای تازهای
از پیکر ایدههای مارکس را «کشف» میکند .مسأله اینجاست که این برداشتهای
تازه ،آن ابعاد جدید را از کلیت منظومهی فکری مارکس تفکیک نکند ،و به کمک آن
اجزاء یک مارکس «نوین» را اختراع نکند .ازاینرو ،معضل اصلی متن کنونی مستدل
ساختن پیوستگی و تداوم در مبانی اندیشهی مارکس است .در این منظر ،عدم تداوم
– حرکت تاریخ – صرفاً در پرتو تداوم قابل تشخیص است.
« - 2حاشیهها» در منظر مارکس
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«این حقیقتی است که انگلیس با فراهم آوردن یک انقالب اجتماعی در هندوستان،
انگیزههایی صرفاً بیرحمانه داشت و در اجرای آنها روشی احمقانه به کار گرفت .اما
پرسش این نیست .پرسش این است که آیا بدون یک انقالب بنیادین در شرایط آسیا،
جامعهی بشری میتواند سرنوشت خود را تعیین کند؟»
مارکس« ،حاکمیت بریتانیا در هند»1853 ،
این پرسشی است که مارکس بالفاصله پس از شکست انقالبهای  1848-49در
برابر خود قرار میدهد .مارکس پاسخ به چنین پرسشی را ابداً ساده و سهلالوصول
نیافت چرا که پاسخ به آن اساساً در گرو ظهور جنبشهای اجتماعی در «شرق» و
سرشت آنها بود .در حین و پس از تالطمات انقالبی اروپا ،سرمایهداری انگلستان که
در کل از توفان انقالبی مصون مانده بود ،از رشدی بیسابقه برخوردار شد ،آنهم درست
در شرایطی که سایر کشورهای اروپایی وارد یک رکود عظیم اقتصادی شده بودند.
گسترش بیسابقهی سرمایهداری به شرق ،بهویژه به هندوستان و چین ،به تالقی روابط
سرمایهداری با جوامعی با روابطی پیشاسرمایهداری منجر گردید .صرفنظر از اینکه
شیوهی تسلط و اعمال قدرت انگلیس در دو کشور چین و هند یکسان نبود ،در هر دو
کشور موجب بروز جنبشهایی گردید که هم سیطرهی استعمار و هم تبانی قدرتهای
محلی با انگلیس را هدف قرار دادند .در واقع سرمنشاء آنچه بعدها «بیداری آسیا» نام
گرفت ،از همین تصادم جوامع آسیایی با سرمایهداری جهانی ناشی شده بود.
مارکس در سراسر دههی  1850و اوایل دههی  ،60بهعنوان خبرنگار «نیویورک
دیلی تریبون» ،کل حرکت سرمایهداری ،جنگها و سیاستهای بینالمللی را بهدقت
دنبال و تحلیل میکرد .بررسی نظرات او دربارهی جنگ روسیه و ترکیه ،عهدنامههای
گلستان و ترکمنچای ،حضور انگلیس در افغانستان ،جنگهای تریاک ،و غیره در
حوصلهی نوشتهی حاضر نیست .کافیست یادآور شویم که هیچ فعل و انفعالی در روابط
بین کشورها و در درون آنها نبود که مورد بررسی انتقادی مارکس قرار نگرفته باشد.
یکی از این بررسیهای انتقادی ،حتی به فوریهی  ،1850به مقالهای در «نیو راینیشه
زایتونگ :پولیتیش-اکونومیش رویو» بازمیگردد .مارکس در این نوشته که به
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«سوسیالیسم چینی» شهرت یافته است ،بعضاً از زبان یک مسیونر آلمانی به نام گوزالف
حکایتی را به قلم میکشد که نظر به اهمیت آن ،چکیدهی آن را در زیر بازگو میکنیم:
«افزایش آهسته ولی پیوستهی مازاد جمعیت در چین ،مدتهاست که وضع
اجتماعی اکثریت آن کشور را بسیار ظالمانه کرده است .آنوقت انگلیسیها وارد شدند
و با زور تجارت آزاد پنج بندر را به دست گرفتند .هزاران کشتی انگلیسی و آمریکایی
به چین سفر کردهاند ،و کشور با کاالهای ساخت ماشین و ارزانقیمتِ انگلیسی و
آمریکایی اشباع شده است .صنعت چین که وابسته به صنایع دستی است ،در رقابت با
ماشین فروریخت .کشور به ورطهی فالکت افتاد و آشکارا توسط انقالبی قهرآمیز تهدید
شده است .در میان پلبینهای معترض کسانی ظهور یافتهاند که فقر برخی و ثروت
برخی دیگر را هدف گرفته خواستار بازتوزیع مالکیت ،و حتی الغای کامل مالکیت
خصوصی شدهاند».
آن جناب گوزالف پس از  20سال غیبت ،با بازگشت به اروپا نیز صحبت از
سوسیالیسم به گوشش میخورد .وقتی معنی سوسالیسم را برایش توضیح دادند ،با
تعجب گفت« :آیا هرگز میتوان از این آموزهی مهلک اجتناب ورزید؟ دقیقاً همین
دکترین است که مدتهاست برای شورشیان چین موعظه شده است ».سپس مارکس
اضافه میکند که« :به احتمال زیاد سوسیالیسم چینی به همان اندازه با اروپایی مرتبط
است که فلسفهی چینی با فلسفهی هگل .اما این واقعیتی بدیع است که کهنترین و
ایستاترین امپراتوری روی زمین ظرف هشت سال توسط پنبههای بورژوازی انگلیس به
ورطهی توفانی اجتماعی کشانده شده است که برای تمدن پیآمدهایی عمیق دربر دارد.
هنگامی که واپسگرایان اروپایی در سفر بعدی خود به دیوار چین ،به این خاستگاه
ارتجاع بدوی و محافظهکار ،برسند ،کسی چه میداند ،شاید در پای آن دیوار توصیف
زیر را بخوانند:

جمهوری چین؛ آزادی ،برابری ،همبستگی!
!»Republique Chinoise, Liberte, Egalite, Fraternite
درطی همان دههی  1850بود که پژوهشهای مارکس پیرامون نقد اقتصاد سیاسی
نهایتاً به دستنوشتههای  ،1857-58یا گروندریسه ،انجامید .این اثر کامالً بدیع که تازه
در سال  1923توسط دیوید ریازانوف ،مسئول «مؤسسهی مارکس – انگلس» ،کشف
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شد ،تا سال  ،1939آنهم به زبان روسی ،رنگ انتشار به خود ندید .سپس  14سال
بعد ،در سال  ،1953در آلمان منتشر شد .در اواخر دههی  40تا میانهی دههی 50
سدهی  ، 20که با انقالب چین و استقالل هندوستان مصادف بود ،بخش بسیار مهمی
از گروندریسه ،زیر عنوان «صورتبندیهای پیشاسرمایهداری» به زبانهای مختلف
ترجمه و منتشر گردید و با استقبالی جهانی روبرو شد .آنگاه برای نخستین بار مسلم
شد که «ماتریالیسم تاریخی» مارکس ،ابداً دیدگاهی تکخطی نسبت به مسیر حرکت
تاریخی جوامع ندارد.
 - 3آشنایی مارکس با «شرق»
«اخیراً مالکیت اشتراکی بهعنوان یک کنجکاوی ویژهی اسالوی بازشناسی شده
است .اما در واقع هند نمونهی نوعیِ اشکال بسیار متنوع این کمونتههای اقتصادی را
ارایه میدهد که تقریباً انحالل یافتهاند اما هنوز قابل تشخیص هستند».
گروندریسه ،ص 882
مکاتبات مارکس و انگلس در اوایل دههی  ،50به وضوح روآوری مارکس به روابط
تولیدی پیشاسرمایهداری را نشان میدهند .تمرکز اصلی او بیشتر بر روی
صورتبندیهای گوناگون تولید اشتراکی در جهان معاصر بود .این مناسبات کماکان در
آسیا ،بهویژه در هند و روسیه ،وجه غالب تولید کشاورزی بودند و بازماندههای این
صورتبندیها هنوز در برخی از کشورهای اروپایی ،ازجمله زادگاه او تریر نیز وجود
داشتند .مارکس برای تدارک برای نگارش مقاالت «نیویورک دیلی تریبون» و نیز
پژوهشهای فشردهاش پیرامون نقد اقتصاد سیاسی ،آثار وسیعی را مطالعه میکرد.
هنوز فهرست کاملی از متون مورد مطالعهی مارکس در این دوره مشخص در دست
نیست .دانسته است که او در این زمان هر روز ساعتها در کتابخانهی موزهی بریتانیا
مشغول پژوهش بود .ردّ پای بسیاری از آن آثار را میتوان در مقاالت و مکاتبات او پیدا
کرد .گروندریسه نیز دربردارندهی منابع بیشماری است .الزم به تأکید است که
پژوهشهای مارکس همهجانبه ،متنوع و به زبانهای مختلف بودند که عالوه بر آثار
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اقتصادی ،موضوعات دیگری را نیز شامل میگشتند :تاریخ (تاریخ معاصر ،روم و یونان،
و قرون وسطا) ،منابع دوران باستان (ارسطو ،هرودوت ،گزنفون ،هومر ،سزار ،تاکیتوس)،
سفرنامههای اروپاییها به جوامع پیرامونی (از جمله سفرنامهی فرانسوا برنیه دربارهی
مغولها ،هند و کشمیر) ،زبانشناسی و تکامل زبانها ،و بسیاری آثار دیگر.
تا آنجا که به موضوع گفتار کنونی مربوط میشود ،مارکس متون بسیاری را
دربارهی تاریخ تمدن ،کمونهای نخستین و معاصر پژوهیده بود .فهرست پارهای از این
آثار به قرار زیر است:
• کریستوفر ماینر :تحقیق دربارهی تنوع طبیعت انسانها

• ویلیام کوک تیلور :تاریخ طبیعی جامعه در شرایط تمدن و بربریت
• هربرت بنکرافت :نژادهای بومی اقلیمهای اقیانوس آرام
• چارلز بروسس :تاریخ دریانوردی در سرزمین استرالیا

• هرمان مریوال :درسگفتارهایی دربارهی استعمار و مستعمرات
• ویلیام پرسکات :تاریخ فتح مکزیک
• ویلیام پرسکات :تاریخ فتح پرو
• چارلز فورستر :جغرافیای تاریخی عربستان
• استانفورد رافل :تاریخ جاوه
• جورج کمپبل :هند مدرن

• مونتاستوارت الفینستون :تاریخ هند
• روبرت سیول :تاریخ تحلیلی هند
عالوه بر این متون ،مارکس گزارشهای پارلمانی دولت انگلیس دربارهی مستعمرات
را نیز با دقت دنبال میکرد .آنچه دربارهی ژرفا و گسترهی پژوهشهای مارکس قابل
تأکید است ،برخورد نقادانهی او به مطالب و گهگاه تمسخر دیدگاههای اروپامحور
نویسندگان آن متون است که جوامع دیگر را با معیارها و ارزشهای جوامع خود مورد
قضاوت قرار میدادند .حیرتانگیز است که مارکس چگونه گاه شمار بیش از هزار سال
تاریخ هند را (از سال  999تا اوت  )1858در دفتری یادداشت کرده بود .به هرحال تا
آنجا که به کمونهای کشاورزی و مالکیت زمین مربوط میشود ،یکی از اولین
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ارزیابیهای مارکس در نامهای است دربارهی هندوستان که در  14ژوئن  1853به
انگلس مینویسد .او در آنجا پس از اشاره به «خصلت ایستای این بخش از آسیا» ،دو
عامل را برجسته میکند؛ یکی پروژههای وسیع عمومی (مانند حفر قناتها) که به
عهدهی دولت مرکزی بود ،و دیگری تقسیمبندی کل امپراتوری به دهکدههایی که هر
کدام از آنها از یک سازماندهی مستقل برخوردار بوده و «جهانی در خود» هستند.
اما با اینکه در برخی از این کمونتهها ،زمین بهطور اشتراکی کشت میشود ،در
بسیاری موارد ،هر کس زمین خود را میکارد بدون آنکه مالک آن باشد .زمینهای
بایر ،مراتع و چراگاهها ،جزو امالک عمومی است .هر دهکدهای در برابر دهکدههای
مجاور ،از مرزهای خود با تعصب پاسداری میکند .آنطور که مارکس توضیح میدهد،
دستکم در این مقطع زمانی ،به نظر او «اصل 'عدم مالکیت بر زمین' در سراسر آسیا
ابتدا توسط مسلمانها استقرار یافت ».با وجود این ،در این «جمهوریهای مینوی»،
بردهداری و نیز نظام کاستی هم برقرار است .آنچه از ابتدای پژوهشهای مارکس
پیرامون جوامع شرقی مشهود است ،برخورد انتقادی او به کمونهای روستایی است.
چه در این نامه ،زمانی که مطالعات او در این زمینه هنوز نسبتاً محدود بود ،چه در
گروندریسه ،و چه در نوشتهها و پژوهشهای سالهای واپسینش دربارهی ماهیت
کمونهای روستایی روسیه ،مارکس هیچگاه تناقضات و دوگانگیهای درون آنها را
نادیده نمیگرفت.
این قضاوت سادهلوحانه که گویا نزد مارکس کمونهای اشتراکی به عالوهی فناوری
مدرن برای تولید در مقیاسی وسیع ،الگو یا مدلی برای جامعهی پساسرمایهداری است،
در هیچ یک از نوشتههای مارکس مشهود نیست .امید است که در بخش بعدی این
مقاله که به بررسی گروندریسه اختصاص دارد نشان دهیم که «کمونهای اولیه» ابداً
یکپارچه نبودند و از منشاءها و صورتبندیهای متفاوتی برخوردار بودهاند .ازاینرو،
بسته به خصوصیات معین هریک ،فرآیندهای تحول یا انقراض آنها متفاوت بوده ،و از
اضمحالل هر نوع ،شکلهای تولیدی متفاوتی به ظهور رسیده است.
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 - 4گذری به درون گروندریسه
«در تاریخ واقعی ،کار دستمزدی از اضمحالل بردهداری و سرواژ بر میخیزد – یا
همچون مردمان آسیایی و اسالو ،با زوال مالکیت اشتراکی»
گروندریسه ،ص 891
گام نخستین برای خوانش و ادراک «صورتبندیهای پیشاسرمایهداری» در
گروندریسه ،برنشاندن آن مبحث بر بستر دیالکتیک تاریخ و دنبال کردن مسیر حرکت
اندیشهی مارکس است .در گروندریسه ،آن صورتبندیها نه در خود و برای خود ،بلکه
بهمثابهی پیشنهادههای «فرآیند شدنِ» روابط سرمایهداری و نیز نفی این روابط
موضوعیت دارند .همانطور که خود مارکس بیان میکند« :آنچه برای روش ما اهمیت
بیشتری دارد نشان دادن وهلهای است که پژوهش تاریخی باید از آنجا شروع کند؛ یا
آنجایی که اقتصاد بورژوایی بهمثابه یک شکل صرفاً تاریخی فرآیند تولیدی ،به ورای
خود ،به شیوههای پیشین تولیدی ،اشارت دارد( ».ص )461
بنابراین ،مشاهده و استنتاج قوانین اقتصاد سرمایهداری بهمثابه قوانینی که تاریخاً
«شدهاند» ،به گذشتهی این نظام اشارت دارند« .آنگاه این اشارات ،به همراه ادراک
صحیح زمان حال ،کلید فهم گذشته را ارایه میدهند ...به این ترتیب ،ادراک صحیح در
عین حال به وهلهای اشارت دارد که تعلیق روابط کنونی تولید نشانههای شدنِ آن را
نمایان کرده ،آینده را پیشبینی میکند( ».ص )462ازاینرو ،همانطور که روابط
پیشاسرمایهداری پیشنهادههای تاریخی و منتفی شدهی شرایط کنونی هستند ،روابط
سرمایهداری نیز در فرآیند انقراض خود بوده ،در حال فراهم آوردن پیشنهادههای «یک
وضع اجتماعی نوین» میباشند.
پس بدون تردید سفرهای اکتشافی مارکس به جوامع پیشاسرمایهداری هم به خاطر
اثبات سرشت مشروط و گذرای روابط سرمایهداری است و هم تجسم دیالکتیک تاریخیِ
1

نفیِ یک نافی است؛ یعنی رو به آینده دارد – بدیل وضع موجود است .کانون اصلی

 .1برای نظر نویسندهی متن حاضر دربارهی جامعهی بدیل در گروندریسه ،لطفا نگاه کنید به:
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نگرش مارکس ،رابطهی انسان با کار خود ،با طبیعت و مواد و مصالح کار ،و جایگاه فرد
در روابط اجتماعی است .آنچه از اساس جوامع بدوی را با جامعهی معاصر تفکیک
میکند ،رابطهی بی واسطهی انسان و طبیعت است« .زمین در حکم کارگاه عظیمی
است که هم ابزار و هم مواد کار را تأمین میکند؛ خاستگاه و مبنای اجتماع است .آنها
خود را سادهلوحانه به زمین بهمثابه مالکیت جامعه مرتبط میکنند .تصرف واقعی با
وساطت فرآیند کار ،تحت چنین پیشنهادههایی انجام میپذیرد که خود محصول
کار نیستند ...این شکل با همان رابطه با زمین بهعنوان مبنای خود ،میتواند خود را به
طرق مختلف متحقق کند( ».ص)472
اما در شکلهای مختلف مالکیت یا تصرف و تولید اشتراکی ،برخالف کارگر جامعهی
معاصر ،کارگر در مفهوم کنونی یک «کارگر» نیست .او با شرایط عینی کارش به سان
وحدت طبیعی کار با مواد کار بهعنوان مالکیتی که به او تعلق دارد ارتباط برقرار میکند.
ازاینرو« ،کارگر از یک هستی عینی برخوردار است که از خودِ کار مستقل است».
(ص )471هستی فرد به کمون زنجیر شده و یا بهمثابه حلقهای از یک زنجیر ،عضوی
تفکیک ناپذیر از یک کمونته است که برخالف «انزوای نقطهوار» فرد در جامعهی معاصر،
بهطور مستقیم به یک کلیت متصل است.
«اجتماع در ساحت یک انتزاع» ،مخلوق جامعهی مدرن است .اما در جوامع کمونی
نیز «هیچ ادراکی نسبت به رشد آزادانه و کامل فرد یا اجتماع وجود ندارد( ».ص)487
در عین حال ،در روابط سرمایهداری« ،جامعه» جایگزین «طبیعت» شده است و کلیهی
پیوندهای انسان با طبیعت «بهمثابه اندام غیرارگانیک او» گسسته شده است .هستی
تفکیکنشده ی عضو کمون از شرایط ابژکتیو تولید و بازتولید خود و کمونته ،فاقد یک
سوبژکتیویتهی مستقل است .اما کارگر جامعهی بورژوایی نیز سوبژکتیویتهای است که
از شرایط عینی کار ،از مواد و مصالح کار ،گسسته شده است « -آن شیئی که در برابر
او ایستاده است ،اکنون تبدیل به کمونتهی حقیقی شده است( ».ص)496

https://pecritique.files.wordpress.com/2021/06/ali-raha-alternative-society-bygrundrisse.pdf
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از آنچه تاکنون رفت قاعدتاً باید تا حدی بستر کلی نگرش مارکس به روابط
پیشاسرمایهداری روشنتر شده باشد .از وحدت بی واسطه با طبیعت ،تا گسست مطلق
با طبیعت در اجتماع ناب تا احیای رابطهای عقالنی با طبیعت در اجتماعی نوین .این
فرآیند را میتوان به شیوهی دیگری نیز بیان کرد :از وابستگی مستقیم فرد به روابط
اشتراکی ،بهعنوان «هستندهای نوعی ،موجودی قبیلهای» تا شکلگیری فردیت
( )individuationدر یک فرآیند تاریخی .فردیتیابی در جامعهی معاصر ،علیرغم آنکه
«محتوای انسان را تخلیه میکند» پیشنهادهی شکل عالیتری از اجتماع است؛
جامعه ای که در آن ،به بیان مارکس ،انسان «بر قوای طبیعی تسلط پیدا کند ،چه
1

بهاصطالح طبیعت و چه طبیعت خود انسان»« ،به یک کالم ،تکامل فردیت اجتماعی».
(ص)705
تا آنجا که به صورتبندیهای جوامع اشتراکی مربوط میگردد ،در نظر مارکس
این جوامع نه مبداء واحدی داشتند و نه از صورتبندیهای یکسانی برخوردار بودند.
عوامل متعددی ،ازجمله شرایط اقلیمی ،حاصلخیزی زمین ،رابطه با قبیلههای مجاور،
مهاجرت ،بافت درونی و پیشینهی قبیله و غیره ،در چگونگی اسکانیابی قبیلههای
خونی متحرک و کوچنشین ،در شکلگیری کمون ،مالکیت جمعی یا مالکیت فردی با
وساطت کمون و یا تصرف فردی و جمعی زمین بدون حق مالکیت ،مؤثر بودند .برخی
از این کمونها از موجودیتی کهنسال برخوردار بودند و برخی دیگر (مانند پرو و
مکزیک) در دورههای بعد شکل گرفتند.
بهطور کلی ،مارکس کمونها را به چند شاخهی اصلی و چند زیرشاخه تقسیم
می کند :رومی (یا کالسیک عتیق) ،ژرمنی ،آسیایی .در هر یک از این اشکال ،رابطه با
زمین ،شکل مالکیت ،شیوهی تولید و بهرهبرداری از زمین متفاوت است .بهعنوان نمونه،
در شکل ژرمنی ،با اینکه فرد با ساطت و حضور بالفعل کمون هویت پیدا میکند،
کشت و زرع توسط خانوارهای جداگانه انجام میگیرد که بخشی از تولیدش به حفظ و

 .1برای نظر این نویسنده دربارهی مفهوم «فردیت آزاد» در منظر مارکس ،لطفا نگاه کنید به:
ی-مارکس-علی%E2%80%8C-در-جستجوی-فردیت-گمشدهhttps://pecritique.com/2018/08/08/
ر/
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بقای کمون اختصاص دارد .در شکل رومی ،مرکزیت در شهر است و زمینها به سرزمین
روم تعلق دارد .در شکل آسیایی ،مالکیت به وحدتی خارج از خود کمونها تعلق دارد
و زارعان ،زمین را صرفاً در تصرف خود دارند .ازاینرو ،بر فراز کمونهای آسیایی ،همواره
دولتی مرکزی شکل میگیرد که از کمونها خراج یا باج میگیرد.
بقا ،ثبات ،رشد و اضمحالل این جوامع به بافت و دیالکتیک درونی هر یک از آن
شکلبندیها بستگی دارد .از درون شکل ژرمنی ،مالکیت خصوصی و روابط ارباب و
رعیتی ،از درون شکل رومی ،بردهداری ظهور مییابد ،حال آنکه به دیدهی مارکس،
در جوامع آسیایی «بردهداری عامهی» مردم شکل میگیرد« .در عمل بازتولید ،نه فقط
شرایط عینی تغییر میکند ،برای نمونه ده ،شهرک میشود ،و جنگلها به زمینهایی
خالی و غیره ،بلکه خودِ تولید کنندگان نیز تغییر میکنند ،بدان سان که کیفیتهای
تازهای از خود بروز میدهند ،خود را در فرآیند تولید پرورش میدهند ،توانمندیها و
ایدههایی جدید بارور میسازند؛ شیوههای نوینی از مراوده ،نیازمندهایی جدید و زبانی
جدید( ».ص  )494هنگامی که رابطهی فرد با کمون دستخوش تغییر گردد ،او نسبت
به کمون برخوردی متفاوت و حتی مخرب پیدا میکند .چنین تحوالتی همواره «توسط
دیالکتیک خود آنها بهوجود میآید( ».ص)487
ماحصل این مبحث ،همانطور که پیشتر اشاره شد ،استقرار پیشنهادههای تاریخی
روابط اجتماعی سرمایهداری است که «با منطق عجیب و غریب حق مالکیت ،دستخوش
یک باژگونی دیالکتیکی میگردد» (ص :)458سلب مالکیت از تولیدکنندگان بالفصل،
تفکیک شرایط ابژکتیو و سوبژکتیو کار ،و تولید «کارگر آزاد»!

 - 5درنگی در کاپیتال
«ما باید کار جامع ( )Universalو کار اشتراکی را از هم تفکیک کنیم ...کار جامع
شامل کلیه ی اختراعات ،اکتشافات ،و تمامی کارهای فکری و علمی میگردد .اما کار
اشتراکی صرفاً دربرگیرندهی همکاری مستقیم افراد است».
کاپیتال)3:199( ،
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کاپیتال در مقایسه با گروندریسه ،مبحث جداگانهای دربارهی صورتبندیهای
جوامع نخستین ندارد .اما ،یکم ،چنان چشمانداز نوینی از بدیل روابط اجتماعی تولید
سرمایهداری ترسیم میکند که پس از درک و جذب آن ،فروکاستن اندیشهی او به
ساحتی از یک «جمهوری افالطونی» ،یعنی صرفاً به حذف مالکیت خصوصی و تولید
1

تعاونی ،را ناممکن میکند .خود مارکس در کاپیتال ایدهی افالطونی را نقد میکند
چراکه نزد او با اینکه محصول کار یک جنس مصرفی است ،این کارگر است که باید
خود را با کار منطبق کند ،نه برعکس )1:488( .از نظر مارکس ،نه فقط افالطون ،بلکه
اکثر نویسندگان عهد عتیق ،از جمله گزنفون و هومر ،با اینکه توجه اصلی آنها کیفیت
کاال بود ،نسبت به تقسیم کار اجتماعی دیدی غیر انتقادی داشتند.
دوم ،موضوعیت جوامع نخستین در کاپیتال در بستر مفهوم مارکس از سرشت «کارِ
آزادانه تعاون یافته» و «روح انسانی کار جامع» قابل درک است .بنابراین ،چه در
نخستین فصل کتاب ،چه در فصل «فرآیند کار و فرآیند ارزشزایی» ،و نیز فصلهای
«همکاری»« ،تقسیم کار و مانوفاکتور» و «نظریهی مدرن استعمار» و غیره ،مرتباً با
موضوع جوامع نخستین و نقد مارکس از سرشت محدود آن مواجه میشویم.
مارکس در فصل نخست ،در قسمت «بتوارگی کاالیی و راز آن» ،برای پردهبرداری
از بتوارگی که مختص روابط سرمایهداری است ،تصریح میکند که «به محضی که به
شکل های تولیدی متفاوتی وارد شویم ،کل معمای کاالها ،تمام سحر و جادویی که
محصوالت کار را بر مبنای تولید کاالیی احاطه کرده است ،ناپدید میشود( ».ص)169
سپس به جهان پیشاسرمایهداری گذری میکند .ابتدا به قرون وسطا و سپس به جوامع
اشتراکی .آنچه در قرون وسطا با آن روبرو میشویم ،نه انسانیهایی مستقل بلکه افرادی
با وابستگیهای شخصی است .با این حال هیچ رمز و رموز ،و هیچ چیز بغرنجی در این
روابط مشهود نیست .در آنجا «شکل طبیعی کار» ،برخالف شکل عامِ انتزاعی کار در
روابط سرمایهداری ،در «خاص بودن آن» است – شکل بی واسطهی اجتماعی کار است.

 .1برای نظر این نویسنده دربارهی مبانی جامعهی پسا-سرمایهداری در کاپیتال ،نگاه کنید به:
https://pecritique.files.wordpress.com/2018/12/post-capitalist-society.pdf
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(ص ) 170در نتیجه ،روابط اجتماعی اشخاص در ساحت مناسبات اجتماعی بین اشیا
پدیدار نمیگردد.
سپس مارکس به «کار اشتراکی ،یعنی ،کاری که بهطور مستقیم تعاونی است»
رجوع میکند .برای مشاهدهی چنین روابطی ،لزومی نیست که به شکلهای خودپوی
دورانهای نخستین تاریخ بازگردیم ،چون بقایای آنها تا به امروز در هندوستان وجود
دارد .شکلهای متنوع کار بارآور نزد آنها ،در «شکل طبیعی خود ،پیشاپیش کارکردهایی
اجتماعی هستند( ».ص )171مارکس در زیرنویس این صفحه با بیان گفتاوردی از
سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی ،اضافه میکند که مالکیت اشتراکی طبیعی ،نه فقط
اسالوی یا روسی ،بلکه همچنین نقطهی آغاز جوامع مختلف از جمله رومیها ،تویتونها
و سلتها است .حال در این جملهی مارکس قدری تأمل کنیم« :یک مطالعهی دقیق
از شکل آسیایی مالکیت اشتراکی ،و مشخصاً شکل هندی ،نشان خواهد داد که
شکلهای متعدد مالکیت اشتراکی خودپوی بدوی ،چگونه به شکلهای متفاوت
اضمحالل منتهی میشوند .بنابراین ،انواع بدوی و متفاوت مالکیت خصوصی رومی و
ژرمنی میتوانند از شکلهای مختلف مالکیت اشتراکی هندی منتج شوند».
مارکس با عبور از بررسی صورتبندیهای پیشاسرمایهداری ،نشان میدهد که یکم،
در قیاس با کل تاریخ ،مناسبات سرمایهداری ،عمر کوتاهی دارد ،ازلی نیست بلکه
گذراست .دوم ،تأکید میکند که مالکیت و کار تعاونی در جوامع مختلف ،در عین تشابه،
متمایز هستند .ازاینرو ،بسته به وجه مشخصهی هریک ،زوال آنها به صورتبندیهای
متفاوتی منجر میشود .در عین حال ،همانطور که مشاهده شد ،مارکس شکل
بیواسطهی طبیعی همبستگی جوامع پیشاسرمایهداری را نیز به نقد میکشد و کار
مشخص و محدود را بدیلِ کار انتزاعیِ عام در جامعهی معاصر نمیداند .سنتزِ کار
مشخص و کار عام ،یعنی جامعیت انضمامی است که مارکس بالفاصله به تصویر
میکشد:
«اجازه دهید که سرانجام برای تنوع ،تعاونی از انسانهای آزاد را تصور کنیم که با
ابزارهای تولیدی مشترک فعالیت کرده و اشکال متنوع توانمندی کار را با آگاهی کامل
همچون یک نیروی کار اجتماعی واحد صرف میکنند ».سپس تصریح میکند که:
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«پرده از چهرهی فرآیند هستی اجتماعی ،یعنی فرآیند تولید مادی ،بر نمیافتد
مگرآنکه به تولیدی بدل گردد توسط انسانهایی که آزادانه متحد شدهاند و زیر نظارت
آگاهانه و با برنامهی آنها قرار دارد( ».ص )173
در فصل «همکاری» ،بار دیگر مارکس به جوامع پیشاسرمایهداری اشاره میکند،
این بار با تأکید بر این امر که «همکاری در شکل سادهی خود که تاکنون مورد بررسی
ما بوده است ،همراه ضروری کلیهی تولیدات در مقیاسی وسیع است ،اما به خودی خود
شکل ثابتی نیست که خصلت عصر خاصی را مجسم کند( ».ص  )453مارکس با تأیید
نظر سیمون نیکوالس هنری لینگه درکتاب نظریهی قانونهای مدنی ،عنوان میکند
که در آغاز تمدن ،همکاری ابتدا در میان قبیلههای شکارچی صورت میگرفت ،و
بهعنوان یک ویژگی غالب ،در کمونهای کشاورزی هند که متکی بر «مالکیت اشتراکی
شرایط تولید» بود .در این گونه موارد «فرد هنوز بند نافش به قبیله یا کمونتهی خودش
بسته است و مانند زنبور به کندوی خود وابسته است)452( ».
این نوع همکاری ،برخالف همکاری سرمایهدارانه« ،بر رابطهی مستقیم سلطه و
بندگی ،و در اکثر مواقع بردگی ،متکی است ».بدیهی است که در منظر مارکس ،این
نوع همکاری ،علیرغم مالکیت اشتراکی ،که یکسره نافی فردیت آزاد تولید کننده است،
به خودی خود ابداً شاخص یک جامعهی بدیلِ نیست .به دیدهی مارکس «یک شکل
عالی تر اجتماع» ،تعاونی خواهد بود که در آن «رشد آزاد و کامل هر فرد ،اصل حاکم
آن است« ».ص )739
 – 6در انتظار انقالب روسیه
«چنانچه انقالب روسیه طالیهدار یک انقالب پرولتری در غرب شود ،بدان سان که
هردو یکدیگر را تکمیل کنند ،ممکن است شکل غالب مالکیت اشتراکی در روسیه
نقطهی شروع یک مسیر توسعهی کمونیستی گردد».
مارکس و انگلس ،پیشگفتار چاپ روسی مانیفست کمونیست1882 ،
ترجمه و انتشار کاپیتال در روسیه (دسامبر  )1881برخالف کشور صنعتی و
پیشرفتهی انگلیس ،و حتی آلمان ،با استقبال کمنظیری روبرو گشت .بررسیهای
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گوناگون و نافذ دربارهی کاپیتال ،و جنبوجوش فکری چه در داخل روسیه و چه در
میان روشنفکران تبعیدی روس ،به نظر مارکس تبلور جوششهایی در زیر سطح بود.
خوشحالی مارکس از چنین پیشآمدی را میتوان بهوضوح در پیگفتار چاپ دوم آلمانی
کاپیتال ( )1872مشاهده کرد .روسیه «توطئهی سکوت» محافل آکادمیک و نشریات
رسمی در غرب علیه مارکس را شکسته بود .اما رویکرد مارکس و نیز انگلس به روسیه
از مدتها پیش ،حداقل از زمان انتشار «نیو راینیشه زایتونگ» ( ،)49-1848آغاز شده
بود و سپس طی سالهای متمادی در مقاالت «نیویورک دیلی تریبون» کماکان ادامه
داشت.
در اصل توجه مارکس به روسیهی تزاری بیشتر به خاطر نقش آن امپراتوری پهناور
و استبدادی به عنوان سکان اصلی ارتجاع در اروپا بود .روسیه بختکی بود که با تبانی با
قدرتهای واپسگرا ،مثل اتریش و پروس ،بر جنبشهای انقالبی اروپا سایه افکنده بود.
مارکس از هرگونه رخدادی در روسیه ،حتی شکست تزار در جنگ کریمه با ترکیه ،که
منجر به تضعیف آن شود ،استقبال میکرد .رشد سرمایهداری در روسیه ،جنب و
جوشهای دهقانی و شکلگیری یک اپوزیسیون نوظهور بورژوایی ،باعث اصالحاتی
گشت که مآالً در سال  1861به الغای سرواژ منجر گردید .این اصالحات با اینکه نفوذ
رباخواران در روستاها را تقویت کرد و خردهمالکان را مقروض و نهایتاً ورشکست نمود،
با استقبال بورژازی روبرو گشت .دهقانانی که از زمین برکنده شده بودند ،نهایتاً بهعنوان
«کارگر آزاد» راهی کشتزارهای بزرگ پنبهکاری ،و یا شهرها ،بهویژه کارگران پروژهی
عظیم راه آهن روسیه شدند.
آنچه در این مقطع زمانی در روسیه امکانپذیر بود ،وقوع انقالبی بود که آن کشور
را به ورطهی یک «جنگ داخلی» بکشاند .مارکس در نامهای به انگلس ( 8اکتبر )1858
ابراز امیدواری کرده بود که «در روسیه ،انقالب شروع شده است ...نمیتوان انکار
کرد که جامعهی بورژوایی برای بار دوم ،سدهی شانزدهم خود را ازسر میگذراند –
سدهی شانزدهمی که امیدوارم ناقوس مرگ جامعهی بورژایی را به صدا درآورد،
همانطور که بار اول آن را به روی صحنه پرتاب کرد ».با گسترش سرمایهداری به اقصا
نقاط جهان ،به اس ترالیا ،چین و ژاپن ،و ایجاد یک بازار بالفعل جهانی ،چگونه میتوان
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پیروزی «قریب الوقوع یک انقالب در قاره که بالفاصله خصلتی سوسیالیستی خواهد
داشت» را تضمین کرد ،در حالی که در اکثر مناطق جهان «جامعهی بورژوایی هنوز در
حال برخاستن است ».آیا آن اقلیمها انقالب در این «گوشهی دنیا را سرکوب نخواهند
کرد؟»
چند ماه بعد ،در فوریه  ،1859مارکس در نامهای به السال ابراز میکند که «روسیه
از چشمانداز یک انقالب ارضی در داخل کشور ،وحشت کرده است ،و احتماالً صرفنظر
از مقاصد دیپلماتیک ،دولت برای انحراف ،از یک جنگ خارجی استقبال خواهد کرد».
سپس در  11ژانویهی  1860در نامهای به انگلس مینویسد« :به عقیدهی من،
بزرگترین رویدادهای کنونی در جهان از یک سو جنبش بردهها در آمریکاست که با
کشتن جان براون شروع شد ،و از سوی دیگر جنبش بردهها در روسیه ...بنابراین هم
در غرب و هم در شرق ،انقالب 'اجتماعی' شروع شده است».
بنابراین هم از جنبه ی عملی و هم نظری ،مارکس بر آن شده بود تا زبان روسی را
بیاموزد تا به قول خودش منابع اصلی روسی و نشریات معتبر آنها را مطالعه و بررسی
کند .دیری نمیگذرد که مارکس دستکم در حد خواندن ،به زبان روسی مسلط گردد.
در سال  1869یک نسخه از کتاب واسیلوویچ فلروفسکی ،وضعیت طبقهی کارگر در
روسیه ،از سن پترزبورگ برای مارکس ارسال شده بود .خوانش این اثر او را به وجد
آورده بود .طراوت آن یادآور اثر انگلس ،وضعیت طبقهی کارگر در انگلستان ،بود .مارکس
در نامهای به انگلس ( 10فوریه  )1870مینویسد« :این نخستین اثری است که حقیقت
شرایط اقتصادی روسیه را بیان میکند .من هرگز نسبت به این بلندپروازیهای
کمونیستی نظر مساعدی نداشتهام .اما فلروفسکی از حد انتظار فراتر رفته است».
برای مارکس جای تعجب بود که چنین اثری اجازهی چاپ یافته است .سپس
گفتاوردی از کتاب را به روسی برای انگلس مینویسد'« :ما پرولترهای کمی داریم ،اما
تودهی طبقهی کارگر ما از کارگرانی تشکیل شده است که وضعیت آنها از هر پرولتری
بدتر است' ».فلروفسکی ،دشمن زمینداران ،سرمایهداران و سردمداران روسیه بود .با
وجودی که نظریهی سوسیالیستی منسجمی ارایه نکرده بود« ،مدافع مالکیت اشتراکی
بر زمین بود ».به این اثر قطعاً باید «آثار بسیار عالی چرنیشفسکی» ،از جمله چه باید
کرد؟ را نیز اضافه کرد .او مبلغ و مدافع کمونهای روستایی روسیه بود؛ کسی که به
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خاطر نظراتش سالهای سال برای کار اجباری به سیبری تبعید شد .مارکس در
پیگفتار چاپ دوم آلمانی کاپیتال ،بهویژه به کتاب رئوس اقتصاد سیاسی در منظر
جیمز میل اشاره کرده و از چرنیشفسکی بهعنوان «یک محقق و منقد برجستهی
روسی» نام میبرد( .ص )98دستنویسهایی که از مارکس بهجای مانده ،نشان میدهند
که مارکس با چه دقتی آثار و مقاالت چرنیشفسکی ،از جمله «نقد تعصبهای فلسفی
علیه مالکیت اشتراکی» ،را مطالعه کرده بود.
نمی توان تأثیر برخی از آرای چرنیشفسکی بر مارکس را انکار کرد .اما این
تأثیرپذیری دوجانبه بود .البته چرنیشفسکی در آن زمان در سیبری بود و کاپیتال را
ندیده بود ،اما هواداران بسیاری ،از جمله دانیلسون و لوپاتین ،پیدا کرده بود .این
روشنفکران رادیکال در عین حال تحت تأثیر نظرات مارکس ،بهویژه کتاب کاپیتال،
بودند .همانها بودند که مسئولیت ترجمه و انتشار آن را به عهده گرفتند .در میان این
نسل جدید ،بهخصوص انقالبیون تبعیدی در ژنو ،نظرات مارکس جای پایی باز کرده
بود .برخی از پوپولیستهای روس ،و سپس نارودنیکها ،ازجمله ورا زاسولیچ و «گروه
آزادی کار» ،خود را «مارکسیست» میانگاشتند .در این دوره ،پلخانف و
«مارکسیست»هایی که بعداً «حزب سوسیال دموکراتیک روسیه» ( )1898را تأسیس
کردند هنوز حضور پررنگی نداشتند .اما درمیان گرایشهایی که خود را به مارکس
منتسب میکردند برسر رشد سرمایهداری در روسیه و نیز سرنوشت کمونهای دهقانی
(آبشین) اختالفاتی جدی پدید آمده بود.
بر بستر این نوع اختالفات نظری بود که ورا زاسولیچ در فوریهی  1881طی نامهای
خواستار نظر مارکس دربارهی انقالب روسیه و آبشینهای دهقانی گشت.
 – 6مسألهی رشد سرمایهداری در روسیه
«هنگامی که کمون پاریس با قتلعام وحشیانهای که توسط مدافعان 'نظم'
سازماندهی شده بود به خاک افتاد ،فاتحان تصور نمیکردند که در کمتر از ده سال

کارل مارکس و چشمانداز انقالب در جوامع پیشاسرمایهداری
1

رخدادی در نقطهای دور ،در سن پترزبورگ ،بهوقوع میپیوندد که شاید پس از
مبارزهای طوالنی و قهرآمیز نهایتاً و قطعا میبایست به استقرار یک کمون روسی منجر
شود».
از بیانیهی مارکس و انگلس ،به مناسبت دهمین سالگرد کمون پاریس
همانطور که در بخش پیش مشاهده شد ،رویارویی مارکس با انقالب روسیه ،بهویژه
معضل آبشینهای دهقانی مدتها پیش از مکاتبهی او با زاسولیچ آغاز شده بود .آنچه
پیشتر در مورد جنبشهای دهقانی در روسیه مدّ نظر بود نه کمونهای روستایی بلکه
بهطور مشخص معطوف به جنبش سرفها بود که پس از الغای سرواژ ،تاحدی رو به
خاموشی گرایید .سپس مواجهه با آرای اندیشمندان روسی ،و نه حضور بالفعل یک
جنبش دهقانی در آبشینها ،بود که به انقالب روسیه و ارتباط آن با کمونهای اشتراکی
موضوعیت بخشید.
در سال  1877یک نویسنده و جامعه شناس نارودنیک به نام نیکالی کانستنتینوویچ
میخائیلوفسکی در شمارهی اکتبر  1877در یک نشریهی روسی (یادداشتهای سرزمین
پدری) ،مقاله ای منتشر کرده بود زیر عنوان «کارل مارکس در برابر تریبون آقای
زوکوفسکی» .آقای یولی زوکوفسکی یک اقتصاددان عامی پان-اسالویست و خزانهدار
بانک بود که در مقالهای زیر عنوان «کارل مارکس و کتابش کاپیتال» در نشریهی «پیک
اروپایی» به مارکس حملهور شده بود .میخائیلوفسکی با توسل به آن مقاله ،مدعی شده
بود که به عقیدهی مارکس ،روسیه ابتدا باید کمونهای روستایی را نابود کند تا با هموار
کردن رشد سرمایهداری ،زمینهی یک انقالب سوسیالیستی در آینده فراهم شود.
مارکس بالفاصله برای تصحیح بدفهمی میخائیلوفسکی نامهای به سردبیر آن نشریه
مینویسد .مارکس پس از مخالفت شدید با نظریهای که به او نسبت داده شده بود،
تأکید میکند که فصل «انباشت بدوی سرمایه» در کاپیتال صرفاً مسیر حرکت نظام
سرمایه داری در اروپای غربی را دنبال کرده است .اما میخائیلوفسکی این فرآیند معین
و مشخص را به سراسر دنیا تعمیم داده و اینطور وانمود میکند که گویا مارکس با
 .1اشاره به قتل تزار الکساندر دوم توسط نارودنیا وولیا (ارادهی خلق) ،در  1مارس 1881

918

919

علی رها

ارائهی یک «نظریهی تاریخی-فلسفی» ،تقدیر همهی کشورهای جهان را ازپیش مقرر
کرده است.
مارکس با آوردن گفتاوردی از ویراست فرانسوی کاپیتال عامداً با تأکید بر «نفیِ
نفی» ،مشخص میکند که دیالکتیک منفیت ،مقولهای انتزاعی نیست ،بلکه از درون
نفی شرایط بالواقع موجود ظهور میکند .در نتیجه آنچه کاپیتال برجسته میکند،
«سلب مالکیت از سلب مالکیتکنندگان است ».اما نمیتوان چنین امری را با وضعیت
مشخص روسیه که نیمی از کشاورزی آن در تملک اشتراکی است ،انطباق داد.
بااینحال ،مارکس هشدار میدهد که «چنانچه روسیه در همان مسیری که از سال
 1861انتخاب کرده است حرکت کند ،بهترین امکانی را که تاریخ به مردمی اعطا کرده
است از دست داده و دستخوش تمام اختالالت مهلک رژیم سرمایهداری میگردد».
بههرحال مارکس به دالیلی این نامه را ارسال نمیکند .برای اولین بار انگلس آن را
در میان اسناد و مدارک مارکس پیدا کرد و در سال  1884برای زاسولیچ فرستاد.
زاسولیچ نیز آن را به همان زبان فرانسوی در ماه مه  84در خارج از روسیه منتشر کرد.
این نامه سپس به روسی و آلمانی نیز ترجمه شد و در نشریات مختلفی در روسیه،
آلمان و نیویورک منتشر گردید .سالها بعد ،دانیلسون نیز این نامه را در  1902بهعنوان
ضمیمهی کتاب (تاریخ رشد اقتصادی روسیه) منتشر میکند .سپس این نامه بارها در
نشریات مختلف تجدید چاپ میشود ،از جمله نشریهی «انترناسیونال نو» در آمریکا در
 ،1939در  1952در کتابی به نام تهدید روسیه در اروپا ،منتخب مکاتبات مارکس و
انگلس ( )1955بازنشر میگردد.
نامهی مارکس به زاسولیچ و چهار پیشنویس آن نیز «ناشناخته» نبودهاند .اصل
نامه در سال  1923در آرشیوهای حزب سوسیال دموکرات آلمان کشف شد و یک
نسخه از آن در سال  1924در برلین منتشر گشت .ترجمهی آلمانی آن نیز در سال
 1924در مقالهای زیر عنوان «مارکس و مسألهی روسیه» در نشریهی «جامعه» منتشر
گردید .سپس دیوید ریازانوف نیز در جلد اول آرشیو مارکس-انگلس ،در مقدمهای زیر
عنوان «زاسولیچ و کارل مارکس» ( )1926آنها را منتشر کرد .محقق برجستهی
مارکس ،ماکسیمیلیان روبل ،نیز آنها را در سال  1947به چاپ رساند .چکیدهی تمام
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نامهها در سال  1952به زبان انگلیسی نیز منتشر گردید .میتوان به این لیست انتشارات
دیگری را نیز افزود.
پرسش یا «معمای» تاریخی این است که چرا با گذشت بیش از  140سال از نگارش
آنها ،این نامهها موضوعیت یافته و «بحث داغ» روز شدهاند؟ پرسش اساسی دیگر این
است که چرا پس از چهار پیشنویس ،که سه پیشنویس آن بسیار مشروح ،تحلیلی و
جامع بودند ،دستآخر یک نامهی بسیار کوتاه به زاسولیچ ارسال کرد که در بردارندهی
یک پاسخ همهجانبه به پرسش او نبود؟ نویسندهی این سطور مدعی نیست که برای
این پرسشها پاسخی حاضر و آماده در دست دارد .اما امید است که پس از بازخوانی
پیشنویسهای نامه به زاسولیچ و طرح «نهایی» آن ،در قسمتهای بعدی این مقاله به
آن بازگردد.
 – 7بازخوانی پاسخ مارکس به زاسولیچ
« روسیه مدتی است که در آستانهی یک تحول است؛ تمامی عناصر آن فراهم
آمدهاند ...تمام بخشهای جامعهی روسیه از لحاظ اقتصادی ،اخالقی و فکری ،درحال
زوال هستند .این بار انقالب از شرق آغاز خواهد شد که تاکنون سنگر اصلی و ارتش
ذخیرهی ضد-انقالب بوده است».
مارکس ،نامه به فردریک آدولف سورج 27 ،سپتامبر 1877
در  16فوریهی  1881ورا زاسولیچ ،یک جوان انقالبی نارودنیک که هوادار نظرات
چرنیشفسکی بود ،نامهای به مارکس مینویسد و جویای دیدگاه او نسبت به سرنوشت
آبشینهای روسی و وظایف سوسیالیستها میشود .مطالعهی دقیق این نامه
سمتگیری خود زاسولیچ را بهوضوح نشان میدهد .او در آن نامه بهطور تلویحی به
پرسش خود پاسخ داده است و درخواست واقعی او این است که مارکس نظرات
نارودنیکها را تأیید کند تا آنها با انتشار آنها با استفاده از قدرت نفوذ او ،رقبای خود
را از میدان بهدر کنند .آنطور که زاسولیچ توضیح میدهد ،رقیبان نارودنیکها خود را
«مارکسیست» می دانند و دایماً نظرات خود را به مارکس نسبت میدهند« :مارکس
چنین گفته».
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پیش از ورود به محتوای نامههای مارکس باید اشاره کرد که مارکس علیه
«مارکسیست»هایی که زاسولیچ از آنها یاد میکند ،هیچ موضعی نمیگیرد .برعکس ،در
پیشنویس دوم نامهاش میگوید «برای من 'مارکسیست'هایی که شما از آنها صحبت
میکنید کامالً ناشناختهاند ».بنابراین تا آنجا که به جنبهی سیاسی بحث اختالف
سازمانهای انقالبی در داخل روسیه مربوط میشود ،مارکس به روش معمول خود،
پایبند همان اصولی است که در مانیفست کمونیست بیان کرده بود؛ اینکه او بر خالف
فرقهها ،از منافع کل جنبش انقالبی حمایت میکند .انگلس بارها به مارکس فشار آورده
بود که باید «دستکم یک جزوه علیه السال» بیرون داد و یک بار برای همیشه او را
دفن کرد .قطعاً هیچ اشتراک نظری بین مارکس و آن «دیکتاتور کارگری» وجود نداشت.
اما مارکس با حفظ اصول نظری خود در «نقد برنامهی گوتا» ،بهطور علنی با تأسیس
یک تشکیالت سراسری و مستقل کارگری در آلمان مخالفت نمیکند .بنابراین ،بعید
بود که علیه یک گرایش و به نفع یک گرایش «سوسیالیستی» دیگر در روسیه
موضعگیری کند.
زاسولیچ اما تصریح کرده بود که اعتقاد به نابودی کمونها به این معنی است که ما
باید سدهها صبر کنیم تا سرمایهداری روسیه رشدی مشابه اروپای غربی پیدا کند!
همانطور که دانسته است ،مارکس پیش از نگارش متن نهایی نامهی بسیار مختصرش،
چهار پیشنویس به قلم کشیده بود .پیشنویس چهارم خالصه و کالً شبیه خود نامه
است .اما سه پیشنویس دیگر بهتفصیل موقعیت کمونها ی روسیه و تنشهای درونی
آن ،و بهطور کل ،مالکیت اشتراکی بهعنوان یک صورتبندی جهانشمول در بدو تاریخ،
و نیز وضعیت فعلی رشد سرمایهداری در روسیه را تحلیل میکنند .متن پیشنویسها
شامل جمالتی ناتمام ،بریدهبریده یا تکراری است که یا خط خورده ،ازنو نگاشته شده
و یا کالً تغییر کردهاند .آنها دستنویسهایی گسترده و عمیق هستند اما در آن شکل،
کامل ،ویراستهشده و یا آمادهی انتشار نیستند .با این وصف ،از پیشنویس نخست تا
سوم ،ساختمان آنها منظمتر ،و محتوای آنها هرچه کاملتر میگردد.
تردیدی نیست که مارکس خود را درگیر پژوهشی جامع کرده بود که پرورش بیشتر
آن زمان زیادی احتیاج داشت و نه لزوماً با هدف پاسخگویی به زاسولیچ .در واقع مارکس
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مدتها بود که خود را مشغول تحقیق دربارهی تولید کشاورزی در روسیه و نیز آمریکا
کرده بود .این کشورها جنبههای تازهای درباره مالکیت ارضی مکشوف ساخته بودند که
نیازمند بررسی بیشتر بودند .ازاینرو ،مارکس هنوز آخرین کالم را در نقد نظریهی
«رانت تفاضلی» ریکاردو به قلم نکشیده بود .ولی در پیشنویس سوم بهطور گذرا اشاره
میکند که اعضای این کمونها که هریک در تکهزمین خود زراعت میکند« ،بدون
مطالعهی نظریه ی رانت زمین ،تشخیص داده است که مقدار واحدی از کار که بر روی
زمین صرف شده است ،بسته به حاصلخیزی زمین و منطقه ،محصوالت متفاوتی به بار
1

میآورد ».اینکه این پژوهشها چگونه قوام پیدا میکردند و به چه صورتی در کتاب
دوم کاپیتال ترکیب میشدند ،بهجز گمانهزنی ،حاصل دیگری ندارد .پس با این
مقدمات ،تأمل در متن نامهی مارکس ضروری میگردد.
مارکس از ابتدا تأکید میکند که متاسفانه من «نمیتوانم برای انتشار به شما
پاسخی دقیق بدهم .چند ماه پیش به کمیتهی سنپترزبورگ قول متنی دربارهی همان
موضوع را داده بودم .با این حال امیدوارم برای رفع تردید شما دربارهی بدفهمی
بهاصطالح نظریهام ،چند خط کافی باشد ».سپس با بیان گفتاوردی از انباشت بدوی
سرمایه از کاپیتال ،تصریح میکند که تحلیل کتاب دلیلی بر له یا علیه کمون روسی
بهدست نمیدهد .اما با پژوهشهای ویژهای که از منابع اصلی دربارهی آنها انجام دادهام،
به این نتیجه رسیده ام که کمون رکن نوزایی اجتماعی روسیه است .اما برای اینکه
بتواند چنین کارکردی داشته باشد ،باید تأثیرات مخربی که از همه سو آن را تهدید
میکند برطرف شوند ،و آنگاه شرایط عادی برای رشد خودپوی آن تضمین گردد».
مقایسهی این نامهی صریح و کوتاه با پیشنویسهای دوم و سوم ،نشان میدهد که
شاید مارکس هنوز برای عمومی کردن نتایج پژوهشهایش آمادگی نداشت؛
پژوهشهایی که طی سالهای اخیر دربارهی کمونهای بدوی و معاصر با مطالعهی آثار
 .1وقتی دانیلسون جویای کتاب دوم کاپیتال میشود ،مارکس در پاسخ خود ( 10آوریل  )1870به او توضیح میدهد
که تحت شرایط کنونی ،بههیچوجه قصد انتشار آن را ندارم .یکم ،به خاطر وجوه تازهی بحران عظیم اقتصادی که
برخالف گذشته ،اینبار نه از انگلیس بلکه از ایاالت متحده ،آلمان ،اتریش و غیره شروع شده و نیازمند بررسی است،
و دوم ،بحران کشاورزی :بخش اعظم مطالبی که در این زمینه از روسیه و ایاالت متحده جمعآوری کردهام ،ادامهی
مطالعاتم را ضروری میکنند ،نه اینکه آنها را برای انتشار قطع کنم.
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مورگان ،کوالفسکی ،ماورر ،ماین ،لوباک و غیره انجام داده بود .با این حال ،تأمل در این
پیشنویس پژوهشی و جامع ،دریچههای جدیدی را به روی ما میگشاید .اهمّ نکات
مورد بررسی مارکس به قرار زیرند:
• سرشت کمونهای زراعتی روسی چیست؟
• تفاوت آنها با کمونهای بدوی چیست؟

• چه عواملی آنها را از بیرون تهدید میکند؟
• چه عواملی آنها را از درون تهدید میکند؟

• فرق بین مالکیت اشتراکی و کار اشتراکی چیست؟
• چه ارتباطی بین خود این کمونها وجود دارد؟

• رابطهی این کمونها با سایر زمینهای زیرکشت در روسیه چیست؟
• معاصر بودن این کمونها با جهان سرمایهداری در درون و بیرون روسیه چه
محاسن و معایبی دارد؟
• حفظ و تحول این کمونها با یک انقالب سراسری در روسیه چه ارتباطی
دارد؟
بدیهی است که طرح و بررسی این نکات حیاتی به ورای پرسش محدود زاسولیچ
میروند .مارکس از جنبههای متنوعی به موضوع مینگرد :تاریخی« ،نظری خالص»،
جهانی و نیز شرایط مشخص روسیه .در درجهی اول ،مارکس استدالل میکند که
«کمونهای زراعتی» کنونی ،علیرغم وجوه مشترک ،با کمونهای «بدوی» متفاوت
هستند .کمونهای روسیه ،ماحصل تکاملی نسبتاً جدیدند .سپس مارکس با یک بررسی
تاریخی ،فرآیند زوال آنها در اروپا و پیآمدهای آن را بهتفصیل تشریح میکند .یکم،
کمونهای روسی ،برخالف کمونهای اولیه ،وابستگی خونی ندارند .دوم ،با اینکه
مالکیت بر زمین اشتراکی است ،کشت و کار جمعی نیست .حق استفاده و بهرهبرداری
شخصی ،توأم با مالکیت جمعی .ازاینرو ،هر خانواری در قطعه زمین خود زراعت
میکند ،محصول آن را خودش برداشت میکند و خانه و دام و غیرهی خود را دارد.
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بنابراین «روشن است که در ساختمان کمون ،یک دوگانگی وجود دارد« ».بدیهی
است که خود این دوگانگی نهایتاً به نطفهی اضمحالل آنها تبدیل میشود .صرفنظر از
تأثیرات مخرب بیرونی ،کمون در درون خود شامل عواملی است که هستی آن را
زهرآلود میکند ...اما عامل اصلی ،کار ازهمگسیخته است که منبع تصرف خصوصی
است .این باعث ظهور انباشت اموال منقول و مبادلهی مازاد میگردد .برابری اجتماعی
را منحل میکند .عنصری ناهمگون به درون کمون وارد میکند که باعث اختالف منافع
میشود ».بنابراین ،دوگانگی ذاتی آنها دو «بدیل» را امکانپذیر میکند« :یا عنصر
مالکیت بر عنصر اشتراکی غلبه میکند ،یا برعکس .همه چیز به بستر تاریخیای که در
آن قرار گرفته است بستگی دارد».
عالوه بر این ،کمونهای روسی ،پراکنده و منزوی هستند و بین آن ها ارتباطی
برقرار نیست .ازآنجا ،وجود و حضور یک استبداد مرکزی .بهترین و مرغوبترین
زمینهای کشاورزی در تملک مالکان بزرگ و دولت است .زارعان کمونها تهی دست
و فقیرند و زیر بار مالیاتهای سنگین دولتی ،عدم برخورداری از ابزار و وسایل تولیدی،
به فالکت کشیده شده و نمیتوانند بهتنهایی خود را از بدبختی نجات بدهند .این باعث
شده است که «آنها تاکنون فاقد ابتکاری تاریخی باشند ».اما انزوای آنها میتواند با
میانجیگری «یک تحول عام در جامعهی روسیه ،ناپدید گردد ».بنابراین مارکس نتیجه
میگیرد که «برای نجات کمون روسی ،میباید در روسیه انقالب شود ...چنانچه انقالب
بهموقع انجام شود ،اگر تمام نیروی خود را صرف تضمین رشد نامحدود کمون روستایی
بکند ،کمونها میتوانند بهسرعت به عنصر نوسازی جامعهی روسیه انکشاف پیدا کنند،
عنصری برتر نسبت به کشورهایی که در بردگی رژیم سرمایهداری به سر میبرند».
اما پرسش این است که مقصود از «نجات» کمونها چیست؟ نزد مارکس ،بقا و
گسترش آنها در گرو تحول آنهاست به وجهی که «به مرور خصوصیات بدوی خود را
حذف کرده و بهطور مستقیم عنصر تولید اشتراکی در مقیاسی سراسری را توسعه
دهند ».روسیه در انزوا به سر نمیبرد و همدورهی جهان معاصر است و میتواند بدون
تجربهی اختاللهای مهلک آن ،از دستاوردهای مثبت آن بهرهبرداری کند .وانگهی،
خودِ این جهان معاصر ،بحرانزده است .یعنی هم در اروپای غربی و هم ایاالت متحده،
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تضادهای درونی سرمایهداری ،به مرحلهی تعارضی آنتاگونیستی با تودههای مردم
رسیده است و وجود گذرای آن بر همگان آشکار شده است.
ازاینرو شمرده ترین گفتار و کالم آخر مارکس دقیقاً همان است که یک سال بعد
در پیشگفتار دومین چاپ روسی مانیفست کمونیست بیان کرد« :چنانچه انقالب روسیه
طالیهدار یک انقالب پرولتری در غرب شود ،بدان سان که هردو یکدیگر را تکمیل کنند،
ممکن است شکل غالب مالکیت اشتراکی در روسیه نقطهی شروع یک مسیر توسعهی
کمونیستی گردد».
 – ۸جمعبندی و کالم آخر
«النگه بهقدری سادهلوح است که میگوید من در امور آمپریک 'آزادانه حرکت
نمیکنم' .او ابداً نمیفهمد که این 'آزادی حرکت در ماده' هیچ چیز نیست مگر روش
پرداختن به ماده – یعنی روش دیالکتیکی».
نامهی مارکس به کوگلمان 18 ،مه 1870
پس از مرگ مارکس ،انگلس ارتباط با زاسولیچ را ادامه داد و تا آخر عمر با او،
دانیلسون و سپس پلخانف مکاتبه میکرد .زاسولیچ و همراهانش انتشار آثار و نوشتههای
مارکس و انگلس را به عهده گرفته بودند .زاسولیچ رفتهرفته با گرایش نارودنیکی فاصله
پیدا کرد و با همکاری پلخانف و سایر سوسیالیستهای روسی «گروه آزادی کار» را
تأسیس کرد که با یک سمتگیری «مارکسیستی» با نارودنیکها ،اتکا به کمونهای
روستایی و تروریسم مرزبندی روشن داشت .این گروه هستهی اولیهی «حزب سوسیال
دمرکرات کارگری روسیه» بود .در مواجهه با رشد سریع و خارقالعادهی مناسبات
سرمایهداری در روسیه ،خود انگلس هم دیگر موضوع کمونهای روستایی بهعنوان
کانون اصلی انقالب و نوزایی روسیه را برنمیتافت.
او در نامهای به زاسولیچ در  23آوریل  ،1885کماکان انقالب در روسیه را
قریبالوقوع میپنداشت .به دیدهی او «روسها در آستانهی انقالب  1789خود هستند.
انقالب باید در مدت کوتاهی رخ دهد؛ ممکن است همین روزها رخ دهد ».صرفنظر از
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اینکه چه حرکتی ،حتی یک عمل «بالنکیستی» جرقهی انقالب شود ،انگلس به انقالبی
علیه تزاریسم باور داشت که پس از  1789بهسرعت به  1793دست خواهد یافت؛ یعنی
سقوط روبسپیر و سرآغاز ترمیدور!
نهایتاً ،انگلس یک سال پیش از مرگش ،در ژانویهی  ،1894مطلب بسیار مفصلی
زیر عنوان «انقالب اجتماعی در روسیه» به قلم میکشد و از مسألهی کمونهای روسی
تعبیری متفاوت بهدست میدهد .این مقاله با بازگشت به نامهی مارکس به سردبیر
نشریهی «یادداشتهای سرزمین پدری» ،با دفاع از مارکس و نقد پوپولیستها ،وارد
مبحث کمونهای روسی میگردد« .کمونهای روسیه صدها سال است که وجود
داشتهاند بدون آنکه از درون خود انگیزهی تحول به یک شکل عالی تر مالکیت اشتراکی
را ایجاد کرده باشند ».به باور انگلس ،ابتکار عمل برای دگرگونی کمونها نمیتواند از
خود آنها ناشی شود بلکه «فقط توسط پرولتاریای صنعتی غرب .واقعیت این است که
در هیچ زمان و مکانی مگر اضمحالل ،چیزی از درون کمونیسم زراعتی برنخاسته است...
از لحاظ تاریخی غیر ممکن است که یک مرحلهی پایینتر تکامل اقتصادی ،مسایل و
مشکالتی را حل کند که نمیتوانست پیش از یک مرحلهی عالیتر ظهور کند».
انگلس بهروشنی تصریح میکند که کمونهای روستایی نمیتوانند باعث زایش یک
آینده ی سوسیالیستی شوند .فقط پس از پیروزی پرولتاریا در غرب ،نجات آنچه از
کمونها باقی مانده امکان پذیر است و این «نه فقط در روسیه ،بلکه در مورد تمام
کشورهایی که در مرحلهی پیشاسرمایهداری هستند ،صدق میکند ».سپس با رجوع به
پیشگفتار چاپ دوم روسیِ مانیفست کمونیست ،و بازگو کردن کالم پایانی آن ،ادامه
می دهد که اما «انقالب روسیه به وقوع نپیوست ».در عوض ،رشد صنعتی سریع در
روسیه مترادف با تخریب سریع کمونهای روستایی بود.
انگلس علیرغم اذعان به نقش برجستهی چرنیشفسکی ،میگوید او هم در «این
ایمان به قدرت معجزهآسای کمون دهقانی» تاحدی مقصر است .پیششرط حفظ بقایای
کمون ،سرنگونی استبداد تزاری توسط یک انقالب است .کالم آخر انگلس این است که
سرنگونی انقالبی تزار «پیروزی پرولتاریای صنعتی مدرن را تسریع میکند که بدون آن
روسیه هرگز قادر به کسب یک دگرگونی سوسیالیستی نخواهد بود ،حال این دگرگونی
چه از سوی کمون و چه سرمایهداری ناشی شده باشد( ».مجموعه آثار مارکس و انگلس،
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 )27:421قضاوت تاریخی دربارهی صحت نظرات انگلس ،موضوع متن کنونی نیست و
به فرصت دیگری نیازمند است؛ همینطور مقایسهی تشابه و تمایز دیدگاه او با مارکس.
اما آنچه غیر قابلانکار است ،تحلیل صحیح او از رشد سرمایهداری در روسیه و تضعیف
هرچه بیشتر آبشینهای روستایی است .همانطور که مارکس هم هشدار داده بود:
«چنانچه روسیه در همان مسیری که از سال  1861انتخاب کرده است حرکت کند،
بهترین امکانی که تاریخ به مردمی اعطا کرده است را از دست داده و دستخوش تمام
اختالالت مهلک رژیم سرمایهداری میگردد»!
به هر تقدیر ،آنچه دستکم از پاسخ کوتاه مارکس و پیشنویسهای آن به زاسولیچ
دستگیرمان میشود این است که مارکس به جای یک پاسخ صاف و ساده – بله یا خیر
– که سرفصل بدفهمیهایی تازه شود ،در همان حال که خود را درگیر یک بررسی
همهجانبه میکند ،به او میگوید «نمیتوانم پاسخ دقیقی به شما بدهم» .مارکس از
امکانهای مختلف در یک شرایط معین صحبت میکند نه از جبر تاریخی؛ پاسخ او
مشروط است – در این زمان ،در شرایط کنونی ،چنانچه سرمایهداری به همین روال در
روسیه رشد کند ،یا اگر انقالب به موقع انجام شود ،و الخ ،نتایج متفاوتی به بار میآورند.
«همه چیز به بستر تاریخی ای که در آن قرار گرفته است بستگی دارد ».درعین حال،
مارکس بررسی موقعیت روسیه را از شرایط عینی جهان جدا نمیکند« .روسیه در بستر
تاریخی مدرن زیست میکند :معاصر یک فرهنگ عالیتر است ،و به بازار جهانی متصل
است ».سپس نشان میدهد که برخالف غرب ،روسیه نه در فرآیند چند سده ،بلکه در
زمان کوتاهی به تولید ماشینی ،راهآهن سراسری ،مبادله ،بانکها ،شرکتهای اعتباری
و غیره دست یافته است.
همانطور که مشهود است ،در نزد مارکس ،کاربرد روش دیالکتیکی ،همواره مسیر
واحدی را طی می کند که از کلیت انتزاعی به تفکیک و تحلیل اجزاء آن و از آنجا به
ترکیب دوبارهی آنها در یک کلیت انضمامیِ منتهی میشود .اما خودِ این جامعیتِ
انضمامی ،تضادمند است .ازاینرو در درون خود امکانات مختلفی را حمل میکند.
بنابراین ،همانطور که از بررسی مارکس بر میآید ،خود آن آبشینها هم دربردارندهی
تنش و تعارض هستند ،و در درون آنها امکان ظهور بدیلهای متفاوتی وجود دارد–
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هیچ چیز ازپیش تعیینشده و مقدر نیست! اما هر دگرگونیای ،عالوه بر یک بررسی
جامع ،نیازمند انسانهایی است که چنان تحولی را در کنش خود میسر کنند .پس
پرسیدنی است که آیا مارکس امکان انقالب در روسیه را به کنش انقالبی خود آبشینها
محول میکند؟
جمعبندی کنیم :همانطور که در بخشهای پیشین بررسی شد ،مارکس نه در
واپسین سالهای زندگی ،بلکه از اواخر دههی  1840به شرق و تکامل چندراستایی
جوامع روآورد .مارکس در جلد نخست کاپیتال ،در فصل اول ،با اشاره به قیام تایپینگ
در چین ( )1851پس از شکست اتقالبهای  ،1848-49میگوید :بهیاد داریم که در
کشور چین «برای تشویق دیگران ،میزها زمانی به رقص درآمدند که به نظر میرسید
بقیهی جهان ،دچار سکون شده است( ».ص  )164درعین حال ،آنچه آسیا را بیدار
کرده بود ،آنچه «خصلت ایستای» جوامع آسیایی را برهم زده بود ،تالقی و تصادم آن
جوامع با نفوذ استعماری جوامع سرمایهداری بود .مارکس در دههی  1850به این نتیجه
رسیده بود که بهواسطهی ظهور یک بازار جهانی و گسترش سرمایهداری به شرق ،بدون
«یک انقالب بنیادین در شرایط آسیا» ،انقالبها در غرب« ،در این گوشهی دنیا»،
سرکوب خواهند شد.
با این وصف ،تا آنجا که به موضوع کمونهای جوامع آسیایی مربوط میشود،
مارکس تا پایان عمر نظر خود را نسبت به آنچه در گروندریسه و نیز کاپیتال دربارهی
آنها پرورش داده بود عوض نکرد .همانطور که پیشتر تشریح شد ،فقدان یک
سوبژکتیویتهی مستقل در آنها و هستی تفکیکنشدهی فرد بهعنوان عضوی زنجیر شده
به جماعتهای کمونی« ،مانند زنبوری است که به کندوی خود وابسته است؛ هنوز بند
ناف فرد به قبیله یا کمونتهی خود متصل است ».در هیچیک از پیشنویسهای نامه به
زاسولیچ ،کمونهای دهقانی سرمنشاء انقالب روسیه نیستند .کامالً برعکس .مارکس
کماکان تأکید میکند که «آنها تاکنون فاقد ابتکاری تاریخی» بودهاند و نمیتوانند
بهتنهایی خود را از فالکت نجات دهند .انزوای آنها فقط میتواند با میانجیگری «یک
تحول عام در جامعهی روسیه ناپدید گردد».
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بله مارکس یادآور شده بود که بررسی تاریخی او دربارهی انباشت بدوی سرمایه و
1

رشد سرمایهداری در اروپا ،یک حکم عام نیست و در مورد جوامع شرقی صادر نمیکند.
درعین حال اگر قوامیابی مناسبات سرمایهداری در اروپا چندین سده طول کشیده بود،
در مستعمرات ،در ایاالت متحده ،یا در استرالیا ،برقآسا بهوقوع پیوست؛ مسیری که
روسیه نیز در آن گام نهاده و در ظرف چند دهه ،باعث رشد سریع سرمایهداری شده
بود .بنابراین ،زمانی که انگلس «انقالب اجتماعی در روسیه» را نوشت ،سرمایهداری در
آنجا به حدی رشد کرده بود که بدون یک انقالب اجتماعی ،تداوم حرکت آن
برگشتناپذیر بود .پرسش کنونی این است :آیا در عصر سرمایهداری جهانیشده ،هنوز
میتوان با توسل به پاسخ  145سال پیش مارکس به میخائیلوفسکی ،ناخواسته حاصل
 40سال تالش مارکس را ،کاپیتال را ،کمرنگ کرد؟
هیچ یک از نویسندگانی که در ابتدای این مقاله از آنها یاد کردیم ،چنین باوری
ندارند .همگی آنها پژوهشگران مستقلی هستند که نه «راه رشد غیرسرمایهداری» را
برمیتابند و نه با نظریههای «جهان سومی» وجه تشابهی دارند .پس باید پرسید که آیا
شرایط عینی جهان ،بهویژه پس از انقالب «ضد-امپریالیستی» ایران ،و نیز سایر
کشورهایی که با نقد «اروپامحوری» ،بهاصطالح «خودمحور» شدهاند ،به نوعی بر اذهان
ما سنگینی نکرده است؟ آیا هیچ یک از این جوامع ،از چین گرفته تا ایران ،راه توسعهای
بهغیر از سرمایهداری پیدا کردهاند؟ ما نمیتوانیم کاپیتال را بهدور افکنیم ولی کماکان
جویای بدیل مناسبات سرمایهداری باشیم .ما نمیتوانیم به عقب بازگردیم و بار دیگر با
گره زدن فناوری مدرن با «ویژگیهای» این یا آن کشور خاص ،راه سومی ابداع کنیم.
اگر چنین نیست ،پس ضرورت مسکن گزیدن در مارکس متأخر برای چیست؟ آیا
همانطور که پژوهشگر برجسته و مستقلی چون لورنس کریدر در مقدمهی بسیار مهم
خود بر دفترهای قومشناسی مارکس ،علیرغم اذعان به فقدان آزادی فردی در
کمونهای دهقانی ،بارها تصریح میکند این است که آن دفترها «برای مارکس الگوی
آن جامعه ای را فراهم ساختند که در تکاپوی ثروت شخصی و خصوصی نیست»؟ (ص
 .1نظریهی انباشت بدوی سرمایه و نظریه استعمار در کاپیتال ،همزاد یکدیگر بوده و  2رکن اصلی فرآیند انباشت
سرمایه را تشکیل می دهند .این مسأله نیازمند یک بررسی جداگانه است که در ظرفیت مقالهی کنونی نیست.
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 ،6ص  ،35ص  )50آیا مارکس مؤخر از «فیلسوفی انسانشناس» به «انسانشناسی
آمپریک» تبدیل شده بود؟ آیا همانطور که اندیشمند معاصر و مارکسپژوه قابلی چون
مارچلو موستو تصریح می کند ،ما بیش از حد به آثار فلسفی اولیهی مارکس توجه
کردهایم در حالی که «میتوان تشخیص داد که بسیاری از ایدههای آن نوشتههای اولیه
مردود شدهاند»؟ (ص  )4و یا مارکسیستها بیش از حد به «جدال طبقاتی میخکوب»
شدهاند؟ به بیان او« ،تاکنون تقریباً تمام بیوگرافیهای منتشر شده در بررسی مارکس،
به نوشتههای جوانی او بهایی ناموجه دادهاند» (ص  )6آیا پژوهشهای مارکس دربارهی
جوامع پیشاسرمایهداری به این خاطر بود که مارکس درصدد بود که «محتملترین
توالی شیوههای تولیدیای را که به دنبال یکدیگر آمده اند بازسازی کند»؟ (ص  )26با
این حال ،موستو بهدرستی اشاره میکند که «مارکس نوزایی سوسیالیستی 'اسطورهی
وحشی فرهومند' را در نظر نداشت .او هرگز امید بازگشت به گذشته را نداشت».
1

(ص)30
همانطور که در بررسی «پاسخ» مارکس به زاسولیچ بهوضوح نشان داده شد ،نزد
مارکس مبنای یک جنبش انقالبی در روسیه ،نه در درون بلکه بیرون از آبشینها شکل
میگیرد .اما پژوهشگر فرهیختهای چون کوین اندرسون مدعی است که «مبنای انقالب
اجتماعی در روسیه دهکده است( ».ص )243نهایتاً با طرح این پرسش که دیدگاه
چندراستایی مارکس برای سرمایهداری جهانیشدهی امروز ،چه اهمیتی دارد؟
بهصراحت و بهدرستی پاسخ میدهد که «فقط در یک حد محدود( ».ص )244به
دیدهی اندرسون ،اهمیت آنها از جنبهی «نظریهی دیالکتیکی جامعه» ،صرفاً «در یک
سطح عام نظری و روششناسانه موضوعیت دارد( ».ص  )245اما «بسیاری از نتایج
نظری مارکس امروز بیشتر از جنبهی بههمپیوستگی (اینترسکشنالیتی) طبقه ،نژاد،
قومیت و ناسیونالیسم ،موضوعیت دارد( ».همانجا)

 .1دربارهی نقد مارکس از گرایشهای رومانتیک و بازگشت به «وضعیت طبیعی» انسان بهمثابهی یک وضع مطلوب
که در سده ی هیجدهم رواج یافته بود ،نگاه کنید به «مانیفست مکتب تاریخی قانون» ،که گوستاو هوگو ،روسو و
دیگران را به نقد میکشد( .مجموعه آثار)2:203 ،
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اما پرسیدنی است که آن اجزای گوناگون و ناهمگون بر چه مبنایی و بر اساس چه
چشماندازی امکان همیاری و همبستگی پیدا میکنند؟ همانطور که پیشتر تأکید شد،
در منظر مارکس ،جامعیت انضمامی ،جمع جبری اجزای یک کلیت نیست بلکه یک
ترکیب تضادمند است .در چنین ساحتی ،بهعنوان نمونه ،چگونه میتوان اهداف طبقهی
کارگر را با «ناسیونالیسم» پیوند زد؟ وجه مشترک درخواستهای آنها چیست؟ «مخرج
مشترک» آن درخواستهاست؟ استقالل ملی است؟ در آفریقا ،در آمریکای التین و نیز
در انقالب  57ایران ،انقالبهای ضد استعماری – ضد امپریالیستی ،چه حاصلی به بار
آوردهاند؟ حقیقت این است که چنانچه فلسفهی انقالب مارکس به «نظریهی دیالکتیکی
جامعه» فروکاسته شود ،چشمانداز آینده ،خانهی نیمهراهی بیش نیست .آنچه موردنیاز
است ،آنچه راهگشای جنبشهای اجتماعی امروز است ،کل سپهر اندیشهی مارکس
است :چه مارکس مؤخر ،چه مارکس پخته و چه مارکس جوان.
«فعالیت و تمتع اجتماعی ،بههیچوجه صرفاً به معنی فعالیت بی واسطهی اشتراکی
و تمتع اشتراکی نیست ...فعالیتی که در تعاون بالفعل بی واسطه با انسانهای دیگر
انجام گیرد ،هرجا که تجلی بی واسطهی اجتماع پذیری از خصلت حقیقی مضمون
فعالیت ناشی گردد ،بهوقوع خواهد پیوست ...پیش از هرچیز ،ما باید از استقرار مجدد
'جامعه' بهمثابه یک انتزاع در مقابل فرد خودداری کنیم .فرد ،همان هستی اجتماعی
است( ».مارکس« ،مالکیت خصوصی و کمونیسم»)
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نقد اقتصاد سیاسی

دربارهی پرودون
نامه به یوهان شوایتزر 2۴ ،ژانویه 1۸۶۵
کارل مارکس
ترجمهی علی رها

دربارهی پرودون

دیروز نامه ای از شما دریافت کردم که در آن قضاوت مشروح من را درباره پرودون
درخواست کردید .کمبود وقت مانع از برآورده کردن خواستهی شما است .عالوه بر این،
من هیچ یک از آثار او را در دست ندارم .با این حال ،برای اینکه حسن نیتام را به شما
ثابت کنم ،بهسرعت و مختصر رئوس آن را یادداشت میکنم .سپس شما میتوانید آن
را تکمیل کنید ،به آن اضافه کنید یا از آن کم کنید – بهطور خالصه هر کاری دوست
دارید انجام دهید.
نخستین تالشهای پرودون را دیگر به یاد نمیآورم .اثر دانشآموزی او در مورد
دانشگاه النگ نشان میدهد که او چگونه به صورت شتابزده با مشکالتی سروکله زد
که برای حل آنها هنوز فاقد اولین عناصر دانش بود.
اولین اثر او« ،مالکیت چیست؟» ،بیتردید بهترین کار اوست .اگر نه به دلیل تازگی
محتوا ،حداقل به دلیل شیوهی جدید و جسورانهی بیان ایدههای قدیمی ،اثری
دورانساز است .او میدانست که در آثار سوسیالیستها و کمونیستهای فرانسوی
«مالکیت» نه تنها به طرق مختلف نقد شده ،بلکه به شیوهای آرمانشهری «الغا» شده
است .در این کتاب پرودون تقریباً در همان ارتباطی با سنت سیمون و فوریه قرار دارد
که فوئرباخ با هگل داشت .در مقایسه با هگل ،فوئرباخ مطمئناً ضعیف است .با وجود
این ،او پس از هگل دورانساز بود ،چون بر برخی نکاتی تأکید کرد که برای آگاهی
مسیحیان ناخوشایند بود ،اما برای پیشرفت نقد مهم بود ،نکاتی که هگل در ابهامی
رازگونه باقی گذاشته بود.
میتوان بیان کرد که در این کتاب پرودون هنوز یک سبک تنومند وجود دارد .و
ازدید من آن سبک ،شایستگی اصلی آن است .واضح است که حتی در جایی که او فقط
مطالب قدیمی را بازتولید میکند ،پرودون همه چیز را به شیوهای مستقل کشف میکند
 یعنی آنچه میگوید برای خود او تازگی دارد و به این عنوان جدید تلقی میشود.سرکشی تحریکآمیز ،که دست روی «مقدسترین مقدسات» اقتصادی میگذارد،
پارادوکس مبتکرانهای که درک عامیانهی بورژوایی را به سخره میگیرد ،انتقاد
خردکننده ،کنایهی تلخ ،و اینجا و آنجا ،آشکار کردن احساس عمیق و اصیل خشم از
رسوایی نظم موجود ،خلوص انقالبی – همهی اینها خوانندگان «مالکیت چیست؟» را
برانگیخته کردند و در نخستین انتشار آن ،محرکی نیرومند ایجاد نمودند .در تاریخ
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مشخصاً علمیِ اقتصاد سیاسی ،بهسختی میتوان از این کتاب نام برد .اما در علوم و نیز
در تاریخ رمان ،آثار پرهیجانی از این دست نقش خود را ایفا میکنند .برای نمونه ،کتاب
مالتوس در مورد جمعیت را در نظر بگیرید .چاپ اول آن چیزی جز «جزوهای شورانگیز»
و ادبی از ابتدا تا انتها سرقت بیش نبود .و در عین حال ،این هجونامهی نژاد انسانی چه
محرکی ایجاد کرده!
اگر کتاب پرودون را پیش رو داشتم ،میتوانستم بهراحتی چند نمونه برای نشان
دادن سبک اولیه او ارائه کنم .او در قسمتهایی که خود او آنها را مهمترین میداند ،از
طرز برخورد کانت به اضداد تقلید میکند  -در آن زمان کانت تنها فیلسوف آلمانی بود
که ترجمهی آثارش را خوانده بود – و این برداشت نیرومند را بهدست میدهد که برای
او ،همانطور که برای کانت ،حل اضداد در «ورای» درک بشر است ،یعنی چیزی که
برای خود او مبهم باقی میماند.
اما علیرغم این بتشکنی آشکار ،میتوان پیشاپیش در مالکیت چیست؟ از یک سو
در نقد پرودون از جامعه تناقضی با خاستگاه نظری دهقان کوچک فرانسوی (بعدها
خردهبورژوا) را مشاهده کرد و از سوی دیگر ،معیارهای سنجشی که از سوسیالیستها
به ارث برده است.
نقص کتاب با همان عنوان آن مشخص میشود .این پرسش به قدری بد فرموله
شده است که نمیتوان به درستی به آن پاسخ داد« .روابط مالکیت» باستانی با روابط
مالکیت فئودالی و این یک به نوبهی خود با روابط مالکیت «بورژوایی» مرتفع شد.
بنابراین خود تاریخ نقد خود را بر روابط مالکیت پیشین بیان کرده است .در واقع آنچه
پرودون با آن سروکار داشت ،مالکیت بورژوایی مدرن واقعاً موجود بود .چیستی این
روابط میتواند تنها با یک تحلیل انتقادی از «اقتصاد سیاسی» پاسخ داده شود ،که
شامل کلیت این روابط مالکیت گردد ،نه اینکه جنبهی حقوقی آنها بهمثابه روابطی
وابسته به اراده ،بلکه شکل واقعی آنها ،یعنی روابط تولیدی ،در نظر گرفته شود .اما از
آنجا که پرودون کل این روابط اقتصادی را در مفهوم حقوقی عام «مالکیت»la « ،
 ،»propriétéگرفتار نمود ،نمیتوانست از پاسخی که بریسوت « »Brissotبا همان
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کلمات در اثر مشابهی که پیش از  1789انتشار یافته بود ،فراتر برود« :مالکیت سرقت
است».»La propriété 'c'est le vol« ،
نتیجهی نهایی در بهترین حالت این است که مفاهیم حقوقی بورژوایی «سرقت» به
همان اندازه در مورد دستاوردهای «صادقانه» خود بورژوازی نیز کاربرد دارد .از سوی
دیگر ،از آنجا که پیشنهادهی «سرقت» بهعنوان نقض اجباری مالکیت ،واقعیت وجودی
مالکیت است ،در رابطه با مالکیت حقیقی بورژوایی ،پرودون خود را درگیر انواع و اقسام
اوهامی کرد که حتی برای خود او ناروشن است.
من در مدت اقامتم در پاریس در سال  1844با پرودون شخصا آشناً شدم .این را
در اینجا ذکر میکنم چون من تا حدی من نیز در «پیچیدگی» او مقصرم :آنچه
انگلیسیها جعل کاالهای تجاری مینامند .در جریان بحثهایی طوالنی که اغلب تمام
شب طول میکشید ،من او را به ضرر خودش آلودهی هگلیسم کردم ،چون آلمانی بلد
نبود و نمیتوانست بهدرستی مطالعه کند .پس از اخراجم از پاریس ،جناب کارل گرون
« »Karl Grünکاری را که شروع کرده بودم ادامه داد .او بهعنوان یک معلم فلسفهی
آلمانی نسبت به من از این امتیاز برخوردار بود که خودش هیچ چیز از آن نمیفهمید.
مدت کوتاهی پیش از انتشار دومین اثر مهم پرودون ،فلسفهی فقرPhilosophie ،
 de la misèreو غیره ،خود او در نامهی بسیار مفصلی به من ازجمله اعالم کرد که:
«منتظر آرای انتقادی شما هستم» .»J'attends votre férul critique« ،چنین نقدی را
به زودی بهسوی او پرتاب کردم (در فقر فلسفه و غیره ،پاریس Misère de la ( )1847
 ،)philosophieبه نحوی که به دوستی ما برای همیشه پایان بخشید.
برای برآورد کتاب او ،که در دو جلدِ ضخیم است ،باید شما را به ردّی که نوشتم
ارجاع دهم .من در آنجا ،در میان چیزهای دیگر ،نشان دادهام که او تا چه حد در راز
دیالکتیک علمی نفوذ کرده است و برعکس چگونه در توهم فلسفهی نظرورزانه اشتراک
دارد ،چون به جای آنکه مقوالت اقتصادی را بهعنوان بیان نظری روابط تاریخی تولیدای
در نظر بگیرد که با مرحلهی خاصی از رشد تولید مادی منطبق است ،آنها را ایدههای
ازلی از پیش موجود درهم میریزد ،و از این بیراهه یکبار دیگر به خاستگاه اقتصاد
بورژوایی میرسد«[ .وقتی اقتصاددانان میگویند که روابط کنونی  -روابط تولید
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ثروت ایجاد شده و نیروهای مولده برطبق قوانین طبیعت توسعه مییابند .بنابراین خود
این روابط قوانینی طبیعی هستند که از تأثیر زمان مستقل هستند .آنها قوانینی جاودانی
هستند که باید همواره بر جامعه حاکم باشند .بنابراین تاریخ وجود داشته است ،اما
دیگر وجود ندارد(».ص  113اثر من)]
عالوه بر این من نشان میدهم که دانش وی در مورد «اقتصاد سیاسی» که نقد آن
را برعهده گرفته بود ،بهشدت ناقص و گاهی حتی مانند یک دانش آموز ابتدایی است و
به جای اینکه علم از دانش انتقادی جنبش تاریخی استخراج شود ،جنبشی که خودش
شرایط مادی رهایی را تولید میکند ،او و آرمانشهریها در پی یک بهاصطالح «علم»
هستند که به واسطهی آن از پیش فرمولی برای «حل مسئلهی اجتماعی» پرداخته
کنند .ردیّهی من بهطور خاص نشان میدهد که دیدگاه پرودون در مورد ارزش مبادله،
مبنای کل نظریه ی او ،همچنان مغشوش ،نادرست و سطحی است و اینکه او حتی
تفسیر آرمانشهری از نظریهی ارزش ریکاردو را با مبنای یک علم جدید اشتباه میگیرد.
در رابطه با دیدگاه کلی او ،من نتایج خود را به این صورت خالصه کردهام:
«هر رابطهی اقتصادیای یک جنبهی خوب و یک جنبهی بد دارد ،این تنها نکتهای
است که پرودون به خود دروغ نمیگوید .او میبیند که جنبههای خوب توسط
اقتصاددانان توضیح داده شده است .طرف بدی که او میبیند را سوسیالیستها محکوم
کردهاند .او ضرورت روابط ابدی را از اقتصاددانان وام میگیرد .او از سوسیالیستها این
توهم که در فقر چیزی جز فقر نمیبینند را به عاریت میگیرد (به جای آن که جنبهی
انقالبی و مخربی که جامعهی قدیمی را سرنگون خواهد کرد در نظر گیرد) .او دربارهی
تأسی به اقتدار علم با هر دو موافق است .علم برای او خود را به نسبتهای نحیف
فرمولی علمی تقلیل میدهد .او مردی در جستجوی فرمولها است .بنابراین ،پرودون
به خود میبالد که هم اقتصاد سیاسی و کمونیسم را نقد کرده است :او مادون هر دوی
آنهاست .مادون اقتصاددانان ،چراکه بهعنوان فیلسوفی که فرمول جادویی در آستین
خود دارد ،فکر میکرد میتواند از پرداختن به جزئیات اقتصادی ناب صرفنظر کند.
مادون سوسیالیستها ،چون حتی در حد نظرورزانه ،نه شجاعت کافی و نه بصیرتی
کافی برای جهشی بر فراز افق بورژوایی دارد...
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«او میخواهد بهعنوان مرد علم فراتر از بورژوازی و پرولتاریا پرواز کند .او صرفاً
خردهبورژوایی است که دائماً بین سرمایه و کار ،اقتصاد سیاسی و کمونیسم عقب و جلو
میرود...».
هرچند قضاوت فوق شدید به نظر میرسد ،اما اکنون باید هر کلمهی آن را تأیید
کنم .اما در عین حال ،باید در نظر داشت که وقتی من کتاب او را رمز سوسیالیسم
خرده بورژوایی اعالم کردم و این را از لحاظ نظری ثابت کردم ،پرودون هنوز هم توسط
اقتصاددانان سیاسی و هم سوسیالیستها بهعنوان یک ابر-انقالبی تقبیح میشد .به
همین دلیل من بعدها هرگز در داد و قال دربارهی «خیانت» او به انقالب شرکت نکردم.
این که از ابتدا توسط دیگران و نیز خودش بد فهمیده شده بود و در برآوردن امیدهای
ناموجه ناکام ماند ،تقصیر او نبود.
در مقایسه با مالکیت چیست؟ ،در فلسفهی فقر کلیهی کمبودهای روش بازنمایی
پرودون به طرز بسیار نامطلوبی برجسته شدهاند .این سبک آن چیزی است که
فرانسویها اغلب آمپول مینامند .واژههای پرطمطراق نظرورزانه ،که مدعی فلسفی-
آلمانی است ،هنگامی بهطور دایمی به روی صحنه ظاهر میگردند که هوشمندی
فرانسویاش شکست خورده باشد .لحن پر سروصدا ،تجلیل از خود ،فخرفروشی ،و
پرتوپالگویی دربارهی «علم» و نمایش جعلی آن ،که همواره بسیار ناخوشایند است،
دایماً گوشخراش است .به جای گرمای اصیل اولین اثرش ،او در اینجا در عبارات معینی،
خود را بهطور منظم در امواج ناگهانی لفاظی غرق میکند .عالوه بر این ،نمایش
ناخوشایند دانشوری خودآموخته ،که غرور طبیعیاش در اصالت استداللش پیشاپیش
درهم شکسته شده است ،و اکنون بهعنوان یک تازه به علم رسیده ،الزم میداند که با
آنچه نیست و ندارد ،تظاهر به برتری کند .سپس ذهنیت خردهبورژوایی که بهعنوان
نمونه به شخصی چون کابه ( )Cabetکه برخورد عملیاش به پرولتاریای فرانسه
شایستهی احترام است ،حملهای بیرحمانه وحشیانهای بکند ،که نه زیرکانه ،نه عمیق
و نه حتی درست است ،و از سویی از شخصی چون دانویر (( )Dunoyerحقیقتاً یک
«مشاور ایالتی») تعریف و تمجید کند؛ اگرچه تمام اهمیت این دانویر در تعصب
مضحکی بود که با آن درسراسر سه جلد ضخیم ،ماللآور و غیر قابلتحملاش ،اصول
خشکی را موعظه کرد که هالوتیوس ( )Helvetiusآن را به شرح زیرتوصیف کرده
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بود( »On veut que les malheureux soient parfaits«:از بینوا درخواست کمال
میشود).
برای پرودون ،برای کسی که تنها تا چند هفته پیش از انقالب فوریه بهطور غیر
قابلانکاری ثابت کرده بود که «دوران انقالبها» برای همیشه سپری شده است ،انقالب
قطعاً در لحظهی بسیار نامساعدی رخ داد .سخنرانی وی در مجلس ملی ،هرچند درایت
کمی در مورد شرایط موجود نشان داد ،شایستهی تقدیر بود .پس از قیام ژوئن ،این
عملی بسیار شجاعانه بود .بهعالوه ،از این پیآمد خوششانس بهره مند شد که پاسخ
مخالف آقای تیر ( )M. Thiersبه پیشنهادهای پرودون ،که او سپس آن را در یک
جزوهی ویژه منتشر ساخت ،به کل اروپا ثابت کرد که کدام احکام کودکانهای سکان
این ستون فکری بورژوازی فرانسه است .در مقایسه با تیر ،پرودون در واقع تا حد یک
غول عظیم منسوخ برجسته شد.
کشف پرودون درباره ی «اعتبار رایگان» و بر آن اساس« ،بانک مردمی» ( banque
 )du peupleاز آخرین «اقدامات» اقتصادی او بود .کتاب من ،سهمی در نقد اقتصاد
سیاسی ،پارهی نخست ،برلین(1859 ،صص ،)59-64ثابت میکند که مبنای نظری
ایده ی او از درک نادرست عناصر اساسی «اقتصاد سیاسی» بورژوایی ناشی شده است،
یعنی رابطهی بین کاال و پول ،در حالی که روبنای عملیاش صرفاً بازتولید طرحهایی
بسیار قدیمیتر بود که بهمراتب بهتر توسعه یافته بود .این که تحت شرایط اقتصادی و
سیاسی خاصی میتوان از سیستم اعتباری برای تسریع رهایی طبقهی کارگر استفاده
کرد ،همانطور که به عنوان نمونه ،در آغاز قرن هجدهم ،و دوباره بعداً ،در آغاز قرن
نوزدهم در انگلستان ،انتقال ثروت از یک طبقه به طبقهی دیگر را تسهیل کرد ،کامالً
بدون تردید و بدیهی است .اما در نظر گرفتن سرمایهی بهرهدار بهعنوان شکل اصلی
سرمایه و تالش برای تبدیل یک شکل خاص از نظام اعتباری که برحسب ظاهر شامل
حذف بهره شود ،به مبنای دگرگونی جامعه ،سراسر یک توهم خردهبورژوایی است.
رقیقتر شدهی همین توهم را پیشاپیش میتوان در میان سخنگویان اقتصادی
خردهبورژوازی انگلیس در قرن هفدهم یافت .جدل پرودون با باستیا ( )1850در مورد
سرمایهی بهرهدار در سطحی بسیار پایینتر از فلسفهی فقر است .وقتی حتی باستیا او
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را مغلوب خود میکند ،و هنگامی که حریف ضربات خود را بر او فرود میآورد،
یاوهسرایی مضحک سرمیدهد.
چند سال پیش برای جایزه گرفتن ،پرودون مقالهای دربارهی مالیات نوشت ،فکر
کنم این مسابقه را دولت لوزان ترتیب داده بود .در اینجا واپسین سوسوی نبوغ خاموش
میشود .چیزی برجای نمیماند به جز خردهبورژوایی ناب.
تا آنجا که به نوشتههای سیاسی و فلسفی پرودون مربوط میشود ،همهی آنها
مانند آثار اقتصادی او ،همان خصلت متضاد و دوگانه را نشان میدهند .عالوه بر این،
در زمانی که سوسیالیستهای فرانسوی تصور میکردند که نشان دادن دینداری آنها
بر ولتریانیسم بورژوایی سده هجدهم و بی خدایی سده نوزدهم آلمان تا چه حد برتری
دارد ،حمالت وی به دین ،کلیسا و غیره ،که ارزش آنها کامالً محلی و محدود به فرانسه
است ،از اهمیت ویژهای برخوردار بود .همانطور که پتر کبیر بربریت روسیه را با بربریت
شکست داد ،پرودون تمام تالش خود را کرد تا عبارتپردازی فرانسه را با عبارتپردازی
شکست دهد.
اثر او دربارهی کودتا ،که در آن با لویی بناپارت الس میزند و در واقع تالش میکند
تا او را برای کارگران فرانسوی قابل پذیرش جلوه دهد ،و آخرین اثر او ،نوشتهای علیه
لهستان ،که در آن برای شکوه هرچه بیشتر تزار عدماعتمادی احمقانه بیان میکند،
باید به عنوان آثاری توصیف شوند که نه تنها بد ،بلکه بیاساس هستند اما با دیدگاه
خردهبورژوایی مطابقت دارند.
پرودون اغلب با روسو مقایسه شده است .هیچ چیز نمیتواند اشتباهتر از این باشد.
او بیشتر شبیه نیکالس لینگت ) )Nicolas Liguetاست که نظریهی حقوق مدنی
 Théorie des loix civilesاو اتفاقاً کتابی بسیار درخشان است.
پرودون به دیالکتیک تمایل طبیعی داشت .اما از آنجا که او هرگز دیالکتیک علمی
را درک نکرد ،هرگز از سفسطهگری فراتر نرفت .این در واقع با دیدگاه خردهبورژوایی او
مرتبط است .مانند رومر ( )Raumerتاریخدان ،خردهبورژوایی از یکسو و از سوی دیگر
ساخته شده است .این هم دربارهی منافع اقتصادی او و ازاینرو در سیاست ،دیدگاههای
مذهبی ،علمی و هنری او صدق میکند .و به همین ترتیب در اخالقیات ،و در همه
چیز .او یک تناقض زنده است .عالوه بر این ،اگر او همانند پرودون فردی مبتکر باشد،
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بهزودی در مییابد که سرگرم شدن با تناقضات خود ،و بسته به شرایط ،تبدیل آنها به
پارادوکسهایی برجسته ،خودنما ،گاهی رسوا و گاهی درخشان هستند .شارالتانیسم در
علم و سازشکاری در سیاست از چنین دیدگاهی تفکیکناپذیر است .تنها یک انگیزهی
حاکم باقی میماند ،پوچی موضوع ،و یگانه پرسشی که برای او ،و همهی افراد بیهوده،
وجود دارد موفقیت و درخشش لحظهای است .بنابراین ،آن حس اخالقی ساده ،که
به عنوان نمونه ،همواره روسو را از مصالحه با قدرتهای موجود بازمیداشت ،ناپدید
میشود.
آیندگان شاید آخرین مرحله از رشد فرانسه را اینگونه خالصه کنند که لوئی
بناپارت ،ناپلئون آن و پرودون ،روسو -ولتر آن بود.
اکنون خود شما باید این مسئولیت را بپذیرید که نقش قضاوت دربارهی کسی را
که به تازگی مرده است به من تحمیل کردید.
با احترام فراوان،
کارل مارکس
چاپ نخست ،Der Social-Demokrat :شمارههای  17 ،16و  ،18تاریخ انتشار:
 3 ،1و  5فوریه 1865
تاریخ نگارش 24 :ژانویه 1865
برگرفته از:
Marx, Engels, Selected Correspondence, Progress Publishers,
]Moscow, 1955 [1965, 1975
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پیشگفتار
«پس از آنکه همه چیز گفته و انجام شد ،نهایتاً در فلسفهی غرب
تنها سه اندیشمند واقعاً سترگ وجود خواهند داشت که قابل قیاس با
سایرین نیستند :ارسطو ،هگل و مارکس»
مصاحبهی لوکاچ با پری اندرسون« ،نیو لفت رویو» ،شمارهی ژوئن-
اوت 1968
«هگل جوان» اثر جورج لوکاچ پژوهشی کامالً بدیع و وسیع است که در پاییز 1938
نگاشته شده بود اما در آستانهی جنگ جهانی دوم ،امکان انتشار نیافت .لوکاچ با یک
«تجدیدنظر کامل» ،این اثر را در سال  1947-48منتشر کرد .سپس در سال 1954
به همراه یک پیشگفتار جدید و اندک تغییراتی در متن ،در آلمان شرقی تجدید چاپ
شد .اما با اینکه بیش از  80سال از نگارش هگل جوان میگذرد ،پژوهش نسبتاً جامع
لوکاچ یکی از منابع اصلی سیر تکوین آرای هگل جوان است که به دیدهی نویسندهی
متن کنونی ،هنوز تازگی خود را از دست نداده است .لوکاچ فرایند شکلگیری نخستین
«سیستم» هگل را با دقتی کم نظیر از برن ( )96-1893و فرانکفورت ()1800-1797
شروع کرده تا ینا ( )1801-03دنبال میکند و کل اثر را با بررسی پدیدارشناسی روح
( )1807به پایان می برد .در این مسیر با منابع نسبتاً محدودی که در آن زمان قابل
دسترس بود ،موفق به کشفیات جدیدی میشود که هنوز اعتبار خود را از دست ندادهاند.
درواقع همانطور که پدیدارشناسی «زادگاه فلسفهی هگل» است ،هگل جوان نیز
نقطهی عطفی است که مبانی نظری یک «لوکاچ جدید» را پایهگذاری میکند که
1

حاصل نهاییاش هستیشناسی وجود اجتماعی است .متن حاضر با اذعان به ژرفا و
گستردگی پژوهش لوکاچ ،و از آنجا ناممکن بودن بررسی کل کتاب در یک جستار
کوتاه ،خود را به نقطهی اوج آن اثر ،به بخش چهارم و نهایی هگل جوان محدود کرده
 1برای بررسی انتقادی لوکاچ مؤخر و هستیشناسی وجود اجتماعی ،رجوع کنید به نظر این نویسنده در مقالهی
«تأملی اجمالی در میراث دوگانهی جورج لوکاچ».
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است .دغدغهی اصلی نوشتهی کنونی ،نه فرایند قوامیابی «سیستم» هگل بلکه بررسی
آرای لوکاچ دربارهی پدیدارشناسی ،بهویژه پارهی چهارم آن اثر است .لوکاچ با خالقیتی
حیرتانگیز ،با تجدیدنظر در «فهرست» کتاب ،ساختمان پدیدارشناسی را صرفاً به سه
بخش تقسیم میکند :روح سوبژکتیو ،روح ابژکتیو ،و روح مطلق .اما خودِ هگل کل
کتاب را به :آگاهی ،خود-آگاهی ،خرد ،و روح تقسیم کرده بود.
لوکاچ به عنوان فیلسوف «دیالکتیک ابژکتیو» ،طبعاً بخش دوم ،یا «روح ابژکتیو»،
را بهمثابه مهمترین دستاورد اندیشهی هگل و نقطهی اوج «فلسفهی بورژوازی مترقی
عصر» ترسیم میکند .اما بخش نهایی ،یا «روح مطلق» ،را بهعنوان «پایان تاریخ» و
فرجامین مرحلهی حرکت دیالکتیک نزد هگل شناسایی میکند .به باور این نویسنده،
لوکاچ با اینکه در سرتاسر این اثر شگرف هگل را به اوج میبرد ،با نقدی تأملبرانگیز
از «روح مطلق» ،در سیر تحول مارکسیسمِ بدعتی را برمینشاند که تا امروز به امری
مسلم و دیدگاهی کمابیش همگانی تبدیل شده است.
معضل نوشته ی کنونی ،سنجش این قضاوت تاریخی لوکاچ است که با توجه به
دشواری متن هگل و نیز پیچیدگی بررسی انتقادی لوکاچ ،بیتردید کار مشکلی است.
بنابراین ،متن حاضر را باید صرفاً مدخلی برای شروع یک بحث به شمار آورد و نه
همچون مبحثی که خاتمه یافته باشد .امید است که ادامهی چنین بحثی کمبودهای
احتمالی این نوشته را نیز برطرف کند .اما صرفنظر از نتایج آرای انتقادی نویسندهی
این سطور دربارهی هگل جوان ،بیگمان تاریخ لوکاچ را همچون اندیشمند بزرگی تثبیت
کرده است که سهمی بنیادین در زایش یک حرکت فکری نوین ،در «مارکسیسم
هگلی» ،ایفا کرده است.
هگل جوان ،تجسم ادراکی نوین از هگل
«حرکت تاریخ اغلب جهشوار و زیگزاگی است و چون باید دایماً پیگیری شود،
لحاظ کردن حجم عظیمی از مصالح غیر مهم ،به معنی گسست در مسیر اندیشه
است ...بنابراین ،روش منطقیِ برخورد ،تنها روش مناسب است .اما این روش در واقع
هیچ چیز نیست مگر روشی تاریخی که نمایهی تاریخی آن حذف شده باشد».
فریدریش انگلس ،بررسی سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی« ،داس فُلک»1859 ،
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جورج لوکاچ از ابتدا ،در مقدمهی هگل جوان تأکید میکند که در خاستگاه نظری
هگل و تمرکز او بر رخدادهای مهم جهان-تاریخی وجه خاصی وجود دارد که در
عرصهی فلسفی ،او را از تمام معاصران خود متمایز میکند .هگل نه فقط از انقالب
فرانسه عالی ترین ارزیابی آلمانی را ارایه کرد ،بلکه او همچنین یگانه اندیشمند آلمان
است که برای ادراک انقالب صنعتی انگلستان ،تالشی جدی کرد« .او تنها کسی است
که بین مسألهی اقتصاد کالسیک انگلستان و مسألهی فلسفه و دیالکتیک ،پیوند برقرار
کرد ».به تعبیر لوکاچ ،هدف هگل ،ادراک ساختمان حقیقی ،درونی ،و نیروهای
محرکهی زمان و تعریف دیالکتیک حرکت سرمایهداری بود« .هگل تنها شخصی است
که روند دیالکتیکی این حرکت را تشخیص داد».
ظهور انقالب فرانسه و بیان اندیشمندانهاش در هگل ،مقارن یکدیگرند .فلسفهی
هگل ،تجسم «یک انقالب عمومی عظیم و ظهور یک جهان نوین است( ».ص  )240به
دیدهی لوکاچ ،هگل برآن بود تا کلیهی تضادها و جدالهایی را که در فلسفه رخ میدهد
به تعارضاتی در هستی که در بطن جامعه ریشه بستهاند مرتبط کند.
بنابراین« ،هگل بنیانگذار یک روش علمی نوین در تاریخ فلسفه است( ».ص )264
او نخستین کسی است که یک «تاریخیگری رادیکال» را بنا نهاد و کوشید برای تاریخ
یک مبنای روش شناسانهی نوین ایجاد کند تا نشان دهد که تاریخ «چگونه میتواند بر
اساس دیالکتیک درونی اندیشه و ترقی انسان ،بهطوری منطقی بازنمایی شود( ».ص
 )265تکتک نظرات هگل درباره ی تاریخ در این زمان نشانگر ثابتقدمی او در مفهوم
دیالکتیک است که بهدرستی تشخیص میدهد گسست یا عدم تداوم در تاریخ به معنی
«وحدت تداوم و عدم تداوم است( ».ص )320
او «معضل بنیادین جامعهی معاصر» را در تنشی فزاینده بین سوبژکتیویته و
خودمختاری فردیت انسانی از یک سو ،و ظهور همزمان یک نظام میانجیگر اجتماعی
و ساختهی انسان که به همان اندازه خودمختار است ،تشخیص داد( .ص« )317اصالت
واقعی» هگل در بهرهبرداری از کشفیات اقتصادی ،صرفاً بر بستر تاریخی قابلتعین است
که میخواهد رابطهی متقابل فلسفه و اقتصاد را در عصر مدرن بکاود« .متاسفانه
تاریخنگاری مارکسیستی کالً در انجام این تحقیق ناکام بوده است( ».ص  )319با اینکه
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به دیدهی لوکاچ ،هگل در امور اقتصادی کامالً پیرو یا «شاگرد» آدام اسمیت بود ،اما
توانست به بسیاری از مقوالت اقتصادی اسمیت وضوح بخشیده و «حتی به ورای خود
اسمیت برود( ».ص )323در واقع ویژگی فلسفی هگل این است که خود را به شرایط
اقتصادی آلمان محدود نمیکند« .بررسی فلسفی اقتصاد ،تجسم عقبافتادگی آلمان
نیست( ».ص )334
لوکاچ این فراروی از اسمیت را در مفهوم هگل از «کار» بازمییابد که «دستکم
روزنههای مشکلی را بازنمایی کرد که بعدها مارکس بهمثابه "فتیشیسم" تشریح کرد».
(ص  )337نزد هگل ،مفهوم کار دربردارندهی سرشت دوگانهای است که هم خود-
آفرین وهم ازخودبیگانه کننده است .ازاینرو ،در مفهوم «بیرونشدگی» هگل با این
واقعیت روبرو میشویم که جهان اقتصاد ،با اینکه خود آفریدهی انسان است ،بر او
چیرگی داشته و هستی فرد را شدیداً کنترل میکند« .سرشت حقیقا اصیل
'بیرونشدگی' را میتوان در چنان ثنویتی بازیافت( ».ص  )333لوکاچ برای تأیید نظر
خود ،بالفاصله گفتاوردی از هگل را بازگو میکند« :در فرایند کار ،من خود را به یک
شیء تبدیل میکنم ،به شکلی که موجودیت دارد .بنابراین من هستی خود را بیرونی
میکنم ،آن را به چیزی بیگانه مبدل میکنم و در آن خود را ابقا میکنم( ».ص )334
بنابراین ،علیرغم بسیاری نارساییها ،اشکاالت و ناروشنیها« ،هگل دیالکتیک عینیت
و ذهنیت ،خاص و عام ،را به درون مقوالت اقتصادی میبرد( ».ص )335
لوکاچ در فصل «کار و معضل غایتمندی» ،میگوید «دستاورد فلسفی عظیم هگل
این بود که مفهوم غایتمندی [تلئولوژی] را از آسمان به زمین منتقل کرد( ».ص )363
سپس با استناد به پدیدارشناسی تصریح میکند که «خرد ،همان کنش هدفمند است...
هدف بهمثابه خود-تحرکی ،همان سوژه است ...فرجام همان آغاز است چراکه نقطهی

 .1برای یک برداشت نسبتاً متفاوت از رابطه ی هگل با آدام اسمیت و جیمز استوارت ،لطفاً نگاه کنید به نظر این
نویسنده در مقالهی «هگل و نقد اقتصاد سیاسی»،
هگل-و-نقد-اقتصاد-سیاسی-علی-رهاhttps://pecritique.com/2021/05/03//
البته خود لوکاچ نیز تلویحا اشاره میکند که برخالف نظریه بازار آزاد اسمیت ،هگل برآن بود تا «اقتصاد را توسط
دولت رام کند( ».ص )404
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شروع ،هدف بود ».به باو ر لوکاچ ،هگل با تحلیلی انضمامی از دیالکتیک کار انسان،
تعارض آشتیناپذیر «علیت و غایتمندی» را الغا میکند و فرایند میانجیگر پراکسیس
انسان را با ایدهی تکامل اجتماعی پیوند میزند .ازاینرو« ،هگل طرز تلقی کامالً جدیدی
نسبت به جایگاه پراکسیس انسان در نظام فلسفی ارایه میکند .همان جنبهی فعالی
که مارکس بر آن اشاره میکند( ».ص  )350ازاینرو ،لوکاچ با درایتی بینظیر ابراز
میکند که «وهلهی اساسی فلسفهی تاریخ هگل ،وحدت دیالکتیکی تئوری و
پراتیک است ...آنچه در اینجا موضوعیت دارد ،مفهوم تاریخ بهمثابه یک کلیت است».
(ص  ،362تأکید از نویسنده) ازاینرو ،هگل «پیشقراول ماتریالیسم تاریخی است».
به بیان لوکاچ ،حرکت تضادمند جامعهی بورژوایی در این دورهی خاص ،برای
نخستین بار سرشت متعارض خودِ هستی را آگاهانه به مشغلهی اصلی فلسفه تبدیل
کرد« .اندیشهی هگل ،معرف ادراک این روند متضاد است( ».ص )399هگل با تقسیم
فرد در جامعه ی مدنی به یک شهروند و یک بورژوا ،تعارضی را برمینشاند که بهمثابه
«تصادم درونی روح با خودش است؛ تعارضی دایمی که فرایند الغای آن نیز دایمی است
– هم جدال و هم حل آن دایمی است( ».ص  )403پس با اینکه هگل در این زمان
بهخاطر عدم شکوفایی مبارزات طبقاتی چیز زیادی دربارهی مبارزهی پرولتاریا و
بورژوازی نمی دانست« ،بطالت بورژوازی و قدرت اقتصادی رو به رشد آن را مشاهده
کرد و بصیرتی غریزی نسبت به جایگاه بورژوازی در جامعهی مدرن داشت( ».ص )405
دست آخر ،لوکاچ ساختمان پدیدارشناسی را بهعنوان تجلی یک «اتوپیای
قهرمانانه» میسنجد که «علیرغم خطایی ایدهآلیستی ،دربردارندهی یک حقیقت ژرف
اومانیستی ،یک نقد عمیق – هرچند تضادمند – از سرمایهداری است .این اتوپیا از
جنبهی عینی ،یک اعتراض کامالً مشخص علیه سرمایهداری است که باید فراروی از
افق سرمایهداری را نشان دهد( ».ص  )401اما تمام اتوپیاها بر امید رفع تضادی عظیم
در جهان مدرن مبتنی هستند« :انهدام انسان توسط رشد انرژیهای مولدهی او».
ازاینرو ،همانطور که لوکاچ تأکید میکند ،رفع این تضاد در چارچوب مناسبات
« .1رابطهی انسان با کارش ،کنشی هدفمند است .در انتهای فرایند کاری ،نتیجهای بدست میآید که از آغاز توسط
تولید کننده تصویر شده و ازاینرو حضوری ایدهآل داشته است ».مارکس ،کاپیتال ،جلد نخست ،ص 284
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اجتماعی سرمایهداری امکانپذیر نیست« .فقط سوسیالیسم تمامی تضادها را
برطرف میکند( ».ص  ،402تأکید از نویسنده) به دیدهی نویسندهی متن حاضر ،خودِ
این مفهوم به معنی یک برداشت معین و متفاوت از «پایان تاریخ» است که در
«سوسیالیسم» تحقق مییابد.
جایگاه هگل جوان در سپهر اندیشهی لوکاچ
«شکل پولی کاالها ،همانند شکل عام ارزشی آنها ،کامالً از شکل
محسوس و پیکر واقعی آنها متمایز است .بنابراین یک شکل ایدهآل محض
یا شکلی مفهومی است( ».کاپیتال)1:189 ،
پس از فروپاشی «اتحاد جماهیر شوروی» در درون قفسههای غبارآلود حزب
کمونیست دستنوشتهی ناشناختهای از لوکاچ کشف شد زیر عنوان «دنبالهروی و
دیالکتیک :در دفاع از تاریخ و آگاهی طبقاتی» .ظاهراً لوکاچ این اثر را درسال  1925یا
 1926در پاسخ به حمالت کمینترن به تاریخ و آگاهی طبقاتی ( )1923به قلم کشیده
بود که آن کتاب را به عنوان «انحراف» از مارکسیسم ،اثری «التقاطی» و «ندانمگویی»
(آگنوستیسیسم) تحریم کرده بود .این اثر مهم نشان میدهد که لوکاچ علیرغم «انتقاد
از خود» ،در واقع صرفاً از روی وحشت از «ارتداد» و اخراج شدن از حزب بهطور علنی
نسبت به ماهیت «ایدهآلیستی» کتابش «اعتراف» کرده بود .دبورین و روداس
سردمداران حمالت علنی حزب به لوکاچ بودند که او را به «سوبژکتیویسم» متهم کرده
بودند .اما همانطور که لوکاچ بهدرستی تأکید میکند« :هرگاه تهاجمی فرصتطلبانه
علیه دیالکتیک انقالبی صورت می پذیرد ،زیر پرچم مخالفت با سوبژکتیویسم به پیش
میرود( .برنشتاین علیه مارکس ،کائوتسکی علیه لنین)» (ص )48
البته با اینکه کانون اندیشگی «دنبالهروی و دیالکتیک» رابطهی حزب با دیالکتیک
1

است ،لوکاچ در این اثر بر نکاتی انگشت میگذارد که شایستهی تأمل است .آنکه اتهام
 .1از آنجا که موضوع نوشتهی کنونی معضل مهم رابطه ی «حزب و دیالکتیک» نیست ،از طرح و بررسی انتقادی
تجسم بالفعل خود-آگاهی پرولتاریا در حزب خودداری شده است.
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سوبژکتیویسم میزند ،نخست باید مفهوم «سوژه» را درک کند .سپس دریابد که اساساً
«کارکرد سوژه در فرایند تاریخی تحول چیست؟» (ص )49آنطور که خود لوکاچ
توضیح میدهد ،مخالفان او با ادارکی «مکانیکی»« ،سوژه و ابژه را از هم جدا میکنند».
به عبارت دیگر ،درک آنها از قانون دیالکتیک ،حرکتی است که از مشارکت سوژه در
تاریخ رهایی یافته باشد .لوکاچ با رد نظریهی تشابه بیواسطهی آگاهی و هستی ،یا
سوژه و ابژه که به او نسبت دادهاند ،معترضانه عنوان میکند که «تشابه آنها در این
است که لحظات یک فرایند واحد دیالکتیکی و واقعی تاریخ هستند».
نفی لحظهی سوبژکتیو ،وجه مشخصهی نظریهای کانتی است که به شیوهای غیر
دیالکتیکی ،سوژه و ابژه را از هم میگسلد و اهمیت تعیینکنندهی سوژگی را «بر
علیتهایی ابژکتیو برمینشاند( ».ص  )52از دید آنها ،ابژه مساوی «طبیعت» و سوژه
همان «جامعه» است .بنابراین درنمییابند که درون خود جامعه فرایندی تاریخی شکل
گرفته که رابطه ی ابژه و سوژه را تغییر داده است .به بیان دیگر ،خود طبیعت دگرگون
شده و بیرون از روابط اجتماعی ،خالی از مفهوم میگردد .یکی از دستاوردهای مهم
«دنبالهروی و دیالکتیک» ،تفکیک آگاهی طبقاتی پرولتاریا با آگاهی کاذب کلیهی
طبقات اجتماعی پیشین است« .در عصر انقالب ،کارکرد فعال آگاهی پرولتری اهمیتی
نوین مییابد» (ص  )50چراکه پرولتاریا انقالب و تاریخ خود را آگاهانه میسازد.
بازگویی اجمالی فرازهایی از دفاعیهی لوکاچ در «دنبالهروی و دیالکتیک» بدین
خاطر بود که لوکاچ در این اثر ( )1926کماکان بر مبانی نظری تاریخ و آگاهی طبقاتی
پافشاری میکند ،اما  10سال بعد ،همانطور که نشان داده خواهد شد ،در هگل جوان،
از آن اصول بهطور قابل مالحظهای عقبنشینی میکند .پس پرسیدنی است در فاصلهی
نگارش این دو اثر چه تحوالتی در شرایط بالفعل جهان بهویژه در «کشور شوراها»
صورت میپذیرد که ابتدا هگل جوان را به قلم میکشد و سپس انهدام عقل ( )1952را
مینویسد؟ همانطور که خود لوکاچ در پیشگفتار چاپ  1954هگل جوان ابراز میکند،
این دو اثر در واقع مکمل یکدیگرند .اما موضوع اصلی انهدام عقل ،با توجه به ظهور
فاشیسم و جنگ دوم جهانی ،نه انقالب اجتماعی و کنش انتقادی-انقالبی سوژه ،که
ریشهیابی مبانی نظری «خردستیزی» (ایراسیونالیسم) بود.
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آنچه بدیهی است ،اوضاع جهانی با آن شور و هیجان روح انقالبی و بعضاً اتوپیایی
متأثر از انقالب اکتبر دیگر هیچ وجه تشابهی ندارد .ازاینرو ،زمانی که لوکاچ
پیشگفتاری جدید ( )1967بر تاریخ و آگاهی طبقاتی مینویسد ،این بار بدون فشار و
ارعاب حزبی« ،اعتراف» میکند که در آن دوران انقالبی ،نظراتش آغشته به
«ایدهآلیسم» بوده و از «هگل ،هگلیتر» شده بود! اوست که نهایتاً در هستیشناسی
وجود اجتماعی تأکید میکند که «سوژهی دانا ،نقشی در سرشت و شکل عینیت ندارد».
(پارهی «مارکس» ،ص  )36اما در هگل جوان است که لوکاچ برای بار نخست مبانی
نظری «لوکاچ مؤخر» را پایهریزی میکند.
اساس نقد لوکاچ به هگل ،در بهاصطالح این-همانی یا همانندی بی واسطهی مفهوم
سوژه-ابژه نهفته است که او چنین مفهومی را به هگل نسبت میدهد؛ اینکه هگل،
بر خالف اسپینوزا ،حقیقت را نه فقط در جوهر بلکه همچنین بهمثابه سوژه ادراک
می کند .قطعاً لوکاچ واقف است که در دیالکتیک هگلی ،برخالف منطق صوری ،تشابه،
به معنی وحدت اضداد« ،تشابه و عدمتشابه» است .اما از آنجا که پیشاپیش به این
نتیجه رسیده است که حرکت فلسفی از اوایل قرن نوزدهم نقش جوهر را از جهانبینی
حذف کرده ،بر این باور است که عصر ما نیازمند بازگشت به «مفهوم نوین جوهریت»
است .به دیدهی لوکاچ ،پدیدارشناسی هگل ،با استحالهی جوهر به سوژه« ،عینیت» را
الغا کرده است .ازاینرو در هگل جوان تأکید میکند که «ضروری است بهروشنی
تشخیص دهیم که امور جهان را یک قانون ابژکتیو اداره میکند که مستقل از
آگاهی است( ».ص  ،276تأکید از نویسنده)
لوکاچ درعین حال تأیید میکند که اسپینوزا با اینکه بهدرستی «اولویت علیت» را
تشخیص داد ،به قدری روی علیت تکیه داشت که از ادراک «دیالکتیک علیت و هدف
در [فرایند] کار بازماند( ».ص  )340برخالف اسپینوزا« ،تحلیل انضمامی هگل از
دیالکتیک کار انسان ،تعارض آشتیناپذیر علیت و غایتمندی را الغا میکند؛ یعنی
اهداف آگاهانهی انسان را به وجهی انضمامی در درون شبکهی علیت میگنجاند ،بدون
آنکه آن را منهدم کرده ،به ورای آن رفته و یا به اصلی متعالی متوسل شود( ».ص
 )345ازاینرو ،خود هدف نیز «مشروط به قوانین علیت است( ».ص  )346با این وصف،
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به باور لوکاچ ،بخش نهایی پدیدارشناسی که بیانگر کل فرایند است ،نشان میدهد که
«چگونه سوژه محتوای خود را از جوهر بازپس میگیرد .این اظهار علیرغم فرمولبندی
ایدهآلیستیاش ،در بردارندهی ایدهای بهغایت ماتریالیستی است که آگاهی را مشروط
به انعکاس واقعیت ابژکتیو میکند .آگاهی صرفاً شکل تجلی واقعیت عینی است»! (ص
1

)473
بدیهی است که لوکاچ  1923که حتی انگلس را بهخاطر «نظریهی انعکاسی واقعیت
در ذهن» سرزنش کرده بود ،از مبانی نظری اولیهی خود فاصله پیدا کرده است به
وجهی که گویا مبحث کامالً بدیع «بتوارگی کاالیی» و شیئیتیافتگی روابط میان خود
انسانها و اجتماعی شدن روابط بین اشیا را نیز ظاهراً از یاد برده است .اوست که با
درایتی بینظیر در تاریخ و آگاهی طبقاتی نشان داده بود که «بتوارگی توهمآمیزی که
تمام پدیدهها در جامعهی سرمایهداری را میپوشاند» شامل مقولهی عینیت نیز
میگردد .یعنی عینیتی که از «روابط انسانها با یکدیگر خارج است و برعکس بهمثابه
چیزگونگی و روابط اشیا با یکدیگر ظهور مییابد( ».ص )14
ازاینرو ،لوکاچ در هگل جوان با بازگو کردن گفتاوردی طوالنی از هگل دربارهی
مفهوم «پول» ،برداشتی خالف نظر او را القا میکند .هگل نوشته بود که کلیهی نیازهای
انسان در یک نیاز واحد فشرده میگردد« .نیاز که پیشتر نیازی به یک چیز بود ،اکنون
به نیازی تبدیل میگردد که صرفاً در ذهن است ...به یک چیز درونی .یک انسان به
میزان پولی که دارد واقعیت مییابد ...پول ،انتزاعی از کلیهی ویژگیها ،خصوصیات ،و
مهارتهای فردی است .لذا در چنین انتزاعی ،روح به یک ابژهی درونیِ بیشخصیت
2

مبدل میشود ».اما لوکاچ با اذعان به درایت هگل ،نتیجه میگیرد که مقصود هگل
برجسته کردن «عینیت پول» است! (ص  )336میتوان در لوکاچ تنشی درونی را
تشخیص داد که از سویی جامعه را فرآوردهی پراکسیس انسان ادراک میکند اما از
دیگر سو «عینیت» را بهسان چیزی بیرونی تفهیم میکند .این تعارضی است که هگل
 .1مقایسه کنید با تاریخ و آگاهی طبقاتی« :برنهادن خود ،تولید و بازتولید خود ،این است واقعیت( ».ص )15
« .2امیال دربردارنده ی نیاز هستند؛ آنها اشتهای روح اند و همانند گرسنگی ،طبیعی هستند .بیشترین چیزها از
آنجا که نیازهای ذهن را برآورده میکنند ،دارای ارزش اند ».مارکس ،کاپیتال ،جلد اول ،صفحه اول.
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جوان قادر به رفع آن نیست .نقطهی اوج چنین تعارضی در برداشت لوکاچ از رابطهی
فلسفهی هگل با عصر روشنگری آشکار میشود.
مفهوم روشنگری نزد هگل
«هگل در پدیدارشناسی در فصل 'جدال روشنگری با ایمان'
نظریهی سودمندی را بهمثابه نتیجهی نهایی روشنگری توصیف
میکند .این انتزاع متافیزیکی آشکار از این امر ناشی میشود که در
جامعهی بورژوایی کلیهی روابط در عمل تابع رابطهی انتزاعی پولی-
تجاری میشوند ...اقتصاد سیاسی ،علم واقعی این نظریهی فایدهگرایی
است».
ایدئولوژی آلمانی (آثار )5:409
جورج لوکاچ با ترکیب کردن بخش اعظم پارهی چهارم پدیدارشناسی در «روح
ابژکتیو» ،تاحدی بستر واقعی مبحث «روشنگری» را ابهامآور میکند .خود هگل این
پارهی وسیع را به «روح ابژکتیو»« ،روح ازخود-بیگانه» و «روح از خود مطمئن» تقسیم
میکند« .روح ابژکتیو» به ترتیب شامل زیرعنوانهای زیر است« - 1 :جهان روح در
خود-بیگانگی»؛ « - 2روشنگری»؛ « - 3آزادی مطلق و ترور» .تأکید بر بخشبندی
هگل از آنجا ضروری بود که از ابتدا تشخیص دهیم مبحث «روشنگری» ،یکم بر بستر
معین ازخود-بیگانگی روح قابلفهم است ،و دوم ،ابداً بیان نهایی «روح ابژکتیو» نیست.
هریک از آن زیرعنوانها نیز به فصلهای گوناگونی تقسیم میشوند که به دیدهی
مارکس از آنجا که «ثروت ،قدرت دولتی ،و غیره را بهمثابه نهادهایی که از موجود
انسانی بیگانه شدهاند ادراک میکند ...و از آنجا که بیگانگی انسان را برجسته میسازد،
کلیهی عناصر نقد را در خود نهفته دارد و پیشاپیش به شیوهای که فراتر از خاستگاه
هگل میرود ،پرورانده و تشریح شده است' .آگاهی اندوهبار'' ،آگاهی صادق' ،جدال
'آگاهی اشرافی و پست' ،و غیره ،و غیره ،این قسمتهای مجزا ،عناصر انتقادی
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عرصههای کاملی چون مذهب ،دولت ،هستی مدنی ،و غیره را شامل میشوند( ».آثار،
)3:332
البته لوکاچ نیز احتماالً به پیروی از مارکس ،تأکید میکند که ما در این پاره «خود
را در کشاکش رخدادهای بالفعل تاریخی مییابیم( ».ص  )486لوکاچ بهدرستی
تشخیص میدهد که ما در مبحث «روح ازخود-بیگانه» با زایش جامعهی مدنی ،بحران
ایدئولوژیکی روشنگری و بحران جهانی انقالب فرانسه مواجه هستیم ،یعنی «با تاریخ
واقعی بشریت ».لوکاچ تا آنجا پیش میرود که پدیدارشناسی را بهدرستی «فلسفهی
تاریخ هگل» مینامد که در آن «دیالکتیک کارکرد یک هستی عام نیست بلکه محصول
'بیرونی شدن' و بیگانگی سرمایهداری است( ».ص  )497ازاینرو ،در این «مرحلهی
عالی تر رشد دیالکتیک» یعنی در فصل «حقیقت روشنگری» ما شاهد «جامعهی
سرمایهداری در اوج عظمت آن» هستیم ( .ص  )498در عین حال لوکاچ  ،هرچند
بهطور گذرا ،تلویحاً ابراز میکند که «این حقیقت دارد» که برخورد هگل «حاوی نقد
روشنگری است( ».ص )492
لوکاچ نشان میدهد که هگل در اینجا روابط بین انسانها در سرمایهداری را بهمثابه
نقطهی اوج 'بیرونیشدگی' تشریح کرده است .اما ناگهان ،بدون هیچ توضیحی نتیجه
میگیرد که «برای هگل ،جامعهی مدنی مدرن ،عالیترین مرحلهی بشریت بود که او
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درفراسوی آن هیچ چیز عالیتری را نه دید و نه میتوانست ببیند( ».ص  )316لوکاچ
ادعا می کند که هگل ماحصل عصر «روشنگری» ،یعنی اصل سودمندی و فایدهگرایی
را بیچونوچرا پذیرفته است و چنین روابطی را بهعنوان «مترقیترین شکل تکامل
انسان و بهترین شکل منطبق با روح» میفهمد( ».ص « )499پس تصادفی نیست که
کمالیافتگی دیالکتیک' ،بهشت روی زمین' ،که هگل از آن صحبت میکند ،همان
جهان 'فایدهگرایی' است( ».ص  )520این یک نتیجهگیری شتابزده و کامالً شگفتآور
 .1مقایسه کنید با این اظهار نظر لوکاچ دربارهی ادراک هگل از «مبارزات اقتصادی فرد در جامعهی مدنی« ».در
پدیدارشناسی روح ،این [مبارزه] بهمثابه نزاعی خونین در 'قلمرو حیوانی روح' ظاهر میشود .او این را بهعنوان
بازگشت ،درواقع بهمثابه شکل اصیل وضعیت طبیعی تحلیل میکند و آن را همچون جنگ همه با همهی هابز
تشخیص میدهد( ».ص )358
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است که در اساس با پیشفرض لوکاچ ،حتی پیش از شروع پژوهش خود ،مطابقت دارد؛
1

اینکه نه فقط شخص هگل ،بلکه دیالکتیک هگلی معرف اوج اندیشهی عصر بورژوایی
است و در همانجا متوقف میشود!
این نویسنده در بخش بعدی این مقاله تناقض درونی لوکاچ را بررسی خواهد کرد.
آنچه اکنون ضرورت پیدا میکند رجوع به خود پدیدارشناسی است تا خالف برداشت
لوکاچ به اثبات برسد .به دیدهی نویسندهی متن حاضر ،خوانش دقیق زیرفصلهای
مبحث «روشنگری»« ،اندیشهی ناب و مادهی ناب»« ،عرصهی فایدهگرایی»« ،یقین به
خود» و نیز فصل «آزادی مطلق و ترور» 2بهوضوح نشان میدهد که هگل ایدهی
«روشنگری» و ماحصل آن ،اصل فایدهگرایی ،را به یک «بصیرت ناب» و «وجودی
مطلق» تشبیه میکند که در یک «شیء ناب و ساده» ظهور مییابد .این شیء ناب،
معرف «کار کسلکنندهی صرف ،خاموش ،ناخودآگاه و درخودتنیدگی روح در وجود
خود است» ( ص )590که تجلی واژگونگی تمامی معیارهای انسانی و ارزشهای معنوی
است.
مارکس در خانوادهی مقدس در بررسی و نقد ماتریالیسم فرانسوی قرن هجدهم ،با
رجوع به فصل «حقیقت روشنگری» ،بهدرستی تشخیص میدهد که روشنگری به «دو
حزب» یا دو گرایش فکری« ،خداگرایی عقالنی و ماتریالیسم منقسم میشود که هردو
یک اصل واحد را نمایندگی میکنند ».سپس با تلخیص گفتاورد زیر از پدیدارشناسی،
عنوان میکند که وقتی «جوهر» به «مفهوم» انکشاف پیدا نکند ،واپسگرا شده و به
«رومانتیسم» استحاله مییابد« .در ارتباط با وجود مطلق ،روشنگری با خود وارد جدال
میشود ...به نظرگاه دو حزب منقسم میشود ...یکی از آن دو ،آن وجود مطلق را یک
مطلق بدون پیشنهاده مینامد ...و آن دیگری آن را ماده میخواند .هردوی آنها
مفهومی کامالً مشابه هستند – تمایز آنها نه در واقعیت عینیت بلکه صرفاً در تفاوت
 .1لوکاچ که خود یک اشرافزاده بود ،برای اثبات نظر خود عنوان میکند که« :ما باید مالحظه کنیم که تا چه حد
آن ایدهآلیسم ،و دید اجتماع برخاسته از آن ،در جایگاه اجتماعی خود هگل ریشه بسته است ( ».ص )365
 .2برای بررسی مشروح این پاره ،لطفا نگاه کنید به نظر این نویسنده در مقالهی «'ترور انقالبی' ،پندارهای 'ناب' و
بتوارگی جهان 'شیئی'»
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نقطهی آغازی است که آن دو جریان اختیار میکنند( ».آثار ،4:132 ،پدیدارشناسی،
صص  )591-93نقطهی اتکای هردوی این گرایشهای مفهومی فراسوی فعلیت است:
مادهی ناب یا مطلق و فراست و شهودی بیواسطه ،که هر دو برساختهای ذهنیاند .اما
چنین موجودیت بیواسطهای ،فاقد یک هستی ذاتی است؛ یک «وجود-در-خود»
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غیرقابل شناخت ،یک شیء خارجی ،است.
به باور هگل محصول نهایی کل فرایند روشنگری این شیء است که در اصل
فایدهگرایی و سودمندی نمادین گردیده ،شامل همه کس و همه چیز ،ازجمله اندیشه،
میشود .سودمندی ،بهمثابه «فعلیت انضمامی» جهان نوین« ،صورتبندی عینیت را
الغا میکند( ».ص  )599آنچه برای خودآگاهی باقی میماند« ،هیچ چیز نیست مگر
نماد یک عینیت پوچ« ».کلیهی اعضای مشخص سازماندهی جهان بالفعل و اعتقاد ،به
این تعین ساده ،بهمثابه زمینهی خود ،بازگشتهاند ...دنیای متشکلی که یک متافیزیک
محض است( ».همانجا) «از آنجا که برای انسان همه چیز سودمند است ،خود انسان
نیز بدین طریق سودمند میشود ،و شاخص اصلیاش این میشود که خود را جزیی از
گله ی انسانی کند ،و برای مصرف عمومی سودمند گردد ...از دیگران استفاده کند و
خود را مورد استفادهی دیگران قرار دهد( ».ص  )580همه چیز از این خصلت عمومی
متقابل برخوردار میگردد« .ازمیان تمامی اشکال سودمندی ،رابطه با وجود مطلق یا
دین ،عالیترین شکل سودمندی میشود( ».همانجا) این یک «بصیرت ناب» است که
با نیات پلیدش ،اعتقادات ساده و بیریای عامه را فریب میدهد« .این عرصهی فکری،
طعمهی فریب کشیشان میشود ...که با استبداد تبانی و توطئه میکنند( ».ص )562
از سوی دیگر ،روشنگری نیز از آنجا که سرشتی مطلقاً ذهنی دارد ،واقعیت را
مجازی کرده ،و از معنا تهی می کند .به بیان دیگر ،فعلیت را وابسته به فعل و کرانمند
ندانسته ،تشخیص نمیدهد که این واقعیت به خودی خود اصالتی نداشته ،مشروط و
گذراست .بنابراین ،عینیت را همچون چیزی خارجی تعبیر میکند و به یک «بصیرت
ناب» تبدیل میشود .روشنگری وجود فینفسهی «ابژه» و شیوهی ارتباطیابی انسان با
 .1مقایسه کنید با برداشت لوکاچ که به نظر او هگل ،بهعنوان یک ایدهآلیست ،به دنبال «سنتز» فایدهگرایی روشنگری
با مذهب بود( .ص )521
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آن را دگرگون میکند که به دیدهی هگل به معنی «الغای صورتبندی عینیت» است
و خود -آگاهی انسان را از این «نماد میان تهی عینیت» منفصل میکند .این عینیت
بیواسطه یا تعین ساده ،به اصل بنیادین و بستر تمامی اجزای مشخص سامانهی دنیای
بالفعل تبدیل شده و روح جهان را در خود مستتر میکند « -دین روشنگری» است!
هگل این عینیت کاذب را بهعنوان «اصل متافیزیکی» سازماندهی جهان موجود
معرفی میکند که از انسان عینیتزدایی کرده و ادراکش را «ناب» و ذهنیتش را
تکساحتی میکند .درچنین وضعیتی ،انسان از خود سلب فردیت کرده ،به تعلق «غیر»
درآمده و رابطهی «سوژه» و «ابژه» را واژگون میکند .ازاینرو ،دانشی که دیگر با
وساطت فعالیت بارآور خود را به عین مرتبط نکند ،از این «خود» ،یک برداشت خالص
ذهنی ،یک تصور محض ،پیدا میکند« .روشنگری با به ارمغان آوردن اسباب و اثاثیهای
که به اینجا و اکنون تعلق دارد ،نظم و ترتیبی را که روح در خانهی ایمان برقرار کرده
بود برهم میزند» ،و با پیدایش یک دنیای جدید« ،امپراتوری ایمان و نیز جهان واقعی
را سرنگون میکند»( .ص )512
اما این روح جدید  ،به عوض برقراری یک دنیای همگون و هنجار ،دو اقلیم منقسم
و ضد و نقیض را ساختمان میکند :یکی حیطهی فرد «خودبنیاد» و ابژههایش ،و
دیگری عرصه ی آگاهی نابی که به ورای قبلی رفته ،فاقد حضوری بالفعل گشته و در
«ایمان» ادامهی حیات میدهد .یکی جهان بالفعل توأم با ازخودبیگانگی و دیگری،
برفراز اولی ،در ملکوت یک آگاهی محض که همچون گریزی از جهان واقعی است .بر
زمینهی این اوضاع آشفته ،و این «خود»های متکثر و منفرد است که «حاکمیت ترور»
امکان ظهور پیدا میکند؛ حاکمیتی که صرفاً یک کانون خود برنشانده است که خویشتن
را بهعنوان مظهر «ارادهی عام» وانمود میکند« .بنابراین ،بههیچوجه نمیتواند چیزی
مگر تجلی یک فرقه باشد( ».ص  )605حکومت صرفاً همسان یک فرقهی پیروزمند
است و درست به همین خاطر «ضرورت مستقیم سرنگونیاش» وجود دارد.
اما هگل فصل «ترور و آزادی مطلق» را با این «سلبیت» همگانی به پایان نمیبرد.
با عبور از درون آشوب و اغتشاش موجود ،و «وحشت از خداوندگار» حاکم ،روح جدیدی
ظهور خواهد یافت که فرجامش «تلفیق کامل خودآگاهی با جوهر عینی» انسان است.
(ص  )607آنچه هگل در فصل نهایی پدیدارشناسی« ،دانش مطلق» ،میپروراند،
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همانطور که خود او توضیح میدهد «یک مرحلهی جدید هستی ،یک جهان نوین ،و
یک پیکریابی یا شکل جدید روح است( ».ص  )807ازاینرو ،ضروری است تا در بخش
بعدی ،فصل «دانش مطلق» و چگونگی رویارویی لوکاچ با آن بررسی شود.
واگرایی مارکس و لوکاچ در نقد هگل
«مهم – توصیف دیالکتیک :خودجنبی ،منشاء فعالیت ،حرکت زندگی
و روح :تقارن مفهوم سوژه (انسان) با واقعیت ...قابلتوجه :وقتی هگل به
'ایده' بهعنوان تقارن مفهوم و ابژه میرسد ،آن را با میانجیگری فعالیت
عملی و هدفمند انسان ،حقیقت مینامد».
لنین ،دفترهای فلسفی( ،آثار)38:229 ،
همانطور که در بخشهای پیشین این مقاله مشاهده شد ،لوکاچ بهعنوان یک
پژوهشگر فرهیخته و ابژکتیو ،سیر تکوین اندیشهی هگل جوان را با نبوغی بینظیر
دنبال میکند .اما به دیدهی نویسندهی متن حاضر ،هنگامی که به مراحل پایانی
پدیدارشناسی میرسد ،نتایج از پیش ساختهی خود را به بخش «روشنگری» و «دانش
مطلق» تحمیل میکند .به باور لوکاچ« ،هر مسألهی کنکرتی که برای شروع انتخاب
کرده باشید ،مطالعات ما بهطور پیوسته ما را به آنتیتز دیالکتیک ماتریالیست و
ایدهآلیست بازمیگرداند( «.ص  )398برای همین است که در نقد هگل ،روح فویرباخ
را احضار کرده و سهم او را در نقد «رازآمیزی دیالکتیک» هگلی ،بهویژه دربارهی مفهوم
«نفی در نفی» برجسته میسازد ،آنهم بر مبنای تقابل خداناباوری و مذهب! (صص
 )19-518بنابراین ،لوکاچ تقابل کلیشهوار «سیستم و متد» هگلی را که پیشتر با تأیید
«کالسیکهای مارکسیستی» (انگلس) بارها تکرار کرده بود ،یک قدم به پیش میبرد و
خودِ متد را نقد میکند.
به دیدهی لوکاچ ،این دو بخش پدیدارشناسی «اصل آنتاگونیستی و تضادمند
دیالکتیک هگل را برمال میکند( ».ص  )516چرا؟ چون هگل با اینکه فرایند
«بیرونیشدن» درجامعه را به شیوهای انضمامی توصیف کرده است ،نمیتواند چنین
روشی را در مورد «طبیعت» بهکار گیرد .فویرباخ این کمبود را ،گرچه به گونهای انتزاعی،
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برطرف کرد و با این کار« ،ظهور ماتریالیسم دیالکتیکی را برانگیخت( ».ص  )283پس
آنچه حضور ماتریالیسم فویرباخ را ضروری میکند ،فرایند گذار یا پسروی به طبیعت
است که به باور لوکاچ فویرباخ آن را بهدرستی نقد کرد .لوکاچِ هگل جوان ،در مقابل
لوکاچِ تاریخ و آگاهی طبقاتی ،اکنون مفهوم استقالل طبیعت را به پیش میکشد.
«طبیعت ،تاریخ خود را دارد که هگل آن را نفی میکند( ».ص  )542باورنکردنی است
اما چنین نظری نه فقط نقطهی مقابل برداشت مارکس از «طبیعت انسانیشده» کنونی
است ،بلکه با نظر خود لوکاچ در بخشهای پیشین هگل جوان نیز در تضاد است .مگر
خود او پیشتر تصریح نکرده بود که «یکی از شاخصهای بسیار مهم هگل در رد
ایدهآلیسم سوبژکتیو این است که به طبیعت تجریدات را تحمیل نمیکند بلکه آن
[طبیعت] را به واسطهی دیالکتیک انضمامی با جامعه تلفیق میکند»؟ (ص )413
بنابراین آنچه با آن روبرو هستیم نه اصلی تضادمند در هگل ،بلکه تناقضی درونی و
آشتیناپذیر در اندیشهی خود لوکاچ است – لوکاچ علیه لوکاچ!
اما این تعارض درونی صرفاً محدود به «دیالکتیک طبیعت» نیست .لوکاچ از سویی
مدعی است که هگل شیءوارگی جامعهی مدرن را بهمثابه عالیترین مرحلهی تکامل
روح پذیرفته است ،اما از دیگر سو در نقد «دانش مطلق» مدعی میشود که هگل
«بیرون شدگی» را  ،که لوکاچ معادل «عینیت» میپندارد ،الغا کرده و به درون «سوژه»
برده است .بنابراین ،به دیدهی لوکاچ ،دیالکتیک سوژه-ابژهی هگل ،استحالهی «جوهر»
و جذب آن در «سوژه» ،کل جهان عینی و قانون حرکت آن را که «مستقل از آگاهی»
است نفی کرده است! این کدام هگل است که هم با «وجود مطلقِ» جهان شیئی،
همانگونه که هست بهعنوان روحی کمالیافته ،به تعامل میرسد ،وهم در مفهوم
سوژهگی ،کل جهان بیرونی را الغا میکند؟ در بخش پیش دیدگاه واقعی هگل دربارهی
«روشنگری» بهمثابه بخشی از «روح ازخود-بیگانه» ،شرح داده شد و تفاوت آن با
برداشت لوکاچ برجسته گردید .اکنون ضروری است به نقد مارکس از پدیدارشناسی
رجوع کرد و تفاوت آن را با برداشت لوکاچ مقایسه کرد.
در درجهی نخست باید از تجریدات پرهیز کرد .برای یک مارکسیست ،همیشه و
در همه حال ،موضوع اصلی نه دانش فینفسه ،بلکه همانطور که لوکاچ اشاره کرده بود،
«وحدت دیالکتیکی تئوری و پراتیک» برای پیشبرد انقالب اجتماعی است .بنابراین ،در
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چنین بستری ،گریز از اجتماع و جهان بالفعل سرمایهدارانه و توسل به طبیعت پیش از
1

انسان ،از جایگاهی انضمامی برخوردار نیست .دوم ،ضروری است که بین شخص هگل
2

بهعنوان یک فیلسوف و فلسفهی هگل ،تفکیک قایل شویم؛ یعنی به جای تکیه بر
عملکرد هگل ،مسیر حرکت دیالکتیک را دنبال کنیم ،که این ما را به نکتهی سوم ،به
مارکس ،نزدیک میکند که انقالب در فلسفهی هگل را به فلسفهی انقالب تبدیل کرد.
با پذیرش چنین پیشنهادههایی ،میتوان درعین حال مارکس را نیز واسطهی فهم هگل
کرد .به عبارت دیگر ،بهمدد مارکس ،هگل را «ترجمه» کرد.
برنهشت نخست علیه فویرباخ! کیست که آن را بارها و بارها نخوانده باشد؟ اصل
موضوع اما کاربرد آن در تئوری انقالب است:
«ِاِشکال اصلی کلیهی ماتریالیسمهای تاکنون موجود – که شامل فریرباخ نیز
میشود – این است که شیئ ،واقعیت ،حسیات ،فقط به شکل ابژه یا به صورت
ادراک شهودی فهمیده شده ،نه همچون فعالیت محسوسِ انسانی ،پراکسیس ،نه
بهطور سوبژکتیو .ازاینرو ،برخالف ماتریالیسم ،سویهی فعال توسط ایدهآلیسم پرورش
یافت ولی بهگونهای انتزاعی ،چراکه طبعاً فعالیت واقعی و محسوس را آنچنان که هست
تشخیص نمیدهد .فویرباخ میخواهد ابژههای حسی را از ابژههای مفهومی کامالً
تفکیک کند ،اما او خودِ فعالیت انسانی را بهمثابه فعالیتی ابژکتیو ادراک نمیکند...
بنابراین ،او معنی فعالیت 'انقالبی'' ،عملی-انتقادی' را نمیفهمد».
حال بر بستر بحث کنونی ،کمی در آن تأمل کنیم -1 .واقعیت ،ابژهای بیرون از
پراکسیس نیست؛  – 2فعالیت سوژه ،فعالیتی ابژکتیو است؛ دیالکتیک انقالبیِ سوژه-
ابژه .ما در سراسر هگل جوان با انقالب ،انقالب فرانسه ،مواجهیم .اما بهندرت به مفهوم
انقالب نزد خود لوکاچ برمیخوریم .برعکس ،آنچه در بررسی هدفمندی ،یا بعضاً
چشماندازی انقالبی ،مشاهده کردیم ،پیش کشیدن مبحث «علیت» ،حرکتِ جهان
« .1آن طبیعتی که بر انسان مقدم است ،بههیچوجه با طبیعتی که فویرباخ در آن به سر میبرد یکسان نیست ،یعنی
طبیعتی است که در هیچ کجا یافت نمیشود ( ».ایدئولوژی آلمانی)5:28 ،
« .2هگل ثابت میکند که دیالکتیک صرفاً محصول فلسفیدنی انتزاعی نیست ،بلکه محصول آگاهی اجتماعی است».
هگل جوان( ،ص )495
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عینی مستقل از «آگاهی»« ،صحت نظر فویرباخ از لحاظ شناختشناسی ،هرچند
انتزاعی» (ص  )557و نیز تأیید نظر او دربارهی «تقدم هستی بر آگاهی» (ص )559
بود؛ یعنی کلیهی عناصر و عواملی که راه رسیدن به آزادی را مشروط میکنند!
حال اجازه دهید به مارکس کاپیتال رجوع کنیم .به جای مفهوم «بیرونشدگی»،
رابطهی کارگر با محصول کارش ،با جهان کاالیی ،را بنشانید .سپس به همراه مارکس
تصدیق کنید که در کاال ،یا ماده ی مرده ،حتی ذره یا اتمی مادی یافت نمیشود .و یا
همانگونه که هگل اظهار کرده بود« ،عینیت کاذبی که بهمثابه اصلی متافیزیکی ،جهان
کنونی را سازماندهی کرده است» و آن چیز موهوم و مرموزی «که مملو از ظرافتهای
متافیزیکی و لطافتهای تئولوژیک است( ».ص  )163بنابراین ،مارکس و هگل ،هردو
نسبتاً با مفهوم مشابهی سروکار دارند که در عین حال دربردارندهی بیگانگی «روح» یا
ذهن است :چرا که آن کاال ،آن چوب مصرفی ،ناگهان بر روی سر ایستاده و «از مغز
چوبین خود ایدههایی عجیب و غریب بیرون میدهد»؛ یعنی در نظر خود تولیدکنندگان
نیز رابطهی بین خودشان ،شکل مرموز تعاونی بین اشیا را به خود میگیرد .پس آیا
نباید به همراه مارکس و هگل نتیجه گرفت که تجدید ساختمان جهان انتولوژیک
بستگی به آن دارد که سوژه ،ابژه را به تصرف خود در آورده و بیگانگی فرایند تولیدی
را پایان دهد؟
اما تازه در اینجاست که «حرکت مطلق شدن» (گروندریسه) از نفی سرمایهداری
به رابطهی منفی سوژه با خود می رسد ،و از آنجا فرایند خود-تکاملی او آغاز میشود.
بنابراین ،وقتی هگل «ایده ی مطلق» را بهمثابه «وحدت ایدهی عملی و ایدهی نظری»
تعریف میکند ،بالفاصله تأکید میکند که این ایده «دربردارندهی عالیترین تضاد در
خود است ».اگر چنین نبود ،نه فقط در عرصهای انتزاعی ،بلکه در فرایند بالفعل تاریخ،
حرکت دیالکتیک پایان مییافت و سوژهی خود-رهاکننده ،پس از انقالب ،نمیتوانست
تا نفی کامل هستیِ خود ،به رشد خود ادامه دهد.
مسأله این نیست که هگل را به یک انقالبی پرولتری مبدل کنیم .مشکل مارکس
با هگل ،بنا به برداشت خود او ،این است که هگل خود-آگاهی را جایگزین انسانی که
میاندیشد کرده است؛ یعنی به نوعی از ایده« ،انسانزدایی» کرده است .ازاینرو ،مارکس
هرجا که نظر هگل را تأیید میکند ،در همانجا اضافه میکند که «به شیوهای انتزاعی»
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و یا «در محدودهی انتزاع»« ،بنابراین ،برخالف ماتریالیسم ،سویهی فعال توسط
ایدهآلیسم پرورش یافت ،ولی بهگونهای انتزاعی( ».برنهشت نخست علیه فویرباخ)
بنابراین ،مارکس معتقد است که آنچه در منظر هگل «شیئیت را برمینهد ،بیگانگی
خود-آگاهی است )3:335( ».اما مارکس مفهوم «شیئیت» را از درون «کار
بیگانهشده» استخراج میکند .نکتهی کلیدی در تشخیص تشابه و تمایز مارکس و هگل
نیز درهمین مفهوم کار بیگانهشده نهفته است که برای نخستین بار در دست نوشتههای
اقتصادی-فلسفی  1844پرورده شده است.
با این وصف ،مارکس در «نقد دیالکتیک هگل» تأکید میکند که «دستاورد
برجستهی پدیدارشناسی هگل و ماحصل نهایی آن – دیالکتیک منفیت  -در این است
که اوالً هگل خودآفرینی انسان را بهمثابه یک فرایند ،عینیت یافتن را بهمثابه از دست
دادن عین ،بهمثابه بیگانگی و فراروی از این بیگانگی درک میکند؛ پس بنابراین ،به
جوهر کار پی برده و انسان عینی  -انسانی حقیقی ،چراکه واقعی  -را بهمثابه فرآوردهی
کارِ خود انسان میفهمد( » .ص  )333مارکس در ارایهی نقد ایجابی خود میگوید:
«اینکه یک موجود زندهی طبیعی که از استعدادی ذاتی (یعنی مادی) برخوردار است
همچنین باید دارای ابژههای طبیعی بالفعلی باشد که به جوهر او تعلق دارد ،و اینکه
ازخودبیگانگی او منجر به استقرار یک جهانِ واقعیِ عینی در حیطهی غیریت میگردد،
و لذا جهانی که او را احاطه کرده و به جوهر هستی او تعلق ندارد ،ابداً غیرمنتظره
نیست .در این امر هیچ چیز غیر قابلفهم و اسرارآمیزی وجود ندارد .اگر غیر از این بود،
اسرارآمیز میشد( ».ص )335
اما مشکل اینجاست که «هگل اندیشیدن را از سوژه جدا کرده است)3:344( ».
حرکت دیالکتیکی نیازمند یک «حامل» است ،و یا به بیان بهتر ،در این فرایند« ،سوژه»
صرفاً «پس از واقعه» فرامیرسد ،آنهم نه در پیکر یک انسانِ طبیعیِ واقعی .ازاینرو،
آنچه هگل «سوژهی مطلق» مینامد ،در واقع ذهنیت خودِ اندیشمند است که آن را
جایگزین کنشگری یک سوژهی زنده کرده است .با این حال ،مارکس با توجه به
«جنبههای مثبت دیالکتیک هگلی در محدودهی بیگانگی» ،تصدیق میکند که نزد
هگل« ،رفع بیگانگی ،حرکتی است که بیگانگی را به درون خود بازمیگرداند ».این به
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منزلهی «فراستی است در محدودهی بیگانگی جهت تصرف جوهر عینی از طریق
برطرف کردن سرشت بیگانگی؛ فراستی است بیگانه به درون عینیتیابی واقعی
انسان ،به درون تصرف واقعی جوهر عینی او از راه نابودیِ خصلت بیگانهشدهی جهان
عینی( ».ص )341
ازاینرو« ،هگل با درک مثبت منفیتی که خودبنیاد است (حتی بازهم بهگونهای
بیگانه شده) ،از خودبیگانگی انسان ،بیگانگی جوهر انسان ،گم کردن عینیت و واقعیت
انسان را بهمثابه یافتنِ خود ،تجسم طبیعت ،عینیت و واقعیتیابی او ادراک میکند.
(بهطور خالصه ،هگل در حیطهی تجرید ،کار را بهعنوان کنش خودآفرینی انسان
میفهمد؛ رابطهی انسان با خود و با تجلی خویش بهمثابه موجودی بیگانه را بهمثابه
ظهور آگاهی نوعی و هستیِ نوعی ادراک میکند( ».ص  )342نزد هگل« ،مطلق»
و بیان «نهایی» زندگی انسان ،همین حرکت خودآفرینی و خود-عینیتبخشی در
حیطهی ازخود بیگانگی و ازخود برونشدگی است .پس باید پرسید :این تعبیر مارکس
چه وجه تشابهی با نظر لوکاچ دارد که با طرح «این-همانی سوژه-ابژه» اصرار میورزد
اشکال اساسی هگل این است که حقیقت را نه بهعنوان «عینیت» بلکه بهمثابه «سوژه»
ادراک میکند؟ یکم ،وحدت سوژه-ابژه ،هم دربردارندهی تشابه و هم تمایز است؛ دوم،
سوژه پس از جذب عینیت در خود با فرآروی از روابط سرمایهداری ،به وهلهی رابطهی
منفی با خود می رسد .بنابراین ،به جای آنکه در «سوسیالیسم» ،تاریخ به پایان برسد،
به سرفصلی تازه برای خود-انکشافی سوژهی انسانی در اجتماع پساسرمایهداری تبدیل
میشود .همانطور که مارکس تأکید میکند:
«چنانچه ما خود کمونیسم را برمبنای ماهیت آن بهمثابه نفی در نفی ،بهمثابه
تصرف جوهر انسان با وساطت نفی مالکیت خصوصی توصیف کنیم ،هنوز جایگاهی
نیست که حقیقتا خود-منشأ باشد ...جنبشی است که خود را رفع میکند ...کمونیسم
خاستگاه نفی در نفی است و ازاینرو فازی بالفعل و ضروری برای مرحلهی بعدی تکامل
در فرایند رهایی و احیای انسان است .کمونیسم شکل ضروری و اصل دینامیک آیندهی
بالفصل است .اما کمونیسمِ به خودی خود هدف تکامل انسان ،شکل جامعهی انسانی
نیست ...کمونیسم ،اومانیسمی است که از طریق نفی مالکیت خصوصی به خود واصل
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شده باشد .فقط از طریق نفی این واسطه  -که پیشنهادهای ضروری است  -اومانیسم
مثبتی که از خود منتج شده باشد ،اومانیسم مثبت ،به هستی قدم میگذارد( ».ص
)304-305 ،313

واپسین کالم پدیدارشناسی روح
«باید توجه کرد که کل فصل 'ایدهی مطلق' ابداً حرفی از خدا
نمیزند ...و توجه شود ،تقریباً هیچ چیزی که بهویژه ایدهآلیستی باشد
مطرح نمیکند ،بلکه موضوع اصلیاش روش دیالکتیکی است .حاصل
جمع ،و حرف آخر منطق هگل روش دیالکتیکی است .این بسیار مهم
است .مضافاً اینکه در این ایدهآلیستیترین اثر هگل ،کمترین
ایدهآلیسم و بیشترین ماتریالیسم وجود دارد' .متضاد' اما مسلم!»
لنین ،دفترهای فلسفی( ،آثار)38:234 ،
جورج لوکاچ معتقد است که فصل نهایی پدیدارشناسی ،در مقایسه با «روح
ابژکتیو» ،دربردارندهی چیز تازهای نیست( .ص )499همانگونه که پیشتر مالحظه
شد ،لوکاچ در سراسر هگل جوان تأکید کرده بود که اندیشهی هگل انعکاس شرایط
عقبافتادهی آلمان نیست ،بلکه هم در انقالب فرانسه و هم اقتصاد کالسیک ریشه بسته
است .اما در آستانهی ورود به «دانش مطلق» ،یکم ،ادعا میکند که این فصل «خالی از
محتوا است» ،و دوم ،تصریح میکند که «عقبافتادگی اجتماعی ،بطالت سیاسی و
پوچی زندگی آلمان در این دوره ،در واقع مبنای تاریخی زایش 'دانش مطلق' است».
(ص  )507پس در حین اذعان به ناباوری این نتیجهگیری حیرتانگیز لوکاچ ،ضروری
است بهطور اجمالی و به همراه هگل به واپسین فصل پدیدارشناسی وارد شویم.
پیش از هرچیز ،باید ساختمان آن اثر را یادآوری کرد :سه پارهی نخست (آگاهی،
خود-آگاهی و خرد) ،حرکت جهان را از زمان ارسطو تا «عصر خرد» (ظهور علوم جدید،
آمپریسیسم ،کپرنیک ،نیوتون ،و غیره) ،یعنی زمینههای نظری زایش انقالب فرانسه،
دنبال میکند .آنچه از پس انقالب فرانسه رخ میدهد ،در سه پارهی بعدی ،روح ،دین
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و دانش مطلق گنجانده شده است .بنابراین کل کتاب را میتوان به پیش و پس از
انقالب فرانسه بهعنوان نقطهی عطف تقسیم کرد .پرسش بنیادین هگل این است :آن
انقالب با تمام عظمتش ،با وجود آنکه گشایشگر یک عصر کامالً نوین بود ،چرا صرف
نظر از آزادی صوری در مقابل قانون ،به آزادی بالفعل نینجامید؟ چرا به حاکمیت ترور
فرقه ای پیروزمند منجر شد؟ به تعبیر این نویسنده ،چگونه از درون انقالب ،یک ضد-
انقالب سر برون آورد؟
چنانچه پدیدارشناسی را بر این بستر تاریخی قراردهیم ،تازه متوجه میشویم که
چرا هگل کل تحوالت پسا-انقالبی را در قالب «روح ازخودبیگانه» به تصویر میکشد و
دراین فرایند ،دین روشنگری و ایمان ،و جدال بین آنها« ،روح زیبا» (آنها که پای خود
را از آشوب انقالب کنار کشیدهاند) ،و نیز مفاهیمی چون «وظیفه» (اجرای اوامر بهعنوان
یک تکلیف ،و از آنجا شناسایی «خود» با قدرت دولتی)« ،وجدان» (همآمیزی نیکی و
پلیدی) و «ارادهگرایی» (توسل به ارادهی انقالبی صرف بدون لحاظ کردن عینیت) و
غیره را قدمبهقدم بررسی میکند .یکایک این مفاهیم درعین حال در عرصهی نظری
تجسم مییابند .بنابراین ،وقتی به «دانش مطلق» میرسیم ،هگل کلیهی سفرهای
پرماجرای تاریخی دیالکتیک و شکلهای ظهور آن در اندیشه را از نو در یک فصل
فشرده کرده ،از آنها جمعبندی کرده ،و نیز در صفحات پایانی یک راه خروج ارایه
میکند.
«دانش مطلق» ابتدا با دین وحیانی شروع میکند .به باور هگل ،گرایش مذهبی
هنوز نظرگاه یک «آگاهی فینفسه» را مرتفع نکرده است .یعنی نزد آن ،در اندیشهی
تمثیلی دینی ،عینیت فاقد یک موجودیت واقعی است( .ص  )789سپس نتیجه میگیرد
که «مجامع دینی تا آنجا که از آغاز معرف جوهر روح مطلق باشند ،شکل خامی از
آگاهی هستند که که هرچه روح درونی آنها عمیقتر باشد ،موجودیتشان خشنتر و
وحشیانهتر است( ».ص  )802زمانی که فردیت خود را از این چنین مجامعی آزاد
میکند ،به مرحلهی این-همانی «من بهمثابه شیء» ،به مرحلهی «روشنگری و بصیرت
ناب» می رسد ،به شیئی که نامشهود و غیرملموس است .اما نه آن «من» و نه آن
«شیء» ،در خود و به خودی خود ،واقعی نیستند و صرفاً در مرتبط بودن و رابطهی
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متقابل قابل فهم میگردند .بنابراین« ،دانش از شیء در این مقطع هنوز به پایان نرسیده
است( ».ص )792
مرحلهی بعدی ،گذار به «خود-آگاهی اخالقی» و «ارادهی ناب» است که خود را
معادل «عنصر ذاتی مطلق» دانسته و هستی را محصول عمل میپندارد؛ عملی که از
خود مطمئن است( .ص )793این عمل ،رابطهی بیواسطهی من و شیء را واسطهگر
میکند ،یعنی من و شیء را تفکیک میکند ،ولی درعین حال ارادهی خود را جایگزین
واقعیت میکند .اکنون به مرحلهی «من = من» رسیدهایم ،یعنی به نوعی از تعامل بین
آگاهی و خود-آگاهی که سوژهی خودبنیاد را برخوردار از دانشی ناب نسبت به خویشتن
میکند .اما بدون گذار از این مرحله ،بدون استقالل فردی و یا «خود-زیستی نابِ خود-
آگاهی» (ص  ،)798امکان گذار به مرحلهی بعدی و ظهور «علم نظاممند» فراهم
نمیگشت .تکوین علم و مضامین آن ،میانجی مفهوم بی واسطهی «من = من» میشود
ولی نزد آن «جوهر» هنوز یک «ذات طبیعی ناکامل» ،یک بستر «سادهی نامتحرک»
است( .ص )799
در اینجاست که هگل کل سپهر اندیشهی جهان معاصر و یکایک نمایندگان آن را
در یک صفحه بهطور فشرده بررسی و نقد میکند .از دکارت و این-همانی بیواسطهی
هستی و اندیشه ،تا اسپینوزا و احیای اندیشهی شرق و حضور قدرتمند یک جوهر
یکتا ،و الیبنیتس که با وحشت از آن وحدت انتزاعی ،و رویگردانی از آن ،بر اصل
فردیت تکیه میکند« .اما پس از آنکه روح در فرایند فرهنگی ،چنین اصلی را بیرونی
میکند ،و ازاینرو آن را به هستی عینی تبدیل کرده و در کل هستی مستقر میسازد،
به ایدهی 'سودمندی' میرسد و در حیطهی آزادی مطلق ،هستی را بهمثابه ارادهی
فردی ادراک میکند( ».امانوئل کانت) آنگاه پس از این مراحل« ،من = من» فیشته،
روح را بهعنوان درونیترین اصل و تجسم واقعیت ذاتی ارایه میکند .خاستگاه نظری
بعدی ،شلینگ است که آن من = من که صرفاً به معنی تشابه خود با خود بود را
تجزیه میکند ،و بهواسطهی ادراک شهودی ،در سرشت جوهر تأمل و غور میکند .پس
جوهر را کماکان خارج از سوژه ابقا میکند و محتوای آن را به تأمل و تعمق مشروط
میسازد( .ص )802
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اما هگل روح را ناشی از حرکت «خود»ی میداند که «خود را از خود بیرون کرده
و خویشتن را در جوهر فرو برده است ،و بهمثابه سوژه هم به بیرون جوهر و هم به درون
خود رفته است ،جوهر خود را ابژه و محتوای خود کرده است ،و هم تمایز بین عینیت
و محتوا را برطرف کرده است( ».ص  )804بدون این «منفیت» (فرایند نفی) ،سوژهگی
بیمفهوم است .تاریخ ،تجسم واقعی حرکت این سوژهگی است« .تاریخ فرایند شدنی
بر مبنای دانش است ،یک فرایند آگاهِ خود-واسطهگر( ».ص  )807این نوع شدن،
نمایش جمعی و سلسلهای از صورتبندیهای روحانی است که هریک کل غنای تکامل
پیشین را جذب و رفع کرده و آنقدر آهسته پیش میرود تا سوژه بتواند کل غنای
جوهر موجود در آن را جذب و نیز درک کند .دستاورد چنین حرکتی ،روحی است که
هم خویشتن و هم جوهر خود را شناخته است.
این دانش و این شناخت که میخواهد عمیق و همهجانبه باشد ،خود را کانون
اندیشهی خود میکند و با پشت سر نهادن هستی بیرونی خود ،در خود تعمق میکند
و پیکریابی خود را به یادآوری ( )Erinnerungواگذار میکند .بدین سان« ،روح در شب
تاریک خود-آگاهی خودش غوطهور شده است ،اما هستی ناپدیدشدهاش در آنجا حفظ
شده است .و این هستی مرتفع شده ،که از نو از بطن دانش زاییده میشود ،مرحلهی
جدید هستی ،یک جهان نوین و روش و تجسم جدید است( ».همانجا) چنانچه این
سمتگیری بر بستر پیشگفتاری که هگل پس از نگارش کل پدیدارشناسی به قلم
کشید ادراک شود ،بهروشنی حرکت انقالبی دیالکتیک آشکار میگردد .هگل در آنجا
تشریح کرده بود که:
««فهم اینکه عصر ما زمان زایش و دورهی گذار است دشوار نیست .روح انسان با
نظم کهنهای که تاکنون مستقر بوده ،و روشهای منسوخ اندیشیدن ،گسسته است ،و
برآن شده است تا آنها را به قعر گذشته فرونشانده و دگرگون شان کند[ .روح انسان]
در واقع هرگز درحال سکون نیست ،بلکه دائماً در جریان پیشرفت است .اما در اینجا،
همانند تولد یک نوزاد ،پس از یک دورهی ساکت رشد ،با نخستین نفس ،ناگهان
گسستی در فرایند ایجاد شده ،تداوم تدریجی و تغییرات کمی متوقف گردیده و تغییری
کیفی ایجاد میشود :نوزاد متولد میشود.
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به همان وجه ،روح زمان نیز که برای یافتن شکل جدیدش به آرامی و آهستگی در
حال تکوین بود ،اجزای ساختمان پیشین را یکی پس از دیگری منهدم میکند .اینکه
آن جهان درحال فروپاشی بود فقط ،اینجا و آنجا ،با نشانههایی همراه بود .بیزاری و
پوچیای که در نظم حاکم درحال گسترش است ،پیشبینی تعریفنشدهی چیزی
نامعلوم است .کلیه ی این موارد حاکی از آن است که چیز دیگری درحال فرارسیدن
است .این فروپاشی تدریجی که صورت ظاهر و ساحت کلیت را تغییر نداده بود ،با طلوع
خورشید ،گسیخته میشود ،و با یک ضربت و برقآسا شکل و ساختمان جهان نوین را
به نمایش میگذارد.
اما تحقق بالفعل این جهان جدید ،درست همانند آن نوزاد است ،و اساسی است که
این را مدنظر داشته باشیم .این جهان در وهلهی اول ،در وجه بیواسطهی خود ،در یک
ساحت عام لخت وارد صحنه میشود .کار ساختمان ،با پایهریزی آن به اتمام نمیرسد.
همین طور نیز برداشت عام از یک کل ،معادل خود آن کل نیست .برای مشاهدهی
درخت بلوط ،با تمام تنومندی ،شاخههای گسترده و انبوه برگهایش ،نمیتوانیم صرفاً
به میوهی بلوط بسنده کنیم .به همان وجه ،سرلوحهی شکوهمند جهان روحی ،یعنی
علم ،را نیز نمیتوان در مراحل اولیهاش کامل یافت( ».صص )75-76
اکنون ،در واپسین صفحهی پدیدارشناسی ،هگل مسیر حرکت و هدف نهایی آن را
بهوضوح تشریح میکند« .هدفِ این فرایند بازگشایی ژرفای هستی روحانی است؛ این
همان مفهوم ادراکیِ مطلق است .درنتیجه ،چنین گشایشی به معنی مرتفع کردن
«عمق» و «سطح» یا تجسم بعد مکانی آن بوده ،و فردیت خودبنیاد درونیاش را نفی
میکند  -منفیتی که درحکم طرد خود ،بیرونیشدنش ،و یا کسب جوهرش میباشد .و
چنین گشایشی درعین حال تجسم زمانی آن است ،بدان معنا که این تجسم خارجی
یافتن بنا به سرشتش خود را ترک کرده و ازاینرو درآن واحد هم در «سطح» مکان و
هم در«عمق» یا درخود ،بهسر میبرد».
«هدف که دانش مطلق ،یا روحی است که خود را همچون روح میشناسد ،مسیر
حرکت خود را در حفظ و یادآوری ) (Erinnerungصورتبندیهای روحانی پیدا
میکند؛ آنهم به همان وجهی که آن صورتبندیها بهخودی خود موجودیت دارند و
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 از، حفظ آن (صورتبندی)ها.همانطور که قلمرو روحانی خود را سازماندهی میکنند
 تاریخ است؛ و از جنبهی ادراک،جنبهی هستی آزادشان با نمادی مشروط
 هردوی آنها. علمِ روشهای پدیدار شدن دانش است،اندیشمندانهی سازماندهی آنها
 درآنِ واحد حفظ و مرگ روح، یعنی تاریخی که اندیشمندانه ادراک شده باشد،باهم
)808 » (ص.مطلق را شکل میدهند
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معضل اخالقی و وعدههای نافرجام:
بررسی تاریخی – فلسفی جنبش خشونتپرهیز
دومنیکو لوسوردو
ترجمهی آزاده ریاحی

دومنیکو لوسوردو  /ترجمهی آزاده ریاحی
()1

 -1جنگ ،انقالب و «اهمیت نفی»

جنگ جهانی اول ،بهویژه در آلمان ،با هلهله آغاز شد .عکسهای برجای مانده از آن
زمان ،جوانانی را نشان میدهد که برای شرکت در جنگ از یکدیگر سبقت میجویند،
تو گویی خود را برای حوادث شورانگیزی آماده میکنند .جذابیت «این جنگ بزرگ و
شکوهمند» به تعبیر ماکس وبر ،از سوی روشنفکران پیشگام و بخشهای وسیعی از
مردم احساس می شد .اشتفان تسوایگ ،شخصیت معروف [ادبی] ،حال و هوای روحی
در روزهای آغازین جنگ را در وین چنین توصیف میکند« :همه فراخوانده شدند تا
وجود ناچیزشان را در میان تودهی برافروخته پرتاب کنند ،جایی که همهی خود
خواهیها زدوده میشود .در آن لحظه ،احساس برکشیده شدهی برادری ،همه اختالفات
()2
طبقاتی ،منزلتی و زبانی را از بین میبرد».
با رودررو شدن کشور با چالشی طاقتفرسا ،وحدت و همنظری مردم و پیوند زندگی
و وجدان شان ضرورت پیدا کرد؛ ضرورتی که هرگز پیش از آن به وجود نیامده بود.
سربازان همه جا شتابان به جبهه رفتند و میخواستند جان خود را فدا کنند ،اما ،فلسفه
و فرهنگ غالب در آلمان ،بیش از هر کشور دیگری ،آزمونهای سخت رزمی و
فعالیتهای جسورانهی بسیار خطرناک را بهمثابهی مراسم معنوی ستایش میکرد و
برای آن قدرتی قائل بود که فرد را از بیهودگی و ابتذال زندگی روزمره میرهانید.
زمانی که جنگ هنوز در مراحل آغازین خود بود و پیش از آن که ایتالیا وارد جنگ
شود ،بندتو کروچه انتظار داشت که این جنگ «به زندگی اجتماعی کنونی جان تازهای
ببخشد» .اما زمانی که همه پی بردند که ،در واقع ،سنگرهای آغشته به گِل و الی،
جیرهبندی سخت ،خشن ،و مرگ در انتظار آنها است ،تجربهی دلخراش ناشی از این
امر به حساب حال وهوای این روحیه نوشته شد .درست است که در آن سوی اقیانوس
اطلس ،بیدرنگ پس از پایان گرفتن خصومتها ،هربرت هوور (،)Herbert Hoover
یکی از نمایندگان معروف دولت آمریکا و رئیسجمهور بعدی آن کشور گفت که
درگیریهایی که اخیراً پایان یافته به «تزکیه و پاالیش مردان» خدمت کرده است ،اما
این اظهارنظر ،احیای سرهمبندی شدهی ایدهای بود که حاال دیگر بازتاب ضعیفی در
()3
وجدان مردم داشت.
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حتی بیست سال بعد پیروزیهای نخستین جنگ برقآسای هیتلر نتوانست همان
سطح از شور و شوقی را احیا کند که طی ماههای جوالی و اوت سال  1914به وجود
آورد .ویژگی تجارب تاریخی بزرگ اغلب تأسفبار هم بوده است-و پُسامدرنیستها را
خشنود میکند که وظیفهی خود را تمسخر مفهوم پیشرفت میدانند – بدین معنا که
این تجربهها تأثیرات عمیقی برجای میگذارند و درسهایی را به درجات گوناگون یاد
میدهند .الزم است به ماهیت بسیار پُر پیچوخم پیشرفتهای تاریخی تأکید ورزیم ،اما
در تحلیل نهایی ،استفاده از اصطالح «پیشرفت» تلویحاً توانایی انسان به یادگیری و
بازگشتناپذیری زمان تاریخی را نیز بهرسمیت میشناسد ،در واقع ،بازگشت به زمان
پیش از این تجارب تاریخی که مشخصهی نسلهای کاملی از انسانهاست ،غیرممکن
است .فضای طلسم شده ماههای جوالی تا اوت  1914با پیش آمدن بیعالقگی [به
جنگ] و برجاگذاشتن آثار خود ،هرگز تکرار نخواهد شد .جنگ دیگر بهعنوان تجلیل یا
فعالیت روحی یا گامی مثبت در شکلبخشی و رشد انسان مورد استقبال قرار نخواهد
گرفت .با وامگیری از توصیف هگل ،تجربهی «اهمیت نفی»( )4را دیگر نمیتوان از میان
برد.
همین نظر را میتوان در مورد انقالب روسیه ابراز کرد .در آن زمان سقوط تزاریسم
و انقالب فوریه پیامآور نوعی رستاخیز بود ،رستاخیزی که محافل مسیحی و بخشهای
بانفوذ جامعه ی روسیه منتظر بودند تا به تجدیدحیات کامل بینجامد .آنها پیدایش
جماعت بسیار متحد ،از میان رفتن شکاف بین فقر و غنا و حتی پایان گرفتن دزدی،
دروغ ،کفر و بادهگساری را پیشبینی میکردند .همین پدیده چند ماه بعد تکرار شد.
«این تحقق واقعی مزمور (سرود دینی) نماز چهارم شام یکشنبه است و سرود حضرت
مریم :افتادن پُر شتاب این بیچارهمرد از تخت خود که از آلونکش بیرون آورده میشود»
شیوهی استقبال ناظر پُرحرارت مسیحی –فرانسوی ،پیر پاسکال ،از انقالب اکتبر است،
در عین حالی که در خارج از روسیه ،جوانی ،به نام ارنست بلوخ ،سقوط «اخالقیات
سوداگرانهای که شیطانیترین جنبههای طبیعت بشری را میستود» و «دگرگونی قدرت
()5
به عشق» را پیشبینی میکرد.
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سقوط رژیمی که همه از آن نفرت داشتند و پایان گرفتن دورهای خونبار که
غیرقابل ت حمل شده بود ،در ماه اکتبر نوعی شور و شوق سادهلوحانهای را برانگیخته
بود .با این همه ،این وضعیت نمیتوانست در مقابل برآمد تناقضات و درگیریهای
خونین در نظم جدید ایستادگی کند .در اینجا نیز تجربهی «اهمیت نفی» تأثیر
محوناشدنی خود را به جا گذاشت.
مشخصهی آغاز قرن بیستم جنگ و انقالباتی بود که نوید نیل به دولتی را میداد
که صلح پایدار را با کاربست شیوههای گوناگون برقرار کند .به دیگر سخن ،قهر به هدف
تضمین نابودی همیشگی مصیبت خشونت بهکار گرفته شد .اردوکشی مشترک
قدرتهای اصلی به منظور سرکوب شورش بوکسورها در چین در سال  ،1900اگرچه
کشتارهای جمعی مشخصهی آن بود ،مورد تحسین و تمجید ژنرال فری فرانسوی قرار
گرفت .او این مأموریت را تحقق «رؤیای سیاستمداران ایدآلیست -یک ایاالت
متحدهی جهان متمدن» ،میدانست و پیدایش جهانی که دیگر با مرزهای ملی و
درگیری بین دولتها مشخصهاش نبود» )6(.در واقعیت ،اگرچه چهارده سال بعد وحشت
و بیزاری از جنگ جهانی اول همچنان در حافظهی جمعی مردم باقی مانده بود ،این
امر را نمیتوان دلیل کاهش نفوذ ایدئولوژیای دانست که در این جا بر آن اشاره رفت.
گتانو سالوهمینی ( ،)Gaetano Salveminiدر ایتالیا ،ذیل این ایده برای خواست
ورود ایتالیا به جنگی که بهتازگی شروع شده بود ،استفاده کرد« :الزم است که این
جنگ ،جنگ را نابود سازد» .ترک «جنگ به خاطر صلح» قابل پذیرش نبود .این عنوان
مقالهای است که در این جا نقل شد )7(.این همان ایدئولوژی رابطهی حسن همجواری
بود که ویلسو ن بعدها برای دخالت ایاالت متحده اعالم کرد (و سیاستی است که کاخ
سفید با تغییری جزئی همچنان اعالم میکند).
لنین این فریادهای هیجانی را رد کرد و مشکلی هم نداشت که نشان دهد این
فریادها تا چه حد با واقعیت در تقابل قرار دارند .با این وصف ،لنین مدافع انقالب برعلیه
جنگ بود و دستیابی به صلح پایدار را نوید میداد ،گیرم در پایان فرایندی متفاوت،
فرایندی که با از میان بردن نظام اجتماعی -سیاسی جهانی آغاز میشود؛ نظامی که در
آن پدیدهی جنگ ریشهی عمیقی پیدا کرده است.
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وقتی تراژدیهایی را تحلیل میکنیم که مشخصهی قرن بیستماند ،و نویدهایی را
که جنگها و انقالبات موفق به تحقق آنها نشدند ،جمالت کارل والنتین ،هنرمند کاباره
و دوست برشت به ذهنمان خطور میکند« :حتی آینده در گذشته بهتر بود» )۸(.به نظر
نمی رسد آینده دیگر آن اندازه روشن باشد که بتواند قهری را که الزمهی دستیابی به
آن است (خواه در شکل جنگ ،خواه انقالب) توجیه کند.
باید تأکید کنیم که شاهد افول «روایتهای شکوهمند» نیستیم .اگرچه شیوه
پسامدرنیستها در چالش با ایدهی پیشرفت بهنوعی متناقض است ،پیشرفت واقعی
دیگر چیزی بیش از یک اسطوره نیست .یک روایت عصبیکننده امروزی دایر بر آن
است که صلح پایدار را میتوان با گسترش دموکراسی به دست آورد ،دموکراسیای که
پایههای جنگ را برای همیشه در مقیاسی جهانی ،حتی اگر الزمه اش استفاده از قدرت
نظامی باشد ،از بین میبرد .به نام چنین چشمانداز غیرمحتملی است که «عملیات
ژاندارم بینالمللی» خونین و ویرانگر انجام میگیرد .با وجود این ،اگرچه این جنگها
را گسترش و از طریق شبکهی چند-رسانهای پیچیده و عظیم رنگ و لعاب میدهند،
دیگر نمیتوانند شور و شوق تودهای گذشته را فرابخوانند.
جنبه ی دیگری نیز هست که باید وارسی شود .یأس و ناامیدی ناشی از تکوین
رویدادهای قرن بیستم ،به شکلگیری قالب فکری و نگرشی منتهی شد که میتوان آن
را چنین خالصه کرد :به جای به تعویق انداختن خشونتپرهیزی به آیندهی اجتماعی-
سیاسی که تاحدودی مسألهآفرین است ،آیا بهتر نبود خشونتپرهیزی را در حال حاضر
بر پایهای فردی آغاز میکردیم؟ درک این «تغییر عقیده» آسان است ،اما جای تأسف
دارد که از پیش مورد بررسی تاریخی جدی قرار نگرفته است .همگی ما معنای خون و
اشکهایی را که ریخته شده میدانیم ،خون و اشکهایی که برنامههای تغییر جهان از
طریق جنگ یا انقالب را تحتالشعاع قرار داده است ،جنگ یا انقالبی که با شیوههای
گوناگون انجام شد و نتایج متفاوتی بهبار آورد ،اما در مورد سختیها ،شکستها و
تراژدیهای تمامعیاری که جنبش الهام گرفته از خشونتپرهیزی آن را تجربه کرد ،چه
میدانیم؟
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« -2مبارزهی منفی» و تغییرات در تعریف قهر« :مجمع صلح آمریکا»
گروه هایی که تجسم این شیفتگی [به مبارزه منفی] بودند ،ابتدا در ایاالت متحده
در سال  1815در پی موج خستگی بعد از جنگ شکل گرفتند ،جنگی که بهتازگی با
بریتانیای کبیر پایان یافته بود ،یا به طور عمومیتر ،به دنبال چرخهی طوالنی
جنگهایی که درگیری بین رژیم قدیم و فرانسهی انقالبی دورهی ناپلئونی باعث شده
بود .این گروهها در سال  1825متحد شدند و «مجمع صلح آمریکا» و حتی «انجمن
رادیکالتر عدممقاومت نیوانگلند» را بنیان گذاشتند .مانیفست اصلی این جنبش
مسیحی صلح دوست در کتاب «جنگ ،با مذهب مسیح ناسازگار است» توضیح
داده شده .این کتاب چند سال پیش به همت دیوید ال .داج منتشر شد .موضع این
کتاب روشن بود« :روحیهی شهادت ،روحیهی واقعی مسیحیت است» و هر عملی را که
در تضاد با انجیل قرار گیرد باید «جنایتکارانه» دانست ،و بنابراین هر شکلی از قهر
()9
را.
نهاد بردهداری که در ایاالت جنوبی آمریکا نقشی اساسی داشت ،نیز بر همین بنیاد
بهمثابه تجلی قهر و ستم ظالمانهای محکوم میشد که انسان علیه انسان اعمال
میکرد )1۰(.این رویکرد چندان تعجببرانگیز نیست ،چرا که بردهداری مدتهای طوالنی
بود توجیه می شد ،آن هم برمبنای حقّ جنگ برای طرف پیروز ،حقی که بر طرف
1

مغلوب تحمیل میشد (بهویژه موضعگیری گروتیوس در اینباره مناسبت داشت) .در
مخالفت با این رویکرد نویسندگانی چون روسو علیه بردهداری زبان به اعتراض گشودند،
دقیقاً به این دلیل که آن را ادامهی حالت جنگ میدانستند .بر پایه این پیشفرضها،
جنبش صلحطلبی به موازات تبلیغ برای الغای بردگی زمانی طوالنی در ایاالت متحده
ادامه یافت .جنگ بین ایاالت متحده و مکزیک ،کمی پیش از نیمهی قرن نوزدهم،
پیوند ناگسستنی بین این دو هدف را ،مستحکم کرد .فاتحان جنگ پس از فتح تگزاس
و الحاق آن به جمهوری امریکای شمالی بردهداری را که در خالل جنگ استقالل علیه
 .1هوگو گروتیوس 1645( Hugo Grotius-ـ  )1583از شخصیتهای معروف در زمینهی فلسفهی حقوق و
تئوریهای سیاسی است .او آثار زیادی در زمینههای گوناگون نوشته است ولی از نظر فالسفهی امروز بهخاطر
تحقیقاتش در زمینه ی قانون طبیعت و تاریخ عقاید شهرت دارد؛ شهرتی که تا چند سده بهقوت خود باقی بود].
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اسپانیا ملغا شده بود ،دوباره برقرار کردند .برای «مجمع صلح آمریکا» این لحظهای
باشکوه و باعظمت به شمار میرفت ،به این دلیل که رویدادها ظاهراً تحقق کامل
مانیفست سیاسی و ایدئولوژی آنها را به اثبات میرساند.
با این همه ،نخستین عالیم بحران درست چند سال بعد ،زمانی ظاهر شد که
میبایست دیدگاهی در مورد انقالب اتخاذ میشد ،انقالبی که در سراسر اروپا در سال
 1848گسترش پیدا کرده بود .با عطف توجه به فرانسه ،این بحران به الغای نهایی
برده داری در مستعمرات و ظهور یک جمهوری در شهرها منتهی شد که دوباره امیدها
و نویدهایی را در باب صلح مداوم به وجود آورد ،صلحی که تاریخش به انقالب سال
 1789فرانسه برمیگردد .با وجود این ،بیشباهت به مورد جنگ بین ایاالت متحده و
مکزیک ،نوعی جدایی در روش تعهد صلحطلبان و طرفداران الغای بردگی وجود داشت،
چراکه یک انقالب خشونتآمیز برای جلوگیری از بردهداری و برافراشتن پرچم صلح
الزم بود .جنبش خشونتپرهیزی امریکا که از این وضعیت ناآرام بود ،به ترفند متوسل
شد .این ترفند عبارت بود از استقبال از نتایج [جنگ] بدون موضعگیری دربارهی انقالبی
که آن نتایج را به وجود آورده بود .استدالل این بود که «مجمع صلح آمریکا» اصوالً بر
این بنیاد به وجود آمده است که از جنگ بین ایالتها جلوگیری کند ،در حالی که موج
()11
شورش و ناآرامی در اروپا شکل یک رشته جنگهای داخلی به خود میگرفت.
این معضالت سیاسی و اخالقی که در سال  1848همچنان بر جا بود ،نُه سال بعد
به شکل حادتری برآمد کرد .وقتی سپویهای ( )Sepoysهندی ،علیه قشون امپراتوری
انگلیس در هندوستان ،شورش کردند ،دولت در لندن با اقدامهای سرکوبگرانه واکنش
نشان داد ،واکنشی که خشونت آن نه کمتر ،شاید شدیدتر از شورش اولیه [سپویها]
بود .با این وصف ،ایدئولوژی غالب بهطرز ویژهای بر ردّ «ترس و وحشت» شورشیان
متمرکز شد .توکویل در این زمینه نمونهی خوبی است .او احساسش را این طور نشان
میدهد که بازگشت به «بربریت» در هندوستان «برای آیندهی تمدن و پیشرفت بشریت
فاجعهبار خواهد بود» .بدین ترتیب از کشور اصلی در غرب خواسته شد که با قدرت
عمل کند و نظم عمومی را دوباره در مستعمره [هندوستان] برقرار کند« :در دوران ما
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برای ملت انگلیس ،اگر همهی منابع و تمامی ارادهاش را به کار برد ،تقریباً هیچ چیز
()12
غیرممکن نیست».
یکی دیگر از مبلغان اصلی سنت لیبرالی ،توماس بی .مکالی ،حتی از این هم پا را
فراتر گذاشت [و گفت]:
«ستمکاریهای بومیان سپوی ،ملت را بهحدی برآشفت که در خاطرم سابقه
نداشته است .فریاد بلند انتقام شنیده میشود ....احساس تقریباً همگانی این است که
از جان حتی یک سپوی در محدودهی دیوارهای دهلی نباید گذشت ،و من اذعان
()13
میکنم که این احساسی است که نمیتوانم با آن همدردی نکنم».
واکنش مارکس به این «فاجعه» کامالً متفاوت بود .مارکس در عین حال که
میپذیرفت که شورشیان مسئول عملیات وحشتناکی بودند ،خشم اخالقی یکجانبهی
مبلغا ن استعمار و تمدن غربی برترشان را که در حد افراط بود ،به سخره گرفت .او
معتقد بود« :رفتار سپویها با همهی شرمآوریش فقط ،در شکل متراکم خود ،یک
واکنش طبیعی به رفتار خودِ انگلستان در هندوستان است» .انگلیسیها به اِعمال
«قدرت» سنگدالنهی «مرگ و زندگی» ادامه دادند و اغلب دربارهی رفتار کثیف خود
در نامههایشان الف زده و گزافه گویی میکردند« :روزی سپری نمیشد که ده تا پانزده
نفرشان [غیررزمندگان] را حلقآویز نکنیم» یا «ما دادگاه نظامی را سوار بر اسب تشکیل
میدادیم و هر کاکاسیاهی که میدیدیم یا حلق آویز میکردیم یا به گلوله میبستیم».
«تفریحی» که همهی این رفتارها به وجود میآورد کامالً روشن است .از دیگر سو ،البته
 طبق نامهی منتشره در روزنامهی تایمز « -قشون اروپایی زمانی که رودرروی بومیان()14

قرار میگرفتند به دشمن تبدیل میشدند».
موضع «مجمع صلح آمریکا» چه بود؟ اکثریتشان چنین استدالل میکردند :حتی
اگر حاکمیت بریتانیا در هندوستان منشاء غیرقانونی داشته باشد ،با وجود این ،والیان
موظف بودند نظم را حفظ و تمکین از آن را تضمین کنند .به دیگر سخن ،شورشیان
اشتباه کردند که به قهر متوسل شده ،و از قوانینی که اجرا میشد اطاعت نکرده و در
تحلیل نهایی یاغی و جنایتکار شدند .بنابراین مسأله برسر جنگ نبود ،بلکه برسر
برخورد بین بزهکاری عمومی و نیروهای نظم و قانون بود .در نتیجه پشتیبانی از نیروهای
نظم و قانون هدف صلحطلبی را به خطر نمیانداخت و یا جنبشی که با آماج شکل
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ویژهای از جنگ به وجود آمده بود ،یعنی مبارزهی مسلحانه بین کشورها .این امر
میتواند شبیه تکرار دیدگاهی باشد که در سال  1848اتخاذ شد و در حقیقت عنصری
از لحاظ نکردن جنگهای داخلی و استعماری در تعریف جنگ در آن مشاهده میشد.
در عین حال ،مهم است بر عنصر ناپیوستگی هم [در این زمینه] تأکید کرد .در عین
حالی که نُه سال پیش نگاه به جنبش انقالبی مثبت بود ،هرچند این رویکرد آشکار
نبود ،در سال  1857حمایت رسمی آشکاری از نیروهای سرکوبگری شد که مسئول
نوعی قهر بودند ،قهری که دستکم ،و در راستای نقد مارکس ،حتی وحشیانهتر بود و
کمتر قابل توجیه .تعجبآور نیست که نتیجهی آن یک انشعاب دردناک بود ،تشکیالت
هموند« ،انجمن صلح لندن» ،خود را با دیدگاه «مجمع صلح آمریکا» همهویت ندانست.
این انجمن [صلح لندن] با جدا کردن خود ،از اصطالح «جنگ» آشکارا برای توضیح
کشمکش در هندوستان استفاده کرد و بدین ترتیب اِعمال قهر دولت انگلیس را نیز رد
کرد )15(.این ،البته ،موضعگیری متعادلتری بود ،اما اگرچه موضعگیری بیطرفی آنها
پاره ای از عناصر حاکمیت استعماری (قساوت سرکوب) را همراه با شورش محکوم
میکرد ،خودِ حاکمیت استعماری را همچنان جزء مقولهی قهر قرار نمیداد.
تحلیل این فصل در تاریخ جنبش خشونتپرهیزی ،بینهایت روشنگر است :اعالن
اخالق بدون قید و شرط عشق ،کار موضعگیری در رابطه با درگیریهایی را که اتفاق
افتاد مشکل میکرد ،کسانی که راهنمای عملشان اصل عام خشونتپرهیزی بود،
گرایش داشتند بنیاد نقدشان را بر شورش خشونتآمیز ستمدیدگان قرار دهند.
«-3خشونتپرهیزی» و تشدید و افزایش قهر :جنگ داخلی آمریکا
این نخستین بحران در جنبش صلحطلبی در هر دو سوی اقیانوس اطلس ،بحران
دیگر ،بحران بسی جدیتری را در پی داشت« .قانون بردهی فراری» در سال  1850در
ایاالت متحده وضع شد و به اربابان جنوب [آمریکا] امکان داد تا بردگانی را که به شمال
پناه برده بودند دوباره اسیر کنند .معنی این قانون این بود که حتی مردم سیاهپوست،
اگر متهم میشدند که بردهی فراریاند ،در خطر بردگی اجباری قرار میگرفتند .زمانی
که این نیروهای نظم و قانون تالش کردند این قانون را به اجرا درآورند ،با جنبش
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مقاومتی مواجه شدند که طرفداران الغای بردگی را دربر میگرفت .در پی این مقاومت،
شورشهای نسبتاً قابلمالحظهای پیش آمد که گاه با خونریزی هم توأم بود .مصیبتی
که «مجمع صلح آمریکا» با آن دست به گریبان شد از این قرار بود :خشونتپرهیزی تا
کجا میتوانست با قانونی درگیر شود که در عین این که میتواند شرمآور باشد ،نیرویی
قانونی آن را اجرا میکند ،و تا چه اندازه میشود از بردگان سیاهپوستی حمایت کرد که
میکوشند با پناه بردن به کانادا از بردهداری در امان باشند؟ به دیگر سخن ،پیرامون
یک جنگ داخلی که در نهان آغاز شده اما چند سال بعد در کانزاس برمال شد ،چه
موضعی باید اتخاذ کرد؟ اینبار برخورد بین طرفداران و مخالفان نهاد بردهداری نیمهکاره
پایان نگرفت و هر دو طرف به قهر متوسل شدند .پایبندی به اصل خشونتپرهیزی
حتی در بین پیروان «مجمع صلح آمریکا» دچار تزلزل شد.
این وضعیت با آغاز جنگ داخلی آمریکا به اوج رسید .در آغاز پارهای از اعضای
جنبش صلحطلب از اتحادیه [ایاالت] خواستند از توسل به اسلحه اجتناب ورزند و
جدایی «صلحآمیز» ایالتهای بردهدار را تحمل کنند (نقدشان از قهر بیشتر بر جنگ
متمرکز بود تا بر نهاد برده داری) با این همه ،پس از جنگ فورت سومتر ،زمانی که
کنفدراسیون حمله نظامی را با فتح محل اتحادیه که در آن منطقه بود ،با خصومت آغاز
کرد« ،مجمع صلح آمریکا» با پشتیبانی قاطعانه از لینکلن اتحاد خود را به طور گسترده
احیا کرد .حتی در همین مورد هم ،جنبشی که گسترش آرمان خشونتپرهیزی را
وجههی همت خود قرار داد ،با اتکا به استدالل شناخته شدهای ،گزینش راهبردی خود
را توجیه کرد ،با این استدالل که این درگیری نه جنگ ،بلکه سرکوب قانونی یک
شورش جنایتکارانه است .سربازان اتحادیه [ایاالت] نه سرباز به مفهوم حقیقی کلمه،
بلکه پلیسهایی در نظر گرفته میشدند که در خدمت نظم عمومی بودند .طنز این
چشمانداز این است که این درگیری را «عملیات پلیس» در مقیاسی میدانستند که
قبالً هرگز وجود نداشته و صدها هزار انسان در جنگهایی شرکت کردند که سالها در
بخش وسیعی از کشور ادامه یافت و خونریزی بسیار زیادی را در پی داشت .اکنون
میتوانیم اضافه کنیم که این درگیریها اگرچه در سطحی نبود که وضعیت جنگی
تلقی شوند ،معالوصف ،کشمکشی بود که قربانیان آمریکایی آن بیش از مجموعه
قربانیان آمریکا طی دو جنگ جهانی بود.
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اما شاید بهتر باشد بر تناقض دیگری متمرکز شویم .دغدغهی وفاداری به اصل
خشونتپرهیزی اکثریت اعضای «مجمع صلح آمریکا» را برانگیخت تا لشکرکشی علیه
جنوب را صرفاً بهمثابه تالشی برای برقراری مجدد نظم عمومی تلقی کنند .بنابراین،
اگر سربازان اتحادیه [ایاالت] فقط پلیس بودند ،پیامد آن این بود که سربازان
کنفدراسیون بزهکاران عادیای بودند که سیستم دادگستری حتی پس از این که
درگیریهای مسلحانه پایان یافته بود ،باید آنها را مجازات میکرد .بدین ترتیب ،چنین
شد که جنبش صلحطلب هر اقدام مبنی بر عفو و اعتدال نسبت به طرف شکست خورده،
بهویژه نسبت به رئیس کنفدراسیون را رد کرد[ .جنبش] خشونتپرهیزی دگرگونه شد
و حتی به شکل خشونت بدتر و گستردهتری تغییر یافت.
این دیالکتیک گاه ابعادی بسیار نگرانکننده به خود گرفت .به مصیبتهایی
بازگردیم که در آستانه و آغاز جنگ داخلی آمریکا به وجود آمد .این مصیبتها برای
چارلز استیرنز عذاب ویژهای به بار آورد .چارلز استیرنز ( )Charles Stearnsیکی از
جذابترین و آشتیناپذیرترین چهرهها در جنبش خشونتپرهیزی طرفدار الغای
بردهداری بود .او در سال  1840از پیوستن به شبهنظامیان خودداری کرد و حتی از
پرداختن جریمهای که به خاطر سر باز زدن از وظیفه به او تحمیل شده بود ،امتناع
ورزید و سر از زندان در آورد .او بیشباهت به دیگر طرفداران جنبش که انعطافپذیرتر
و واقع گراتر بودند ،نه فقط توسل به قهر در معنای دقیق کلمه ،بلکه استفاده از هر نوع
ق «به دشمنانت
«فشار جسمی غیرآسیبزننده» را غیرقابل قبول میدانست .او با اخال ِ
عشق بورز» که در انجیل آمده با مشروعیتی که تورات برای جنگ قائل شده بود ،مقابله
کرد .با این همه ،در سال ،1856زمانی که قانون بردگان فراری به اجرا گذاشته شد،
مخصوصاً پس از درگیریهای کانزاس ،مصیبت بزرگی پیش آمد :آیا طرفداران عدم
خشونت میتوانستند بدون واکنش به گسترش بردهداری ،دستگیری بردگان فراری یا
اسارت سیاهپوستان آزاد دست روی دست بگذارند ،اگر نخواهیم به زخمیها و مرگ
کسانی اشاره کنیم که سعی کردند با همه این مسائل مخالفت کنند؟ استیرنز تصمیم
گرفت همهی پلها را پشت سر خود خراب کند ،حتی با وجود این که احساس میکرد
تاکنون چنین عمل نکرده است .او معتقد بود که پاسخ قهرآمیز به قهر اجتنابناپذیر
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است و در واقع هم اکنون پیش آمده است و این که در هر حال هدف اتحادیه [ایاالت]
افراد کامالً نفرتانگیز را دربر میگیرد :در تحلیل نهایی ،آنها «نه انسان که جانوران
وحشیاند» ،که الزم است به همان روش «شیرها و ببرها» با آنها برخورد شود و از
میان برده شوند )16(.همانگونه که مشاهده میکنیم نگرانی مربوط به وفاداری به اصل
خشونت پرهیزی علیه افراد بشر با ناانسانی کردن دشمن حل شد .این امر ممکن است
انسجام رسمی این هدف را حفظ کرده باشد ،اما در کاهش قهر هیچ تأثیری نداشت .به
نظر میرسد که استیرنز از این قضیه که از مفاهیمی در نسلکشی آمریکاییهای بومی
استفاده می شد که شبیه مفاهیم مورد استفاده او بود ،از اندک اطالعی هم برخوردار
نبود.
با این همه ،در «انجمن صلح آمریکا» همه با آن موافق نبودند .دیگران آشکارا
ناگزیری استفاده از قهر و نقض اصل عمومی خشونتپرهیزی را تحت آن شرایط قبول
داشتند .از آنجا که وضعیتی که پیش آمده بود استثنایی بود ،تضاد شدیدی بین دو
اصلی به وجود آمد که به یک نسبت خشن و در عین حال اجتنابناپذیر بودند ،و باید
یکی از آنها را انتخاب کرد .این استدالل را خانم انجلینا گریمک (،)Grimke Angelina
که پسزمینه فرقهی کویکری ( )Quakerداشت ،پذیرفت و در رابطه با بردگان فراری
موضعگیری کرد ،امری که پیآمد آن کشاکش شدیدی بود وقتی مشاهده کرد که:
«گرچه ریختن خون انسانها به نظرم شنیع و زشت است ...تسلیم بی چونوچرای
یک قربانی درمانده که سرنوشت برده را داشته باشد ،شنیعتر و زشتتر است ...در این
صورت ،چنین به نظر میرسد که باید بین دو شر ،یکی را انتخاب کنیم ،و تنها کاری
که از دستمان برمیآید این است که شرّ کمتر را برگزینیم و آزادی را ،اگر مجبور
باشیم ،در خون غسل تعمید دهیم .اکنون از پیروزی عدالت و انسانیت بدون خونریزی
کامالً ناامیدم .یک جنگ موقت شرّی است که با بردگی همیشگی قابل مقایسه
()17
نیست.
وقتی امر خشونتپرهیزی با یک بحران تاریخی اساسی روبهرو میشود ،مشکالت و
مصیبتهای آن بار دیگر رخ مینماید .در این حالت است که تناقض آن بهتر مشاهده
میشود :جنبش خشونتپرهیزی به همان اندازه که همهی سازشها را رد کرد و از
بازاندیشی بر اصول خود سرباز زد ،سرانجام به چهرهی دشمن جنبهی جنایی بخشید
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و حتی آن را فاقد صفت انسانی کرد و در نتیجه به خشونت بیشتر دامن زد و آن هم
به خشونتی فاقد قانون.

-4گاندی :بین خشونتپرهیزی و وفاداری به امپراتوری
هواخواهان کنونی خشونتپرهیزی بیش از هرکس از گاندی الهام میگیرند ،بنابراین
بهتر است بر او متمرکز شویم .رهبر جنبش استقالل هند در زندگی خود مجبور شد با
سه جنگ اصلی درگیر شود .نخستین این جنگها جنگ بوئر ( )Boerبود که از سال
 1899تا  1902طول کشید .در این جنگ لشکرهایی از امپراتوری بریتانیا با بوئرها
یعنی نوآبادنشینها ی هلندی در جنوب آفریقا ،جنگیدند .گاندی و طرفداران هندی او
که نقش شان در این جنگ به نجات و حمل سربازان زخمی انگلیسی محدود بود،
بهعنوان داوطلب در این جنگ شرکت داشتند ،و حتی به آنها نشانهای نظامی نیز
اعطا شد .گاندی با این پیشفرض حرکت میکرد که حکمروایی انگلیس کالً مفید است،
اعالن کرد « :بنابراین ،وظیفهی معمولی ما بهعنوان رعایا ،این نیست که به کم و کیف
جنگ وارد شویم ،بلکه این است که زمانی که جنگ به طور واقعی درگرفت چنین
کمکهایی را ،تا حدی که در امکانمان هست ،انجام دهیم» .احساس او این بود که
«بیعملی»« ،جنایت» است و چشمانداز دستیابی به استقالل به لطف دولت بریتانیا
را به تعویق میاندازد )1۸(.باید اضافه کنیم که اگر چه نقش گاندی به حمایت از ارتش
بریتانیا ،و بدون این که مستقیماً اسلحه به دست بگیرد ،محدود بود ،در عین حال ،با
غرور اشاره کرد که «یک گروه بزرگ و با عظمت که حدود هزار و صد هندی بود،
دوربان ( )Durbanرا به مقصد جبههی جنگ ترک کردند ،تا به ارتش بریتانیا کمک
کنند ،ارتشی که دستکم در مراحل اولیهی جنگ "عقبنشینی از پیِ عقبنشینی" را
تحمل میکرد» )19(.مشکل میتوان چنین نگرشی را مدل خشونتپرهیزی دانست! در
حقیقت ،این امر ارتباط اندکی با خشونتپرهیزی داشت ،این که گاندی نه فقط فضایل
نظامی انگلیس را میستود «که شجاعانه در میدان نبرد میجنگیدند» ،بلکه همین
ستایش را نسبت به دشمن نشان میداد« :هر بوئری یک جنگجوی خوب است» و این
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که «آنها [بوئریها] نیاز به آموزش مفصل ندارند چراکه جنگیدن یکی از ویژگیهای
کل این ملت است» .همین طور هم وقتی آزادی خود را در معرض تهدید میبینند،
آماده اند «همچون یک انسان»« ،متهورانه بجنگند» .زنان هم «شجاع» توصیف شدند
و نشان دادند که «از بیوهگی بیمی ندارند و حاضر نیستند با خیالپردازی [نسبت] به
آینده نیروی خود را هدر دهند» )2۰(،بنابراین ،بهجای این که قهر در ذات خود محکوم
شود ،به مجردی که به نماد شجاعت و دالوری تبدیل گشت ،به طور مستقل ،از زاویهی
هدفهای جنگی که دنبال میکرد ،ارزشگذاری شد (حتی باوجود این که قهری بود
که یک جمعیت کامل ،ازجمله زنان ،به آن دست میزدند یا از آن پشتیبانی میکردند).
این نگاه به قهر گام کوچکی با ایدئولوژی جنگی فاصله داشت ،ایدئولوژیای که آلمان
در جنگ جهانی اول به کار گرفت...
در عین حال گاندی کشتار وحشتناک ناشی از قهر را نادیده میگرفت ،کشتاری که
ویژگی سیاست بوئریها و انگلیسیها به شیوههای گوناگون بود ،روزا لوکزامبورک بر
آن [کشتار وحشتناک] متمرکز شد .او بوئریها را نمایندگان «بردهداری منسوخ در
مقیاسی خُرد»( )21میدانست که به اخراج و بردهسازی و حتی کشتار بومیان مشغولاند،
و انگلیسیها را نیرویی میدانست که گرچه خود را حامی بومیان وانمود میکردند ،در
قربانیکردن آنها در اتحاد با بوئریها ،پس از دستیابی به هدف انباشت سرمایه و
گسترش امپراتوری بریتانیا ،تردیدی به خود راه نمیدادند .بنابراین مقایسهای بین
گاندی (قهرمان خشونتپرهیزی) و لوکزامبورگ (که تردیدی در تأیید قهر انقالبی
نداشت) نتیجهی غیرمنتظرهای به دست میدهد :گاندی قهر جنگ در هر دو سو [هم
از سوی استعمار و هم از سوی بومیان] را مشروعیت میبخشید یا در بهترین حالت به
آن به دیدهی اغماض مینگرد ،در صورتی که لوکزامبورگ آن را قویاً محکوم میکرد و
بهعنوان ادامهی خط مشی سیاسی که مترادف قهری دهشتناک است ،بسی پیش از
شروع جنگ انگلیس ـ بوئر مردود میدانست.
زمانی که چند سال بعد جنگ جهانی اول آغاز شد ،گاندی متعهد شد که پانصد
هزار نفر برای ارتش بریتانیا بسیج کند و با چنان اشتیاقی پیش رفت که به منشی
مخصوص نایبالسلطنه [بریتانیا] نوشت« :بر این باورم که اگر من مأمور اصلی
سربازگیری شما شوم ،میتوانم برای شما نیرو ارسال کنم» )22(.همین طور هم ،زمانی
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که روی سخنش به هممیهنانی بود که مایل نبودند به جنگ بروند و در خدمت نیروی
استعماری اشغالگر کشته شوند ،گفت« :به ما بهعنوان ملت ترسو نگریسته
می شود ،اگر بخواهیم از این سرزنش در امان باشیم ،باید استفاده از اسلحه را
یاد بگیریم» .او گفت در غیر این صورت «اگر امپراتوری نابود شود ،همراه آن امیدهای
زندهی ما نیز نابود میشود» )23(.در اینجا گاندی نه در دفاع از خشونتپرهیزی ،که
سهل است ،هموطنان خود را به طور کامل و با قاطعیت تشویق کرد که در جنگی
شرکت کنند که هزاران کیلومتر دورتر از آنها اتفاق افتاد ،جنگی که طرفداران گوناگون
جنبش انقالبی ضد نظامیگری آن را قتلعام بیمعنی میدانستند ،جنبشی که او خود
به وجودش میآورد .بدین ترتیب [گاندی] قهرمان خشونتپرهیزی خدمت شایانی به
تقویت و تحکیم ماشین نظامی پادشاهی بریتانیا کرد« :در پاییز سال  1914حدود
یکسوم ارتش بریتانیا در فرانسه ،هندی بودند» ،و در پایان جنگ یک میلیون هندی
پس از طی سفری طوالنی در جنگ شرکت کرده بودند .همین طور هم به همت
موعظههای گاندی ،این سربازان «سربازان وظیفهی بیعالقه نبودند ،آنها در حقیقت،
همه داوطلب بودند و آن هم داوطلبان پُر شور و شوق» .کوتاه این که ،از سه ارتش
چندنژادی که در جنگ موضع گرفته بودند ،یعنی روسیه ،امپراتوری هابسبورگ و
امپراتوری بریتانیا ،فقط امپراتوری بریتانیا توانست انضباط [جنگی] را تا به پایان رساندن
()24
کشت و کشتار حفظ کند.
 -5جنگ بهمثابه آزمون «مردانگی» ،یا قتلعام :گاندی و بلشویکها
در جریان هر دو جنگ انگلیس – بوئر و جنگ جهانی اول ،گاندی مردم را با لفاظی
به رفتن در جنگ تشویق میکرد که نیاز به واکاوی دارد .لحن گاندی نسبت به کسانی
که در جنگیدن علیه بوئرها بیعالقگی نشان میدادند ،خشن بود .این شیوهی برخورد
حتی در صورت پیروزی نهایی آنها [کسانی که با بیعالقگی به جنگ علیه بوئرها
میرفتند] ادامه مییافت .او چنین مالحظاتی

را صرفاً نشان «رفتار زنانه» میدانست)25(.

گاندی همان رویکرد خشن را طی جنگ جهانی اول علیه هممیهنانی به کار میگرفت
که بر سر منطق شرکت در کشتار جمعی شک و تردید داشتند ،کشتاری که جنبشی
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آن را انجام میداد که از خشونتپرهیزی طرفداری میکرد« :بین افراد شجاع و کسانی
که رفتار زنانه دارند ،نمیتواند دوستی وجود داشته باشد» .در عین حال کسانی که
«کامالً بزدل و زنانه» بودند نژادی جدا از هم تلقی میشدند .احساس گاندی این بود
که پیش از ترک جنگ الزم است «توانایی قدرت کامل برای ضربه زدن» را به دست
آورد )26(.گاندی ادامه میدهد« :ما به امپراتوری کمک میکنیم» و همزمان «دفاع از
هندوستان را تا حد معینی میآموزیم و مردانگی ازدسترفتهی خود را به دست
()27
میآوریم».
بنابراین ،هدف زدودن همیشگی «ننگ رفتار زنانه» بود .چنین احساس میشد که
این هدف در صورتی دستیافتنی است که روح فداکاری الهامبخش کل جماعت و
مبارزان باشد « :فدا کردن پسران در این جنگ نه موجب درد و رنج ،بلکه باید مایهی
مسرت باشد» ،زنان نیز فراخوانده شدند تا از این دیدگاه پشتیبانی کنند« :این
درخواست نباید آنها [زنان] را بترساند ،بلکه موظفاند از آن استقبال کنند» .وقتی به
پسرانشان فکر میکنند ،از یک نکتهی اساسی نباید غافل باشند« :اگر سربازان جدید
در میدان جنگ کشته شوند ،خود ،روستا و کشورشان را جاودانه میکنند ،و دیگر
سربازان بیدرنگ آنها را نمونه و سرمشق قرار میدهند» )2۸(،بین این درخواست از
والدین به فدا کردن پسرانشان و تجلیلی که قبالً از زنان بوئر میشد ،شباهت وجود
دارد ،زنان بوئری که «از بیوه شدن ابایی نداشتند» ،این قضیه ما را به نیتهای مبهمی
که در ایدئولوژی جنگ در غرب وجود دارد ،باز میگرداند .توخولسکی ()Tucholsky
در سال  1927این نیات را چنین نشان میدهد« :نوع دیگری از انسانها به کشیشان
انجیلی در این جنگ حمله میکردند ،انسانهایی که هرگز از خونآشامی خسته
نمیشدند :یک طبقهی اجتماعی معین ،یک نوع مشخص زن آلمانی» .این زن ،در حالی
که قتلعام ابعاد هرچه وحشتناکتری به خود میگرفت« ،پسران و شوهران» خود را
قربانی میکرد و شکوه میکرد که «به اندازهی کافی [از آنها] برای قربانی کردن»
()29
وجود ندارد.
محکومیت قهر بر مبنای اصول را ،با در نظر گرفتن رابطه بین مردم هندوستان و
امپراتوری بریتانیا میتوان مورد مالحظه قرار داد .روستائیان هندوستان به این برخورد
مزورانهی دوگانه تا حدودی پی برده بودند –همانطوری که زندگینامهی گاندی نشان
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میدهد که در این جا به آن مراجعه میکنم  -و چند روزی پس از آن که «وادار شدند
حتی علیه بیرحمترین افسران بریتانیایی از خشونت بپرهیزند» ،یعنی زمانی که
خواست ثبتنام در ارتش بریتانیا را شنیدند ،سر به شورش برداشتند )3۰(.این حادثه هیچ
تأثیری بر گاندی نداشت .او میپذیرفت که «دیوانه وار سربازگیری میکند» اما بههیچرو
موضع خود را تغییر نداد« :من هیچ کار دیگری نمیکنم ،هیچ فکر دیگری در سر ندارم،
از هیچ چیز دیگری صحبت نمیکنم و بنابراین ،اگر جز سربازگیری کاری انجام دهم،
()31
احساس میکنم برای انجام هر وظیفهی مربوط به ریاستجمهوری نامناسبم».
گرچه گاندی از جنگ جهانی اول بهعنوان آزمون مردانگی و بخش مهمی از رشد و
بلوغ فرد و کل ملت استقبال کرد ،این جنگ محکوم شد و زبانی در مورد آن به کار
برده شد که بسیار گزنده و تلح تر از زبانی بود که بخش گستردهای از طرفداران گوناگون
جنبش انقالبی به کار میبردند ،طرفدارانی که مارکسیسم و کمونیسم الهامبخش آنها
بود .فقط چند نمونه به دست میدهم ،استالین در مورد آن [جنگ] گفت «کشتار
کامل نیروی انسانی ملتها» ،بوخارین گفت که این جنگ «ماشین عظیم سوداگر
مرگ است» ،و روزا لوکزامبورک و کارل لیبکنشت آن را «نسلکشی» نامیدند .برای
بررسی نهایی از تروتسکی نقل قول میآورم ،نظر تروتسکی این بود که «کار قابیل
مطبوعات "میهنپرستانه" هر دو طرف مخالف [در این جنگ] ،سند بطالنناپذیر
انحطاط اخالقی جامعهی بورژوایی است» .در حقیقت ،مفهوم «انحطاط اخالقی» را
زمانی که شاهد بودند بشریت «به بربریت کور بیشرمانه فرو میغلتد ،نمیشد انکار
کرد .نتیجه گسترش «مسابقهی دیوانهوار تشنه به خونی» بود به هدف استفاده از
پیشرفتهترین فناوری برای آماجهایی که با جنگ سروکار داشت« .بربریت علمی» بود
که اکتشافات عظیم بشری را «فقط برای نابودی بنیادهای زندگی اجتماعی متمدن
و از میان بردن بشریت به کار میبرد» .همهی چیزهای خوبی که تمدن را به وجود
آورده بود ،به خونریزی و سنگرهای گلآلوده فرو افتاد« :سالمتی ،آرامش ،بهداشت،
روابط خانوادگی روزانه ،تماسهای دوستانه ،وظایف حرفهای و در تحلیل نهایی ،قوانین
اخالقی ظاهراً تباهیناپذیر» .برای مدت مدیدی سربازان متخاصم هر دو سو کوشیدند
با این وضعیت با ستایش از برادری که هم لنین و هم استالین آن را به گرمی پذیرا
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شدند ،مقابله کنند .استالین مخصوصاً ادعا داشت که این «برادری در مقیاس کالن
در جبهههای جنگ» و «پیوندهای جدید برادری بین ملتها» بود که به جنگ و
کشت و کشتار پایان داد )32(.ظاهراً گاندی دغدغهی ایدهی برادری را نداشت ،دغدغهای
که در هر حال ،با تعهد او به سربازگیری و تهیهی گوشت دم توپ برای دولت بریتانیا،
در کشاکش قرار میگرفت.
 -6بسط مفهوم قهر و از دست دادن جهت
آرمان خشونتپرهیزی به جای آن که مانع گاندی شود که به طرز مؤثر و فعاالنه
شرکت در یک جنگ وحشتناک را تشویق کند ،در دست او به شکل مفهوم افراطی و
بسط یافتهی قهر تبدیل شد و این حاصل قطعهی معروف نوشتهای است که در پایان
سال  1909منتشر شد .در این نوشته انگشت اتهام به سمت «تمدن مدرن لعنتی» یا
«تمدن مدرن مفلوک»« ،ببر» گرسنهای که نمیتواند از دریدن انسانها خودداری کند،
یا «هیوالیی» که حاال هندوستان را هم تهدید میکرد )33(،نشانه رفت .این اتهامی بود
که هیچکس از آن در امان نماند ،حتی پارلمان بریتانیا که میدانستند هیچ کاری برای
بهبود و ضعیت اسفباری نکرده بود که زمینهی بسیار مساعد قهر در آن وجود داشت.
پارلمان بریتانیا که خودخواهی طبقات صاحبامتیاز و روحیهی تجاری بر آن حاکم بود،
به یک «روسپی» تشبیه شد .در سال  1833زمینهی انتخابات با اعطای حقوق سیاسی
به بخش هایی از مردم که قبالً از آن محروم بودند ،بسط پیدا کرد ،اما احساس گاندی
این بود که این نتیجه [اعطای حقوق سیاسی] «با اعمال قدرت جسمی»« ،قهر» ،و
حتی «قهر حیوانی» به دست آمده بود )34(.این نخستین بسط و گسترش مفهوم قهر
بود :درست است که «الیحهی رفورم» سال  1833پیش از ناآرامیهای چارتیستها
تصویب شده بود ،اما دربارهی «قهر» یا «قهر حیوانی» سخن گفتن واقعاً بیربط است.
با این همه ،گاندی مفهوم قهر را از این هم فراتر گسترش داد[ :از منظر گاندی]
راهآهن ،صنعت ،استفاده از ماشین ،شهریشدن و نابودی جامعهی سنتی روستایی همه
مترادف انقیاد ،بردگی و قهر بود .حتی طب را بهطرز خصمانهای محکوم میکرد ،با این
استدالل که طب در تالش برای درمان انسانها «هزاران حیوان» را در جریان
آزمایشهایش میکشد و حتی آنها را در حالت «زنده میدرد» )35(.حکم نهایی او این
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بود که قهرآمیز بودن تجدد از دنیای پیش از آن بسی بارزتر است[ .از نظر گاندی]
جنبهی تیرهوتار جامعهی سنتی با جنگهای مذهبی یا جنگهایی که به نام مذهب به
راه میانداخت ،در مقایسه با بربریتی که از غرب گسترش مییافت و هندوستان را هم
به نابودی تهدید میکرد ،ناچیز تلقی میشد« .قربانیانی که در آتش تمدن [مدرن] از
()36
طریق شعلههای سوزانش نابود میشوند ،پایانی متصور نیست».
بر بنیاد این واکاوی که ده سال بعد تکرار شد (آن هم فقط با حذف واژهی «روسپی»
در مراجعه به پارلمان بریتانیا) )37(،و بر مبنای محکومیت یکپارچهی «قهر» که اساساً
در تمدن مدرن پایه داشت ،برای گاندی مشکل بود که در [چنبره] تناقضات و
درگیریای که ویژگی قرن بیستم بود ،جایگاه خود را بازیابد .این امر توضیحدهندهی
تردیدی است که گاندی در رابطه با فاشیسم و نازیسم به نمایش میگذاشت .نامهی او
به رومن روالن ( )Romain Rollandدر بیستم دسامبر  1931در این خصوص روشنگر
است .نظری که دربارهی موسولینی داشت ،بهویژه جالب است« :بسیاری از اصالحاتش
توجهم را جلب میکند» .گاندی مخصوصاً تحتتأثیر «مخالفت او [موسولینی] با
شهریشدن بسیار پیشرفته» و اقداماتش «برای طبقهی دهقان» قرار داشت که الهام
گرفته از «عشق پرشور به مردماش بود» .این خیرخواهی [گاندی] را این حقیقت توضیح
میدهد که فاشیسم را مترادف با بازگشت به زندگی روستایی و رد تمدن صنعتی مدرن
میدانست ،تمدنی که بسیار مورد نفرت بود .با وجود این ،مسألهی اصلی این نبود .با
وجودی که گاندی مجبور بود «مشت آهنین» موسولینی را به رسمیت بشناسد،
بالفاصله اضافه کرد« :قهر بنیاد جامعهی غرب است» )3۸(.گسترش مفهوم قهر و رد
خشونت اساساً ارزیابی شکلهای گوناگون قهر را به طور مجزا بسیار مشکل یا غیرممکن
کرده است.
این امر با تزلزلی که گاندی طی جنگ جهانی دوم از خود نشان داد ،تأیید شد .طی
این جنگ زمانی که سایهی تعرض نازی بر انگلیس سنگینی میکرد ،گاندی در دوم
جوالی  1940نامهی سرگشادهای با عنوان زیر نوشت« :به هر فرد بریتانیایی»:
«مایلم که اسلحههای خود را زمین بگذارید ،به خاطر این که برای نجات شما و
بشریت بیفایده است .آقای هیتلر و سنیور موسولینی را دعوت کنید تا از کشورهایی
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که شما از آن خود میدانید ،هر چه را که میخواهند ببرند .بگذارید آنها مالک جزیرهی
()39
زیبای شما و بناهای بسیار زیبای آن شوند».
آیا در اینجا شاهد نفی قهری هستیم که ویژگیش قدرت و انسجام است ،تغییر
موضعی که گاندی طی جنگ انگلیس ـ بوئر یا جنگ جهانی اول داشت؟ در واقعیت
امر ،گاندی در نامهای که به نایبالسلطنه [بریتانیا] در  27جوالی  1944نوشت -در
همین گیرودار هم ورق جنگ طی چهار سال بعد به طرز بارزی به ضرر رایش سوم
برگشته بود -آشکارا «همکاری کامل با تالش بریتانیا در جنگ» را پیشنهاد کرد ،به
()4۰
شرط این که بریتانیا بالفاصله اعالمیهای به نفع استقالل هندوستان صادر کند.
کلید درک موضع گاندی در این سالها را میتوان در یأس و ناامیدی او سراغ
گرفت ،یأسی که حاصل این حقیقت بود که شرکت هندوستان در جنگ جهانی اول
کمک اندکی به پیشبرد هدف استقالل ملی [هندوستان] کرده بود .در حقیقت ،زمانی
که در بهار سال  1919تبوتاب جشنهای نایبالسلطنهی انگلیس فروکش کرد،
بریتانیای کبیر مسئول قتلعام امریتسار ( )Amritsarبود ،قتلعامی که نهتنها جان
صدها هندی بیسالح را گرفت ،بلکه پیآمد آن تحقیر نژادپرستانهی بسیار دامنهداری
در سراسر کشور بود .و این حقیقت که بهمنظور تحمیل خفت و خواری به ساکنین
شهر ،آنها را واداشتند تا «به خانههایشان چهاردستوپا» رفتوآمد داشته باشند .این
()41
خفتی بود که «نباید فراموش میشد».
این امر توضیحدهندهی گرایش گاندی به اتخاذ موضع بیطرفانه در جنگ جهانی
دوم بود ،به این دلیل که امتیاز مشخصی از جانب دولت بریتانیا در بین نبود« :آرزوی
خوشی برای هندوستان به هزینهی بریتانیا ندارم ،همانگونه که آرزوی خوشی برای
بریتانیا به هزینهی آلمان ندارم» یا «آرزو نمیکنم که بریتانیاییها شکست بخورند و
همینطور هم آرزوی شکست آلمانیها را هم ندارم» )42(.گاندی این ادعای امپراتوری
بریتانیا را که نماینده ی امر رهایی در جنگ علیه رایش سوم است ،تأیید نمیکرد:
«ادعای من این است که ما در هندوستان قانون هیتلری داریم ،گیرم در لفافهی جمالتی
متعادلتر» ،همینطور هم گفت« :هیتلر گناه بزرگ بریتانیای کبیر بود»« ،هیتلر فقط
()43
پاسخی است به امپریالیسم بریتانیا».
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این داوریها عالوه بر خشم نسبت به عوامفریبی و ناسپاسی دولت بریتانیا ،تحت
تأثیر درک بسیار غلطی بود که گاندی از پدیدهی فاشیسم و نازیسم داشت .این قضیه
را میتوان به طرز بارزی در دو نامهای که در ماه می  1940نوشت ،مالحظه کرد:
«نمی خواهم شاهد شکست متفقین باشم .من هیتلر را به آن شریری که نشان داده
میشود نمیدانم .او قدرت خیرهکنندهای را به نمایش میگذارد و به نظر میرسد که
پیروزیهایش را بدون خونریزی زیاد به دست میآورد »...در عین حال هیتلر «ممکن
است حتی قدرتی دوستداشتنی بوده باشد ،احتماالً هنوز هم باشد» )44(.این اظهارنظر
حتی بیشتر باعث تعجب میشود ،وقتی در نظر بگیریم که در آن زمان تعرض [هیتلر]
به فرانسه در اوج خود بود ،و این واقعیت که روشنفکران لهستانی پیوسته کشته
میشدند ،عملی که گاه به «کشتار لهستانی» (هولوکاست لهستانی) مصطلح شد که
ماهها ادامه داشت.
اکنون سعی میکنیم طرحی از تاریخ جنبش خشونتپرهیزی در فصل دوم ،پس از
مشخص کردن بررسی نخستمان از «مجمع صلح آمریکا» به دست دهیم .وفاداری
گاندی به اصول دو آتشهاش ،از صلحطلبان آمریکایی بسیار ناپایدارتر بود .اما رهبر هند،
در مقابل ،به تکوین دیالکتیک نامیمونی نپرداخت که به جنایی کردن و حتی ناانسانی
کردن دشمن منتهی شود ،آن هم با پیروی قاطع از اصل خشونتپرهیزی تا پایان کار.
با این همه ،تالشهای لجوجانهای هم در کار بود :به فرض این که «جنگ خود جنایتی
علیه خدا و بشریت باشد» ،نتیجه گرفته میشد که «روزولت و چرچیل کمتر از هیتلر
و موسولینی جنایتکار جنگی محسوب نمیشوند» )45(.این خود بازهم این قانون را
نشان میدهد که بر طبق آن محکومیت تمامعیار قهر ،تمایز بین جلوهها و وجوه آن را
مشکل یا غیرممکن میسازد.
تناقض در این جاست :در عین حالی که گاندی قاطعانه از بریتانیای کبیر طی جنگ
امپریالیستی  1914- 18پشتیبانی کرد و گاه هم با شور و شوق ،دقیقاً در لحظهای که
نیاز به استفاده از قهر باید روشن باشد ،چرا که مسأله بر سر رویکردی بود با نقشهی
آشکاری جهت نابودی و انقیاد «بومیان» اروپای شرقی و «انحالل نهایی» یهودیان،
دربارهی مشروعیت استفاده از قهر مردد بود.
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زمانی که جنگ پایان گرفت ،گاندی بهطرزی غیرعادی تا آنجا پیش رفت که
غیرمستقیم مبارزه ی مسلحانه علیه حاکمیت استعماری انگلیس را با ستایش از
1

سوبهاش چاندرا بوس توجیه کرد .سوبهاش چاندرا بوس آماده بود در کنار نیروهای
محور بجنگد ،در صورتی که قصد او دستیابی به استقالل باشد:
«سوبهاش میهنپرست بزرگی بود .او جان خود را فدای این کشور کرد .او ذاتاً یک
جنگجو نبود ،اما به فرماندهی یک لشکر تبدیل شد و علیه یک امپراتوری بزرگ اسلحه
برداشت .سربازان این لشکر هندو ،مسلمان ،پارسی و مسیحی بودند .او خود را هرگز
فقط یک بنگالی نمیدانست .نزد او جایی برای ذهنیت روستاییوار و تمایزات کاستی
وجود نداشت .از دید او همه هندی بودند و خادمین هندوستان .او با همه یکسان
()46
برخورد میکرد».
در این مورد ،حتی قهری پذیرفته شده است که مرتکبین آن خود در کنار هیتلر
میجنگیدند!
-7تولستوی و گاندی
گاندی در مقطع معینی در زندگی خود با تولستوی آشنا شد و نامهای در اکتبر
سال  1909به او نوشت و سلسله مکاتباتی را با او آغاز کرد ،اما ادامهی این مکاتبات
یک سال بعد که این نویسنده بزرگ در گذشت به ناگاه متوقف شد .گاندی و تولستوی
را اغلب با هم مقایسه میکنند ،اما این مقایسه تا چه میزان معتبر است؟ ببینیم
تولستوی مقاومت ملی مردم روسیه علیه ارتش ناپلئونی را چگونه توصیف کرده است.
 .1سوبهاش چاندرا بوس به سال  1897در شهر کوتاک در ایالت اوریسای هندوستان بهدنیا آمد .در سال  1921با
گاندی مالقات داشت .در سال  1930شهردار کلکته و مدتی در کنار گاندی رئیس کنگرهی ملی هندوستان بود.
بهخاطر مبارزات استقاللطلبانه بین سالهای  1920ـ  41یازده بار به مدت سه سال به زندان افتاد .بوس برعکس
رقبای درون حزبی خود ،گاندی و نم ( ،) Nehmمعتقد به استفاده از ابزار نظامی برای دستیابی به استقالل بود و
همین طور بر این باور بود که پس از استقالل ،هندوستان باید حاکمیتی اقتدارمدارانه ،به سبک ترکیهی کمال
آتاتورک ،داشته باشد .به همین دلیل با عقاید گاندی مخالف بود .در سال  1941برای به دست آوردن کمک نظامی
به خارج فرار کرد و پس از مذاکرات بینتیجه ،در سال ( 1944زمان جنگ جهانی دوم) لژیون هندی داوطلبان
خدمت در ارتش نازی را پایهگذاری و رهبری کرد و سپس رهبر «ارتش ملی هند» شد که قشون کمکی ارتش ژاپن
بود .سوبهاش چاندرا بوس در ماه اوت  1945ناپدید شد.
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روستاییان ترجیح میدهند که علوفهها را بسوزانند در حالی که میتوانستند آن را به
قیمت بیشتر به قشونهای اشغال گر بفروشند .به سربازان فرانسوی که عموماً از
گرسنگی رنج میبردند ،با حملههای غافلگیرانهی سریع از پشت تیراندازی میشد.
مبارزهی نامتقارن و نابرابری گسترش پیدا کرد:
«شمشیربازی که میخواست مسابقه طبق قوانین شمشیربازی انجام شود ،ارتش
فرانسه بود ،دشمن آن که شمشیر را فرو نهاد و به چماق چنگ انداخت ،مردم روسیه
بودند ...ناپلئون این وضعیت را احساس کرد و از این زمان رویکرد درست شمشیربازی
را در مسکو در پیش گرفت و وقتی به جای شمشیر در دست دشمن ،چماقی را باالی
()47
سر خود دید ،بیوقفه گالیه کرد».
از این که معلوم شد دهقانان و روستاییان به پیچیدگی افسران و سربازان مؤدب و
خوشرفتار ارتش مهاجم نیستند ،نباید تعجب کرد .اما این وضعیت هیچ تأثیری بر
تولستوی نداشت و او از جنبش مقاومت با حرارت ستایش کرد:
«و به نفع مردم است ...که در لحظهی آزمون ،به پرسش این که دیگران در موارد
مشابه چه مقرراتی را رعایت کردهاند ،باز نایستند ،بلکه بی چونوچرا و به چاالکی چماق
برگیرند و ضربه از پس ضربه [بر دشمن] فرود آورند تا نفرت و انتقامی که در دل دارند
()4۸
جای خود را به تحقیر و ترحم دهد».
بیتردید تولستوی در رمان «جنگ و صلح» عالیترین و اثرگذارترین متن ادبی
پیرامون درک مقاومت مسلحانه و جنگ نامتقارن را در اختیارمان گذاشته است که
مردم و مخصوصاً طبقهی دهقان علیه ارتش اشغالگر قدرتمندتر و مسلحتر سازمان
دادند( .در آن زمان ناپلئون مخوفترین ماشینآالت نظامی را در اختیار داشت).
اگرچه تولستوی چند سال پس از انتشار رمان «جنگ و صلح» ،در سال  1880به
خشونتپرهیزی روی آورد ،حتی پس از این تاریخ تفاوتهای اساسی معینی بین این
دو چهرهای [گاندی و تولستوی] که اغلب با هم مقایسه میشوند وجود داشته است .از
آنجا که تولستوی در سال  ،1910چهار سال پیش از آغاز جنگ جهانی اول ،درگذشت،
نمیتوان او را با گاندی مقایسه کرد .گاندی برای ردههای ارتش بریتانیا از هموطنان
خود در مقیاس وسیع فعاالنه سربازگیری میکرد .اما در مورد جنگ روسیه با ژاپن در
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سال  1905واکنش تولستوی با وفاداری میهنپرستانه (یا امپریالیستی) بسیار فاصله
داشت ،همان وفاداریای که گاندی ده سال بعد به نمایش گذاشت .تولستوی بهجای
وفاداری ،این جنگ [جنگ روسیه -ژاپن] و درگیریهای امپریالیستی را محکوم ،و در
برخی موارد از انقالب  1905روسیه استقبال کرد ،انقالبی که منشأ آن مبارزه علیه این
جنگ بود .تولستوی مشارکت در جنگ را فراخوانی میپنداشت تا «نظم موجود را نابود
کنند» ،البته «نه با زور» بلکه با «نافرمانی» )49(.تولستوی بعدها در مقالهاش «مفهوم
انقالب روسیه» مستقیماً از هندیها تقاضا کرد «تسلیم قدرتی نشوند که مشارکتشان
در قهر را میخواهد ،قهری که با گرفتن جان انسان پیوند دارد»« ،در ارتش ثبتنام
نکنند» و «مالیاتی را نپردازند که به مصرف قهر میرسد» )5۰(.این نقد در مقایسه با
موضعی که گاندی طی جنگ جهانی اول اتخاذ کرد ،نقد مترقیانهای بود.
در اینجا میتوانیم درنگ کنیم و اظهارنظر عامتری را ارائه دهیم .اگرچه لنین از
تولستوی به خاطر حمایت نکردن از انقالب  1905روسیه شدیداً انتقاد کرد ،در عین
حال هم به او اعتبار بخشید ،به خاطر این که در رمانش «به نجات از شرّ گذشته» و
مخصوصاً «تالش برای بهدور ریختن کامل کلیسای رسمی ،زمینداران و دولت زمیندار
و نابودی همهی شکلهای قدیمی و شیوههای زمینداری بهمنظور پاک کردن زمین
[از لوث آنها] و جایگزینی حکومت طبقهی پلیسی با جامعهی دهقانان خُرد آزاد و
برابر ،اشتیاق نشان داده بود» )51(.ادعای مشابه در خصوص گاندی که ،همانگونه که
مشاهده کردهایم ،در صدد بود جامعهی پیشامدرن هندوستان بیتغییر باقی بماند ،کار
مشکلی است.
لنین از ایدههای «تولستویی» به خاطر این که مترادف «پرهیز از سیاست» بود و
همچنین از خلوتگزینی شخصی که هدفش منحصرا «کمال اخالقی خود» بود ،انتقاد
کرد )52(.اگرچه اصطالح «تولستویی» در سالها و حتی دهههای پیش از جنگ جهانی
اول به شعاری برای «ضد میلیتاریستها» تبدیل شده بود ،بالفاصله پس از انقالب فوریه
 1917مترادف «شکستطلبی» (و از آن پس تا حدودی مترادف «بلشویک») شد،
همان زمانی که ،مثالً کسانی در فرانسه از شکست «تولستوییها» استقبال کردند و
امیدوار بودند جمهوری روسیه تالشهای جنگی خود را شدت دهد )54(.زمان کوتاهی
بعد هم ،غرب به ابعاد بحران و فرسودگی ناشی از جنگ در این سرزمین پهناور پی برد،
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سرزمینی که خودکامگی تزاری را به زیر کشیده بود .در هفدهم ماه ژوئن 1917
موسولینی خشم خود را در روزنامه «ایل پوپولو د ایتالیا» ( )Il Popolo d Italiaنشان
داد ،او بهخاطر این حقیقت خشمگین بود که «انقالب روسیه»« ،تحت نفوذ شدید لنین
قرار گرفته و از تولستوی فاصله گرفته بود ،تولستوی ،یک روسی اهل پتروگراد ،که
()55
انحصار "صلحطلبی" را در اختیار داشت».
-۸گاندی ،بنهوفر و لوکاچ جوان
اگرچه باور تولستوی و گاندی به عدمخشونت زمینههای فرهنگی متفاوتی داشت و
پیگیریشان متفاوت بود ،در موضعگیری آنها انگیزهی مذهبی قویاً نقش داشت.
مقایسهی آنها با چهرههای دیگری که بهنوعی بهخاطر وجدان و انگیزهی مذهبیشان
خشونت را رد میکردند ،میتواند جالب باشد .پیشتر نام آنجلینا گریمک را ذکر
کردهایم ،رزمندهی پرشور کویکر و صلحطلب زمانی که پی برد بین دو نوع مختلف قهر
گزینش یکی اجتنابناپذیر است ،در حمایت از اتحاد ایاالت [آمریکا] و ارتش آن طی
جنگ داخلی امریکا موضعگیری قاطعی داشت .دیتریش بنهوفر ( Dietrich
 ،)Bonhoefferپروتستان معروف ،طی جنگ جهانی دوم به نتیجهای رسید که
بیشباهت به موضعگیری آنجلینا نبود.
برای بنهوفر جنگ با هیتلر با هر وسیلهی ممکن از جمله توطئه قتل او ،گزینش
سادهای نبود« :بالدوین ( )Baldwinحق داشت که گفت از قهر شرّ بزرگتری هست که
عبارت است از قهر بهمثابه یک اصل ،یک قانون و یک معیار» .حملهی رایش سوم و
رفتار توسعهطلبانهی دیوانهوار آن ،وضعیت خطرناکی را به وجود آورد که کامالً بیسابقه
بود .بنابراین« :ضرورت فوقالعاده ،آزادی انسانهایی را میطلبد که مسئولاند» و
بنابراین «مسئولیت» فردی هم الزم است به عهده گرفته شود ،با این فرض که «در هر
()56
دو مورد انسان گناهکار میشود».
گویی مسیح به همهی این امور آگاه بود:
«او [مسیح] میتواند در گناه انسانها مشارکت کند و بار گناهانشان را به عهده
بگیرد .مسیح مایل نیست به هزینهی انسانها ،تنها موجود کامل دانسته شود .مایل
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نیست به عنوان تنها موجود بیگناه به انسانها به دیدهی تحقیر بنگرد ،در حالی که
بشر زیر بار گناهانش نابود شود ،مایل نیست خود را از زیر بار گناهان بشر برهاند .مسیح
بهعنوان کسی که در زیست تاریخی انسانها مسئوالنه عمل میکند ،گناهکار
()57
میشود».
بنابراین ،تقلید از مسیح اگر شرایط غمانگیز باشد ،گزینش قهر را دربر میگیرد .در
اینجا مقایسهای با گاندی شده است که کموبیش در همان زمان از مردم بریتانیا
خواست که از متجاوزان نازی با آغوش باز استقبال کنند .این زمانی بود که گاندی هنوز
به جنبش مقاومت خشونتپرهیزی نپیوسته بود! بنهوفر علیه این نگرش و کسانی که
«به شرافت خصوصی پناه میبرند» ،شدیداً برخورد کرد )5۸(.در واقعیت امر« ،تنها به
قیمت خودفریبی است که [گاندی] میتواند سعادت خصوصی خود را در مقابل آلودگی
از طریق کنش مسئوالنه در این جهان حفظ کند .این طرز تلقی -عالم مذهبی پروتستان
[بنهوفر] تأکید میکند – «دیوانه»ای است که «بر این باور است که میتواند با خلوص
()59
ارادهی خود با قدرت شیطانی مقابله کند».
او در نتیجهگیریاش میگوید:
«اگر کسی سعی کند با احساس مسئولیت از گناه بپرهیزد ،با واقعیت نهایی هستی
انسانی فاصله میگیرد ...او برای بیگناهی شخصی خود جایگاهی ورای مسئولیتش در
قبال انسانها قایل

میشود)6۰(».

زمانی که لوکاچ جوان تحتتأثیر کشت و کشتار جنگ جهانی اول تصمیم به
حمایت از انقالب بلشویکی اکتبر گرفت ،از استداللی مشابه همین استدالل باال بهره
گرفت .لوکاچ ،در پافشاری بر ماهیت ناگزیر «گناه» و توسل به «جدیت»« ،وجدان» و
«احساس [اخالقی] مسئولیت» ،به همراه هبل ( )Hebbelاعالم میکند که« :حتی اگر
خدا مرا بین گناه و عملی قرار داده بود که از آن لذت میبرد  -من که هستم که بتوانم
()61
از آن گریزی داشته باشم؟»
لوکاچ جوان با اعتقاد به ماهیت ناگزیر گناه ،به مبارزهی انقالبی علیه نظام
اجتماعی-اقتصادیای روی آورد که آن را مسئول این کشت و کشتار میدانست ،در
حالیکه بنهوفر علیه رژیم هیتلر توطئه چید و پایان کارش اعدام بود.
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-9انقالب ضداستعماری ،خشونتپرهیزی و توسل به قدرت مسلط
گاندی به گزینش متفاوتی روی آورد ،اما آیا این گزینش را میتوان منحصراً در
مفهوم خشونتپرهیزی توضیح داد؟ در خصوص هر یک از سه جنگی که رهبر هند
[گاندی] مجبور بود با آن دستوپنجه نرم کند ،مالحظه کردیم که یا از امپراتوری
بریتانیا بدون «پرداختن به مزایای جنگ» به گونهای حمایت کرده است -و این را خود
او مورد تأکید قرار داد -یا اعالن کرد آماده است از آن به شرطی که دولت بریتانیا به
هندوستان استقالل اعطا کند ،پشتیبانی کند .تصویری که اکنون شکل میپذیرد ،چنین
است :اگر تاریخ بحث استعمار در غرب را بررسی کنیم ،برآمد سه موضعگیری را مشاهده
میکنیم .از سویی ،کسانی بودند که مأموریت تمدنبخش قدرتهای بزرگ را تأیید
می کردند ،از دیگر سو ،معدود کسانی که ،حتی در مستعمرات ،از جنبشهای
رهاییبخش ملی پشتیبانی میکردند .در عین حال ،موضعگیری سومی هم در کار بود.
این موضعگیری خواهان رفورم از باال به منظور از بین بردن «خشونت» استعمار و هموار
کردن راهی برای استقالل نهایی مستعمره بود.
این موضعگیری سوم همراه با دگرگونیهایی که رفتن او از غرب به هندوستان و
جهان استعماری برایش درپی داشت ،در نهایت در زبان گاندی جلوهگر شد .گاندی ،در
حقیقت ،بر ماهیت بسیار مفید حکمفرمایی انگلیس تأکید میکرد و نمیتوانست
استقالل را بدون تأیید لندن تصور کند ،تأییدی که ضرورت داشت از طریق ترکیب
تشویق و فشار به دست آید .بنابراین ،در عین حالی که[ ،مردم] از یک سو ،در تالشهای
جنگی امپراتور (به هدف تشویق فرمانفرمایان به این که مردم هندوستان به خاطر
وفاداری و شجاعت شان شایستهی خودمختاریاند) شرکت میکردند ،از سوی دیگر ،بر
فشار از پایین تأکید میشد .فشار از پایین هرگز به نقطهعطفی نرسید و بنابراین ،میباید
از شکلهای برخورد قهرآمیز اجتناب میشد .اگر چه فاز فشار ،قهر علیه دولت بریتانیا
را رد میکرد ،فاز تشویق ،استفاده از قهر را تا آن جایی که علیه بریتانیا اعمال نمیشد
مد نظر داشت؛ قهری که نه علیه بریتانیا ،بلکه همراه با آن علیه دشمنان امپراتوری
[بریتانیا] اعمال میشد.
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اکنون باید پرسشی را مطرح کرد :این مشی سیاسی تا چه اندازه موفق بود؟ به
دیگر سخن ،آیا استقالل هندوستان واقعاً نتیجهی جنبشی بود که به خشونتپرهیزی
روی آورد؟ تسلیم بریتانیا و ترک امپراتوریاش را باید در پرتو آشوب و بلوای عظیمی
دید که با جنگ جهانی دوم آغاز شد ،مخصوصاً در پرتو شکستی که ارتش سرخ به
نقشهی رایش سوم وارد کرد ،نقشهای که طبق آن هیتلر میخواست آن چیزی را بنا
نهد که اغلب از آن به نام «هند شرقی آلمان» در اروپای شرقی یاد میکرد .پایان
زودرس «هند شرقی آلمان» ناقوس مرگ «هند شرقی بریتانیا» را نیز به صدا در آورد.
افزون بر این ،جنبش ضداستعماری در نتیجهی رقابت بین قدرتهای بزرگ
امپریالیستی نیز تقویت شد .طی جنگ ،ژاپن در هیئت «ارتش ملی هند بوس» از امر
جنبش استقالل [هند] به منظور تضعیف بریتانیا پشتیبانی کرد .توجه به آنچه پس از
شکست ژاپن پیش آمد نیز جالب است .دولت بریتانیا میخواست «خائنان» ،هندیانی
که در کنار ژاپن جنگیده بودند ،را گوشمالی دهد ،اما نتوانست فقط به این دلیل که:
«از نظر همهی هندیها ،سربازان "ارتش ملی هند بوس" ،قطعنظر از جهتگیری
سیاسی شان ،قهرمانان واقعی بودند» )62(.با این همه ،دیدیم که گاندی چگونه از بوس
( )Boseتجلیل کرد .بوس رهبر شورش مسلحانهای بود که بعد از «تسلیم سنگاپور،
بیست هزار سرباز هندی را که به دست ژاپنیها اسیر شده بودند نجات داد» .بنابراین
میتوانیم درک کنیم که چرا دولت بریتانیا میخواست کسانی را تنبیه کند که سوگند
وفاداری شان به امپراتوری را نقض کرده بودند ،اما در آن زمان «بریتانیاییها دیگر
نمیتوانستند شورشی رودررو را ،حتی در بخش فعال نیروهای مسلح ،تنبیه کنند» .این
ماجرا با حادثهی جدی دیگری تأیید میشود« :در روز هیجده فوریهی  1946ملوانان
نیروی دریایی هند در بمبئی شورش کردند ،اکثر کشتیهای جنگی در بندر را به تملک
خود در آوردند ،در عین حالی که شهر در تیررس توپهای کشتیهای شان قرار داشت،
یک گروه از شورشیان به ساحل رفتند و به سربازان انگلیسی در سربازخانه حمله
کردند» .در این مورد نیز« ،انگلیسیها مجبور بودند قول دهند شورشیان را
()63
ببخشند».
بنابراین ،استقالل هندوستان به اقدامی غیر قابلاجتناب تبدیل شد ،مخصوصاً به
این دلیل که بریتانیا نمیتوانست روی هیچ متحدی حساب کند .حتی آمریکا هم
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ناشکیبا بود ،تا اندازه ای به این دلیل که درگیر از بین بردن موانعی بود که برسر راه
ایجاد بازار جهانی به سرکردگی خود بود و تا حدی هم به خاطر این که از آن بیم داشت
که جنبش استقاللطلبی با نفوذ گستردهی کمونیستها و سوسیالیستها به وجود آید.
این هراس زمانی شدت گرفت که انقالبی که مائو تسه دونگ رهبری میکرد به سراسر
چین گسترش یافت.
بنابراین ،دستیابی هندوستان به استقالل را نمیتوان از جنبش رهاییبخش بیامان
ملل مستعمرات به طور عام جدا کرد .این امر در سطحی جهانی تکوین پیدا میکرد و
نفوذ پُرقدرتی بهویژه در آسیا داشت ،نفوذی که شکست برنامهی هیتلر در ایجاد هند
شرقی آلمان و حتی شکستی که بر سه کشور آلمان ،ایتالیا و ژاپن تحمیل شد ،آن را
تقویت کرد ،کشورهایی که برای آغاز مجدد استعمار و رادیکالیزه کردن سنت آن
بیشترین تعهد را برای خود قایل بودند .بدین ترتیب بود که استالینگراد و راهپیمایی
بزرگ [مائو] در دستیابی هندوستان به استقالل سهم بیشتری از ابتکارات
خشونتپرهیزی گاندی داشت.
حتی اگر نمایش پُرعظمت قدرت نظامی در سطح بینالمللی را نادیده بگیریم و
منحصراً بر هند شرقی بریتانیا متمرکز شویم ،باید این پرسش را مطرح کنیم که آیا این
دگرگونی واقعاً بدون قهر یا خونریزی اتفاق میافتاد .متأسفانه با کشمکشهایی که در
نهایت به شکل گیری هند و پاکستان منتهی شد ،پایان سلطهی بریتانیا «فقط مقدمهای
بود بر جنگ نابودکنندهای که بعد از استقالل [هند] در هر دو سوی مرز آغاز شد،
زمانی که قطارهای پناهجویان گاه فقط جنازه میآوردند» )64(.و «بزرگترین نمونهی
مهاجرت اجباری قرن در سطحی جهانی وجود داشت» )65(.چرچیل به گونهی آشکارا
منفعتطلبانهای از یک «کشت و کشتار وحشتناک» سخن گفت )66(.در حقیقت ،گاندی
نهایت تالش خود را انجام داد که جلوی قهر را بگیرد یا آن را محدود کند ،اما خود در
نهایت قربانی آن شد .بنابراین ،بررسی تاریخی جدی این جنبش [جنبش
خشونتپرهیزی] که او الهامبخش و هدایتکنندهی آن بود ،نمیتواند رویکردی انتزاعی
به این فاجعه داشته باشد ،درست همانگونه که چنین رویکردی باید بتواند ویژگیهای
تعیینکنندهی کشوری را تحلیل کند که گاندی بنیانگذار آن بود.
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هندوستانی که حاصل تبلیغ «خشونتپرهیزی» بود ،بسیار روشن بود که نمیتواند
صلحطلبی خود را حفظ کند .هندوستان وارث ارتش امپریالیستی انگلیس -هند بود و
بالفاصله پس از اعالن استقالل ارتش را وارد میدان کرد یا تهدید کرد که به میدان
میفرستد تا نواحی و قلمروهایی را ضمیمه کند که میخواستند استقالل خود را حفظ
کنند یا در پاکستان ادغام شوند .حتی پیش از قتل گاندی ،هندوستان «از راه هوایی
به درههای کشمیر لشکرکشی کرد» تا کنترل خود را علیرغم خواست آشکار مردم
()67
محل بر آنجا حفظ کند.
-1۰از گاندی تا داالیی الما؟ خشونتپرهیزی بهمثابه ایدئولوژی جنگ
غرب لیبرال مدتهای طوالنی نگاهی تحقیرآمیز به گاندی داشت .مخصوصاً
تحقیری که در سخنان چرچیل راجع به گاندی معموالً وجود داشت ،آشکار است ،وقتی
از «مرتاض آشوبگر» و «پیرمرد کوتولهی مفلوکی»« ،که همیشه دشمن ما بوده است»،
«پیرمرد پدرسوخته»ای( )6۸از نظر چرچیل که «آنچه را متعلق به بریتانیا است
میخواهد تصاحب کند» ،و «طرفدار بیرون راندن بریتانیا از هندوستان است» و «کنار
گذاشتن دائمی تجارت بریتانیا از هندوستان» )69(.این همان نخوت و تکبر امپریالیستی
بود که گاه صبغه ی نژادپرستانه داشت ،نخوتی که فوران خشم او را در سال 1931
میتوان مشاهده کرد:
«نگرانکننده و در عین حال تهوعآور است که میبینیم آقای گاندی ،یک وکیل
آشوب گر "درجه چهار" [لندن] ،حاال در سیمای یک مرتاض نوع شناخته شده در
شرق ،در عین حالی که همچنان کارزار متمردانهی نافرمانی مدنی را سازماندهی و
هدایت میکند ،نیمهعریان از پلههای کاخ سلطنتی شلنگانداز باال میرود تا با شرایط
()7۰
برابر با نمایندهی امپراتوری سلطنتی مذاکره کند».
چرچیل ،قطعنظر از این که جنبش استقاللطلبانه از قهر استفاده کرد یا از
خشونتپرهیزی ،احساس میکرد که بهکارگیری هر نوع ابزار الزم جهت مبارزه با آن
اهمیت دارد .او در سال  1932و در رابطه با شورش سپوی ( )Sepoyو سرکوبهای
خونباری که خشم مارکس را برانگیخته بود ،از اعمال اقداماتی در هندوستان استقبال
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کرد که خشنتر از هر اقدامی بود که «از زمان شورش به بعد» ضرورت پیدا کرده
بود)71(.

حتی امروزه هم سایهروشن شخصیت چرچیل کامالً از بین نرفته است .یک
روزنامهنگار مورخ که عموماً از ستونهای روزنامههای مهم ایاالت متحده و غرب استفاده
میکند تا دربارهی محسنات بازگشت استعمار («استعمار باز میگردد -و یک لحظه هم
زودتر از موقع نیست») قلمفرسایی کند )72(،نظر زیر را دربارهی گاندی ارائه کرد« :او
یک سال از لنین مسنتر بود و همچون او رویکردی نیمه مذهبی به سیاست داشت،
اگرچه در دمدمی مزاجی محض ،بیشتر به هیتلر که بیست سال از او جوانتر بود ،وجه
اشتراک داشت» )73(.وقتی رهبر جنبش استقاللطلبانهی هند با لنین مقایسه میشود،
با او همان برخوردی میشود که با بلشویسم ،برخوردی که از منظر روزنامهنگاران و
مورخان همرنگ جماعت ،پیوند تنگاتنگی با نازیسم دارد.
با این همه ،گرایش اصلی در ایدئولوژی غالب اکنون بسیار متفاوت است .در آغاز
جنگ سرد ،پس از این که نفرت و تحقیری که مخصوصاً چرچیل در خصوص دشمن
«شرقی»« ،ضد حکومتی» ،امپراتوری بریتانیا و تمدن غرب فراموش شده بود ،گاندی
بهمثابه مبلغ خشونتپرهیزی به هدف مقابله با جنبشهای رهاییبخش انقالبی ملل
تحت استعمار شهرت یافت ،جنبشهایی که در سراسر آسیا و دیگر نقاط جهان بسط
مییافت .بدین طریق ،گاندی به برابرنهاد مائو ،هوشی مین ،کاسترو و عرفات تبدیل
شد.
خشونتپرهیزی در قلمروی رآل پولیتیک همچون روشی تعیینکننده در مرکز قرار
گرفت .میراث گاندی بهعنوان قهرمان خشونتپرهیزی را امروزه چهاردهمین داالی الما،
همان گونه که کارزار چندرسانهای بیوقفه تبلیغ میکنند ،از آن خود کرده است .داالی
الما ،در حقیقت ،در مبارزهاش برای استقالل یا استقالل نسبی تبت ،نهتنها اعالم میکند
که می خواهد به اصل طبیعت مقدس زندگی وفادار باشد ،بلکه از مفاهیمی که گاندی
مورد استفاده قرار داده ،آشکارا بهره میبرد ،مثالً وقتی از تغییر تبت به «منطقهی
اهیمسا» ( )Ahimsaطرفداری میکند ،از اصطالحی هندی استفاده میکند که به معنی
وضعیت صلح و خشونتپرهیزی است» )74(.این اظهارنظر در کمیتهی حقوق بشر در
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کنگرهی ایاالت متحده در سال  1987ارائه شد و دو سال بعد جایزهی صلح نوبل به
چهاردهمین داالی الما اعطا شد .جایزهای که هرگز به گاندی اعطا نشد ،وارث فرضی
او [داالی الما] به آن دست یافت.
اما داستان واقعی کدام است؟ واقعیت از دو کتابی که دو مأمور سیا (که مقام
متفاوتی داشتند) نوشته یا با هم نوشتهاند ،بهوضوح آشکار میشود .یکی از این دو مأمور
دههها با داالی الما کار کرد و تحسین و وفاداری خود را به «رهبر بودیست موعظهگر
خشونتپرهیزی» ابراز داشت .او نقطهنظر قهرمانش را این گونه بیان میکند« :اگر دلیل
مشخصی وجود داشته باشد ناظر بر این که بدیلی برای قهر وجود ندارد ،در آن صورت
قهر مجاز است» .نتیجه این که تشخیص بین «روش» ،و «انگیزه» ضرورت پیدا میکند:
«در مقاومت تبتیها علیه چین روش [کار] کشتن ،اما انگیزه همدردی و دلسوزی بود،
و این امر کاربست قهر را توجیه میکرد» .همینطور هم داالی الما -همانطور که مأمور
سیا از او نقل کرد و او را ستود  -شرکت آمریکا در جنگ جهانی دوم و جنگ کره را
توجیه و حتی ستایش کرد ،چون «برای حفظ دموکراسی ،رهایی و آزادی» انجام
میگرفت .این ایدههای ارزشمند همواره طی جنگ ویتنام الهامبخش واشنگتن بود ،با
وجودیکه در این مورد متأسفانه نتایج در سطح اهداف نبود )75(.بر این بنیاد ،آشکارا
هماهنگی کاملی بین او [داالی الما] و مأمور سیا وجود دارد ،مأموری که عالمت میدهد
که عکس او با حالت دوستانه و محبتآمیز در کنار داالی الما گرفته شود .در حقیقت،
او [مأمور سیا] عالقمند است که اشاره کند که طرفدار «اسلحه» نیست ،درست مانند
استاد بودیست محترمش ،اما فقط زمانی که مسألهی استفاده از آن ناگزیز میشود ،به
تأیید استفاده از آن رضایت میدهد )76(.بنابراین ،خشونتپرهیزی را زمانی که در پرتو
آموزههای برندهی جایزهی نوبل [داالی الما] بازخوانی کنیم ،ظاهراً به آموزهی
الهامبخش سیا تبدیل میشود!
سرانجام مأمورانی از همان مؤسسه [سیا] که سراسر دنیا از آن وحشت داشتند،
اهمیت اسطوره داالی الما را فروکاستند .داالی الما در سال  1959از الزا ( )Lhasaفرار
کرد ،امری که نشان داد «آمریکا به یکی از هدفهایش پس از تقریباً ده سال» نائل
آمده است .وقتی داالی الما از مرز بین چین (تبت) و هند عبور کرد ،یکی از کسانی
که به او کمک کردند تا فرار کند به ژنرالی ارتقا داد و دو نفر دیگر از رادیویی که سیا
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در اختیارشان گذاشته بود ،برای فرستادن یک پیام فوری ،بدون هیچ دردسری ،استفاده
کردند .پیام چنین بود« :برای سی هزار نفر با هواپیما برایمان اسلحه بفرستید» )77(.بااین
وجود ،اگرچه شورش تبت قبل از سال  1959با فرستادن سالح و تجهیزات نظامی به
()7۸
غیرقابل دسترسترین مناطق تبت تدارک دیده شده بود ،اما محکوم به شکست بود.
این امر علیرغم آموزشهای پیچیده به چریکها و نیز این حقیقت بود که «انبار
بیپایان اسلحه از طریق هوا (اسلحههایی که هواپیماهای ایاالت متحده با چتر برایشان
فرو می ریختند) در اختیارشان گذاشته شده بود و فرصتی که داشتند تا از مناطق امن
پشت خط مقدم جبهه آن سوی مرز چین در مقر موستنگ (( )Mustangدر نپال)
استفاده کنند .در نتیجه ،کماندوهایی که از هندوستان به داخل آنها نفوذ کردند به
نتایجی رسیدند که «عموماً مأیوسکننده» ،و «از پشتیبانی اندکی در بین مردم محل
برخوردار» بود .مختصر این که ،ثابت شد تالش برای حفظ جنبش چریکی از طریق هوا
در سطح گسترده در تبت «شکست دردناکی بوده است» ،و در سال  1968نیروهای
چریکی ،در موستنگ« ،از رمق میافتد» و نمیتوانست «نیروی جدید سربازگیری کند».
در نتیجه ،ایاالت متحده مجبور شد این مأموریت را کنار بگذارد ،امری که داالی الما
را بسیار ناامید کرد« :او با تأسف اشاره میکند که واشنگتن حمایت خود را بهخاطر
()79

برنامههای سیاسی و شبه نظامی قطع کرد».

بنابراین ،بهسختی میتوان داالی الما را جانشین گاندی دانست .تنها مقایسهی
محدودی که میتوان انجام داد با گاندی جنگ جهانی اول است ،گاندیای که این
وظیفه را به عهده گرفت تا سربازان هندی را برای ارتش بریتانیا به امید حقشناسی از
[سوی حاکمان] لندن بسیج کند .هندوستان بلندپروازی جدا کردن تبت از چین را به
نوعی از بریتانیای کبیر به ارث برده است )۸۰(:چریکهای تبتی که سپاهی را با هدف
مشخصی (نیروی ویژهی جبهه) سازمان دادهاند ،تحت رهبری ارتش هندوستان طی
درگیری کوتاه در مرز چین و هند در سال  1962و چند سال پس از آن در جنگ بین
هند و پاکستان جنگیدند .دو عکس که در ژوئن  1972از داالی الما گرفته شده ،او را
همراه با ژنرال هندی ،سوجان سینگ اوبان ( ،)Sujan Singh Ubanنشان میدهد که
پس از «تأیید» درگیری هند با پاکستان که چند ماه پیش از آن صورت گرفته بود ،در
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برابر «نیروی ویژهی جبهه» نطقی آتشین ایراد میکند )۸1(.حمایت داالی الما از برنامهی
اتمی هند را هم در همین زمینه میتوان درک کرد.
مناسبات مشترک تبت با ایاالت متحده نقشی حتی بااهمیتتر داشت .افزون بر
تحریم ظالمانه ی اقتصادی و خرابکاری و عملیات تروریستی مداومی که واشنگتن از
تایوان [به چین] تحمیل میکرد ،شورش تبت بخشی از استراتژی سیا بود و شیوهای
جهت «جلوگیری از گسترش منابع و ثروت چین» و ایجاد انگیزه برای سقوط جمهوری
خلق چین .اگرچه آنها به هدف شان نرسیدند ،ولی چین ضعیف شد و افزون بر آن،
ایاالت متحده «از اطالعاتی که نیروی مقاومت [تبت] گردآوری کرده بود ،استفاده
کرد» .افزون بر آن ،سیا و ارتش آمریکا توانستند «تجهیزات جدید -مثالً هواپیما و
چترباز» ،و «تکنیکهای جدید ارتباطات» را آزمایش کنند و به تجربههای ارزشمند
دست یابند .در نتیجه« ،درسهایی را که از [ماجرای] تبت به دست آمد» ،توانستند
«در مکانهایی چون الئوس و ویتنام» به عمل آورند )۸2(.بنابر این ،جنگی که داالی الما
الهامبخش آن بود ،یا در هر حال به نام او انجام شد ،به هیچرو بر مبنای خشونتپرهیزی
نبود ،بلکه تمرین عمومیای بود برای بیرحمانهترین جنگها در قرن بیستم.
پس بنابراین ،اسطورهی رایج و غالب را چگونه میتوان توضیح داد؟ این بارهم مأمور
سیا که دههها با رهبر جنبش استقاللطلب تبت در ارتباط بود ،به فراهم کردن پاسخ
این پرسش کمک میکند .پس از آغاز جنگ کره در سال  ،1950سیا دستور گرفت که
نه تنها «عملیات شبهنظامی» بلکه «جنگ روانی» علیه چین را هدایت کند )۸3(.این
نقشه به دنبال شورش سال  1959دقیقتر شد« .گروه استراتژی روانی» دستگاه
حکومتی آیزنهاور را دعوت کرد تا «شورش را تا آنجا که ممکن است ادامه دهد و در
همهی رسانهها بر حداکثر تبلیغ آن متمرکز شوند» ،و سیا روابط عمومی یک شرکت
را دعوت کرد تا به تبتیها کمک کند تا امر مبارزاتی خود را تبلیع کنند» )۸4(.جهت
اساسی این جنگ روانی قبالً در سالهای نخستین جنگ سرد توضیح داده شده بود ،و
هدف آن «شوراندن بودیستهای آسیا علیه توسعهطلبی کمونیستی چین بود» )۸5(.از
آنجاکه کمونیسم را به قهر مرتبط میساختند ،مقابلهی با آن با بودیسم و معناهای
ضمنی خشونتپرهیزی آن مناسبت داشت .از این لحظه به بعد «صفحهی نمایش»
خشونتپرهیزی شخصیت داالی الما ظاهر شد )۸6(.با وجود این ،نه فقط خود رهبر ،بلکه
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تمامی جهانی که او تجسم آن بود دگرگونی خیرهکنندهای را از سر گذراندند .بدین
ترتیب ،تبت پیشامدرن پیشاانقالبی به مکانی جادویی تبدیل شد ،جایی که از بردهداری،
بندگی ،قهر طبقهی حاکم و در واقع همهی شکلهای قهر و خشونت نشانی نیست .در
واقعیت امر ،الزا «در روزهای خوش گذشته» نه یک بت ،بلکه بیشتر شبیه «فلورانس
()۸7
دورهی بورجیاس» ( )Borgiasبود که در آن قهر با توطئه و دسیسه در هم تنیده بود.
در تمامی اینها کوچکترین اثری از اسطورهی رایج جاری وجود ندارد .جنگ روانی،
روابط عمومی شرکتها و هالیوود (که تا آن زمان هم نقش اساسی طی جنگ سرد ایفا
کرده بود) ید طوالیی در معجزه کردن دارند.
«کنگرهی جوانان تبت» که با موضع قاطعانهتری پا جای داالی الما گذاشت ،از
استفاده از سالح و بازگشت به جنگ چریکی طرفداری کرد ،جنگی که بهموقع و به
کمک واشنگتن به راه انداخته شد .در عین حال گاندی همچنان از احترام درخوری
()۸۸
برخوردار بود و موضعی را که در قبال ترسوها و بزدالن گرفته بود نقل میکردند.
سرانجام هم ،گروههایی که ادعا میکردند که چپاند  -از قبیل «حزب رادیکال فراملی»
در ایتالیا به رهبری مارکو پانال ( - )Marco Pannellaنه تنها به جنبشهای رهاییبخش
ملی (چون جنبش مقاومت فلسطین) برچسب خونبار و خشونتطلبی زدند ،بلکه پا را
از این هم فراتر گذاشتند .رادیکالهای مشابه برای مقابله با این جنبشها و بیخبر از
آموزههای خشونتپرهیزی و در عین این که گرفتار تمایالت تمامیتخواهانهی قاتالنه
شده بودند ،به طور منظم از جنگهایی طرفداری کردند که واشنگتن برای صدور
«دموکراسی» مشوق آن بود و تأکید ویژهای بر جنگهایی داشتند که اسراییل علیه
همسایگان عرب خود ،به خصوص همهی فلسطینیها ،به راه میانداخت .آیا طرفداری
از جنگهای آمریکا -اسراییل با اصل خشونتپرهیزی مغایرت دارد؟ رادیکالها در وجود
گاندی باز هم منبع الهام دمدستی پیدا میکنند ،گاندیای که از تالشهای جنگی
امپراتوری بریتانیا حمایت کرد و مخالفان خود را به اتهام ترسو و حتی «زنانه بودن» به
سکوت واداشت.
حاال دیگر «خشونتپرهیزی» به ایدئولوژی جنگ (گیرم در آن زمان ،جنگ سرد)
تغییر یافت ،اما این همهی داستان نبود .طی دورهی کاملی از تاریخ ،نقد خشونت،
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اگرچه گاه به شیوهی متناقض ،با انتقاد از غرب پیوند تنگاتنگی داشته است .چنین بود
مورد «مجمع صلح آمریکا» که انقیاد سیاهپوستان را رد کرد و نمونهی تولستوی که
«امپریالیسم» را محکوم کرد و در خصوص مسابقهی تسلیحاتی در بین قدرتهای
بزرگ هشدار داد ،مسابقهای که بهزودی به فاجعهی جنگ جهانی اول منتهی شد.
همین را هم میتوان در مورد گاندی گفت که گهگاه در مشابه دانستن چرچیل با هیتلر
تردید به خود راه نمیداد و بدین طریق امپریالیسم بریتانیا را با «امپریالیسم» نازی
مقایسه میکرد .با این همه ،امروزه اعالن ایدهآل خشونتپرهیزی پابهپای تجلیل از
غرب پیش میرود ،غرب بهمثابه حافظ وجدان اخالقی بشر که احساس قدرت میکند
تا تحریم اقتصادی «بشردوستانه» و جنگ را در سراسر جهان به راه اندازد.
 -11خشونتپرهیزی و ناتوانی در تشخیص و محدود کردن خشونت
خوشبختانه در دیگر موقعیتها پذیرش آرمان خشونتپرهیزی بیشتر جدی گرفته
شده است و کمتر از منظر تعهدی در خدمت خویش به آن پرداخته اند .اخیراً فائوستو
برتینوتی (( )Fausto Bertinottiرهبر پیشین «حزب بازسازی کمونیستی» و رئیس
مجلس نمایندگان) از مفهوم خشونتپرهیزی بهره گرفت و کوشید تأکید کند که از
دوران کمونیسم قرن بیستم تاکنون ،تغییرات زیادی صورت گرفته است .از نگاه او
تروریسم و جنگ دو سوی یک سکه (قهر) اند ،بدین ترتیب ،نتیجهگیری او این است
که همهی کنشهای مسلحانه [جنبش] مقاومت عراق و فلسطین ،حتی هدفهای
نظامی را میباید در مقولهی تروریسم بگنجانیم .آیا در این خصوص ،تصویر منسجمی
پیش رو داریم؟ برتینوتی باور به خشونتپرهیزی خود را بر زمینهی فلسفهی تاریخ
قرار داده است که از ارزش بررسی بیشتر برخوردار است:
گفته شد «خدا در آشوویتس مرد» .این هم برای مؤمنان و هم بیدینان شیوهای
بود که بگویند تکرار چنین خشونتی غیر قابلتصور است .اما دیری نپایید هیروشیما
اتفاق افتاد ،نوعی از خشونت به دست کسانی اِعمال شد که نازیسم را شکست داده
بودند .آیا هیروشیما وجاهت قانونی داشت؟ میتوانیم بگوییم قانونی بود ،زیرا از
آشوویتس و نازیسم کمتر مخرب بودند و به این دلیل که نازیسم در اساس شامل
نابودی ،سرکوب منظم و استفادهی فراگیر از قهر میشد .آشوویتس کلیسای جامع
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[نازیسم] بود ،رنگ واقعی آن در شکل نسلکشی .هیروشیما این طور نیست .تفاوت در
این است و این تفاوت مهمی است .هدف هیروشیما نابودی نبود ،بلکه شیوهی
()۸9
وحشتناک مخالفت با [نازیسم] بود.
این در واقع تحریف حوادثی است که چه در محدودهی تاریخ و چه منطق اتفاق
افتاد .بدین ترتیب ،بمبهای اتمیای که ریخته شد ،آنهم زمانی که جنگ در اروپا
پایان یافته بود و ژاپن میرفت که تسلیم شود ،به «شیوهای برای مخالفت» با آشوویتس
تبدیل میشود .اما مهمترین جنبه [این قضیه] مشروعیت بخشیدن  -گیرم به طور
غیرمستقیم  -به ویرانگری هیروشیما (و ناکازاکی) و بدین طریق قانونی کردن عملی
که مورخین سرشناس آمریکایی آن را «تروریستی» میدانند و در آن زمان دریاساالر
()9۰
لیهی ( ،)Leahyباالترین مقام افسر دستگاه نظامی امریکا ،آن را «وحشیانه» نامید.
بنابراین ،فرد طرفدار خشونتپرهیزی [برتینوتی] حتی بیوجدانتر از یک کارشناس
جنگی [دریاساالر لیهی] از کار در میآید! با این همه ،هدف ما در اینجا ارائهی طنز
مستقیمی علیه شخصی واحد نیست ،بلکه باید اشاره کرد بار دیگر جنبش
خشونتپرهیزی نتوانسته است بر سر تعهد خود که عبارت است از رد بیقیدوشرط و
پایدار خشونت باقی بماند .در این مورد ،چنین تعهدی دقیقاً به طرز احساساتی نادیده
گرفته میشود زمانی که یک بررسی تاریخی انجام میگیرد.
اکنون بیایید به حال توجه کنیم و نمونهی کشوری را در نظر بگیریم که نیرویی،
با نقض منشور سازمان ملل ،به آن حمله میکند ،آنرا مورد تاخت و تاز قرار میدهد و
به اشغال نظامی در میآورد (مثالً عراق) .جنگ در دو جبهه یعنی علیه جنگ از یک
سو ،و علیه مقاومت مسلحانه (مترادفی برای تروریسم) از دیگر سو ،به مفهوم مشخص
کلمه چه معنی میدهد؟ ردّ جنگ مشخصاً در پیوند با گذشته است (عملی است که
انجام شده و به اشغال نظامی تبدیل شده است) ،در عین حالی که ردّ مقاومت مسلحانه
با حال پیوند میخورد و بر کسانی برچسب تروریست میزند که از آن استفاده میکنند
تا از شرّ اشغال نظامی نجات پیدا کنند .این یک موضعگیری است که آن چه اتفاق
افتاده را به رسمیت میشناسد ،این حقیقت را که قهر پیشتر صورت گرفته است .در
تحلیل نهایی مقولهی قهر ،مقاومت مسلحانه در مقابل اشغال را از خود اشغال به طرز
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برجستهتری نشان میدهد ،ولو این که فقط ادامهی قهر و تروری باشد که جنگ موجب
آن بوده است .حال اگر به [مسأله] فلسطین توجه کنیم ،متوجه میشویم کسانی که
اصل خشونتپرهیزی را اعالم میکنند ،بیشترین نقد را به قربانیان دارند .اما دهها سال
اِشغال نظامی و فرایند سلب مالکیت و مستعمرهسازی سرزمین قربانیان که هنوز هم
ادامه دارد ،و دستگاه نظامی قهّاری از آن حمایت میکند که در سایه در کمین است،
امری است که یا کامالً نادیده گرفته یا کنار گذاشته میشود.
بیایید از محدودهی خاورمیانه عبور کنیم و نظری در مجموع به وضعیت بینالمللی
بیفکنیم .فیلسوف بزرگ ،توماس هابس ،مشاهده کرد که« :ماهیت جنگ نه در درگیری
کنونی ،بلکه در گرایش آشکار به آنست ،طی زمان [جنگ] تضمینی به عکس آن [صلح]
در کار نیست» )91(.در پرتو این بررسی ،گویی ایاالت متحده به تعداد نامعلومی کشور
اعالن جنگ کرده بود و مجبورند روزانه تروری را تحمل کنند که ابرقدرتی به آنها
تحمیل کرده است ،ابرقدرتی که آشکارا مدعی حق مطلق حمله و حتی نابودی
آنهاست.
اکنون بیایید به جای تمرکز بر چارچوب نظامی ،بر چارچوبی اکیداً اقتصادی متمرکز
شویم و مجلهی «فارین افرز» ،مجلهی غیررسمی وزارت خارجه آمریکا را مرور کنیم.
پس از فروپاشی «سوسیالیسم واقعاً موجود» ،تحریم اقتصادی عراق ،در دنیایی که تحت
هژمونی امریکا متحد شده است ،کاملترین سالح کشتارجمعی را به وجود میآورد.
اگرچه تحریم اقتصادی رسماً برای جلوگیری صدام از دستیابی به سالحهای
کشتارجمعی تحمیل شد« ،در دوره پس از جنگ سرد احتماالً بیش از مجموعهی
سالحهای کشتارجمعی طی کل تاریخ تلفات داشته است» )92(.بنابراین ،واشنگتن ،در
وضعیت بینالمللی جاری ،میتواند جمعیت یک کشور دشمن را بدون نیاز به شلیک
یک گلوله از بین ببرد .در وضعیت کنونی ،دیدگاهی که قهر را فقط با جنگ اعالن شده
و «تروریسم» تعین میبخشد ،ناکافی و گمراهکننده است .اما تعریف تروریسم ،صرفاً به
معنی حمالت غافلگیرانه و عملیاتی که عراقیها یا جنبش مقاومت فلسطین از فرط
استیصال پیش میبرند ،نیز ناکافی و گمراهکننده است.
از زمان مارکس به این سو ،سیر قهقرایی آشکاری را مشاهده میکنیم .اگر خود را
به این محدود کنیم و مارکس را فیلسوفی بدانیم که میگفت قهر در دورهی زمانی
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معینی اجتنابناپذیر است ،تئوری قهر او را بههیچوجه درک نکردهایم .این فقط یک
جنبه است ،بیایید جنبهی دیگری را نیز بررسی کنیم:
«در تاریخ واقعی جهان ،همان گونه که همگان میدانند ،فتح ،انقیاد ،غارت ،قتل -
در یک کالم ،خشونت  -نقش اساسی داشتهاند .اما علم اقتصاد سیاسی دلرحم همواره
()93
به باورهای شاعرانه چسبیده است».
برای درک ساختار قهری که در تاروپود این نظام [سرمایهداری] جریان دارد ،ابتدا
الزم است این «باورهای شاعرانه» را هم در امور داخلی ،هم در روابط بینالمللی برمال
کنیم.
تنها پس از انجام این کار است که میتوانیم درک کنیم چرا گاندی حتی پس از
آن که طرفداری از امپراتوری بریتانیا و تمدن غرب را عمالً رد کرد ،عضو اخالقی تیپ
[ارتش] شد .گاندی ،مخصوصاً بهخاطر تمامی آن پشتیبانیهای که طی جنگ جهانی
اول (که از طرف نیروی سهجانبه بهعنوان بسط و توسعه دموکراسی و از میان بردن
ریشههای جنگ یکبار برای همیشه هدایت میشد) از دولت بریتانیا کرد ،امروزه
بهعنوان قهرمان دخالتگری دموکراتیک (مثالً از طرف حزب رادیکال در ایتالیا) معرفی
میشود ،و همینطور هم بهعنوان قهرمان صدور «دموکراسی» مسلح .با این همه،
رویکرد میانهروانهای که او در خصوص مسألهی استعمار دارد و ماهیت مبهم اصل
خشونتپرهیزیای که طرفدارش است ،برای کسانی ،حتی در بین چپها ،به آغازگاهی
برای تضعیف یا از بین بردن مبارزه علیه استعمار و امپریالیسم تبدیل میشود.
بسط رویدادها در رابطه با دو جریانی که اخیراً پیش آمده است ،این امر را بهروشنی
نشان میدهد .در تابستان  2007تعداد زیادی از دانشگاههای بریتانیا به نشان اعتراض
به سرکوب دائمیای که اسراییل علیه مردم فلسطین اعمال میکند ،فراخوانی به بایکوت
فرهنگی اسراییل دادند ،درعین حال هم در آغاز سال  2008نویسندگان فلسطینی و
سازمانهای گوناگون بازا ر کتابی را بایکوت کردند که در پاریس و تورین برگزار شده
بود ،بهدلیل اینکه آنها تصمیم گرفته بودند شصتمین سالگرد تاسیس اسرائیل را جشن
بگیرند .این دو رویداد ابتکاری در حمایت از مردمی انجام شد که مظهر ملت
قربانیشدهای است که یک کشور [اسرائیل] چنین شرایطی را بر آن تحمیل کرده است،
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کشوری که هر چه بیشتر با افریقای جنوبی نژادپرست (حتی از سوی شخصیتهایی
چون برژینسکی و کارتر) مقایسه میشود .با این همه ،قهرمانان خشونتپرهیزی [داالی
الما و برتینوتی] از موضعی دفاع کردند که این بایکوتها را نفی میکرد :داالی الما در
مورد ابتکار دانشگاههای انگلیس( )94و برتینوتی در مورد بازار کتاب تورین.
سرانجام ،مهم است که یک مطلب دیگر را نیز نادیده نگیریم :برچسب تروریسم به
هر نوع مقاومت مسلحانه علیه اشغال (خواه در عراق خواه در فلسطین) به معنی
همسطح قرار دادن قهر نامشخص علیه مردم عادی با مقاومت مسلحانه علیه نیروهای
متجاوز اشغالگری است که در چارچوب قانون بینالمللی و منشور سازمان ملل کامالً
مشروعاند .بنابراین ،در عین حالی که از برخورد با قهر تجاوزگر بهسادگی طفره میروند،
جاروجنجال آنها در رد عام و بدون قیدوشرط خشونت ،حتی نمیتواند مانع قهری
شود که بر ستمدیدگان اعمال میشود .اینهاست محدودیتهای اساسی جنبش
خشونتپرهیزی در وضعیت کنونی ،محدودیتهایی که در دو فصل آغازین تاریخ خود
با نوعی نظم و ترتیب برآمد داشته است.
-12دریافتی نظری پیرامون بحرانهای عمده تاریخی
نفی قهر بهمثابهی اصل و پرنسیپ ،الزمهاش دریافتی نظری از بحرانهای تاریخی
عمده است ،گویا این بحرانها اجازهی تأمل آرام بر مزایا و معایب درگیری مسلحانه و
صلحدوستی را در اختیار میگذارند .زندگی واقعی با این امر ،همانگونه که انقالب اکتبر
در روسیه بهوضوح نشان داد ،تفاوت اساسی دارد .انقالب به جنگی در روسیه پایان داد
که طی آن تالش سربازان هر دو سوی نیروهای متخاصم برای دوست شدن و برادری
با خشونت سرکوب شد ،زیرا از همهی آنها انتظار داشتند که تحت هر شرایطی یا برای
کشتن آماده باشند یا برای کشته شدن .سربازان فراری را به جوخههای آتش تحویل
میدادند یا این که جوخهی آتش از پیش منتظر بود تا متخلفین را اعدام کند ،حتی
واحدهای نظامیای را هدف میگرفتند که روحیهی مبارزاتی ضعیفی از خود نشان داده
بودند و در کشتن یا در معرض کشته شدن قرار گرفتن ،حرارت کافی نشان نداده بودند.
ستاد مرکزی روسیه ،علی رغم فقدان مهمات ،در دستور دادن به توپخانه برای عمل
علیه واحدهایی که مظنون به بزدلی و ترس بودند ،تردیدی به خود راه نمیداد .حتی
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آن سوی اقیانوس آتالنتیک ،در کانادا ،مسلسلها را به کار انداختند تا شورش «سربازان
فراری»ای را سرکوب کنند که به سربازگیری اجباری با هفتتیر و تفنگ اعتراض
داشتند )95(.ریشههای انقالب اکتبر نیاز به گزینش را پیش آورد .با این همه ،این گزینش
بین قهر و خشونتپرهیزی نبود ،بلکه بین قهر جنگ امپریالیستی از یک سو ،و قهر و
جنگ انقالبی علیه امپریالیسم از دیگر سو بود .یک سال بعد ،همان گزینش غمانگیز به
کسانی تحمیل شد که از انقالب اکتبر برای پایان دادن به جنگ در آلمان و اتریش و
سرنگونی سلسلههای هوهنزولرها و هابسبورگ الهام گرفتند ،سلسلههایی که همچنان
مقاومت میکردند یا این راهحل را نمیپذیرفتند.
همین دیالکتیک در جنگ جهانی دوم تکرار شد .در این جنگ ایتالیا نمونهی
خوبی ارائه میدهد .مقاومت پارتیزانها را جوانانی برانگیختند که از ثبتنام در ارتش
سالو ( )Saloخودداری کردند و به کوهها رفتند .در این مورد هم گزینش بین دو نوع
قهر متفاوت ضرورت پیدا کرد :آنها [جوانان] یا میتوانستند به گوشت دم توپی در
خدمت جمهوری موسولینی و مخصوصاً رایش سوم درآیند ،یا اسلحه به دست بگیرند
و برای نابودی نازیسم و فاشیسم بجنگند.
این معضالت به درجات گوناگون تا به امروز ادامه دارد .در شمارهی دسامبر سال
 2003روزنامهی «هرالد تریبون بینالمللی» توضیح بینهایت روشنگری را میتوانیم
دربارهی جنگ اخیر علیه عراق بخوانیم .زمانی که نیروهای اشغالگر در کنترل اوضاع
و احوال با مشکالت بزرگ روبهرو شدند ،تصمیم گرفتند «برای مردم عادی عراق (از
طریق بمباران نوع تروریستی و دیگر تاکتیکهای انتقامجویانهی مشابه) هزینهی
همکاری نکردن را روشن کنند )96(.بیایید جمالت این روزنامهی آمریکایی را تحلیل
کنیم :حملهها نهفقط علیه مخالفان نظامی یا سیاسی رژیم جدید ،بلکه علیه «عراقیهای
عادی» نیز هست که به کار روزمره مشغولاند .عراقیهای عادی نه به این دلیل هدف
قرار میگیرند ،که حامیان واقعی یا مظنون جنبش مقاومتاند ،بلکه به این دلیل که به
متجاوز کمک نکردهاند تا آن [جنبش مقاومت] را نابود کند .در این شرایط نوعی
همکاری با قهر ،خواه نیروهای اشغالگر انجامدهندهی آن باشند ،خواه جنبش مقاومت
(که اغلب خودانگیخته تکوین مییابد) ،اجتنابناپذیر میشود .این قضیه در فلسطین
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بیشتر مناسبت پیدا میکند .در فلسطین مردم مجبورند برای «همکاری نکردن» با
سیاست تصاحب [سرزمینها] ،مستعمرهسازی و اشغال نظامی که اسراییل پیگیری
میکند ،هزینهی حتی سنگینتری بپردازند.
ماهیت نظری رد قهر بر مبنای پرنسیپ را این حقیقت تأیید میکند که طی
بحرانهای تاریخی عمده ،حتی حامیان پُرحرارت اصل خشونتپرهیزی در نهایت
میپذیرند که با درنظرداشت ماهیت مطلق آن [خشونتپرهیزی] نیاز به سازش هست.
این آن چیزی است که زمان اجرای قانون دستگیری بردگان فراری در ایاالت متحده
پیش آمد و جنگ داخلی آمریکا آغاز شد .زمانی که گزینش بین خشونتی که سیاهان
را به بردگی وامیداشت و اذیت و آزار میکرد و قهری که هدف آن شکست ایاالت
بردهدار و هدف بالقوهی آن الغای بردگی بود ،انجلینا گریمکه ،کوویکر رزمنده ،از
«انجمن صلح آمریکا» که پیشتر به آن اشاره کردیم ،آشکارا از انتخاب دوم [در رابطه
با] معضل اخالقی غمانگیز دفاع کرد .همین طور هم پی بردیم که یک عالم الهیات
مسیحی [بن هوفر] تالش کرد قتل هیتلر طی جنگ جهانی دوم را مخفیانه برنامهریزی
کند .بن هوفر این قهر را تنها راه پایان دادن به یک شکل قهر خشن و کشندهتر
میدانست ،یعنی جنگی که پیشوا [هیتلر] به راه انداخت تا «مردم بومی» اروپای شرقی
را نابود کند و به انقیاد کشد.
نتیجهگیری ما این است که بحرانهای تاریخی که ابعاد آن متفاوت است ،مردم را
واداشته است که بین شکلهای مختلف قهر دست به انتخاب بزنند .اگر ادعا شود که
اصل خشونتپرهیزی مطلق و بی چونوچراست ،ماهیت واقعی این معضل انکار میشود.
اما فقط زمانی مطلق و بی چونوچرا تلقی کردن خشونتپرهیزی ممکن است که چشم
بر تناقضاتی بسته شود که در این زمینه وجود دارد .گاندی در تمامی دوران زندگی
خود از هر نوع پیشنهاد شورش مسلحانهی مردم هند علیه فرمانروایی استعماری
[انگلیس] با وحشت اجتناب میکرد ،اما حمایت یا دادن وعده تحت شرایط معین را
تناقضی بر اصل خشونتپرهیزی تلقی نمیکرد ،در خصوص جنگهایی که امپراتوری
بریتانیا بهراه میانداخت .افزون بر این ،زمانی که به هند استقالل داده شد ،گاندی فکر
انحالل ارتش یا نیروی پلیس را هم به خود راه نداد ،زیرا رفتار آنها حتی در مقولهی
قهر هم گنجانده نشد.
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 -13بیزاری ،قهر و پاالیش روانی
بررسی تاریخ جنبش خشونتپرهیزی که تا اینجا ترسیم کردیم به معنی آن نیست
که از وظیفهای شانه خالی کنیم که اکنون دیگر وقت آن فرا رسیده است .آگاهی
دقیقتر به «جدی بودن نفی» که به لطف تجارب غمانگیز قرن بیستم حاصل شد ،ما را
به بازاندیشی مسألهی قهر وامی دارد .در این بازاندیشی از چه روشی باید استفاده کرد؟
با بازخوانی مارکس آغاز کنیم .آنجا که مارکس میگوید «انقالب لوکوموتیو تاریخ
()97
است» و «قهر ،مامای هر جامعهی کهنهاى است که آبستن جامعهی نوین است»
اساساً حقیقتی به ما ارائه میشود .دوتوکویل قبالً در فصل اصلی کتاب دومش تحت
عنوان «دموکراسی در آمریکا» توضیح داده بود که «چرا انقالبات بزرگ نادر خواهند
بود» اما با نگاهی به یک قرن و نیم پس از اظهارنظر لیبرال فرانسوی [دوتوکویل]
( )1840پی میبریم که این دوره احتماالً بیشترین تعداد انقالبات در تاریخ جهان را
رقم زده است .درواقع ،دقیقاً بهدلیل همهی این انقالبات بود که چهرهی جهان با چنین
سرعت شگفتانگیزی عمیقاً تغییر یافت .هشت سال پس از آن که متن قبالً ذکر شده،
منتشر شود «مانیفست حزب کمونیست» انقالب پرولتری (یا «انقالب بورژوایی» که
زمینهی تحول به «انقالب پرولتری» دارد) «انقالب دهقانی» ،و «رهایی ملی» را در
برابر نظامی پیشبینی کرد که خشونت به بار میآورد ،نه فقط به این دلیل که مبنایش
بر سرکوب اجتماعی و ملی گذاشته شده بود ،بلکه همچنین به این سبب که خطر
«جنگ صنعتی نابودکنندهی بینالمللی را افزایش میداد» )9۸(.دستکم ،تا آنجا که به
این نکته مربوط است ،روشن است که مارکس و انگلس نظری دوراندیشانه داشتهاند.
از دیگر سو ،قطعهی زیر از کتاب «ایدئولوژی آلمانی» ظاهراً بیشتر پرسشبرانگیز
است« :بنابراین ،این انقالب ضروری است نه به این دلیل که طبقهی حاکم را به هیچ
طریق دیگری نمیتوان سرنگون کرد ،بلکه همچنین از اینرو که طبقهی
سرنگونکنندهی آن فقط در یک انقالب میتواند خود را از پلشتی اعصار برهاند ،و
()99
آمادهی پایهریزی جامعهی جدید شود».
بازهم ایدهی نشان دادن سالح بهمثابه لحظهای سازنده برای انسان ظاهراً مطرح
میشود ،گیرم به شیوهای متفاوت .در اینجا ما افول «جدی بودن نفی» را شاهدیم که
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در عین حال عامل اصلی برای انقالب است ،همانطور که قرن بیستم به شیوهی
درخشان و بهگونهی غمانگیزی آن را تأیید کرد.
ویژگی آثار سورل ( )Sorelلحن مشخصاً نگرانکنندهی آنهاست ،اما کتاب او
«تأمالتی در باب قهر» که در سال  1908منتشر شد ،بیشتر تحت تأثیر نیچه و
مخصوصاً برگسون بود ،تا مارکس .تأکید بر نقش مثبتی که قهر در تاریخ ایفا میکند،
در پیوند با ژاکوبنیسم (که سورل شدیداً آن را رد کرد و پا جای پای دوتوکویل گذاشت)
یا انقالب روسیه نبود که چند سال پیش از آن آغاز شده بود ،یا حتی نسبت به قیامهایی
که در جهان مستعمره یا نیمهمستعمره (از قبیل قیام مهدی ( )Mahdiدر سودان ،قیام
بوکسرها در چین و جنبش ملی در فیلیپین که تالش داشت پس از سرنگونی استعمار
اسپانیا ،از سلطهی آمریکا رهایی یابد) رخ داد .در واقع ،اثری از این وقایع در کتاب
سورل نبود .او اشارهها ی نظری به یک انقالب پرولتری در آینده داشت ،اما در عمل
قهری که او از آن طرفداری میکرد ،اظهار ناشکیبایی او نسبت به ابتذال و بی نام و
نشان جهانی بود که با پیدایش تودهها و احزاب سیاسی تودهای مشخص میشد .بدین
طریق ،مشخصهی نمونهوار فرهنگ ضد سوسیالیستی دوباره مورد مراجعه قرار گرفت و
با لحنی «انقالبی» بازتفسیر شد .در حقیقت ،سورل ،زمانی که چاپ چهارم کتابش یازده
سال بعد منتشر شد ،ماهیت سادهانگارانهی «موافقت سهجانبه» را به خاطر تحمیل
تحریم اقتصادی نابودکننده به روسیه به سخره گرفت و در عین حال ،برچسب بربر
بودن به بلشویکها زد و آنها را وارثان بربریت «شمالی» آلمانِ ویلیام دوم خواند .با
این همه ،این امر شرایط این مسأله یا مفهوم عمومی «تأمالتی در باب قهر» را تغییر
نداد.
از نظر مارکس و انگلس قهر نقش بسیار متفاوتی داشت .برای درک چگونگی آن،
بگذارید با طرح یک پرسش آغاز کنیم :پیشرفتهترین فرهنگ غرب چگونه باید به
وحشتهای استعمارگری واکنش نشان دهد؟ در نیمهی دوم قرن هیجدهم از نظر دو
فیلسوف روشنگری ،رینال ( )Raynalو دیدرو ( ،)Diderotانقالب پیآمد ناگزیر اهمیتی
بود که پدیدهی بردگان فراری پیدا کرد ،اهمیتی که آن را اینگونه توضیح میدهند:
«آن چه سیاه پوستان فاقدند رهبر به قدر کافی شجاعی است که آنها را به
انتقامگیری و کشت و کشتار سوق دهد .کجاست او ،آن مرد بزرگی که طبیعت مدیون
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فرزندان آزرده ،ستمدیده و زجرکشیدهی خویش است؟… بیتردید ظاهر خواهد شد.
او خود را جلوهگر خواهد ساخت و پرچم مقدس رهایی را برخواهد افراشت .این رهبر
محترم رفقای بداقبال خود را گرد خواهد آورد .آنها شتابانتر از سیل ،آثار محوناشدنی
خشم خود را همهجا برجای خواهند نهاد .همهی مستبدان اسپانیایی ،پرتقالی ،انگلیسی،
فرانسوی و هلندی شکار آهن و آتش خواهند شد .مزرعههای آمریکا در خونی غوطهور
خواهند شد که مدتهای طوالنی منتظرش بودند ،و استخوانهای آن همه سیهروزانی
که سه قرن برهم انباشته شدند از شادی تکان خواهند خورد .دنیای قدیم در تحسین
دنیای جدید شرکت خواهد کرد .همه جا مردم از نام قهرمانی که حقوق نوع بشر را
بازسازی کرد ،تحسین خواهند کرد ،همه جا بنای یادبود به افتخارش برپا خواهد شد.
از آن پس رمز سیاه نا پدید خواهد شد و رمز سفید در صورتی که پیروزمندان فقط از
()1۰۰
انتقام سخن بگویند ،وحشتناک خواهد شد!»
چند سال بعد ،زمانی که پرسیول استوشکدیل ( ،)Percival Stochkdaleیک
انگلیسی طرفدار الغای بردگی ،از قیام بردگان سیاهپوست سنت دو مینیک ،با شعری
که برای نخستین بار در سال  1773در جزوهای منتشر شد ،استقبال میکرد .در این
شعر بردگان فراخوانده شده بودند تا «با خشم بیامان خود به دشمن حمله کنند و با
()1۰1
دشمنان رنگپریدهی خود ،این نژاد را ریشهکن سازند».
پیدا کردن این نوع توسل به «انزجار»« ،تالفیجویی» و «انتقامی» که فرایند
«کشتار» و نابودی ستمکاران را تکمیل میکند و از [ریختن] «خونشان» هیجانزده
میشود ،در سنتی که از مارکس و انگلس درس میگیرد ،کار سختی است .به هر حال،
به نظر میرسد نمونه ی دیگری از این نظر وجود نداشته باشد که به استناد آن انتقام
از سوی ستمدیدگان نابودی نظام بردهداری را شامل نشود ،بلکه آن نظام را به ضرر
ستمگر سرنگون کند و «رمز سفید» را جایگزین «رمز سیاه» کند .یک انقالب برای این
که پیروز شود باید دشمن اصلی خود را بشناسد و گستردهترین جبههی ممکن را علیه
آن بهوجود آورد ،به گونهای که احساسات بالواسطهی «تالفیجویی» و «انتقام» بتواند
برای استدالل و تحلیل منطقی نیروهای درگیر و روشها و آماج انقالب زمینه فراهم
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سازد .همان طور که گرامشی گفت انقالبیون نمیتوانند بدون عبور از فرایند «پاالیش
روانی» به هدفهای خود دست یابند.
 -14هانا آرنت و نقد او از فانون ،سارتر و انقالبات ضداستعماری
با نگاهی به یک نمونه منفی آغاز کنیم .هانا آرنت در سال  1969زمانی که بر
«توفیق» «سیاست خشونتپرهیزی» در ایاالت متحده «مخصوصاً در قلمرو حقوق
مدنی» تأکید میکرد و از این امر اظهار تأسف میکرد که «هواخواهان خشونتپرهیزی
[اکنون] در موضع دفاعی»( )1۰2قرار گرفتهاند ،الزم دید در باب تمجید از قهر رهاییبخش
ستم دیدگان ،ملل تحقیرشدهی مستعمرات که در نوشتههای فانون و سارتر ارائه شده،
[نوعی] تعادل برقرار کند .آرنت بهطرز موثری «زیادهرویهای پُر از لفاظی» این دو
نویسنده )1۰3(،را برجسته و به باد انتقاد گرفت و به جای هدفگیری نویسنده و چهرههای
منفرد ،به خود این انقالبهای ضداستعماری بر پایه اظهارنظر مائو حمله میکند که
گفته است «قدرت سیاسی از لولهی تفنگ بیرون میآید»( )1۰4مفهوم این نقد باید روشن
باشد :ارتش در نظام دولتی نقش اساسی ایفا میکند ،بنابراین یک ملت تحت استعمار
که بخواهد خود را به عنوان دولت ملی مستقل بنیان نهد ،باید ارتش مستقل به وجود
آورد .با این همه ،از نظر آرنت پیشگامان مبارزهی گستردهای که یک تمدن کهن (و
یک پنجم بشریت) را جهت پاره کردن یوغ استعماری و نیمهاستعماری رهبری کردند،
به طرفداران شکلهای کور و بی تمیز قهر تبدیل شدند .این تفسیر حتی بیپایهتر
می نماید وقتی بر این حقیقت تأمل کنیم که مائو بر اهمیت پیشرفت اقتصادی ،حتی
پیش از این که قدرت را به دست بگیرد ،تأکید داشت .در آن زمان واشنگتن بر آن بود
تا چین را به حکومتی تبدیل کند که «تنها راه نجاتش زندگی با آرد ایاالت متحده
باشد» و بدین ترتیب «تبدیل شدن به مستعمرهی ایاالت متحده» )1۰5(.در نتیجهی
پیروزی نظامی بدون پیروزی در تالش برای [دستیابی به] تولید کشاورزی و صنعتی،
شکننده و بینتیجه بوده است.
ردّ انقالب چین بخشی از زمینهی گستردهتر را تشکیل میداد .طبق نظر آرنت
انتظار چندانی از «جنبشهای رهاییبخش ملی» نمیتوان داشت .او با نگاه به تاریخ به
این نتیجه رسید که« :نادر بودن شورشهای بردگان و قیامهای پایمالشدگان و
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محرومان از ارث ،انگشت نماست و در معدود مواردی که اتفاق افتادند ،برای همه به
کابوس بدل شدهاند» )1۰6(.یادآوری حماسهی بردگان سیاهپوست در سنت دو مینیک
به رهبری توسن لوورتور ( )Toussaint Louvertureو نقش تعیینکنندهای که در
فروپاشی نهاد بردهداری در قارهی آمریکا داشت ،کار آسانی است ،اما از نظر آرنت انقالب
مردم عادی که پیشبرندهی آن خود بردگان یا ملتهای تحت استعمارند ،امری
غیرممکن یا خطرناک و زیانمند است .درست است که آرنت دخالت آمریکا در ویتنام
را محکوم کرد ،ولی بنیاد نقد او نه پذیرش حقّ یک ملت تحت ستم به رهبری یک
انقالب ،بلکه درک هزینهها و خسارات فراگیری است که جنگ در خود متروپلهای
امپریالیستی بهبار میآورد .اظهار نظر او [در این خصوص] بینهایت گویاست:
«اگر به تاریخ انقالبات نظر افکنیم ،درمییابیم که این نه خود ستمدیدگان و
تحقیرشدگان بودند که راهنمای مسیر بودند ،بلکه کسانی [این کار را انجام دادند] که
مورد ستم قرار نداشتند و تحقیر نمیشدند ،اما نمیتوانستند تحمل کنند که بر دیگران
()1۰7
ستم و تحقیر روا شود».
نگاه به مبارزهی امریکاییان آفریقاییتبار همزمان با مبارزه ملتهای تحت استعمار،
در مفهوم دقیق کلمه ،نیز با بیاعتمادی و بیاعتنایی توأم بود .جنبش خشونتپرهیزی
برای حقوق مدنی در سال  9-1958برآمد کرد و از جمله خواست آن لغو تبعیض نژادی
در مدارس و تقاضا از مقامات فدرال برای مداخله به منظور پیشبرد این هدف بود .آرنت
به این امر ایراد گرفت و گفت« :ادغام اجباری از تفکیک نژادی بهتر نیست»( )1۰۸مبنای
این نظر آرنت این بود که ادغامی که اساس آن قانون باشد و از طریق مداخلهی نیروهای
نظامی فدرال در جنوب حاصل شود ،خود یک عمل خشونتآمیز است.
اعتراضات روزبهروز رادیکالتر شد بهطوریکه در سخنرانی مشهور مارتین لوتر
کینگ در سال  1963هم ،آن جا که «رؤیای» ادغام نژادی و برابری را یادآوری میکرد،
کامالً مشهود بود .اگر چه لوترکینگ در باور به خشونتپرهیزی جدی بود ،در عین حال
هم «شرایط اسفناک» سیاهپوستان و «وحشتناکی وصفناپذیر خشونت پلیس» را
محکوم میکرد )1۰9(.در سالهای بعد ،بخشهای رادیکالتر جنبش [سیاهپوستان] تعادل
پرسشبرانگیز این موضعگیری را زیر سؤال بردند ،این امر البته فقط به علت خشونت
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مداو م نهادهای دولتی و روابط اجتماعی نبود .فشار جنگ ویتنام ملموستر میشد و
این که تعهد به خشونتپرهیزی را چگونه میشد به طرز درخوری حفظ کرد ،آنهم در
شرایط سربازگیری اجباری و وادار کردن جوانان به جنگ در کشوری دوردست و کشتن
یا کشته شدن .مسألهی تعهد [تعهد به خشونتپرهیزی] در چنین شرایطی به امری
مسلم تبدیل شد.
با این همه ،آرنت تردیدی نداشت که« :خشونت چشمگیر فقط با ظاهر شدن جنبش
"قدرت سیاهان" به میدان آمد» )11۰(.بیایید به سال  1969بپردازیم .با تکیه بر گزارش
یک روزنامهی معروف غربی ،برخورد با سیاهپوستان در ایاالت متحده در این دوره چنین
توضیح داده شده است:
«در دههی شصت بیش از چهارصد مرد سیاهپوست در آالباما بهوسیلهی دولت
بهعنوان موش آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفتند .این افراد که از سفلیس زجر
میکشیدند ،معالجه نمیشدند چون مقامات میخواستند اثرات این بیماری را بر
()111
"نمونهای از مردم" مطالعه کنند».
پرزیدنت کلینتون در مورد این حادثه در سال  1997عذرخواهی کرد .با این همه،
طبق ادعاهای آرنت ،تنها کسانی که مسئول قهر بودند ،خود آمریکاییهای آفریقاییتبار
بودند ،یا دست کم رزمندهترین آنان.
همان طور که میتوان دریافت ،در این جا نقد خشونت در واقع انتقاد از انقالبات
و جنبشهای ضد استعماری است .در این زمینه حمله به فانون و سارتر را میتوان در
پرتو جدید و نگرانکنندهای دید .آرنت این حقیقت را کامالً نادیده میگیرد که تمجید
خشونت رهاییبخش ملل ستمدیده و تحقیرشده در حقیقت واکنشی بود به تئوری و
عمل انسانیتزدایی ،کشتار یا نابودی ملل تحت استعمار که استعمارگری به آنان تحمیل
کرده است.
-15شناسایی یا همکاری مشترک؟ مقایسهای بین گاندی و فانون
آیا از پاالیش روانی نهفته در تئوری انقالب که مارکس و انگلس الهامبخش آن
بودند ،در آثار فانون و سارتر دیگر اثری نیست؟ تمرکز آرنت بیشتر بر سارتر است ،اما
به جای آن باید بهطور ویژه به فانون اشاره کرد .چراکه فانون در رابطه با مسألهی قهر
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رهاییبخش ملل تحت استعمار منبع [اطالعات] در اختیار سارتر گذاشت .فانون نوشت:
«نژادپرستی ،نفرت ،انزجار و "اشتیاق مشروع به انتقامگیری" بهتنهایی نمیتواند مشوق
یک جنگ رهاییبخش باشد ...نفرت دستورکار و برنامه نیست» )112(.همان طوری که
میتوان درک کرد ،لحظهی پاالیش روانی فراموش نشده بود ،اما فانون در عین حال،
اظهارنظر بینهایت سادهای در اختیارمان قرار میدهد« :در سطح فردی ،قهر نیرویی
پاالینده است .ملل تحت استعمار را از عقدهی حقارت پاک میکند» )113(.اما عجوالنه
است که فانون را مبلغ تأثیر نجاتدهندهی قهر ،به خودی خود ،بدانیم .نخست این که
فانون بدون تمایز ملل تحت استعمار به خاطر این که به طور طبیعی به آرمان
انقالبهای ضد استعماری جذب میشوند ،برخورد نمیکرد« :در عمل معلوم میشود
که پارهای از اعضای جمعیت استعمارگر نسبت به مبارزهی ناسیونالیستی بیش از پارهای
()114
فرزندان بومی ،نزدیکترند».
با این همه ،جنبشهای رهاییبخش ملیای که واقعاً بخواهند پیروز شوند نه فقط
مجبورند هدف قهر انقالبی خود را بهوضوح محدود کنند ،بلکه همچنین در لحظهی
معینی باید بدانند انتقال از فاز نظامی به فاز سیاسی -اقتصادی مبارزه را چگونه هدایت
کنند .بنابراین ،کشور تازه استقاللیافته برای این که زمینهی واقعی اقتصادی و سیاسی
جهت استقالل خود فراهم سازد ،باید از وضعیت رشدنیافتگی خود رهایی پیدا کند.
بنابر این ،همت به کار و تولید جای شجاعت در مبارزه را میگیرد و چهرهی کارگر،
خواه متخصص خواه غیرمتخصص ،جای چهرهی چریک را اشغال میکند .در لحظهی
تسلیم ،مثل این است که قدرت استعمارگر بگوید« :اگر میخواهید استقالل به دست
آورید ،باید سختیهای آن را هم تحمل کنید» ،و بدین طریق است که «نمونهی اعالی
استقالل به نفرین استقالل تبدیل میشود» .بنابراین ،الزم است بدانیم که چگونه به
این چالش جدیدی که ماهیتاً دیگر نظامی نیست پاسخ دهیم« :این امر نیاز به سرمایه،
تکنیسین ،مهندس ،مکانیک و غیره دارد» )115(.به دیگر سخن ،فانون ،تاحدودی ،این
مسأله که بسیاری از کشورهای آفریقایی نتوانستند از فاز نظامی به فاز اقتصادی انقالب
فرارویند و هم تحول مثبت  -برای نمونه تجربهی انقالبهای ضد استعماری چین و
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ویتنام -را پیشبینی کرد .باز هم میتوانیم استداللی را که قبالً با اشاره به مائو داشتیم
تکرار کنیم :با تجلیل از قهر به خاطر قهر بدون تمایز ،هنوز هم بسیار فاصله داریم.
بنابراین ،و در نگاه نخست ،صورتبندی خام حتی مشمئزکنندهای در اختیارمان
قرار گرفته است که مشاهده کردهایم .این قضیه را چگونه میتوان توضیح داد؟ پاسخ را
تجربهی دورهی طوالنی و بیپایان حاکمیت استعماری و اعمال انسانیتزدایی آن در
اختیارمان میگذارد .ستمگران بهخاطر برتری نظامی خُردکننده و کنترل کامل بر نظام
ایدئولوژیک ،توانستند احساس حقارت و ناتوانی جبرانناپذیری را در ذهن قربانیان خود
فرو کنند ،و ابرمردان سفیدپوست را ظاهراً هالهای از شکستناپذیری دربر گرفته بود.
بردگان سیاه پوست دقیقاً به همین دلیل ،تا به دلیل اقدام به شورش که از همان آغاز
محکوم به شکست بود ،ترجیح دادند قهر را به خود تحمیل کنند :قرنها عمل خودکشی
و کشتن نوزادها جزء وقایع عمدهی رنج و عذابی بود که مردم سیاهپوست تحمل
میکردند .در دیگر موارد ،قربانیان تصور میکردند که پروردگار رحیمی میتواند آنها
را در مقابل اسلحههای متجاوزان و اربابان سفیدپوست آسیبناپذیر کند .در نتیجهی
همین توهم بود که بین سال  1889و  1890امریکاییان بومی ،با وجودی که در
سراشیبی نابودی قرار داشتند ،آخرین مقاومت را از خود نشان دادند .همین درک غلط
توضیحدهندهی آن است که ده سال بعد ،بوکسرها چگونه ،هزاران کیلومتر دورتر ،خود
را برای جنگ با دشمنی آماده کردند که زیاده از حد قدرتمند و بهنوعی شکستناپذیر
بود و به آن ها تجاوز کرده بود ،و به لحاظ نیرو غلبه داشت و تحقیرشان میکرد .این
پدیدها را امروزه ،گیرم با اندکی تفاوت ،هنوز هم میتوان مالحظه کرد .نمونههای آن
حملهها ی انتحاری (که به لحاظ تاریخی به بردگان بسیار شبیهاند) ،مخصوصاً در
فلسطین و خاورمیانه است و این حقیقت که این «شهدا» انتظار داشتند به جاودانگی
و بهشت (شکلی از آسیبناپذیری که بومیان آمریکا و بوکسرها داشتند و فکر میکردند
میتوانند با جادو به آن نایل شوند) دست یابند )116(.ادعای فانون را مبنی بر این که قهر
«مردم تحت استعمار را از عقدهی حقارت میرهاند» باید بر این متن تاریخی و
مردمشناختی دید.
اخیراً هر دو طرف متخاصم رفتارهای هولناکی در عراق و فلسطین مرتکب شدهاند
و گهگاه هم به اجساد دشمن بهخاک افتاده بیاحترامی کردهاند .این عملی است که
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باید بدون قید و شرط و بهطور قطع محکوم کرد .با این همه ،این بدان معنی نیست
که نمیتوانیم رویکرد متفاوتی در تحلیل پیشینهی نظری ،سیاسی و حتی
هستیشناختی این اعمال فجیع داشته باشیم ،اعمالی که مورد به مورد آن متفاوتاند.
یادآوری پارهای از نوشتههای مارکس شاید در اینجا میتواند مفید باشد :زمانی که
مارکس به اتهام «آتش افروزی»ای که به کمون پاریس نسبت میدادند پاسخ میداد،
بین «تخریبی که برخاسته از دفاع نومیدانه» بود و «تخریب برآمده از پیروزی» تفاوت
قائل شد )117(.مالحظاتی که در خصوص شورش سپوی داشت نیز در اینجا بهویژه
مناسبت پیدا میکند .مارکس اشاره میکند که رفتار رذیالنه در چین و هندوستان را
هم قدرت استعماری انجام داد ،هم مردمی که تحت تجاوز و اشغال نظامی قرار داشتند.
با وجود این ،در عین حال که ،از یک سو ،ارتش استعماری صرفاً «تفریحهای خارج از
کنترل» انجام میداد ،و از قهر بهعنوان شکلی از سرگرمی به منظور اثبات سرکردگی
و برتری خود بر بومیان استفاده میکرد ،از دیگر سو ،برآمد «جنگهای ناشی از قیام،
جنگهای ملیتها و جنگهای نژادی و مخصوصاً مذهبیای در کار بود» که ملل
ستمدیده به راه میانداختند .آنها شکل کور و وحشیانهی قهر را در تالشی ناامیدانه
بهمنظور پاک کردن آثار حقارتی به کار میبردند که نشان قدرت استعماری را بر خود
داشت و میخواستند بهرسمیت شناخته شوند ،امری که با سرسختی از آنها دریغ
میشد )11۸(.حال بیایید به خاورمیانهی کنونی بازگردیم .از سویی[ ،نیروهای] پیروز را
مشاهده میکنیم که در چارچوب ارتش منظم عمل میکنند و به انسانهای زیردست
( )Untermenschenبا حقارتی بی حدوحصر نگاه میکنند و رویکردشان به آنها
بهمثابهی موجودات مادون انسان تحقیر شده از بلندای برتری تکنولوژیک و نظامی
است و با این باور که آنها [خود] معرف تمدنی برتراند .ترانهای را سربازی آمریکایی
خوانده است که به شیوهی درخشانی این نگرش را نشان میدهد .این ترانه در سطح
گستردهای در اینترنت موجود بود ،ولی من آن را از روزنامهی «کوریر دال سیرا» نقل
میکنم .در این ترانه از کشتن یک دختر عراقی ستایش میشود و گروه کوچکی را
میبینم که کف میزنند« :خون از بین دو چشمش به بیرون پخش شد .و من دیوانهوار
خندیدم» .چراکه عربها باید «میفهمیدند که با یک سرباز نیروی دریایی امریکا
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طرفاند» )119(.از دیگر سو ،عراقیها و فلسطینیان هستند که خارج از چارچوب ارتش
منظم قرار دارند و خشم خود را از مجموعه تحقیرهای درازمدتی که مجبور بودهاند
بهمثابهی انسانهای زیردست تحمل کنند ،گهگاه با حمله به سربازان به خاک افتادهی
اسراییلی و آمریکایی نشان دهند.
خشونت علیه اجساد دشمن تحت هر شرایطی باشد بربریت است .با این همه ،این
حقیقت به قوت خود باقی است که [خشونت] در یک مورد عبارت است از تقلیل مردم
تحت استعمار به موقعیت انسانهای زیردست ،در حالی که در مورد دیگر ،تالش
ناسنجیده و ابتدایی مردم تحت استعمار است به هدف از میان بردن نابرابری
انسانیتزدا .در مورد نخست ،خشونت کور و کنترل نشده به معنی نفی به رسمیت
شناختن [منزلت یک ملت است] در حالی که در مورد دوم مبارزه برای به رسمیت
شناخته شدن ،شکل مستأصل و انحرافی به خود میگیرد .یک جنبش انقالبی معقول
و سنجیده میباید کنشهای بیشرمانه و تحقیرکننده را همهجا محکوم کند ،اما
سنجیده و معقول بودن این جنبش در قدرت ارزیابی خشونت به شیوهای متفاوت ،در
عین محکوم کردن بی چونوچرای آن نیز هست.
جالب است گاندی و فانون را در خصوص رابطه بین خشونت و مبارزه برای به
رسمیت شناخته شدن ،با یکدیگر مقایسه کنیم .جمع کردن این دو میتواند متناقض
و حتی تحریک آمیز باشد ،اما ،با بررسی دقیق موضع مشترک هر دو مؤلف بهروشنی
آشکار میشود .گاندی نوشت« :شرارت بریتانیاییها این است که ملت تابع را از عزت
نفس محروم میکنند»)12۰(،در عین حال ،فانون مشاهده کرد که« :ملت تحت استعمار
دست به اسلحه بردند نه فقط به این دلیل که از گرسنگی جان میکندند و شاهد تالشی
جامعهی خود بودند ،بلکه به این دلیل که استعمارگران با آنها مانند حیوان برخورد
میکردند و آنها را فاقد شعور میدانستند» و این که ستمگران «در بین
استثمارشوندگان حالت سلطهپذیری و بازدارندگیای القا میکردند که وظیفهی عامالن
نظم و قانون را بهطرز بارزی آسان میکرد» )121(.در سطح نظامی سفت و سختتر ،به
مردم تحت استعمار برچسب بزدلی زده میشود .بنابراین ،آنها برای اینکه بهرسمیت
شناخته شوند ،مجبورند این اتهام را نیز رد کنند ،اتهامی که حاال دیگر درونی شده و
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بدینترتیب به مانعی بر سر راه احیای عزتنفس آنها تبدیل شده است .گاندی بحث
خود را اینگونه ادامه میدهد:
«فقط [انسانهای] برابر می توانند شریک باشند .شراکتی بین گربه و موش ،بین
مورچه و فیل وجود ندارد ...با چنین ترس بزدالنهای که ما داریم چگونه میتوانیم با
بریتانیاییها برابر باشیم؟»
بنابراین« ،مادام که از ترس نیروی نظامی فارغ نباشیم ،شریکهای برابر با
انگلیسیها محسوب نمیشویم» )122(.به همین دلیل بود که گاندی هممیهنان خود را
دعوت کرد که بر ثبتنام در ارتش امپریالیستی طی جنگ جهانی اول ،حتی اگر دولت
بریتانیا مانع ایجاد کند ،پایدار و پیگیر باشند .این یک نکتهی اساسی است« :بریتانیا
ملت قهرمانان است .آنها شجاعت و دالوری را بهرسمیت میشناسد» )123(،شجاعت و
قهرمانی ملتی که ،گاندی ،همانگونه که میدانیم ،فراخواندشان تا یک بار برای همیشه
«زنانگی» خود را کنار و شجاعت و «مردانگی» خود را به نمایش بگذارند .فانون با
استفاده از زبانی متفاوت از «خشونت» انقالبی ملت تحت استعمار بهمثابهی «عمل
()124
اجتماعی مطلق» سخن گفت.
هم گاندی و هم فانون خشونت را شیوهای جهت بهرسمیت شناخته شدن
می دانستند ،که از طریق مشارکت فعال و حتی قهرمانانه در جنگ حاصل میشد .با
وجود این ،درعین حالی که گاندی این احساس را داشت که خشونت باید دشمنان
امپراتوری [انگلیس] را هدف قرار دهد که از آن انتظار به رسمیت شناخته شدن را
داشتند ،فانون خشونت را در رابطه با حمله به استعمارگران میدانست .این اختالف را
چگونه میتوان ارزیابی کرد؟
رویکرد گاندی را میتوان در متن یک سنت دقیق گنجاند ،سنتی که مخصوصاً
رویدادهایی که در پایان قرن نوزدهم در ایاالت متحده پیش آمد ،توضیحدهندهی آن
است .آمریکاییهای آفریقاییتبار که در جنوب [آمریکا] از انواع تحقیر ،تبعیض و اذیت
و آزار رنج میبردند ،تالش کردند با جنگیدن در خط مقدم جبههی جنگهای اتحاد
[ایاالت] ،بهرسمیت شناخته شوند .در نتیجه ،پارهای گروهها از شجاعتی ستایش کردند
که سربازان سیاهپوست در «نبرد زانوی زخمی» [اشاره به قتل  300عضو بیدفاع از
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قبایل مختلف هندی سو ( )Siouxتوسط اعضای هنگ سوارهنظام امریکا در داکوتای
جنوبی] از خود نشان دادند )125(.این ایده در جنگهای گستردهی بعدی هرچه بیشتر
دست باال را پیدا کرد .بدین ترتیب ،آمریکاییهای آفریقاییتبار با قبول گوشت دم توپ
شدن برای هدفهایی که به آنها تعلق نداشت ،یا در مورد «نبرد زانوی زخمی» حتی
با اجرای سیاست اسارت و نابودی بومیان آمریکا ،هدف خود را دستیابی به رهایی قرار
دادند .در این معنا ،باید دربارهی بلندپروازی در همرنگ شدن سخن گفت تا مبارزه
برای به رسمیت شناختهشدن (شناسایی که به ضرر دیگران پیگیری میشد).
گاندی در خصوص جنگ بوئر -انگلیس ،دربارهی مردم بوئر با عالقهی فراوان
صحبت کرد ،و با حرارت بر «رنجهای باورنکردنی» زنان بوئری تأکید کرد ،زنانی که در
«اردوگاههای کار اجباری» به انقیاد و اسارت گرفتار آمده بودند .با این همه ،او از
هممیهنان خود دعوت کرد تا در کنار امپراتوری بریتانیا صفآرایی کنند تا «مردانگی»
و «قهرمانی» خود را به نمایش بگذارند )126(.رهایی به قیمت یک نیروی سوم دنبال
میشد[ ،یعنی] ملتی که گاندی آشکارا از آن ستایش کرده بود .افزون بر این ،در
خصوص جنگ جهانی اول ،گاندی از کشور هندوستان خواست تا «همهی فرزندان
خوشبنیهی خود را بهعنوان قربانی در اختیار امپراتوری قرار دهد» ،همان امپراتوریای
که «انتظار داریم ،در آیندهی نزدیک ،شریک آن باشیم ،به همان مفهومی که
دومینیونهای امپراتوری بریتانیا در خارج از کشور هستند» )127(.هدف پیگیری مقررات
سفیدپوستان بود و بهرهمندی از خودمختاریای که آنها از آن بهرهمند بودند ،اما با
نبود آن [خودمختاری] ،یک برنامهی عام رهایی اهمیت داشت .از باب نمونه ،به
مستعمرات آفریقا یا خاورمیانه یا به این حقیقت اشارهای نشده که خودمختاری در
استرالیا و زالندنو با رهاسازی جماعت سفیدپوست از هر شکل کنترل و ممانعت خارجی
موجب نابودی مردم بومی شده است .در چارچوب برنامهی عام رهایی ،نقد عمومیای
هم از سلطهی استعماری یا قهر در کار نبود .این است تفاوت اساسی با فانون (و جنبش
کمونیستی).
در تحلیل نهایی خطمشی گاندی عبارت بود از تقاضای همگونی به نفع جمعیت
هندوستان که مورد خطابش دولت بریتانیا بود .تصادفی نبود که گاندی از زمان جنگ
انگلیس -بوئر «پیمان خود با امپراتوری بریتانیا» را اعالن کرد و پیوسته چهرهی یک
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مرد انگلیسی را بهعنوان مدل برای هممیهنان خود برجسته میکرد .او شک و تردید
دربارهی مشارکت در جنگ علیه ملت قهرمانی را وارد نمیدانست ،ملتی که ممکن بود،
در نهایت ،حتی پیروز هم بوده باشد:
«آیا یک مرد انگلیسی حتی لحظهای هم به این میاندیشید که اگر انگلیسیها در
این جنگ شکست بخورند ،بر سرش چه خواهد آمد؟ مردی که میرود تا در جنگی
شرکت کند ،نمیتواند چنین استداللهایی را بدون از دست دادن مردانگیش ارائه
()12۸
دهد».
اگرچه رویکرد گاندی در سالهای بعد رادیکالتر شد ،هرگز بر این محدودیت
اساسی آغازین فایق نیامد .این امر توضیحدهندهی پدیدهی خاصی است ،پدیدهای که
در حال حاضر هم در هندوستان در اوج خود قرار دارد ،بهگونهای که جنبشهای
بنیادگرای پُرقدرت ،هندو -آریاییهای افسانهای را بهمثابهی جمعیت اولیه این کشور
بهرسمیت میشناسد و از مردم میخواهند که هویت راستین خود را با از میان بردن
هر نوع نفوذ بیگانه احیا و مطالبه کنند .بدین ترتیب ،همهویتی با مرد انگلیسی به
هم هویتی با ایدئولوژی آریایی تبدیل شده که گاندی در قرن نوزده و بیست به آن باور
داشت.
 -16شعار مبهمی که نمیتواند تحقق یابد
مشخصهی اساسی تاریخی -فلسفیای که در اینجا ارائه کردیم ،ابهام بینهایت
مفهوم خشونتپرهیزی را نشان میدهد .آیا این واکاوی مترادف این خواست است که
همهی ملتها کامالً خلع سالح شوند و ارتش و نیروی پلیس خود را منحل کنند؟
خواست خشونتپرهیزی در صورتی معنی پیدا میکند که به مجموعهای حملهور شود
که دولت اداره میکند ،مجموعهای که واجد شرایط تحمیل قهراند .با این همه ،حتی
اگر به این مجموعهها حمله شود ،خواست [خشونتپرهیزی] در حقیقت چیزی نیست
مگر اینکه هر ملتی جایگاه خود را همچون ملت وانهد .تعریف کالسیک وبر از دولت
به عنوان نهادی که مشروعیت استفاده از خشونت فیزیکی را در انحصار خود دارد،
معروف است .با این وصف ،حتی اگر هدف رد خشونت را جنگ بین ملتها و ارتشهایی

1024

دومنیکو لوسوردو  /ترجمهی آزاده ریاحی

قرار دهیم که با آنها میجنگند ،مشکل [خشونتپرهیزی] منتفی نمیشود .مشاهده
کردیم که گروهها و شخصیتهای برجسته در «مجمع صلح آمریکا» جنگ داخلی
آمریکا را عملیات پلیسی ساده میدانستند .از دیگر سو ،جنگهای استعماری طی تاریخ
همواره بهعنوان عملیات پلیس بینالمللی معرفی شده و جنگهایی که ایاالت متحده
برای حفظ امپراتوری جهانیش به راه انداخته است ،تأییدکنندهی همین سنت است.
در حقیقت ،آنها حتی نیاز بیشتری به چنین پشتوانهی ایدئولوژیکی دارند.
برجستهترین طرفداران کنونی خشونتپرهیزی اعضا یا مجامع گروههای چپاند.
بنابراین ،آیا باید از کوبا خواست تا ارتش خود را منحل کند؟ کوبا در چنین صورتی
پیروزی را به قهری واگذار میکند که در گذشته در تعرض به خلیج خوکها تحمیل
شد ،و کماکان تا به امروز نه تنها از طریق اقدام پراکندهی تروریستی ،بلکه مخصوصاً از
طریق محاصرهی نابودکنندهی اقتصادی و تهدید فشار نظامی ادامه دارد .این فشار خود،
همانگونه که پیشتر با استفاده از تحلیل دقیق هابس مشاهده کردیم ،یک نوع جنگ
و رویارویی است .بنابراین ،تقاضای خلعسالح از کوبا در واقع شکلی از طرفداری از فشار
نظامی ،دیپلماتیک و اقتصادی است و همچنان  -جنگ  -جاری امریکایی .رزمندگان
خشونتپرهیزی میتوانند با خلوص اعتقاد خود از منظر اخالقی قانع باشند ،اما اگر
پایهی تحلیل را بر اخالق مسئولیت (مجموعه اشارات اخالقی جهت درک زمینهی
مناسبات و درگیری سیاسی) قرار دهیم ،اثری از بیگناهی و خلوص در آن دیده
نمیشود.
اهمیت گسترش تئوری خشونتپرهیزی در چپ با چگونگی آغاز آن متفاوت است.
کتابی که عنوانش توجهمان را جلب میکند «تغییر جهان بدون کسب

قدرت»()129

اخیراً در محافل چپ موفقیت بزرگی کسب کرده است .وقتی آن را با دقت بیشتری
واکاوی کنیم شعار «خشونتپرهیزی» بهمثابهی چشمپوشی از فتح و مدیریت قدرت
[در ذهن] شکل میگیرد .بدین ترتیب ،بررسی یک جانبهی مصیبتبار کمونیسم قرن
بیستم موجب فرار از تاریخ و سیاست و گرویدن به مذهبی شد که به درجات گوناگون
تغییر شکل یافته است .ضرورتی ندارد که همه اینها را علیه لنین سازمان داد ،اما
ارزش دارد که در این جا به گفتهی بن هوفر مراجعه کنیم:
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«معنای اقدام سیاسی درک مسئولیت است .عمل سیاسی بدون [کسب] قدرت
()130
نمیتواند پیش آید .قدرت در خدمت مسئولیت قرار میگیرد».
آیا مذهب خشونتپرهیزی دستکم میتواند خشونت را در جنبشهای رهاییبخش
محدود کند ،حتی اگر نتواند با خشونت امپریالیستی و ارتجاعی چنین کند؟ پاسخ این
است که نمیتواند .مشاهده کردیم که چگونه شخصیتها و گروههای اصلی در «مجمع
صلح آمریکا» در اواسط قرن نوزدهم وجدانهای نیک «خشونتپرهیز» خود را به ترتیب
از طریق بزهکارسازی و انسانیتزدایی هندیهای شورشی و دستاندرکاران جدایی از
ایاالت بردهدار جنوب ،تسکین بخشیدند .این دیالکتیک که محکومیت بیقیدوشرط
خشونت تشدیدکننده ی نهایی آن است ،طی تمامی قرن بیستم نیز مشهود بود .به
زحمتش می ارزد که توجه داشته باشیم که شعارهای جاری ،سرسختترین توهمات
جنبش کمونیستی را بار دیگر جلب کرده است ،جنبشی که زمان طوالنی جامعهای را
نوید می داد که در آن همه نوع خشونت و قدرت پس از فاز دیکتاتوری از میان میرود
و در آن «دگرگونی قدرت به عشق» -با تکرار فرمولبندی اخیری که از بلوخ جوان
مشاهده کردیم -پیش میآید .با این همه ،این تصور که حتی به طرح یک قانون اساسی
انگ بورژوایی (با اشاره به تداوم دولت و بنابراین ،تداوم قهر و قدرت) میزند و به طور
خود به خود باعث تضعیف هر نوع ایدهی محدود کردن قدرت میشود ،نقش
نابودکنندهای در روسیهی شوروی و در «قلمرو سوسیالیستی» ایفا کرد ،نقشی که بسط
یافت و در نهایت هم دولت استثنایی و هم قهر درون آن را تشدید

کرد)131(.

عالوه بر تأیید مجدد حق یک ملت ستمدیده در انتخاب آزاد شیوههای مبارزه برای
رهایی ،فاصله گرفتن از انتظار مسیحایی این که همهی اشکال خشونت فیزیکی از میان
خواهد رفت ،برای محدود کردن مؤثر قهر و قدرت ،یک نیاز اساسی است.
این رساله ترجمهای است از:
Domenico Losurdo, Moral Dilemmas and Broken Promises: A
Historical-Philosophical Overview of the Nonviolent Movement,
Historical Materialism 18 (2010) 85–134.
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دومینیکو لوسوردو ( )Domenico Losurdo 1941 -2018روزنامهنگار ،استاد فلسفه در
دانشگاه اورینو .لوسوردو و رئیس مجمع بینالمللی دیالکتیک بود .او با همکاریهانسهانیچ هولچ مجله
فلسفی توپوس ( )Toposرا منتشر میکرد .در دههی شصت عضو حزب کمونیست ایتالیا شد و پس از
انحالل آن در سال  1991به «حزب بازسازی کمونیستی» پیوست .در حال حاضر عضو هیچ حزبی
نیست .از او تاکنون آثار زیادی منتشر شده است ،از جمله:
 -1امانوئل کانت :آزادی ،حق و انقالب  - 2فلسفه بهمثابهی دفاع از کل خرد- 3 .مارکسیسم آنتونیو
گرامشی - 4 .چپ ،چین و امپریالیسم - 5 .آزادی بهمثابهی یک امتیاز :ضد تاریخ لیبرالیسم - 6 .هگل
و میراث آلمانی - 7 .فلسفه تاریخ و اخالق....

نقد اقتصاد سیاسی

اقتصاد ژئوپلیتیکی نفوذ چین در
ایران
امپراتوری سرمایه و توسعهی ناموزون
حامد سعیدی  /ترجمهی م .شکیبا
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چکیده
گسترش حوزهی نفوذ چین در ایران قطعهی کوچکی از یک تصویر بزرگتر در مقیاس
جهانی را بازتاب میدهد؛ فرآیندی که طی آن چین با سرعت بیسابقهای منابع طبیعی
جهان را برای تغذیهی رشد فزایندهی اقتصادیاش میبلعد و پابهپای آماسیدنِ
روزافزون ،متقابالً حجم عظیمی از کاال و سرمایه را به اقتصاد جهانی پمپاژ میکند .بر
متن این تغییر و تطور شگرف ،این رساله با تمرکز بر سیر تاریخی سرمایهگذاریهای
چین در بسیاری از پروژههای اقتصادی ازجمله در حوزهی نفت و گاز و پتروشیمی ،و
منافع آن در گسترش شبکههای زیرساختی حملونقل ایران ،به بررسی پیآمدهای
اقتصادی و سیاسی این فرایند در سپهر روابط قدرت میان دو کشور میپردازد .این
پژوهش در مواجههی نقادانه با رویکرد دولتمحوریِ جریان اصلی ،مبانی نظری و
تحلیلی نوینی را بنیان مینهد و با تطبیق «روش تحلیل دیالکتیکی» ،نقاب از چهرهی
ساخت قدرتی بر میدارد که برهمکنشها و تعامالت در سطح روابط بینالمللی را قوام
بخشیدهاند ،بازتولید میکنند و آن را استحکام و استمرار میبخشند؛ بهتبع آن از
الیههای سطحی به ژرفای جامعه رخنه میکند و با مفصلبندیِ عوامل و نیروهای
درگیر در مقیاس و سطوح مختلف ،روابط چین و ایران را در پیوند با سازوکارها،
تضادهای درونی و قوانین اقتصاد سرمایهداری ،گرایش خودگستری و انباشتمحور
سرمایه بهمثابهی درونیترین نیروی محرکهی سرمایهداری ،واکاوی و تحلیل میکند.
تحقیق در خصوص واردشدن و نفوذ فزایندهی این قدرت نوپدید در ایران را نه صرفاً
در سطح و مقیاس روابط بینادولتی و تجاری در کل ،که با برنشاندن آن بر بستر تاریخی
و زمینهی فراگیرترِ دگردیسیهای ژرف سرمایهداری در چین ،همپیوستگی فزایندهی
اقتصاد ملی آن در اقتصاد جهانی و ضرورتهای توسعهی اقتصادی داخلیاش ،ردیابی
و بررسی میکنیم .بنابراین این پژوهش بنا دارد به تبیین و تحلیل این مسئله بپردازد
که چگونه این فرایند بهطور همزمان با دو پیآمد دیالکتیکیِ ژئواکونومیکی و
ژئوپلیتیکی ،دو فرایند اقتصادی و سیاسی متمایز ولی درهمتنیده ،همراه خواهد بود.
کلیدواژهها :چین ،ایران ،راه ابریشم نوین ،اقتصاد ژئوپلیتیکی ،امپراتوری سرمایه و

توسعهی ناموزون.

حامد سعیدی  /ترجمهی م .شکیبا

یادداشت مترجم
نظم مستقر سرمایهداری جهانی در گذر زمان دستخوش تحوالت ژرف و عظیمی شده
است .قرن بیستم با افول تدریجیِ هژمونی بریتانیا آغازیدن گرفت و نیمهی دوم آن از
یکسو با هژمونی چالشناپذیر اقتصادی ایاالت متحدهی آمریکا بر بخش اعظم جهان
و از دیگر سو با جهان پرتنش دوقطبیِ بلوک شرق و غرب (به رهبری اتحاد جماهیر
شوروی و آمریکا) همراه بود .اما سرانجام با ابرقدرتی آمریکا و جهان تکقطبی پایان
گرفت .در عوض ،قرن بیستویکم با زوال هژمونی و قدرقدرتی آمریکا پا به حیات
گذاشت و در امتداد این تحوالت ،نظم جهانی با ظهور و قدکشیدنِ آهسته ولی پرتوان
چین درحال دگرگونشدن است .چین اکنون قدم در مسیر بازآرایی و بازساختاربندی
نظم بینالمللی بهسوی جهان «چندقطبی» گذاشته است .دریافتن این موجِ برههای و
تاریخیِ برخاستن و افول قدرتهای مسلط جهانی مستلزم رصدکردن و ریشهیابی
دگردیسیهای بنیادین در ساختار اقتصادی در مقیاسهای ملی ،منطقهای و جهانی
است.
این نوشتار نظری ـ پژوهشی میکوشد با این بینش و از دل این تحوالت ،برآمدن
قدرت نوپدیدار چین را از خالل تغییر و تحوالت ریشهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی
توضیح دهد تا بهفراخور این دوران چندوچون و سیر تاریخی روابط آن با ایران را تبیین
و تحلیل کند .بهراستی کمتر کتاب و نوشتارهای آکادمیک و علمی ،دستکم در ایران،
با این نگرش و متدولوژی به سراغ مسائل مهم جهانی و منطقهای میروند .چه خوب
که نسلی نوینی از جوانان پرشور و پرکار با رویکردی انتقادی و ژرفبینانه پا به عرصهی
تحقیق و تفسیر مسائل مبرم و پیچیدهی جهان کنونی گذاشتهاند .بسیار خوشوقتم که
با ترجمهی این رسالهی ارزنده و آموزنده در شناساندن این مبحث به مخاطبان
فارسیزبان ادای سهمی کردهام .در ضمن الزم میدانم این نکته را ذکر کنم که پس
از اینکه متن اصلی این رساله را ترجمه کردم ،نویسنده برخی نکات جزئی را تغییر و
مورد بازبینی قرار دادند .این تغییرات شامل نگارش دقیق و واضحترِ برخی فرازها و
مفاهیم و نیز افزودن پارهای نکات ضروری به متن و بعضاً حذف نکات ناالزم ،میشود
تا ابهامات احتمالی را رفع نماید و متن با بیانی شیوا و گویا فرموله شود .نیز نگارندهی
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گرانقدر شخصاً زحمت تهیه و ترجمهی نمودارها و جداول را برعهده گرفتند .باری،
امیدوارم از مطالعهی این نوشتار لذت ببرید و به غنای دانش و بینش نقادانهاتان بیفزاید.
م .شکیبا
آبان 1400

نقشهی راه ابریشم نوین چین« :ابتکار کمربند و جاده»

منبع :گاردین

حامد سعیدی  /ترجمهی م .شکیبا

فصل یکم
طرح پژوهش

«بزرگترین تودهی جمعیت جهان در اقیانوسیه ساکناند .اگر قرار باشد چین
و هند به کشورهای مدرن با حجم عظیمی از تولیدات صنعتی تبدیل شوند،
برآیند جداشدنشان از وابستگی به اروپا در حقیقت تعادل فعلی را بر هم
میزند :دگرگونی قارهی آمریکا ،تغییر در محور [روش] زندگی آمریکایی از
اقیانوس اطلس به سواحل اقیانوس آرام و غیره».
گرامشی ،1995 ،صQ5§8 ،196.
مقدمه
ظهور چین در قرن بیستویکم ،در معنایی استعاری ،همانند یک اژدهای غولپیکر
میماند که بهتدریج ولی پرتوان دامنهی حوزهی نفوذ خود را در بسیاری از نقاط جهان
میگستراند؛ فرایندی که طی آن این اژدها در ابعاد بیسابقهای در حال بلعیدن منابع
طبیعی جهان است تا اقتصاد داخلی روبهرشد خود را تغذیه کند و همپای آماسیدنِ
روزافزون ،متقابالً مقادیر فراوانی از سرمایه و کاالهای ارزان را به اقتصاد جهانی پمپاژ
میکند .آنچه هماکنون میان چین و ایران در جریان است انعکاس این استحالهی معین
جهانی است که در واقع قسمت کوچکی از یک تصویر بزرگتر را به نمایش میگذارد.
فاششدن سندی درخصوص «توافقنامهی راهبردی  25ساله» 1بین پکن و تهران در
1 Alam Saleh, Zakiyeh Yazdanshenas, “Iran’s Pact with China Is Bad News
for the West,” Foreign Policy.
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مردادماه  99نشان میداد که این دو کشور درحال ورود به یک پیمان همکاری در
حوزههای تجاری ،سیاسی ،امنیتی و فرهنگی هستند .این نیز موجبات فضای جنجالی
در سیاست داخلی و خارجی را به همراه داشت .حال این سؤال مطرح میشود که آیا
این سطح از همکاری ،تکیهگاهی استراتژیک برای نفوذ منطقهای چین ایجاد میکند؟
نگرانی و مناقشات پیرامون نفوذ چین در ایران زمانی اوج گرفت که «پترولیوم
اکونومیست» گزارش کرد که طبق این پیمان راهبردی ،چین از مزایای هنگفتی بهرمند
خواهد شد .بهطور مشخص محور اصلی توافق این بوده که چین قرار است درمجموع
 280میلیارد دالر برای توسعهی بخشهای نفت ،گاز و پتروشیمی ایران و نیز 120
میلیارد دالر دیگر در توسعهی زیرساختهای ترابری و صنعتی سرمایهگذاری میکند.
در عوض ،شرکتهای چینی از انحصارات و امتیازات ویژهای در مناقصهها همچون
«امتیاز پذیرش یا ردّ هرگونه توسعهی نفتی و گازیِ جدید ،موردهای متوقفشده و یا
ناتمام برخوردارند ».و نیز شرکتهای چینی از این امتیاز تمتع میبرند تا از مشارکت
در همهی پروژههای پتروشیمی ایران ،ازجمله ارائهی فناوری ،سامانهها ،اجزای فرایند
و پرسنلِ مورد نیاز برای تکمیل چنین پروژههایی امتناع کنند و یا آنها را بپذیرند.
افزون بر این« ،چین قادر است محصوالت نفت ،گاز و پتروشیمی ایران را با حداقل
تخفیف تضمینی  12درصد نسبت به میانگین قیمت ششماههی آن محصوالت،
بهاضافهی  6تا  8درصد تخفیف بیشتر به منظور جبران ریسک خریداری کند1».
اگرچه این گزارشها و اطالعات هنوز از سوی مقامات جمهوری اسالمی ایران رسماً
تأیید نشدهاند ،اما تنشها و منازعهی سیاسی در سطوح ملی و بینالمللی همواره در
جریان است و آستانهی آن گسترش یافته است2.
تاریخچهی توافقنامهی  25سالهی چین و ایران به سفر شی جین پینگ،
رئیسجمهور چین ،به تهران در بهمن  1394برمیگردد .هنگامی این دو کشور بیانیهی
«مشارکت جامع راهبردی» را امضا کردند که در یکی از بندهای آن از ارادهی راسخ
1 Simon Watkins, “China and Iran flesh out strategic partnership.” The
Petroleum Economist.
« 2سند راهبردی  25ساله ایران ـ چین| چه چیزهایی درباره این سند میدانیم؟» خبرگزاری تسنیم.
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طرفین برای توسعهی  25سالهی مشارکت جامع راهبردی «در عرصههای انرژی،
زیرساختی ،صنعتی ،فناوری و سایر زمینههای مشترک» صحبت کردهاند 1.پس از
مدتها جنجال سیاسی و امتناع مقامات ایران از اعالم محتوای چنین پیمانی ،سرانجام
در  7فروردین  ،1400وزیران خارجهی دو کشور «برنامهی همکاری جامع فیمابین
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین» را در تهران تنفیذ کردند .آنها در این
بیانیه اعالم کردند که یکی از مهمترین ابعاد این سند ،بُعد اقتصادی آن و گسترش
روابط دو کشور در حوزههای مختلف تجاری ،اقتصادی ،و بازرگانی (بهطور مشخص در
حوزههای نفت ،صنعت و معدن و حوزههای مرتبط با انرژی) است 2.با توجه به اینکه
ابعاد و جزئیات کامل سند توافق هنوز بروز بیرونی پیدا نکرده ،تبیین و تحلیل سیاسی
و نیز حدس و گمانها در افکار عمومی و رسانهها به حدی رسیده که مسئلهی «رانت
انحصاری امپریالیستی» 3و «استعمار هوشمند چین» 4بهمیان کشیده شده است .با
اینحال ،این پیمان راهبردی بیانگر گسترش حوزهی نفوذ چین در ایران ،عمدتاً از
طریق میلیاردها دالر سرمایهگذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران و گسترش
شبکههای حملونقل است .حال پرسش این است که از چه منظر و چگونه گستره و
ژرفای این تحول بارز اقتصادیـسیاسی را رصد و تحلیل کنیم .این پرسمان الزم است
هم در سطح نظرورزی و هم در سطح پژوهش تجربی ابعاد سیاسی و اقتصادی آن
واکاوی و بازنمایی شود.

 « 1متن کامل بیانیه مشارکت جامع راهبردی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین» ،پایگاه اطالعرسانی
ریاست جمهوری ایران.
« 2سند جامع همکاری های  25ساله ایران و چین امضا شد» ،تابناک.
« 3اینسو ویرانی ،آنسو تاراج» ،نقد اقتصاد سیاسی.
 4نفیسی ،رسول .استعمار هوشمند چین .بیبیسی فارسی
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 .1مسئله
بر بستر تخاصمات و رقابتهای پیدرپی میان قدرتها و بلوکهای بزرگ سرمایهداری،
در حالیکه قدرتهای غربی همچنان بر سلطه و نفوذ سیاسی و اقتصادی خود در
منطقهی خاورمیانه میافزایند ،چین بهسان یک قدرت نوظهور ،اگرچه خود جزو
کشورهای پیرامونی و از «جنوب جهانی» بوده است ،اما بهموازات ورود به هزارهی سوم
فضای سیاسی و موازنهی قدرت در نظم جهانی را متحول ساخته است .در ارتباط با
سیر تحوالت در خاورمیانه ،چین وارد معادالت کالن منطقه شده و با بهچالش کشیدن
قدرتهای غربی ،بهتدریج توازن قوا را برهم زده و در حال برساختن روابط قدرت
تازهتری است .پیرو طراحی و گشایش جادهی ابریشم نوین تحت عنوان «یک کمربند
ـ یک جاده» 1در سال  ،2013عالقهی عمدهی چین به حضور در ایران با سرمایهگذاری
در بخش انرژی و راهسازی فزونی یافته است 2.بر متن این تحوالت ،تنها چند مطالعه
و پژوهش ناچیز و پراکنده پیرامون جریان صدور سرمایهی چین به ایران انجام گرفته
که صرفاً به موارد محدودی در بخش انرژی و ساخت خطوط راهآهن میپردازد 3.در
حقیقت ،جنبهی پروبلماتیک بهتنهایی به یک شکاف در تحقیق تجربیِ نظاممند محدود
نمیشود .مسئله اما اتخاذ رهیافت تحلیلی و نظری نیز است ،مبنی بر اینکه چگونه

1 The One Belt, One Road (OBOR).
2 Maha S. Kamel, “China’s Belt and Road Initiative: Implications for the
Middle East.” Cambridge review of international affairs 31, no. 1 (2018):
76–95.
3 Garver, John W. China and Iran Ancient Partners in a Post-Imperial
World (Seattle: University of Washington Press, 2006); Maloney,
Suzanne. Iran’s Political Economy since the Revolution New York, NY:
Cambridge University Press, 2015), 406-411; Zahid Khan and Changang
GUO. “China’s Energy Driven Initiatives with Iran: Implications for the
United States.” Asian journal of Middle Eastern and Islamic studies 11,
–no. 4 (2017): 15–31; Mohsen Shariatinia and Hamidreza Azizi. “Iran
China Cooperation in the Silk Road Economic Belt: From Strategic
Understanding to Operational Understanding.” China & world
economy 25, no. 5 (2017): 46–61.
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میتوان پدیدارشدن قدرتمند چین و گسترش نفوذ آن در ایران را کندوکاو و تبیین کرد
و نیز پیآمدهای بالفعل و بالقوهی اقتصادی و سیاسی این تحول را دستنشان ساخت.
محققان جریان اصلی روابط پکن و تهران را از منظر نظریههای متعارف روابط
بینالمللی بررسیدهاند و عمدتاً بر روابط بینادولتی تمرکز دارند .آنها دولت و سیاستهای
خارجی آن را بهعنوان اصلیترین واحد تحلیلی جهت توضیح نقش روابط سیاسی در
سازماندهی همکاریهای اقتصادی میان کشورها 1و نیز تأثیر تنشهای ژئوپلیتیکی
میان قدرتهای بزرگ و متحدان منطقهایشان بر مناسبات این دو کشور برگزیدهاند2.
سوای اینها ،تحلیل مسئلهدار دیگر این است که در بستر تاریخی درازمدتِ مداخالت
نظامی امپریالیسم غرب در خاورمیانه ،برخی از نویسندگانْ رویکرد چین نسبت به این
منطقه و بهویژه روابط چین و ایران را روابطی «صلحآمیز»« ،غیرامپریالیستی»،
«دوستانه» ،و «همکاری برد ـ برد» توصیف میکنند 3.به بیانی دیگر این خوانشها
مناسبات بینادولتی در سطح جهانی را از بستر تاریخی و زمینهی فراگیر قوانین حاکم
بر نظام سرمایهداری برمیکنند ـ به این معنا که برهمکنشهای فیمابین ساختار روابط

 1آدمی ،علی و کشاورزمقدم ،الهام .نقش ژئواکونومی انرژی در پیوند ایران و چین .فصلنامه تحقیقات سیاسی
بینالمللی .شماره ( 14بهار  ،)1392صص75-104 .؛ صادقی ،سید شمسالدین .امنیت انرژی چین و
ژئواکونومیک انرژی ایران .فصلنامهی تحقیقات سیاسی و بینالمللی .دوره  ،7شماره  22ـ شماره پیاپی 22
(بهار  ،)1394صص85-123 .؛ پیرسالمی ،فریبرز .چین و ایران؛ راهبردهای سیاست خارجی و چالش
همکاری های فراگیر .روابط خارجی ،سال هفتم ،شماره ( 3پاییز  ،)1394صص.63-92 .
2 Khan & Changgang, “China’s,”; Anoushiravan Ehteshami, Niv Horesh,
and Ruike Xu, "Chinese-Iranian Mutual Strategic Perceptions." The
;China Journal (Canberra, A.C.T.) 79, no. 1 (2018): 1-20
Mohammadreza hafeznia, Manouchehr Motaqi, Khosrow Bolhasani,
Reza Roshani. “Common geopolitical concerns and relationships Islamic
Republic of Iran and China.” Strategic Management Studies of National
Defence Studies 9, no. 34 (2019): 116-91.
3 Scott Harold, Alireza Nader. “China and Iran Economic, Political, and
;)Military Relations (Santa Monica: RAND Corporation, 2012
Shariatinia and Azizi. “Iran,”.
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بینالمللی و پویش درونی اقتصاد سرمایهداری در ارتباط با نیروهای محرکهی اصلی
ظهور چین و پسامدهای آن بر ایران را قلم میگیرند.
معضل اساساً این است که برای پیبردن به پیآمدها و تعامالت سیاسی و
اقتصادی این دو کشور ،نمیتوان آن را از شالودهها و سازوکارهایی که نظم جهانی
سرمایهداری بر آن استوار است جدا کرد .سوای اهمیت مکانمندی و زمانمندی آن،
این مسئله را در درجهی اول باید زمینهمند کرد تا به دریافت بهتری از آنچه بر متن
آن به منصهی ظهور میرسد ،دست یافت .از لحاظ هستیشناسی ،رویکردهای لیبرالی
و دستراستی عناصر سازندهی ساختارهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی جامعه را
عاملهای گسسته ،مستقلازهم و ایستا میپندارند .و نیز نه به روابط درونی و متقابل
میان واحدهای تحلیل در سطوح مختلف عالقهمندند و نه آن را با تمامیت نظام
سرمایهداری بهسان یک صورتبندی اقتصادیـاجتماعی معینِ تاریخی پیوند میدهند.
بنابراین برخالف چنین روایتهای تنگنظرانه و ایستا ،پیبردن به این نکته بسیار مهم
است که قواعد کالنِ روابط بینالمللی نمیتواند مجزا از پویشها و منطقهای
گرایشمند درونیِ شیوهی تولید سرمایهداری عمل کند .چنانکه آنتونیو گرامشی یادآور
شده ،روابط بینالمللی «(بهطور منطقی) تابع روابط اجتماعی بنیادین است .هرگونه
نوآوری ارگانیک در ساختار اجتماعی ،از طریق بیان فنیـنظامیاش ،روابط مطلق و
نسبی را به لحاظ ارگانیک در عرصهی بینالمللی نیز تعدیل میکند .حتی موقعیت
جغرافیاییِ یک دولت ملی مقدم بر تغییرات ساختاری نیست بلکه (به لحاظ منطقی)
تابعِ تغییرات ساختاری است ،هرچندکه تا حدود معینی متقابالً بر آنها اثرگذار است1».
برخالف درک متداول از چیستی عناصر تشکیلدهندهی جامعه و پدیدهها ،که مبنای
موضوع کاوش خود را این قرار میدهد که «اجزای سازندهی گسسته که میتوان آن

1 Antonio Gramsci, Selections from the prison notebooks of Antonio
Gramsci, trans. Quintin Hoare and Geoffrey Nowell-Smith (London:
Lawrence and Wishart, 1999), 395.
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را مقایسهپذیر کرد و یا در تضاد با هم قرار داد» 1،روابط اقتصادی بین دولتهای
سرمایهداری به یک رابطهی تجاری بهطور عام ،مبادلهی کاال و خدمات و یا صرفاً به
روابط بینادولتیِ «بازی مجموعـصفر» یا «همکاری بردـبرد» قابل فروکاستن نیست.
در عوض ،این مسئله را باید به الزامات اقتصادی و سیاسی سرمایهداری و تبعاتشان
گره بزنیم؛ گرایشهای قانونمندی که هر اقتصاد ملی را بهسوی گسترش در سطح
جهانی سوق میدهد؛ امری که در حوزهی رقابتیِ متقابل میان شرکتها و دولتهای
سرمایهداری در جریان است و در تحلیل نهایی در «تکوین روابط و قدرتهای طبقاتیِ
به لحاظ تاریخی مشخص» بازتاب پیدا میکند 2.نظر بهاینکه اقتصاد سیاسی
سرمایهداری جهانی بافتاری منفصل و ثابت ندارد بساکه دربرگیرندهی رشتهای
ناهمسان و ناهمگون از روابط بغرنج و تضادمند میان عناصر متمایز اما دینامیک و
همپیوند است ،در وهلهی نخست همپای تالشیدنِ بنیانهای نظری و منطق تحلیلی
جریان اصلی ،پژوهیدنِ این مسئله الزمهی اتخاذ روششناسی انتقادی و تفکر
دیالکتیکی است ،که «روشی است برای مطالعهی جهانیِ متشکل از فرایندهای
بههموابسته و درحالتکامل مداوم3».
اگر به انگلستان بهسان یک نمونهی تاریخیِ ویژه بنگریم ،گسترش جهانیِ
اقتصاد ملی آن اساساً ناشی از «نقش آن در گسترش برونروندهی 4نظام تجاری نبود
بلکه برعکس ،توسعهی درونروندهاش[ 5،یعنی] رشد یک اقتصاد داخلی

1 Mark Ruper, “Marxism”, in International Relations Theories: Discipline
and Diversity, fourth ed. edited by Dunne, Timothy, Milja Kurki, and
Steve Smith, (Oxford: Oxford University Press, 2013), 151.
 2همان0
3 Bertell Ollman, “Why Dialectics? Why Now?” Science & society (New
York. 1936) 62, no. 3 (1998), 342.
4 Outwardly expansding
5 Inward development
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منحصربهفرد» بود 1.از اینرو «ضروری است این واقعیت را مدنظر قرار دهیم که روابط
بینالمللی با مناسبات داخلی دولتـملتها درهمتنیده میشوند و ترکیبهای نوین،
یگانه و از لحاظ تاریخی مشخصی را پدید میآورند 2».بدینسان برآمدن چین و بسط
دامنهی حوزهی قدرت و نفوذش در ایران را باید بر زمینهی گستردهتر و عینیت ِر
دگرگونیهای درونیِ سرمایهداری در درون قلمرو ارضی آن برنشانیم تا بهطور
انضمامیتر به فهم کارکردی روابط قدرت در سپهرهای اقتصادی و سیاسی میان دو
کشور پی ببریم.
 .2هدف پژوهش
این پژوهش بنا دارد نقاب از چهرهی سازوکارها و ساخت قدرتی بردارد که ضوابط حاکم
بر روابط بینالمللی ،به طور مشخص روابط قدرت میان چین و ایران بر آن استوار است
ـ ساختاری که برهمکنشها و تعامالت بینادولتی را قوام بخشیدهاند ،بازتولید میکنند
و آن را استحکام و استمرار میبخشند .در سطح معینتری اینجا روند فزایندهی حضور
و دخالت چین در اقتصاد ایران در دو دههی اول قرن بیستویکم و نیز پیآمدهای
اقتصادی و سیاسی مرتبط با آن بر روابط قدرت میان دو کشور را واکاوی و تحلیل
میکنیم .این رساله با تمرکز بر منافع و سیر تاریخیِ سرمایهگذاری چین در پروژههای
متعدد اقتصادی و احداث و گسترش زیرساختهای حملونقل ایران ،میکوشد تا
مؤلفهها و محرکهای دخیل در سازوکارهای نفوذ برجستهی چین در ایران را بازیابی
و ارائه کند .برای بررسی این مطلب ،در درجهی اول روی زمینههای اقتصادی و
سیاسی که بسترساز این سطح از روابط هستند تأملی موشکافانه خواهیم کرد .بر این
اساس بهتوضیح این مسئله میپردازیم که چگونه ساخت روابط قدرت میان دو کشور،
لزوماً و به حکم شرایط تاریخی و پیشنهادههای تاریخاً قوامیافته ،به مقتضیات رشد و

1 Ellen Meiksins Wood. The Origin of Capitalism: A Longer View. Rev. and
expanded ed (London [etc: Verso, 2002), 174.
2 Antonio Gramsci, Selections from Prison Notebooks, ed. and trans. Q.
Hoare & G. Nowell-Smith (London: Lawrence and Wishart, 1971), 182.
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توسعهی سرمایهداری در کشورهای «مرکز» ـ در این مورد مشخص در چین ـ و
سازوکارها و روابط قدرت در اقتصاد سرمایهداری جهانی گره خورده است.
به بیانی دقیقتر ،نخستین هدف این رساله این است که مداخله و نفوذ
روزافزون پکن در تهران را با دگردیسیهای بنیادین سرمایهداری در چین گره بزند؛
دگرشهایی که از دوران سیاست گشایش در سال  1978و محرکهای اقتصادی در
پسِ سوگیریِ جهانی چین ،بهویژه در نسبت با «راهبرد رفتن به جهان» 1در سال
 2000و سپس عملیاتیسازی ابرپروژهی فرامنطقهای و فراقارهای «راه ابریشم نوین»
در سال  ،2013قوام گرفتند .دوم ،ضروریست این مسئله را در نگر آوریم که گرایش
پیوستهی خودگستری و سوگیریِ جهانی سرمایهداری برخاسته از الزامات گسترش
تولید سرمایهداری برای تولید ارزش اضافی و انباشت بیپایان سرمایه است 2.این
گرایش همزمان روابطی سلسلهمراتبی ،ناهمسان و منازعهآمیز ،و نیز سلطهجویانه و
وابستهسازی در زمان و مکان را میان دولتهای سرمایهداری ایجاد و بازتولید میکند.
با حرکت از این نظرگاه ،سوگیریِ نظری و تحلیلی خود را بر روی پیآمدهای اقتصادی
و سیاسی سرمایهگذاری چین در ایران بر موازنهی قدرتشان در اقتصاد سرمایهداری
جهانی معطوف میسازیم.
برای دستیابی به این اهداف ،نه تنها روند تاریخیِ عمق و دامنهی نفوذ این
قدرت نوین در اقتصاد ایران را واکاوی و بر برخی لحظههای مهم تاریخی درنگ
میکنیم ،که این روند را همهنگام با برنشاندن آن بر بستر فراگیر و دیالکتیکیِ راهبرد
ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی چین در قبال ایران کالبدشکافی میکنیم.

’1 ‘Going Global Strategy
 2مارکس ،کارل .)1395( .سرمایه  :نقد اقتصاد سیاسی (مجلد سوم) ،ترجمه حسن مرتضوی .تهران :نشر الهیتا؛
لنین .والدیمیر ایلیچ .)1917( .امپریالیسم بهمثابهی باالترین مرحلهی سرمایهداری .ترجمهی محمد
پورهرمزگان؛ میکسینزوود ،الن .)1388( .امپراتوری سرمایه .ترجمهی حسن مرتضوی .تهران :نشر نیکا؛
István Mészáros Beyond Capital: Towards a Theory of Transition
;)(London: The Merlin Press, 1995
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 .3اهمیت و مدافعه
برخالف رویکرد و آموزههای لیبرالی و (نو)واقعگرایی که دولت را شاکلهی اصلی
تجزیهوتحلیل خود در سپهر روابط بینالمللی در نظر میگیرند ،این پژوهش قصد دارد
شالودههای نظری و تحلیلی نوینی را بنیان نهد که بر اساس آن مؤلفهها و سازوکارهای
دخیل در مسئلهی مذکور را موشکافی کند .دستکم برپایهی دانستههای کنونیام ،این
اولین پژوهش جامع و نظاممندی است که از منظر مارکسیِ نقد اقتصاد سیاسی،
در این پرسمان غور کرده و یافتههای آنرا به نگارش در آورده است .این رساله یک
رهیافت نظری انتقادی برای توضیح و درک ظهور چین در عصر جهانیشدن سرمایه
و راهبرد اقتصاد ژئوپلیتیکی آن ارائه میکند ،بهگونهای که بر روندهای کالن و تناقضات
درونماندگار شیوهی تولید سرمایهداری بهویژه پویایی و نیروهای پسِ پشت تناقضات
نمودیافته و/یا مستورِ جهانیشدن سرمایه بهسان متأخرترین دوران نظام سرمایهداری،
تکیه دارد .چنانکه مارکس میگوید« :در سرمایهداری همه چیز متناقض به نظر
میرسد و درحقیقت چنین [هم] هست» و این «ویژگیهای متضادِ به لحاظ اجتماعی
تعیینشدهی عناصر آن است» که «مشخصهی غالب شیوهی تولید سرمایهداری»
است 1.هنگامی که از تضاد و تناقض صحبت میکنیم ،مرادمان «تکامل ناسازگار
عناصر مختلف در یک رابطهی یکسان است ،یعنی [تضاد] میان عناصری که به یکدیگر
نیز وابستهاند 2».در خصوص گرایشهای متناقض جهانیشدن ،ما با همزمانی دو
روند تضادمند و همپیوند روبهرو هستیم؛ گرایشهای دیالکتیکی و ارگانیک که در آن
واحد در یک رابطهی معین ،هم در تضاد و تناقض با هم قرار دارند و هم الزمهی
استمرار حیات یکدیگرند و به تبعآن یکدیگر را بازتولید و حفظ میکنند .نظر بهاینکه
گرایش درونی تولید سرمایهداری شرایطی را میآفریند که در آن اقتصاد سرمایهداری

 1مارکس ،کارل ( .)[1857] 1377گروندریسه :مبانی نقد اقتصاد سیاسی .ترجمهی باقر پرهام و احمد تدین.
تهران :نشر آگاه.
2 Bertell Ollman. Dance of the Dialectic: Steps in Marx’s Method (Urbana
and Chicago: University of Illinois Press, 2003),
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جهانی بیش از پیش همپیوسته و درهمفشرده شده است ،این امر با تخصصیشدن
اقتصاد جهانی در قالب اقتصادهای ملی متنوع و متمایز (که با منطق مزیت نسبی
شناخته و توجیه میشود) ،و همهنگام با چندپارگی سرزمینیِ فضا و حاکمیت سیاسی
دولتهای ملی نیز همپا بوده است1.
از آنجا که از حیث تاریخی صدور سرمایه از اقتصادهای پیشرفته و صنعتی
تأثیرات مهمی بر رشد و توسعهی سرمایهداری در کشورهای کمتر رشدیافته و
درحالرشد که سرمایه به آنها صادر میشود ،داشته است 2،الزم است به کنکاش در
این موضوع بپردازیم که چگونه و به میانجی چه عامل و سازوکارهایی صدور سرمایهی
چین به ایران بر موقعیت این دو کشور در تقسیم کار بینالمللی اثرگذار است؛
سازوکارهایی که به گفتهی استفان مزاروش «تابع قانون مطلق توسعهی ناموزون
است 3».بر این اساس پابهپای تشدید ادغام اقتصاد جهانی ،اقتصادهای ملی بهطور
نامتوازن توسعه مییابند .نکتهی فراخور تأمل و اندیشهورزی این است که باید همزمانی
و هم نشینی فرایندی را دریابیم که رشدیافتگی تاریخی در یک قطب (مرکز/شمال
جهانی) مصادف است با رشدنایافتگی و یا رشد آهستهتر و ناهمسنگ در قطب مقابل
(پیرامون/جنوب جهانی) .این ناموزونی در یک فرایند همزمانی و همراستا هستی
میپذیرند و فرگشت مییابند .آنطور که میکسینزوود میگوید« :بدون لحاظکردن
توسعهی ناموزون و رقابت میان اقتصادهای ملی و بدون اذعان به تنش دائمی  ...بین
همکاریهای بینالمللی و پیکار برای کسب سلطه میان سرمایهداریهای ملی»4،
پیبردن به منافع سیاسی و اقتصادی کشور صادرکنندهی سرمایه ناممکن است .درست
اینجاست که ما باید ،در همسویی با لی و دیگران ،این مطلب را نیز بهخوبی دریابیم
1 Ellen Meiksins Wood. “Global capital, national state”, in Historical
Materialism and Globalization, edited by Rupert, Mark., and Hazel Smith
(Abingdon, Oxon: Routledge, 2016), 31.
 2لنین .والدیمیر ایلیچ .)1917( .امپریالیسم بهمثابهی باالترین مرحلهی سرمایهداری .ترجمهی محمد پورهرمزگان.
3 Mészáros, Beyond Capital, 933.
4 Wood, “Global capital,” 26.
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که «امروزه در همهجا ممارستهای قلمرومندسازی با پروژهی تولید و بازتولید مناسبات
اجتماعی سرمایهداری (یعنی [روابط] طبقاتی) ،ازجمله ساخت سرمایهداری دولت
بهعنوان یک رابطهی اجتماعی ،گره خورده است 1».پیوند دوسویه میان سپهر اقتصادی
و سیاسی از تعامل دیالکتیکی و پویایی روابط میان عناصر سازندهی آن نشأت میگیرد
که بهموجب آن دگرسانی در سپهر تولید تأثیرات ژرفی بر ساخت دولت و پویش نظم
جهانی میگذارد .این بینش نظرورزانهی انتقادی و پویا «ابزارهایی را فراهم میسازد
که به مدد آنها بهواسطهی ابعاد فضایی تکامل سرمایهداری به گونهای کار کنیم که
به فراسوی صرفِ ارتباط جغرافیایی با ابعاد بینالمللیِ اقتصاد سیاسی گام نهد ،در
حالیکه همهنگام فضایی را برای این تصور که دولتها در توسعهی سرمایهداری
ازجمله از طریق ژئوپلیتیک نقش حیاتی دارند ،حفظ میکند 2».رابطهی دیالکتیکی و
درهمبافته میان ابعاد و سازوکارهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکیِ منافع و اهداف چین
در ایران ،مفهوم محوری این تأویل و تحلیل این خواهد بود که من آن را «منطق
اقتصاد ژئوپلیتیکیِ امپراتوری سرمایه» مینامم .در وهلهی نخست اهمّ مفاهیم
محوری را در زیر تعریف و صورتبندی میکنیم تا در ادامه به شرح و بسط زوایای آن
بپردازیم.
 .4تعریف مفاهیم
شیوهی تولید سرمایهداری ارجاعی است به ساخت اجتماعی و فنیِ تولیدِ نیازهای
حیات انسان که شامل نیروهای مولد (نیروی کار ،ابزار تولید ،مواد اولیه و فناوری) و
روابط تولید (سازماندهی کار و روابط طبقاتی) است .اینها ساختارهای اجتماعیای
هستند که تنظیمکنندهی مناسبات بین انسانها در فرایند تولید است .بهاختصار ،شیوهی
1 Seung-Ook Lee, Joel Wainwright, and Jim Glassman, "Geopolitical
Economy and the Production of Territory: The Case of US–China
Geopolitical-economic Competition in Asia." Environment and
Planning. A 50, no. 2 (2018): 416.
2 Jim Glassman, "Geopolitical Economies of Development and
Democratization in East Asia: Themes, Concepts, and
Geographies." Environment and Planning. A 50, no. 2 (2018): 410.
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تولید به این معناست که انسانها در یک جامعهی مشخص و در یک مقطع تاریخی
معین چهچیزی تولید میکنند و چگونه تولید میکنند .در نظام سرمایهداری« ،تولید
ارزش اضافی» [و] تبدیل دوبارهی بخشی از آن به سرمایه یا همان انباشت سرمایه ...
هدف بیواسطه و محرک تعیینکنندهی تولید سرمایهداری است1».
جهانیشدن به سرشتنشانها و خصیصههای اصلی نظام سرمایهداری در
دوران کنونی اشاره دارد که در آن اقتصادهای ملی بهنحو بیسابقهای در قالب
جهانیشدن تولید ،جهانیشدن سرمایه ،حرکتهای آزاد و سریع سرمایه و
غارتگرانهترین سوداگری مالی در سراسر جهان درهم ادغام شدهاند 2.یعنی اقتصاد
جهانی بیشازپیش در همتنیدگی و همپیوستگی بهسر میبرد.
توسعهی ناموزون در عصر جهانیشدن به همزمانیِ دو گرایش تضادمند
و همپیوند اشاره دارد .به این معنا که تضادهای درونمانی گرایش به جهانگستری
سرمایهداریْ هم وابستگی متقابل اقتصاد جهانی را تشدید و تقویت میکند و همزمان،
ساخت دولتـملتها را با تخصصیسازی و تمایز اقتصادهای ملی حفظ و تکثیر میکند.
برآیند این تحول این است که کشورهای پیرامونی (کمتر رشدیافته و یا درحالرشد) به
تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد اولیه به کشورهای مرکز (پیشرفته و صنعتی) تبدیل
میشوند و در مقابل ،کشورهای پیشرفتهی سرمایهداری به منبع تولید کاالهای تولیدی
و سرمایهایِ بهمراتب با ارزش باالتر و نیز صادرکنندگان پرقدرت سرمایه تبدیل
میشوند .این پیکرهبندی به مدد سازوکارهای اقتصادی ،سیاسی و نظامی همواره حفظ
و تحکیم میشود .از اینرو ،گرایش به تمرکز و انباشت قدرت ،سرمایه و ثروت در یک
قطب (مرکز) بهطور همزمان ملزومات و سازوکارهای عقبماندگی ،ناتوانسازی و
تابعبودن قطب مقابل (پیرامون) را فراهم و بازتولید میکند.

 1مارکس ،کارل  (1395).سرمایه :نقد اقتصاد سیاسی (مجلد سوم) ،ترجمهی حسن مرتضوی .تهران :نشر
الهیتا ،ص.293 .
 2میک سینزوود ،امپراتوری سرمایه ،ص.133 .
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منطق اقتصاد ژئوپلیتیکیِ امپراتوری سرمایه مشتمل بر روابط
دیالکتیکی و درهمتنیده بین منطق ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکیِ قدرت است .بدین معنا
که نیروی محرکهی روابط بینالمللی بر بستر فراگیرِ جهانیشدن از پویایی و تضادهای
ذاتی منطق سرمایه ـ الزامات بیشینهسازی سود و انباشت سرمایه و گرایش بیوقفهی
سرمایه به خودگستری و سوگیری جهانی ـ نشأت میگیرد .این الزامات تنش و تعارضی
دیالکتیکی را در بر میگیرند؛ هم وابستگی متقابل و همپیوستگی اقتصاد جهانی را
تشدید و تقویت میکند و همپای آنْ قلمرومندسازی سیاسیِ ساخت دولتـملتها تحت
هدایت دولت سرمایه ،همراستا با منازعه بر سر هژمونی و سلطه بر یکدیگر را تکثیر و
بازتولید میکند.
منطق ژئواکونومیک قدرت دربرگیرندهی بُعد فضایی تکوین سرمایهداری
جهانی است .بدین معنا که نیروی پویای خودگستری سرمایه تمامی کرانههای
جغرافیاییِ مرزهای ملی را در مینوردد و در جستجوی دستیابی به افزایش سود (با
استخراج ارزش اضافی از نیروی کار) در مقیاسهای منطقهای و جهانی وسعت مییابد،
که این نیز بهطور فزایندهای به پیوستگی و وابستگی متقابل اقتصاد جهانی منتج
میشود.
منطق ژئوپلیتیک قدرت ارجاعی است به شرایطی که تقسیم سرزمینیِ
اقتصاد سرمایهداری جهانی همواره «میل به چندپارگی فضا و حاکمیت سیاسی» 1در
مقیاسهای مختلف و پیوستار دارد .بر این اساس ،نظم جهانی معاصر توسط
«دولتهای ملی که سیاستهایی را برای ارتقای رقابت بینالمللیِ اقتصادهای ملیشان
جهت حفظ یا بازگرداندن سودآوری به سرمایهی داخلی و ارتقای تحرک آزاد سرمایه،
اتخاذ و عملیاتی میکنند2».

1 Wood, “Global,” 32.
 2همان ،ص26 .
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 .5پرسشهای پژوهش
پرسش اصلی پژوهش بدین شرح است که :پیآمدهای اقتصادی و سیاسی
سرمایهگذاری چین در ایران کدامها هستند؟
برای پاسخ به پرسش اصلی چند سؤال فرعی را صورتبندی کردهایم تا گامبهگام و
بهطور انضمامی این پژوهش را به سرانجام برسانیم.
 .1سیر توسعهی روابط تجاری چین و ایران در قرن بیستویکم چگونه بوده
است؟
 .2سرمایهگذاریهای خارجی چین در ایران چه اهدافی را دنبال میکند؟
 .3نقش چین در گسترش شبکههای حملونقل ایران چه بوده است و چه
منافعی در آنها دارد؟
 .6بررسی ادبیات
ادبیات مربوط به پیآمدهای نفوذ چین در اقتصاد ایران در دو دههی اخیر عمدتاً آن را
با مسئلهی امنیت انرژی چین در منطقه پیوند میزند؛ امری که باعث تعمیق روابط
اقتصادی میان دو کشور شده است 1.در همین چارچوب تحلیلی ،خان و گوئو استدالل
میکنند که با توجه به اینکه ایران ششمین تأمینکنندهی نفت جهان است ،چین
سرمایهگذاری عظیمی را روانهی پروژههای باالدستی نفت ایران برای تأمین واردات
نفت خود کرده است 2.منتها آنها ،با گرهزدن این نکته به رویکرد ژئوپلیتیکی چین،
 1آدمی و کشاورزمقدم .نقش زئواکونومی انرژی؛ افشین متقی .بازشناسی ابعاد روی آوری چین به خلیج فارس و
سناریوهای امنیتی فراروی ایران .فصلنامهی آفاق امنیت ،دوره  ،6شماره ( 21پاییز  ،)1392ص-151 .
129؛ وجیهه سادات پورنجفی و شهروز شریعتی .ظرفیت استراتژیک ایران در دکترین خیزش صلح آمیز
چین .ژئوپلیتیک سال یازدهم شماره ( 3پاییز  ،)1394صص.139-169 .
2 Khan, Zahid & Changgang GUO. “China’s Energy Driven Initiatives with
Iran: Implications for the United States, Asian Journal of Middle Eastern
and Islamic Studies 11, no. 4 (2017): 15-31.
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استدالل میکنند که «سیاست گشایش چین با روابط ناسیاسی (non-
 )politicizedتکمیل میشود ،که باعث شده پکن و کشورهای خاورمیانه میلیاردها
دالر سرمایهگذاری کنند 1».نکتهی تأملبرانگیز این است که آنها روابط دو کشور را
ناسیاسیشده قلمداد میکنند و نتیجه میگیرند که اتحاد آنها بیشتر بر یک مشارکت
اقتصادی و تجاری تکیه دارد تا یک ائتالف سیاسی2.
برخالف این رویکرد ،هرگونه رابطهی اقتصادی بین دولتهای ملی ناگزیر
دارای اهداف و منافع سیاسی خاصی خواهد بود .مِنباب مثال ،برخی دیگر از
پژوهشگران تبعات سیاسی و اقتصادیِ موج سرمایهگذاری چین در ایران را در ساحت
تنشهای ژئوپلیتیکی میان ایاالت متحدهی آمریکا و ایران بررسی میکنند .با
لحاظکردن رقابت بین قدرتهای بزرگ سرمایهداری ،مالونی معتقد است که برای
چین ،تحریمهای طوالنیمدت آمریکا و بهتبع آن خروج شرکتهای بزرگ نفتی غربی
از ایران ،فرصت اقتصادی و سیاسی مناسبی برای تقویت روابط خود با ایران از طریق
سرمایهگذاری گسترده در صنعت نفت ایجاد کرده است 3.به همین سیاق،
اختیاریامیری و صالحیخنار دامنهدارشدن بیسابقهی روابط تهران و پکن را نیاز و
سازوکاری برای غلبه بر انزوا و تنگناهای متعدد بینالمللی تهران برمیشمارند .آنها
نتیجه میگیرند که «نگاه چین به ایجاد مناسبات و یا حتی ائتالف با ایران ،صرفاً
نگاهی ماتریالیستی و منفعتمحور بود و سطح همکاریهای این کشور با ایران تا آنجا
تداوم مییابد که منافع این کشور در مناسبات با قدرتهای بزرگ دچار تعارض جدی
نگردد 4».اگرچه آنها به یک نکتهی حساس اشاره دارند ،اما منطق تحلیلی آنها در
چارچوب «قواعد بازی» روابط بینالمللی متعارف باقی میماند .به این معنا که عوامل
 1همان ،ص19 .
 2همان ،ص30 .
3 Maloney, Iran's Political, 409.
 4اختیاریامیری ،رضا و صالحیخنار ،محبوبه .پیامدهای سیاسی ـ اقتصادی توسعه روابط ایران و چین در چارچوب
سیاست نگاه به شرق ( 1392ـ  .)1384فصلنامه مطالعات سیاسی ،سال دهم ،شماره ( 40تابستان .)1397
ص.94 .
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اساسی مربوط به منطق و سازوکارهای نظام سرمایهداری جهانی را از نظر دور نگاه
میدارند و آنرا از زمینهی فراگیر تولید سرمایهداری منتزع میکنند .برقرارساختن چنین
پیوندی جهت دریافت و شناخت رقابت میان شرکتها و دولتها برای دسترسی به
منابع طبیعی و انحصار آن که برای فرایند تولید و انباشت سرمایه درون هر اقتصاد ملیِ
معین حیاتی است ،از اهمیت باالیی برخوردار است.
از منظر کموبیش متفاوتی ،گاروِر این مسئله را تا سطح باالتر برمیکشد و
معتقد است که تقویت سازوکارهای بازارِ اقتصاد چین در دههی  1990و گسترش روابط
دوجانبه میان شرکتهای چینی و ایرانی با افزایش همکاریهای اقتصادی پکنـتهران
(منجمله اعطای وام به ایران و سرمایهگذاری در اقتصاد ایران) همراه بود .استدالل وی
این است که مقصود چین از این راهبرد« ،تأمین سرمایهگذاری ایران در ساخت
پاالیشگاههایی با قابلیت غلظت گوگرد باالی نفت ایران» بوده است .نویسنده با
بازنماییِ افزایش روابط تجاری دوجانبه ،نشان میدهد که این تغییر منجر به «صادرات
مقادیر زیادی کاالهای سرمایهای چین به ایران در ازای نفت خام ،مواد معدنی و فلزات
اساسی ایران» شد 1 .به بیانی روشنتر ایران به یک بازار مهم برای صدور سرمایه و
کاالهای تولیدی چین و درعینحال بهعنوان یک منبع مهمِ تأمینکنندهی مواد خام
برای اقتصاد نوظهور چین تبدیل شده است .درخصوص تأثیر روابط تجاری بر موقعیت
آنها در موازنهی قدرت اقتصادی و سیاسی ،برداشت گاروِر این است که این مبادالت
تجاری «برای هر دو طرف بسیار سودمند است 2».این استنباط ریشه در رویکرد
عامیانهی جریان اصلی دارد ،زیرا روابط اقتصادی بین کشورها بهمثابهی روابط بازرگانی
عمومی و بهتبع آن «همکاری برد ـ برد» استنباط و قلمداد میشود .بدون ملحوظ
قراردادن پیآمدهای این مناسبات اقتصادی بر حفظ و تحکیم روند توسعهی ناموزون
سرمایهداری در اقتصاد جهانی ،نمیتوان سازوکارهایی را شناسایی و تحلیل کرد که
ناهمارزی و نامتوازنی در این روابط را ایجاد و تحکیم میکنند.
1 Garver, China and Iran, 245.
 2همان ،ص.246 .
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برخی از محققان با تمرکز بر موقعیت ژئواستراتژیک ایران بهعنوان قطب اصلی
ترانزیتی و تجاری برای استراتژی کالن منطقهای و جهانی چین ،عالقهی چین به
سرمایهگذاری در شبکهی راهسازی ایران را مورد مطالعه قرار دادهاند .آنها بر آناند که
بازتاب واقعی و احتمالی این است که ایران با برخورداری از موقعیت ژئواستراتژیکی ،به
حقلهی واسط میان مناطق نفتخیز خلیج فارس و آسیای مرکزی درآمده است .چین
موقعیت ایران را به مرکز ثقل ژئوپلیتیک تأمین انرژی خود در منطقه مبدل کرده است1.
همچنین این موقعیت ایران (از «جادهی ابریشم باستانی» تا «جادهی ابریشم انرژی»
نوین) ،از حیث انتقال انرژی چین بین اروپا ،آسیای مرکزی ،خاورمیانه و چین ،به یک
فاکتور کلیدی برای چین تبدیل شده است2.
با وجود اینکه این پژوهشگران موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ایران
برای چین را دستنشان میسازند ،این پرسش همچنان بیپاسخ میماند که چگونه
چین از رهگذر سرمایهگذاریهای عظیم در توسعهی زیرساختها در ایران ،اقتصاد
ایران را در اقتصاد نوظهورش ادغام میکند .پیرامون این پرسمان ،کامِل «ابتکار کمربند
و جاده» را جاهطلبی ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی چین در خاورمیانه ،ازجمله ایران،
ارزیابی میکند که در چارچوب آن «پکن مداخالت خود را [در منطقه] افزایش میدهد
تا بر چالشهای داخلی خود غلبه کند و نیز نظم مستقر جهانی را برای تضمین استمرار
صعود و عروج خود بازتعریف و بازآرایی کند 3».نویسنده استدالل میکند که برای
 1فالحی ،احسان و امیدی ،علی .تحلیل مقایسهای ژئوپلیتیک انرژی چین در آسیای مرکزی و خلیج فارس با
نگاهی به جایگاه ایران .فصلنامه مطالعات اقتصادی انرژی ،سال پانزدهم ،شماره ( 61تابستان  ،)1398صص.
.66-29
 2آدمی ،علی و کشاورزمقدم ،الهام .نقش زئواکونومی انرژی در پیوند ایران و چین .فصلنامه تحقیقات سیاسی
بینالمللی .شماره ( 14بهار  ،)1392صص75-104 .؛ سازمند ،بهاره و ارغوانی پیرسالمی ،فریبرز .ایران ،چین
و چالشهای فراروی همکاریهای فراگیر .فصلنامهی سیاست ،دورهی  ،43شماره ( 3پاییز  ،)1392صص.
104-83؛ Mackenzie, Peter. A Closer Look at China-Iran Relations.
Roundtable Report. Revision 1, 2010.
3 Kamel, Maha S. “China's Belt and Road Initiative: Implications for the
Middle East.” Cambridge Review of International Affairs 31, no. 1
(2018): 76–95.
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دستیابی به این هدف ،ایران میتواند نقش مهمی در ابتکار کمربند و جاده ایفا کند.
به همین دلیل است که چین «تجارت و سرمایهگذاری بینامنطقهای میان ایران و برخی
از کشورهای همسایه را مهمیز میزند1».
بر خالف این قرائتها ،اَمینه و گوانگ با کاربست دو مفوهم مورداستفادهی
هاروی« ،منطق سرزمینی قدرت» (ژئوپلیتیک) و «منطق سرمایهداری قدرت»
(ژئواکونومی) ،چشمانداز راهگشاتری برای بررسی و درک این پرسمان گشودهاند .آنها
گسیل سرمایهگذاریهای خارجی چین در کشورهای غنی از ذخایر نفت و گاز را در
ارتباط با گذار داخلی آن به یک جامعهی شهرنشینی ـ صنعتیشده مورد تجزیه و تحلیل
قرار میدهند ،امری که مستلزم افزایش امنیت تأمین انرژی این کشور است .این دیدگاه
بر آن است که سرمایهگذاریهای چین ناشی از «گرایش سرمایه به توسعهی جغرافیایی
است که بهموجب آن سرمایهی داخلی باید از طریق درنوردیدن مرزها در جستجوی
دسترسی به بازارها و منابع باشد 2».با آنکه این بینش ما را تا حدود زیادی به یک
روش نظری و تحلیلی فراخور نزدیک میکند ،اما از توضیح و تبیین تأثیرات سیاسی و
اقتصادی این روند عاجز است .راهبردِ کالن جهانی و منطقهای چین نه صرفاً به روابط
بازرگانی و تجاری به معنای عام قابل فروکاستن است ،و نه محدود به یک پروژهی
ژئواکونومیکیِ تسهیل تحرک بینالمللی سرمایه ،کاالها ،منابع اولیه از طریق ساختن
زیرساختهای فرامنطقهای تحت مفهوم «ترفندهای فضایی» ( 3)spatial fixاست
تا از این رهگذر اضافهانباشت بیشازحد را مهار کند .چنانکه لی و همکاران بهدرستی
متذکر شدهاند« ،پژوهیدن چگونگیِ تاثیر جریانهای سرمایه ،کاالها ،نیروی کار و منابع
بر مناسبات طبقاتی و سیاست هژمون در [درون ساخت اقتصادی و سیاسی] چین و

 1همان ،صص.90-91 .
2 Amineh, Mehdi.P, and Yang Guang. "China’s Geopolitical Economy of
Energy Security: A Theoretical and Conceptual Exploration." African
and Asian Studies 17, no. 1-2 (2018): 9-39.
 3هاروی ،دیوید ( .)1397امپریالیسم جدید ،ترجمهی حسین رحمتی ،انتشارات اختران ،تهران.
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دیگر کشورهای مربوطه بسیار پراهمیت است 1».ازاینرو ،برای پاسخ به پرسش این
رساله ،روش دیالکتیکی و رهیافت مارکسی را برای ارائهی مبانی تحلیلی و نظریِ
درخور و همهسویهتر بهکار میبندیم تا به درک بهتر از فرایندها ،سازوکارها و روابط
پکن و تهران برسیم.
 .7روش پژوهش :تحلیل دیالکتیکی
برای دوریگزینی از برداشت و روش ایستای جریان اصلی که در آن «چیزها» و
«روابط» متمایز از یکدیگر تلقی میشوند ،روش دیالکتیکی را به کار میبندیم 2.با الهام
از مارکس ،آنطور که اولمان تعریف میکند ،روش دیالکتیکی «تفکر ما در مورد واقعیت
را با جایگزینی مفهوم عقلسلیمِ "چیز" (بهعنوان چیزی که دارای تاریخی است و
پیوندهای خارجی با چیزهای دیگر دارد) با مفاهیم "فرایند" (که حاوی تاریخچه و
آیندهی احتمالیاش است) و "رابطه" (که بهعنوان بخشی از آنچه پیوندهای آن با
3
سایر روابط را شکل میدهد را شامل میشود) بازساختاربندی میکند».
نظر بهاینکه اغلب رابطهها و فرایندهای درونی در دنیای واقعی نامشهودند و
کاوش و سنجشپذیری عناصر خاصی از تمامیت پدیدهها امکانپذیر نیست،
معرفتشناسی دیالکتیکی با کاربستِ فرایند انتزاع به حل این مشکل برمیآید .این
«روشی است تکگزینی ،یا تمرکزکردن بر ،و ایجاد مرزی موقت پیرامون بخش(هایی)
از فرایندها و رابطهها که در کانون توجه [پژوهش] قرار گرفته است 4».این روش به
ما امکان میدهد تا «ویژگیهای یک شیء را که تابهحال قابل مشاهده نبودهاند در
1 Seung-Ook Lee, Joel Wainwright, and Jim Glassman. “Geopolitical
Economy and the Production of Territory: The Case of US–China
Geopolitical-Economic Competition in Asia.” Environment and
planning. A 50, no. 2 (2018): 416–436.
2 Bertell Ollman, “The Eight Steps in Marx’s Dialectical Method”, in The
Oxford Handbook of Karl Marx eds., Matt Vidal, Tony Smith, Tomás
Rotta, and Paul Prew (Oxford: Oxford University Press, 2019), 98.
3 Ollman, Dance of, 3.
4 Ollman, “The Eight,” 3.
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معرض دید [و سنجش] قرار دهیم 1».کارمایهی این انتزاعها تفکیک (موقت) متغیرها
و روابط دوسویهی آنها جهت بررسی و سنجشپذیریِ تجربی است .برای این منظور
از این انتزاع سهگانه استفاده میکنیم( :الف) انتزاع سطح تعمیم( ،ب) انتزاع امتداد و
(پ) انتزاع مزیت زاویهدید.
یکم ،یکی از مهمترین فرایندهای انتزاع که مارکس آن را بهکار بسته ،انتزاع
سطح تعمیم است .این روش انتزاع این مجال را به ما میدهد تا آنچه را که مختص
هر دورهی تاریخی و سطح کلیّت است ،تشخیص دهیم زیرا هر دوره و هر سطح معین،
«قانون حرکت خود را دارد» 2.همانگونه که در شکل  1-1نشان دادهایم ،پژوهیدنِ
اقتصاد سیاسی سرمایهداری از عینک انتزاع سطح تعمیم ،در سه سطح بازآرایی و
دستهبندی شدهاند؛ از سطح نسبتاً باالی تجریدی به سطح نسبتاً مشخصتری از
واقعیات اجتماعی ،و یا به بیانی روشنتر ،از باالترین سطح انتزاع تا پایینترین سطح
انضمام آرایش یافتهاند :شیوهی تولید سرمایهداری (سطح سوم) ،متأخرترین دوران
سرمایهداری (سطح دوم) ،و افراد ،نهادها ،دولتها و رویدادهای خاص (سطح اول).
الزم به ذکر است که هر کدام از این سطوح ،انتزاع امتداد و انتزاع مزیت زاویهدیدِ خود
را دارند.
دوم ،انتزاع امتداد بیانگر این است که «چقدر فضا و چه مدت زمان در یک
بازهی زمانی در برخورد با فرایندها و روابط مرتبط با هر مسئلهی معین ،در مرکز توجه
قرار میگیرد 3».سوم ،انتزاع مزیت زاویهدید «چشماندازی را میآفریند که هر
آنچه را که در آن میافتد به رنگی در میآورد ،نظم ،سلسلهمراتب و اولویتها را برقرار
میکند ،ارزشها ،معانی و درجات رابطهها را توزیع میکند و یک انسجام متمایز میان

1 Paul Paolucci, Marx’s Scientific Dialectics a Methodological Treatise for
a New Century (Leiden: Brill, 2007), 127.
2 Ollman, “The Eight,” 3.
همان 3
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بخشها را حمایت میکند 1».به مدد این روش انتزاعکردن ـ تغییر تحلیل از یک رابطه
به رابطهای دیگر ـ قادر خواهیم بود پیوند دوسویهای را میان عناصر و تمامیت برقرار
سازیم .و نیز به ما اجازه میدهد تلفیقی از متغیرهای علت ـ معلولی را با روابط چندگانه
لحاظ کنیم .بنابراین ،این متغیرها را در چارچوب «تحلیل ساختاری» قرار میدهیم .با
تطبیق این روش ،متغیرها براساس عملیاتیسازی فرضیهها صورتبندی میشوند
(بنگرید به الگوی تجربی از انتزاع مزیت زاویهدیدِ تحلیل ساختاری در شکل  .)2-1در
این چارچوب تحلیلی« ،متغیرها ایزوله میشوند و کنش آنها بر یکدیگر از طریق
شبیهسازیِ الگوی آزمایشی بررسی میشود [و] خوشههای متغیرها بهعنوان الگوهای
توضیحی عمل میکنند ،و همینکه دادهها جمعآوری شدند و مزیت زاویهدید تغییر
کرد[ ،متغیرها نیز] بهطور مداوم اصالح میشوند 2».این روش را در ادامه و گامبهگام
بهکار میبندیم.

1 Ollman, Dance of, 100.
2 Paolucci, Marx’s Scientific, 127.
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گردآوری دادهها
برای پاسخ به پرسش پژوهش ،شواهد متعددی برای رونمایی پیآمدهای سیاسی و
اقتصادی جریان سرمایهگذاری چین در ایران جمعآوری شده است .بنابراین ،از طیف
گستردهای از منابع دستاول و (به میزان کمتری) دستدوم استفاده کردهایم .برای
منابع دستاول ،از منابع دادههای طبقهبندی شده ،اعم از بولتن آماری سرمایهگذاری
مستقیم خارجی چین (منتشر شده توسط وزارت بازرگانی چین) 1،ردیابی سرمایهگذاری
جهانی چین (توسط مؤسسهی کارفرمایی آمریکا) 2،مجموعه دادههای کنفرانس تجارت
و توسعهی سازمان ملل متحد 3،بانک مرکزی ایران 4،صندوق بینالمللی پول5،
رصدخانهی پیچیدگیهای اقتصادی 6،پایگاه دادههای تجارت بینالمللی سازمان ملل
1 Statistical Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Investment
(Ministry of Commerce). Statistics & Yearbooks,” Purple Culture,
2 https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
3 https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx
4 https://tsd.cbi.ir/DisplayEn/Content.aspx
5 https://data.imf.org/regular.aspx?key=61013712
6 https://oec.world/en/profile/country/irn/
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متحد 1،و مجموعه دادههای بانک جهانی بهره میگیریم 2.عالوه بر این ،منابع
اختصاصی در مورد سرمایهگذاری چین در پروژههای ایران را از طیف گستردهای از
مطبوعات رسمی فارسیزبان و (تا حدی) انگلیسیزبان ،همچون روزنامهها و
خبرگزاریهای ایرانی و جهانی گرفتهایم .از آنجاکه هیچگونه اطالعات و دادههای
طبقهبندیشده و جمعآوریشدهای در مورد ارزش و تعداد پروژههایی که چین در آنها
سرمایهگذاری کرده است وجود ندارد ،من از چند منبع دستدوم محدود به انگلیسی و
فارسی استفاده کردهام.
 .8طرح کلی فصلها
پس از این فصل (طرح پژوهش) ،این رساله چهار فصل دیگر را در بر میگیرد .فصل
دوم به تدوین مبانی نظری و توضیح جوانب مفاهیم اصلی پژوهش اختصاص یافته
است .متعاقباً ،فصل سوم اولین پرسش فرعی را کاوش میکند که بر سیر توسعهی
تاریخی روابط تجاری چین و ایران در قرن بیستویکم متمرکز است و این روند را از
خالل بسترهای ظهور چین بهعنوان یک قدرت اقتصادی تجزیهوتحلیل میکند .این
فصل مشخصاً پیشنهادههای کلیدی برآمدن چین و طرح کلی دگرگونی تاریخی
حضورش در ایران ،تجارت دوجانبه و ترکیببندی آن و نیز جایگاه نفت خام ایران در
تأمین امنیت انرژی چین را در بر میگیرد .سپس فصل چهارم به پرسش فرعی دوم
که به اهداف سرمایهگذاریهای خارجی چین در ایران میپردازد ،پاسخ خواهد داد .این
فصل ابتدا عوامل اصلی در پسِ ضرورت طرح و عملیاتیسازی راهبرد رفتن به جهان
و نیز تحوالتی را که صدور سرمایهی چین به صنایع مختلف ایران در دو دههی اول
قرن معاصر از سر گذرانده است ،واکاوی میکند .در ارتباط با طرح و پیادهسازی
ابرپروژهی «ابتکار کمربند و جاده» ،فصل پنجم به پژوهیدنِ منافع و نقشآفرینی چین
در گسترش شبکههای حملونقل ایران میپردازد .در این چارچوب ،اهداف
ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی ابتکار کمربند و جاده و پیوند آن با نیازهای داخلی اقتصادی
1 https://comtrade.un.org/data/
2 https://data.worldbank.org/indicator/bx.klt.dinv.cd.wd?locations=ir

حامد سعیدی  /ترجمهی م .شکیبا

و سیاسیِ چین بررسی میشوند .همچنین اهمیت ایران برای این ابرپروژهی و حجم
سرمایهگذاریهای چین در پروژههای مختلف حملونقل ایران وارسی و ارائه خواهد
شد .سرانجام این رساله را با یک نتیجهگیری جامع و مفصل به پایان میرسانیم.
هدف از آن جمعبندی یافتههای پژوهش ،ارزیابی فرضیههای صورتبندیشده و بهتبع
آن پاالیش دیدگاه نظری و تحلیلی است که در این پژوهش بهکار بسته شده است.
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فصل دوم
مبانی نظری و تشریح مفاهیم
مقدمه
با آغازیدن از روش تحلیل دیالکتیکی و به واسطهی بیختن از الَکِ انتزاع سطح تعمیم
(در سطح سوم) ،در باالترین سطح انتزاع ،سرمایهداری باید در هیأت یک کلیّت ،یعنی
همپیوندی و پیوستاری عناصر درونی در یک تمامیت درهمرفته و ارگانیک ،که در آن
پویایی و منطق شیوهی تولید سرمایهداری ستون فقرات آن را پیکرهبندی میکند،
تجزیهوتحلیل شود .همانسان که کارل مارکس تصریح کرده است« :کلیّت این
مناسبات تولیدی ساختار اقتصادی جامعه را پیریزی میکند ،شالودههای راستین که
روی آن ،روبنای حقوقی و سیاسی بر میخیزد و همخوان با آنْ اشکال مشخصی از
آگاهی اجتماعی نیز پدید میآیند 1».این البته بدین معنا نیست که رابطهی بین
شالودهها و روساخت سیاسی و حقوقی یکسویهاند .یا به بیانی دقیقتر گویا مؤلفهی
دوم بهطور کامل و منفعالنه توسط اولی تعیین میشود و مناسبات اجتماعی و تولیدی
سرمایهداری بهمثابهی یک کل به ویژگیهای طبیعیِ تعامل عناصر منفک
فروکاستپذیر باشند .در عوض ،رابطهای دیالکتیکی و دوسویه میان عاملهای سازنده،
سرمایهداری را بهمثابهی یک تمامیت ارگانیک صورت میبخشد و آنرا تقویت و
تحکیم میکند .در انتزاعیترین و بنیادیترین سطح تحلیل ،روابط دیالکتیکی بین آن
اجزای درهمتنیده و متمایز تابع و متأثر از منطق سرمایه است.
بنابراین برای اینکه نیروهای دخیل و سازوکارهای محرک ظهور چین و
مداخلهی فزایندهی آن در اقتصاد ایران و البته پیآمدهای بالفعل و بالقوهی روابط
قدرت میان دو کشور را بهتر دریابیم و تبیین کنیم ،در ادامه شالودهها و جوانب مفهوم
«منطق اقتصاد ژئوپلیتیکیِ امپراتوری سرمایه» را گام به گام پیکرهبندی خواهیم کرد.
1 Marx, Karl. A Contribution to the Critique of Political Economy. Progress
Publishers, Moscow, 1977, with some notes by R. Rojas (1859).
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این مفهوم محوری را به سه زیرمفهوم کرانمند و مشخصتر تجزیه میکنیم تا ابعاد
و ژرفای ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی سرمایهداری را ریشهیابی و شناسایی کنیم که
 (ب) منطق امپراتوری سرمایه و (پ) منطق، (الف) منطق اقتصاد ژئوپلیتیکی:عبارتند از
.فضایی و سرزمینیِ سرمایه و دولت ـ ملت
 منطق اقتصاد ژئوپلیتیکی.1
اصطالح اقتصاد ژئوپلیتیکی بیانی اختصاری از مفهوم اقتصاد سیاسی جغرافیایی
 اهمیت طرح این1.است که توجه را به ابعاد فضایی اقتصاد سیاسی معطوف میسازد
ِمسئله ناظر بر درک جوانب جغرافیایی و فضاییِ انکشاف و تکوین تاریخی
) برای جلبتوجه دیدگاهها در مقیاس جهانیGeo( » دِسای از «ژئو.سرمایهداری است
به منظور تحلیل اقتصاد سیاسی جهانیِ توسعهی سرمایهداری استفاده میکند؛ سازوکار
2.و نظامی جهانی که در آن دولت نقش کلیدی در مدیریت مالی جهانی ایفا میکند
 رویکرد انتقادی جنبهی جغرافیایی را با مقوالت ژئوپلیتیک و ژئواکونومی،بهطور کلی
 اسپارک ژئواکونومی را در پسزمینهی فراگیرتری از، مِنباب نمونه3.گره میزند
1 Deborah Cowen, and Stuart Elden, “Geo-political economy: An open
access virtual theme issue,” Society & Space, 2013.
2 Radhika Desai, Geopolitical Economy: After US Hegemony, Globalization
and Empire (Routledge: Pluto Press, 2014).
3 Deborah Cowen, and Neil Smith, "After Geopolitics from the Geopolitical
Social to Geoeconomics." Antipode 41, no. 1 (2009): 22-48.; Sparke, M.
(1998). Matthew Sparke, "From Geopolitics to Geoeconomics:
Transnational State Effects in the Borderlands." Geopolitics 3, no. 2
(1998): 62-98; Matthew Sparke, "Geopolitical Fears, Geoeconomic
Hopes, and the Responsibilities of Geography." Annals of the Association
of American Geographers 97, no. 2 (2007): 338-49; John Agnew,
Stuart Corbridge, “The new geopolitics: The dynamics of geopolitical
disorder,” in A World in Crisis?: Geographical Perspectives, second
edition, eds. R J. Johnston and P. J. Taylor (Oxford: Blackwell, 1989),
266–288; Jamey Essex, Development, Security, and Aid: Geopolitics
and Geoeconomics at the U. S. Agency for International Development
(Athens: University of Georgia Press, 2013).
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«بازساختاربندی ژئوپلیتیکی بر متنِ وابستگی متقابل اقتصادی» قرار میدهد 1،امریکه
تأثیر ژرفی بر سیاست قلمرومندی دولت ـ ملت دارد .همزمان بر قلمروزدایی و
بازقلمرومندسازی فضای اقتصادی جهانی نیز تأثیر میگذارد .تیلور با الهام از نظریهی
سیستم جهانی امانوئل والرشتاین ،نگرش دولتمحور را به نقد میکشد و در مقابل،
مسئله را به این صورت طرح میکند که رویکرد ماتریالیستی نسبت به اقتصاد سیاسی
جهانی با «واقعیت»« ،مقیاس جهانی» و «نیروی محرکهی بنیادین سرمایهداری»
همسان است 2.برهانش این است که این چارچوب نظرورزانه «ما را از [نهاد] دولت
بهمثابهی آغازگاه [فرایند تحلیل و تبیین] دور میسازد و به سمت پویایی بنیادینِ اقتصاد
سیاسیِ انباشت سرمایه هدایت میکند 3».جیووانی آریگی در امتداد همین نظرگاه ،بر
مفهوم «منطق سرمایهداری قدرت» پرتو میافکند تا توسعهی اقتصاد جهانی را از حیث
«تضاد بین انباشت "بیپایان" سرمایه و سازماندهی نسبتاً پایدار فضای سیاسی واکاوی
کند 4».از نظر آریگی ،منطق سرزمینی قدرت حاوی تعقیب توسعهی سرزمینی
بهعنوان هدفی در خود ،و منطق سرمایهداری قدرت دربرگیرندهی فرماندهی
اقتصادی بر منابع کمیاب و تصاحب سرزمینی بهمثابهی هدفی برای انباشت سرمایه
است .او بر آن است که این ناسازه به طور پیوسته از طریق یک قدرت هژمون جهانی
رفع میشود 5.دیوید هاروی نیز نگرش و برداشتی همسان دارد و استدالل میکند که
منظورش از منطق سرزمینی «آن دسته از راهبردهای سیاسی ،دیپلماتیک ،اقتصادی و
نظامی است که دستگاه دولتی در راستای منافع خود به کار میگیرد ».و نیز منطق
سرمایهداری قدرت «میکوشد راهی بیابد تا قدرت پولی از آن طریق در تالش برای
1 Sparke, “From geopolitics,” 66.
2 Peter Taylor J. "A Materialist Framework for Political
Geography." Transactions - Institute of British Geographers (1965) 7,
no. 1 (1982): 26.
همان ،ص3 20 .
4 Giovanni Arrighi, The Long Twentieth Century Money, Power, and the
Origins of Our times. New Updated Ed.]. ed. (London: Verso, 2010), 33.
همان5 .
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دستیابی به انباشت بیپایان در سرتاسر فضا ،با بهکارگیری فضا و در فراسوی مرزها
به جریان در آید 1».هاروی معتقد است که با اینکه رابطهی بین منطقهای قدرتْ
متمایز و همزمان بهشدت درهم تنیدهاند ،اما کمابیش مسئلهدار ،متفاوت و اغلب
درتضادند .او مدعی است که «هر [قدرت] هژمون ،برای حفظ موقعیت خود در خصوص
انباشت بیپایان سرمایه ،باید بیوقفه در پی گسترش ،بسط و تشدید قدرت خود
باشد 2».با اینحال هنوز واضح و قابل فهم نیست که چه تمایزات و تضادهایی از
درونی روابط دوسویه میان این منطقها سر بر میآورند که هاروی آن را اینچنین
صورتبندی میکند ،بهطوریکه دریافت این همپیوندیِ دیالکتیکی و تناقضات را در
ابهام باقی میگذارد.
بر این اساس ،جِسوپ این بینش را همچون یک تقابل کاذب «بین دولت
بهمثابهی "مخزن قدرت" که منحصراً درون مرزهای سرزمینی معین و اقتصاد بهعنوان
یک سازوکار مبادلهی بدونمرز و بدون لنگرانداختن سرزمینیِ مهم» عملمیکند،
ارزیابی میکند و به نقد میکشد 3.اینجا فرض بر این است که پویش و محرکهای
اصلیِ تحرک بیوقفهی سرمایه در سرتاسر جهانْ دستیابی به ارزش اضافی و
بیشینهسازی انباشت سرمایه است .البته نباید چنین استنباط کرد که این منطقهای
قدرت هیچ تبار سرزمینی و «ملی» ندارند ،یا بهعبارتی ناسرزمینی ()nonterritorial
هستند .در مقابل ،بهرغم ژرفایش روند جهانیشدن« ،سرمایهی جهانی نه توسط یک
دولت جهانی ،که توسط یک نظام جهانیِ متشکل از چندها دولتِ دارای قلمرو ارضی

 1هاروی ،دیوید .معمای سرمایه و بحرانهای سرمایهداری .ترجمهی مجید امینی .تهران :نشر کالغ .صص-3112 .
.311
2 David Harvey, The New Imperialism (Oxford & New York: Oxford
University Press, 2003), 30-33.
3 Bob Jessop, State Power (Cambridge and Malden MA: Polity Press, 2008),
189
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خدمتگذاری میشود 1».همهنگام ،استدالل بنیادیتر این است که «منطقهای
سرزمینی ،چه ثبات و چه سیالیت قلمرویی ،محصول فرایندهای ژئوپلیتیکی و
ژئواکونومیکی هستند که از مبارزات اجتماعیِ طبقاتیمحور نشأت میگیرد2».
بدینترتیب این استنباط ،ما را به تعریف دو بعد دیگر از تحلیل نظریمان میرساند:
(الف) منطق امپراتوری سرمایه و (ب) منطق فضایی و سرزمینیِ سرمایه و دولت ـ
ملت.
 .2منطق امپراتوری سرمایه
از منظر مارکسی ،به میانجیِ عینک سومین سطح از انتزاع سطوح تعمیم ،گرایش پویا
و ذاتی خودگستریِ سرمایه ،از تمامی کرانههای جغرافیاییِ مرزهای ملی سرریز میکند
و خود را در مقیاسهای منطقهای و جهانی میگستراند .بهسان عزیمتگاهی برای این
فرایند ،رانش سرمایه به گسترش نامحدود از دورنمای جهانی برای «بسط و تشدید
سازمان تولید سرمایهداری و گسترش عظیم قدرتهای مولد اجتماعی» ناشی میشود3.
این میل و آهنگ خودگسترساز در بطن انگیزه و هدف بیواسطهی تولید سرمایهداری
نهفته است که عبارت است از (باز)تولید ارزش اضافی و بیشینهسازی انباشت سرمایه.
آبشخور این گرایش و رانش ،نیروهای الزامآور ،پویا ،تناقضات درونی و ضرورتهای
شیوهی تولید سرمایهداری هستند که جملگی ،سرمایه را برای استخراج ارزش اضافی
از نیروی کار و تصاحب آن ،تسخیر بازار جهانی و بازتولید مناسبات اجتماعی
سرمایهداری ،به فراسوی مرزهای ملی بهحرکت در میآورد .چنانکه مارکس در مجلد
سوم سرمایه ترسیم میکند:

1 Ellen Meiksins Wood, “Logics of Power: A Conversation with David
Harvey.” Historical materialism: research in critical Marxist theory 14,
no. 4 (2006): 12.
2 Lee, Wainwright, and Glassman. “Geopolitical,” 421.
3 Rupert, “Marxism,” 160.
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در حقیقت« ،قدرت مصرف [اکثریت گستردهی جامعه] با رانش انباشت یعنی
رانش به سوی گسترش سرمایه و تولید ارزش اضافی در مقیاسی بزرگتر،
محدود میشود… این قانون حاکم بر تولید سرمایهداری است که از
دگرگونی مداوم در خودِ روشهای تولید ،ارزشکاهی سرمایهی موجود که
همواره مالزم با این دگرگونیهاست ،مبارزهی رقابت عمومی و نیاز به بهبود
تولید و گسترش مقیاس آن ،صرفا همچون وسیلهای برای خویشتنپایی ،و
ترس از افالس ناشی میشود .بنابراین ،بازار باید پیوسته گسترش یابد،
درنتیجه ،روابط و شرایط حاکم بر آن بیشازپیش ،شکل قانون طبیعی
مستقل از تولیدکنندگان را به خود میگیرد و هرچهبیشتر مهارناپذیر
میشود .تضاد درونی با گسترش قلمرو بیرونی تولید راهحلی میجوید1.
همانگونه که استیوان مزاروش در فراسوی سرمایه تصریح میکند ،درونیترین
نیروی محرکهی نظام سرمایهداری گرایش گسترشمحور و انباشتمحور است2.
از حیث هستیشناختی ،این امر ناشی از این واقعیت است که سرمایه یک نهاد صرف ًا
مادی نیست بلکه در تحلیل نهایی یک شیوهی مناسبات اجتماعیِ مهارناپذیر است.
تضاد و تناقضات ساختاری نظام سرمایهداری ـ که عمدتاً در تضاد تولید و کنترل آن،
تضاد تولید و مصرف ،و تضاد تولید و گردش نمود پیدا میکند ـ مستلزم خودساختی
( )self-constitutionبهمثابهی یک نظام جهانی است 3.تضادهای ساختاری
سرمایه در سطح ملی باید به جاهای دیگر [و به فراسوی مرزهای ملی] نقلمکان کند
تا بر نقایص و تضادهای ژرف ساختاری غلبه کند .معنای این فراز این است که سرمایه
باید قادر باشد «نیاز به گردش بهعنوان یک بنگاه اقتصادی جهانی را خارج از

 1مارکس ،کارل .سرمایه :نقد اقتصاد سیاسی (مجلد سوم) ،ترجمه حسن مرتضوی (تهران :نشر الهیتا،)1395 ،
ص.294 .
2 Mészáros, Beyond, 44.
 3همان
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ساختارهای ازهمگسیختهی درونی نظام سرمایه ،یا بهعبارت دیگر ،دستیابی به نوعی
وحدت بین تولید و گردش ،پدید آورد1».
روندها و سیر تحول تاریخی صدور سرمایه نتیجهی بالواسطهی این
گرایش درونمان تولید سرمایهداری است .عالوه بر خصلتویژهها و گرایشهای
یادشده ،وقتی حجم عظیمی از سرمایه در یک کشور سرمایهداری به نسبت باالیی
متراکم میشود ،بیانگر این است که این کشور در مقایسه با کشورهای کمتر توسعهیافته
دارای موقعیت انحصاری است .در چنین شرایطی صدور سرمایه به یک ضرورت الزامآور
تبدیل میشود .چنانکه لنین در امپریالیسم بهمثابهی باالترین مرحلهی
سرمایهداری تشریح کرده« ،آنچه ضرورت صدور سرمایه را بهوجود میآورد این
است که سرمایهداری در معدودی از کشورها "بیش از حد نضجگرفته" و عرصهی
بهکار انداختن سرمایهی "سودآور"  ...تنگ شده است» 2و این نیاز را در بازارهای
جهانی جستجو میکند .این امر تأثیر چشمگیری در تکامل سرمایهداری در کشورهایی
که صدور سرمایه به آنها صورت میگیرد میگذارد و بسیار بر سرعت این تکامل
میافزاید .این نیز «موجبات بسط دامنهی تکامل روزافزون سرمایهداری را در تمام
جهان فراهم ساخته و بر عمق این تکامل میافزاید 3».قدرتی که این سرمایهی مالی
به کشورهای پیشرفته میدهد شرایطی را آفریند که تحت آن «کشورهای صادرکنندهی
سرمایه ،جهان را ،به معنای مجازی کلمه ،بین خود تقسیم کردند ،ولی سرمایهی مالی
به معنای حقیقی کلمه جهان را تقسیم نموده است4».
در دومین سطح از انتزاع سطوح تعمیم ،که به متأخرترین دوران سرمایهداری
اشاره دارد ،این رانش و گرایش ذاتی سرمایه همپیوندی و وابستگی متقابل اقتصاد
 1همان ،ص.48 .
 2لنین ،والدیمیر .امپریالیسم بهمثابهی باالترین مرحلهی سرمایهداری .ترجمهی محمد پورهرمزان ،ص.72 .
 3همان ،ص.75 .
 4همان ،ص.77 .
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سرمایهداری جهانی را تسریع بخشیده است .دگرشی که فرایند جهانیشدن نام
گرفته است ،همزاد است با ادغام و گشودن اقتصادهای تابع و آسیبپذیر در مقابل
ضرورتهای اقتصادی امپراتوری سرمایه .اما نکته این است که نباید جهانیشدن را با
تجارت آزاد و روابط تجاری دوجانبه همارز و همسان دانست .در عوض« ،جهانیشدن
همانا کنترل دقیق شرایط تجاری به نفع اقتصاد امپراتوری است 1».سلطهی یک کشور
صادرکنندهی سرمایه اهرم قدرت مالی خود را بهکار میگیرد تا کشور تابع و تحتسلطه
را از طریق بازتولید و تحکیم سازوکارهای رقابت و توسعهی ناموزون سرمایهداری،
وادار بهپذیرش هژمونی و منافع سرمایهی داخلی خود کند .در این فرایند ،دولت ابتکار
عمل را برای تسهیل و تضمین تحرک آزادانهی سرمایهی داخلی خود در سراسر جهان
در جهت دستیابی به سود و تأمین نیازمندیهای توسعهی سرمایهداری ملی خود به
عهده میگیرد.
 .3منطق فضایی و سرزمینیِ سرمایه و دولت ـ ملت
همانگونه که باالتر ذکر شد ،جهانیشدن سرمایه بهسان پدیدهای عالمگیر به این معنا
نیست که سرمایه ناسرزمینی است یا دولتهای دارای قلمرو ارضی و سیاسی و ابعاد
جغرافیایی جهانیشدن ناپدید شدهاند و یا غیرضروری به نظر میرسند .در عوض،
توضیح روابط بین منطق اقتصاد ژئوپلیتیکیِ قدرت و جلوهی فضایی آن مستلزم
تصوری جغرافیایی (مکانی ـ فضایی) است .اگر بینش گرامشی بهعنوان یک نظریهپرداز
فضایی را بهکار ببندیم ،میتوانیم چنین صورتبندی کنیم که بیان فضایی توسعهی
سرمایهداری و «قلمرو [ملی] متأثر از طبقه و مبارزات طبقاتی شکل میگیرد ،که [این
نیز] در فرایندهای دیالکتیکیِ همپیوندِ ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی نمود پیدا میکند2».
لذا ،اینجا با برشمردن دو بعد فضاییِ سرمایهداری جهانی (فضا و مقیاس) به توضیح
این مسئله برمیآییم.

 1میکسینزوود ،الن .)1388( .امپراتوری سرمایه .ترجمهی حسن مرتضوی .تهران :نشر نیکا ،ص.177 .
 2همان ،ص.426 .
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در گام اول ،یک بعد تحلیلی از فضا ( )1تقسیم کار بینالمللی میان
مقیاسهای پیوستار و سلسلهمراتبیِ اقتصادی همچون محلی ،ملی ،منطقهای ،قارهای
و جهانی« )2( ،قلمرومندسازی قدرت سیاسی و اقتصادی ،فرایندهای تشکیل دولت و
دیالکتیکِ تأثیرات داخلی و خارجی بر حیات سیاسی»؛ و نیز (« )3تصورات فضایی و
مقیاسی مختلف و بازنماییهای متفاوت از فضا» است 1.در گام دوم ،مقیاس محصول
پیکار برای کسب قدرت و کنترل در ارتباط با مقیاس سلسلهمراتبی آن ،ازجمله قدرت
اقتصادی و سیاسی و تجلی سرزمینی آنها است .آنچه در تحلیل مقیاس حائز اهمیت
است ،درهمتنیدگی و همپیوندی نسبیِ هژمونی و سلطه بر مقیاسهای گوناگون قدرت
اقتصادی و سیاسی در سطح محلی ،ملی ،منطقهای و جهانی است 2،که در هیئت
توسعهی ناموزون سرمایهداری بروز و ظهور پیدا میکند .تسلط بر مقیاس« ،قدرتی
است که سازمانها را در مقیاسهای فضاییِ مشخص قادر میسازد [قدرت خود را] بر
سازمانهای دیگر ،در مقیاسهای برتر یا پستتر ،اعمال کنند3».
گرایش دائمی چندپارگی سرزمینیِ فضا ناشی از تضاد دیالکتیکی و درونمانی
میان منطق ذاتی خودگستری پیوستهی سرمایه از یکسو ،و پیوند دوسویهی
جهانیشدن سرمایه در سطح بینالمللی با تجزیهیافتگیِ تاریخیِ دولتـملتها ،از دیگر
سو است .این فرایندها بهعنوان وحدت اضداد در یک کلیّت پیچیدهی اجتماعی پدیدار
میشوند و نیز بهرغم تناقضات ساختاریشان ،متضمن یکدیگرند و دائماً یکدیگر را
بازتولید میکنند .در اینخصوص ،این تناقضات به این صورت تبلور مییابند :همپای

1 Bob Jessop, "Gramsci as a Spatial Theorist." Critical Review of
International Social and Political Philosophy 8, no. 4 (2005): 424-425.
 2همان ،ص.426 .
3 Chris Collinge, "Self-Organisation of Society by Scale: A Spatial
Reworking of Regulation Theory." Environment and Planning. D,
Society & Space 17, no. 5 (1999): 568
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تسریع درهمفشردگی و همپیوستگی اقتصاد جهانی« ،اقتصادهای ملی ،دولتهای ملی،
سرمایههای ملیمحور ،و حتی فراملیتیهای ملیمحور» نیز تشدید و بازتولید میشوند1.
نکتهی انکارناپذیر این است که مدیریت و ساماندهی سرمایهداری جهانی
توسط انبوهی از دولتـملتهای دارای قلمرو سیاسی عملیاتی میشود .چنانکه
مزاروش تصریح میکند ،دولت سرمایهداری مدرن بهمثابهی یک الزام مهم برای
مهارناپذیری و تناقضات ساختاری سرمایه ،همچون ساختار فرماندهی سیاسیِ
کلیت سرمایه عمل میکند زیرا نقش دولت برای عملکرد نظام سرمایهداری ،هم
در سطح خُرد و ملی و هم در سطح کالن و جهانی ،اهمیت حیاتی دارد 2.تشکیل دولت
مدرن هم برای تأمین و هم برای حفظ دائمی دستاوردهای مولد نظام سرمایهداری یک
ضرورت مطلق است .بر این اساس« ،دولتِ نظام سرمایه باید با تمام ابزارهایی که در
اختیار دارد از منافع انحصاری سرمایهی ملی خود ـ در صورت نیاز از طریق تحمیل
"دیپلماسی ناو توپدار" ( )gunboat diplomacyـ در مقابل تمامی کشورهای
رقیبِ درگیر در رقابت [جهانی] برای بازارهای مورد نیازِ گسترش سرمایه و انباشت،
دفاع کند3».
به بیانی روشنتر ،حتی اگر تحرکات سریع سرمایه در ورای مرزهای ملی خالق
شرایطی هستند که در آن همهی بازارهای ملی پیوسته و بیشازپیش در هم ادغام
میشوند ،اما در آن واحد ،جهانیشدن با پارهپارهشدن اقتصاد درهمتنیدهی جهانی در
اقتصادهای متمایز و نامتوازن ملی و منقطهای توأم بوده است .در حقیقت« ،این گرایش
با توسعهی ناموزون سرمایهداری تقویت میشود ،که دولتـملت را با متمایزکردن
اقتصادهای ملی حفظ و تکثیر کرده است ،یک اثر تضادمند که بهطور پایا با الزامات

1 Wood, “Global,” 18
2 Mészáros, Beyond, 51.
 3همان ،صص.56-55 .
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رقابت جهانی تشدید میشود ـ الزاماتی که با جهانیشدن کاهش نمییابد ،بلکه شدت
میگیرد1».
بر پایهی رهیافتهای نظری که تاکنون شالودهسازی کردهایم ،اکنون دو
فرضیهی محوری را صورتبندی میکنیم.
 .4فرضیهها
تِز اول ـ اصلیترین پیآمدهای اقتصادی سرمایهگذاریهای چین و ساخت شبکههای
زیرساختی حملونقل در ایران عبارتند از ( )1تشدید روند ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد
چین به میانجیِ پروژههای فرامنطقهای و فراقارهای آن در راستای ( )2تأمین
اساسیترین ملزومات توسعهی اقتصادی چین و در تحلیل نهایی ( )3تقویت و تحکیم
فرایند انباشت سرمایه در داخل چین.
تِز دوم ـ اساسیترین پیآمدهای سیاسیِ این فرایند عبارتند از ( )1حفظ و استمرار
پیکرهبندی توسعهی ناموزون سرمایهداری ایران ( )2به واسطهی حفظ و تبدیلکردن
آن به یک اقتصاد تابع در راستای برآوردن متقضیات رشد و توسعهی اقتصادی در چین.
متعاقباً ،جملگیِ این تحوالتْ ( )3تقویت و تثبیت هژمونی ،توانمندسازی موازنهی
قدرت به نفع چین و تفوق برتریاش بر ایران را در پی خواهد داشت.
 .5عملیاتیسازی فرضیهها
عملیاتیسازی فرضیهها از روش تحلیل دیالکتیکی پیروی میکند .همانگونه که در
شکل  2-1مشاهده میکنید ،در این بخش به میانجی و با تطبیقِ الگوی تجربی از
تحلیل ساختاری دیالکتیکی ،تبیین و تحلیل خود را از مفاهیم نظری و انتزاعی به مدد
متغیرهای انضمامی و سنجشپذیر ارائه و صورتبندی میکنیم و آن را به محک
آزمایش تجربی میگذاریم .بر این اساس در سطح انتزاع مزیت زاویهدید ،از منظر
مفهوم منطق اقتصاد ژئوپلیتیکی و منطق امپراتوری سرمایه ،روند پیوستگی و وابستگیِ
1 Wood, “Logics of,” 29.
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(نسبتاً یکجانبهی) اقتصاد ایران به اقتصاد چین بدین ترتیب منتزع میشوند و
(فرضیهی اول) با این شاخصها اندازهگیری میشود( :الف) سطح روابط تجاری چین
و ایران( ،ب) گسیل جریان سرمایهگذاری چین به ایران و (پ) میزان سرمایهگذاری
چین در گسترش شبکههای زیرساختی حملونقل ایران .اینجا و به طور موقت ،این
شاخصها متغیرهای علّی هستند که پسامد آن ادغام و درهمتنیدگی اقتصاد ایران
در اقتصاد چین است .با گسستن موقت پیوندهای متقابل و دیالکتیکی میان متغیرها در
این مرحله ،میتوانیم به طور دقیقتری اثرگذاریِ متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته
را بررسی و پیمایش کنیم .سرانجام ،پس از اینکه این شاخصها از مرحلهی پیمایش
گذشتند ،نتایج آنها را تحلیل و در گام نهایی ،همهی نتایج را مجدداً بههم پیوند داده
و در سطح کالنتری تبیین میکنیم .هدف نهایی این تحلیل گرهزدن نتایج با
فرضیههای فوقالذکر است.
بهعالوه ،تغییرات کمّی این متغیرها از خود بر جای میگذارند امری خنثی
نیستند بساکه پیآمدهای کیفی و ژرف اقتصادی و سیاسی بر روابط قدرت میان چین
و ایران را در پی خواهد داشت .از اینرو ،در سطح انتزاع مزیت زاویهدید ،از منظر مفهوم
اقتصاد ژئوپلیتیکی و منطق فضایی و سرزمینیِ سرمایه و دولتـملت ،همزاد روند درهم
آمیختگی و بههموابستگی ،ملزومات حفظ و استمرار توسعهی ناموزونِ اقتصادهای ملی
را نیز پدید میآورد؛ به این معنا که پیآمد بالفعل و بالقوهی این فرایند این است که
ایران به تولیدکننده و صادرکنندهی مواد اولیه جهت تأمین مقتضیات رشد و توسعهی
اقتصادی چین مبدل میشود .در مقابل ،چین به صادرکنندهی سرمایه و محصوالت
تولیدی با ارزش باال به ایران تبدیل خواهد شد .بنابراین ،شاخصهای سنجش تِز دوم
عبارتند از (الف) ترکیببندی و سرشت تجارت چین با ایران (از لحاظ ماهیت مبادلهی
دوجانبه) ،و (ب) میزان و مقصد سرمایهگذاری چین در ایران بر اساس صنعت و بخش.
پژوهیدن این فرضیهها (و شاخصهای مرتبط با آن) مستلزم بهکارگیریِ
انتزاع امتداد با شناسایی و تمرکز بر یک بازهی زمانی معین است .در وهلهی نخست،
برای درک ظهور چین بهعنوان یک قدرت منطقهای و جهانی ،الزم است به روند و
شرایط تاریخی تحول اقتصادی چین نگاهی بیفکنیم .تبدیلشدن چین به چنین قدرتی
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الزمهی پیش شرطهایی است که در یک فرایند و شرایط تاریخی (هم در سطح داخلی
و هم در سطح جهانی) نضج گرفته باشند .اگر اینجا به تعریفی موجز اکتفا کنیم،
«پیششرطها آن چیزهایی هستند که رخ دادهاند و بدینسان [پدیدآمدن] چیزهای
دیگر را ممکن ساختهاند 1».این فرایندِ زمانی و فضایی ـ یعنی انتزاع امتداد ـ در ارتباط
با فرایند مذکور به سه مرحلهی تاریخی تقسیمبندی میشود.

فاز اول

•گشایش و اصالحات از سال 1978؛ پیششرطهای دگرگونی سرمایهداری چین
و ادغام آن در اقتصاد جهان.

فاز دوم

•راهبرد رفتن به جهان از سال 2000؛ افزایش حجم جریان سرمایهگذاری و
صادرات چین به ایران

فاز سوم

•ابتکار کمربند و جاده از سال 2013؛ راهبرد چین جهت سرمایهگذاری در توسعه
و گسترش شبکههای زیرساختی حملونقل ایران

1 Paolucci, Marx’s Scientific, 116.

انتزاع امتداد

فاز دوم :راهبرد رفتن به
جهان از سال 2000

فاز اول :گشایش و اصالحات از
سال 1978

تشدید فزایندهی سرمایهگذاری مستقیم •
خارجی و صدور کاالهای سرمایهای و
تولیدیِ چین

(الف) فرایند شهرنشینی و پرولتریزاسیون •
(ب) صنعتیشدن سریعِ اقتصاد چین •

فاز سوم :ابتکار کمربند و جاده
از سال 2013
اتصال چین با اروپا  ،آسیای میانه ،خاورمیانه• ،
آفریقا و آمریکای التین از طریق شبکههای
زیرساختی حمل و نقل

انتزاع مزیت زاویهدید

شاخصها
تِز اول ) )1( :تشدید روند ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد
چین به میانجیِ پروژههای فرامنطقهای و فراقارهایاش در و در تحلیل نهایی ( )3تقویت و تحکیم فرایند
انباشت سرمایه در داخل چین است .
راستای ( )2تأمین اساسیترین ملزومات توسعهی
اقتصادی چین >>
تِز دوم )1( :حفظ و استمرار پیکرهبندی توسعهی
ناموزون سرمایهداری ایران ( )2به واسطهی حفظ و
تبدیلکردن آن به یک اقتصاد تابع در راستای برآوردن
متقضیات رشد و توسعهی اقتصادی در چین >>

جملگیِ این تحوالتْ ( )3تقویت و تثبیت
هژمونی ،توانمندسازی موازنهی قدرت به نفع
چین و تفوق برتریاش بر ایران را در پی خواهد
داشت.

شکل  .2-1الگوی تجربی از تحلیل ساختاری دیالکتیکی

الف .سطح روابط تجاری چین و ایران؛
ب .گسیل جریان سرمایهگذاری چین به ایران؛
پ .میزان سرمایهگذاری چین در گسترش شبکههای زیرساختی
حملونقل ایران.
الف .ترکیببندی و سرشت تجارت چین با ایران (از لحاظ ماهیت
مبادلهی دوجانبه)
ب .میزان و مقصد سرمایهگذاری چین در ایران بر اساس صنعت و بخش
اقتصادی.

 .6استداللهای انضمامی
بر اساس مبانی نظری و روش تحلیلی ترسیمشده در فرازهای باال ،در این بخش
رئوس کلی استداللهای انضمامی را ارائه و صورتبندی خواهیم کرد تا نشان
دهیم که چگونه ظهور چین بهعنوان یک قدرت برتر سرمایهداری و تعقیب
منافع اقتصادی و سیاسیاش در اقتصاد ایران مالزم است با ملزومات طرح و
راهاندازی «راهبرد رفتن به جهان» و «ابتکار کمربند و جاده».
استداللهای محوری پیرامون فرایند تطور تاریخی روابط تجاری این
دو کشور بر دگردیسیهای اساسی اقتصاد چین در اواخر قرن بیستم متکی
است .همانطور که لی تجزیهوتحلیل کرده است ،از زمان اجرای سیاستهای
گشایش در سال  ،1978اولین مرحلهی توسعهی سرمایهداری چین با دو تغییر
ژرف همراه بوده است( :الف) فرایند شهرنشینی و پرولتریزاسیون ساخت
اجتماعی و (ب) صنعتیسازی پرشتاب اقتصاد چین .هر دوی این دگردیسیها
سازوکارهای سرمایهداری و مناسبات اجتماعی سرمایهدارانه میان کار و سرمایه
را استحکام بخشیدهاند 1.راهبرد نوین چین در حوزهی آزادسازی اقتصادی،
گسترش تجارت خارجی ،جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و اجرای
سازوکارهای بازار آزاد ،پیوسته ادغام و پیوستگی اقتصاد این کشور در اقتصاد
سرمایهداری جهانی را شدت بخشیده و بسترهای مساعد برای رشد فزایندهی
اقتصاد چین فرآهم آورده است .بر متن این تحوالت ،از اوایل دههی  ،2000به
واسطهی شدتوحدت فرایند صنعتیسازی ،اقتصاد چین به «کارگاه» اصلیِ
تولیدات صادراتی جهان تبدیل شده است 2.این تحول مبرم و ژرف همهنگام

1 Minqi Li, The rise of China and the triumph of neoliberalism (Sidmouth:
Pluto Press, 2008), 69.
 2همان ،ص.75 .
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امنیت بیشتر در تأمین انرژی و بازارهای جدید برای کاالهای تولیدی را
میطلبید.
آنطور که اسمیت نیز خاطرنشان میسازد ،سرعتبخشیدن به تجارت
خارجی یکی از ویژگیهای مهم جهانیشدن است ،اما «تجارت خارجی ضرورتاً
میل به تخصصیسازی در اقتصادهای ملی دارد 1».عالوه بر این ،لِسِنیخ
استدالل میکند که تخصصیسازی و تجزیهی اقتصادهای ملی باعث میشود
تفاوتهای کیفی بین اقتصادهای رشدیافته (مرکز) و کمتر
رشدیافته/درحالرشد (پیرامونی) پدید آیند و بهتبع آن نامتقارنی ساختاری و
روابط قدرتِ ناهم سان را به نفع کشورهای مرکز تثبیت و استمرار میبخشد.
کشورهای پیرامونی بهصادرکنندهی مواد خام و کشورهای پیشرفته
بهصادرکنندهی سرمایه و کاالهای تولیدی تبدیل میشوند .برآیند این
فعلوانفعاالت ،تثبیت گرایش قانونمندی است که مراتب عالیتر ارزشآفرینی
در کشورهای پیشرفتهی سرمایهداری همواره پابرجا میماند 2.این روند
بهوضوح در روابط اقتصادی ایران و چین در پایان قرن بیستم نیز تجربه شده
است .در اواخر دههی  2000روابط چین و ایران به مرحلهای رسید که در آن
چین به بزرگترین شریک تجاری و بزرگترین واردکنندهی نفت ایران تبدیل
شد 3.سمتگیری سرمایهدارانهی توسعهی اقتصادی چین نه تنها درهمتنیدگی
اقتصاد ملی این کشور در اقتصاد سرمایهداری جهانی را شدت بخشید ،بلکه
همزمان یک راهبرد جهانی و منطقهای را برای تأمین مایحتاج انرژی و انتقال

Die

1 Smith, “Towards,” 179-198.
2 Stephan Lessenich, Neben uns die Sintflut (München:
Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis, 2016).
3 Aizhu, “Despite Delays,”.
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مازاد سرمایه و محصوالت صنعتیاش به مناطق جغرافیایی بالقوهی جدید،
همانند کشورهای خاورمیانه ،تعقیب میکند1.

راهبرد رفتن به جهان
سیر تحول و دگردیسی اقتصادی در چین شکلگیریِ مقادیر فراوانی از انباشت
سرمایه را در پی داشت و نیز مجموعهای از شرکتهای چندملیتی (عمدتاً تحت
کنترل دولت) بر متن این شرایط تأسیس شدند؛ دگرگونیای که اصلیترین
نیروی محرک و شرایط مساعد برای ارائه و اجراسازی راهبرد رفتن به جهان
در سال  2000شد 2.به عبارت دیگر ،رشد فزایندهی اقتصاد و گسترش
سازوکارهای سرمایهداری ،سرمایهی چین را به سمت رفتن به جهان
( )Going Globalسوق داد .این راهبردْ اقتصاد چین را به مرحلهای
پیشرفتهتر از صادرات صرفِ کاال متحول ساخت و بهتبع آن به یکی از
صادرکنندگان اصلی سرمایه به جایجای جهان تبدیل کرد .این استراتژی با
هدف جهانیسازی بنگاههای تجاری ،تولیدی و مالی چینی و نقشآفرینی
بیشتر در اقتصاد جهانی سرمایهداری ،گسترش تجارت خارجی ،تقویت بنیهی
مالی و افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،و نیز پیوند ژرفتر با اقتصاد
جهانی و کشورهای درحالتوسعه در دستورکار دولت چین قرار گرفت.

1 Zhang Mei, “The Present and the Future of China’s Production-Capacity
Cooperation with Foreign Countries China Institute of International
Studies,” China Institute of International Studies, August 19, 2016.
2 Zhaoxi Li, “China’s Go Global Policy.” in. Chinese Multinationals,
Larcon, Jean-Paul (Hackensack, NJ: World Scientific, 2009), 32.
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افزون بر این ،راهبرد رفتن به جهان صرفاً صحبت انتزاعی یا رؤیاهای
امیدوارکننده نبود .در عوض این مقتضیات الزامآور سوداندوزی و انباشت
سرمایه بهسان فشار جدی بر شرکتهای چینی و بورژوازی چین بودند که
همهی آنها را وادار به اتخاذ این راهبرد کالن کرد .مقصود نهاییِ این راهبرد
گسترش ساختار سرمایهداری چین بود بهطوری که همچون «صحهگذاشتن بر
مراتب عالیتری از بسط و گسترش شرکتهای چینی در خارج از کشور» عمل
کند 1.از اینرو اکثر پروژههای مساعدتی و مشارکتیِ دوجانبه در پیوندی
بالواسطه با شرکتهای دولتی چین و راهبرد رفتن به جهان قرار دارند2.
در نتیجه ،طبقهی حاکم چین و نسل نوین شرکتهای چندملیتی
ضرورت جهانیسازی فعالیتهایشان ،تسهیل و تسریع ترتیبات عملی برای
این فرایند ،تقویت موقعیت خود در رقابتهای بینالمللی و دستیابی به
سودهای کالنتر را بهخوبی دریافتهاند .سوای این مؤلفهها ،جائوشی سه هدف
اصلیِ راهبرد شرکتهای چندملیتی چین برای رفتن به جهان را اینچنین
برمیشمارد( :الف) تأمین منابع طبیعی (از جمله انرژی و مواد اولیه)( ،ب)
مشارکت در تعدیل اقتصادی چین (نقش دولت در تشویق سرمایهگذاری در
خارج از کشور به تقویت و رشد شرکت ،سودآوری ،انباشت سرمایه و تسریع
نوآوریهای فناورانه کمک میکند) ،و (پ) بهبود قدرت رقابتپذیری بینالمللی
شرکتهای چینی (یعنی مزیت چین در تولید ،آزادسازی روزافزون بازار چین،
و بهرهمندی از وفور نیروی کار ارزانِ چین ،همهباهم به شرکتهای فراملیتی
1 Jonathan Holslag, "China's New Mercantilism in Central Africa." African
and Asian Studies 5, no. 2 (2006): 142; Friedrich Wu, and Koh De Wei,
"From Financial Assets to Financial Statecraft: The Case of China and
Emerging Economies of Africa and Latin America." The Journal of
Contemporary China 23, no. 89 (2014): 781-803.
2 David I. Steinberg, and Hongwei Fan, Modern China-Myanmar Relations
(NIAS Monographs. Copenhagen: NIAS Press, 2012).
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چینی فرصت و امکان رفتن به جهان و مشارکت در سرمایهگذاریهای خارجی
را میدهد)1.
در نتیجه ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی چین از اواسط دههی اول
قرن بیستویکم بهطور چشمگیری افزایش یافت ،بهطوری که «چین به خط
مقدم سرمایهگذاران بزرگ جهانی پا گذاشت و خود را از یک صادرکنندهی
عمدهی کاال به یک صادرکنندهی اصلی سرمایه متحول ساخت 2».جریان
سرمایهگذاری خارجی از مرکز به پیرامون (یا از شمال جهانی به جنوب جهانی)،
همزمان ،هم توسعهی ناموزون را حفظ و تقویت میکند و هم وابستگی
کشورهای فقیر به قدرتهای اقتصادی پیشرفته را .نظربهاینکه رقابتی مداوم
میان قدرتهای سرمایهداری بر سر کنترل بر منابع طبیعی در جریان است،
یکی از اهداف اصلی سرمایهگذاری خارجی در اعطای وام از سوی قدرتهای
بزرگ سرمایهداری به کشورهای غنی از منابع طبیعی ،تأمین و اطمینان از
استخراج و بهرهبرداری نامحدود از این منابع برای تحقق توسعهی اقتصادی
داخلیشان است .تجربهی تاریخی دال بر این واقعیت است که با رشد چشمگیر
اقتصاد چین ،صادرات سرمایه نیز بهسرعت افزایش یافته و عمدتاً به سمت
بخش انرژی و مواد اولیه ،بهویژه به کشورهای دارای ذخایر انرژی فسیلی در
مناطق خاورمیانه ،آفریقا و آمریکای التین ،گرویده است3.
ابتکار کمربند و جاده
مضاف بر آنچه فوقاً بررسی شد ،روند فزایندهی ادغام اقتصاد ایران در اقتصادی
نوپدید و قدرتمند چین در ارتباط با ابتکار کمربند و جاده مورد کاوش و تحلیل
1 Li. “China’s,” 31.
2 Paul Nash, “China's "Going Out" Strategy”, Diplomatic Courier.
 3همان.
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قرار میگیرد .این ابرپروژه که ایدهی آن در سال  2013از سوی رئیسجمهوری
چین مطرح شد ،بنا دارد چین را با آسیای مرکزی ،خاورمیانه ،اروپا ،آفریقا و
آمریکای التین متصل کند تا جهان را بیشازپیش به میانجیِ گسترش
سرمایهگذاری و بسط و تعمیق ارتباطات و تجارت در مقیاس جهانی در هم
آمیزد 1.محرکهای اقتصادی طرح و اجرای این پروژه اساساً برآمده از تحوالت
درونی اقتصاد چین هستند ،ازجمله کُندشدن رشد اقتصادی چین و بهتبع آن
کاهش نرخ سود .با ترویج و شکوفاکردن این پروژهی عظیم ،چین بنا دارد به
هدف چندگانه خود در خاورمیانه ،و ازجمله ایران جامهی عمل بپوشاند« :تأمین
امنیت انرژی ،اتصال حملونقل ،بازتعریف زنجیرههای تأمین جهانی ،تعمیق
روابط تجاری و سرمایهگذاری با کشورهای خاورمیانه و ترویج استفاده از
 RMBتوسط بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان2».
عالوه بر این ،یو این پروژه را نسخهی «ارتقا یافته»ی راهبرد رفتن به
جهان برای افزایش «سرمایهگذاری در خارج ،ایجاد زیرساخت» و تشدید
انحصارات و تمرکز قدرت از طریق «اجرای ادغام و تملک» که عمدتاً توسط
شرکتهای دولتی چین انجام میگیرد ،برمیشمارد 3.و همچنین ،لی بر این
باور است که ابتکار کمربند و جاده «جزء ذاتی از گسترش مداوم نظام جهانی
سرمایهداری است که محرک آن انباشت بیپایان سرمایه است» 4.این امر
ناگزیر موازنهی قدرت در نظم جهانی را به نفع چین تغییر میدهد .گالسمن
1 “Promote Friendship Between Our People and Work Together to Build a
Bright Future,” Embassy of the People's Republic of China in the
Kingdom of Belgium.
2 Kamel, “China's,” 78.
3 Yu Jie, “One Belt One Road: A Reality Check,” Medium.
4 Xing Li, “Understanding the Multiple Facets of China’s “One Belt One
Road” Initiative,” in Mapping China’s ‘One Belt One Road’ initiative,
ed. Xing Li (London: Palgrave Macmillan, 2019), 11.
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سرمایهگذاری چین در خارج را شیوهای «چینمحور» میبیند که
بازتابدهندهی اهداف سیاست ملی آن و نیز برای ترویج و تسهیل فعالیت
شرکتهای ملی خود در خارج از کشور است تا در سرانجام منافع ملی خود و
مقتضیات فرایند انباشت داخلی را تحقق بخشد1.
در همین راستا ،لی و دیگران استدالل میکنند که ابتکار کمربند و
جاده صرفاً به قدرت سیاسی پکن تقلیلپذیر نیست ،بلکه «یک پروژهی
توسعهی طبقهمحور ،بینامقیاسی [یا پروژهای برای درهمتنیدن و بههم
متصلکردن اقتصادهای مختلف در مقیاسهای محلی ،ملی ،منطقهای و
جهانی] و فراقارهای برای همراهساختن نخبگان مرکزی و محلی چین،
سرمایهداران ،روشنفکران و طبقات حاکم در سایر کشورهای واقعشده در مسیر
یک کمربند ـ یک جاده است 2».فعالیتهای اقتصادی در کشورهای ممتد با
این ابتکار ،از جمله صادرات سرمایه ،کاال ،نیروی کار و منابع طبیعی ،هم بر
مناسبات طبقاتی و سیاست هژمونیک در داخل چین و هم میان چین و
کشورهای مشارکتکننده در این پروژه اثرگذار است .دوم ،این پروژه تأثیر
مهمی بر تجلی سرزمینیِ دینامیسم قدرت هژمونیک چین دارد که در پیوند با
روابط قدرت میان چین و کشورهای مربوطه قرار دارد که این نیز میتوانند از
پروژهی ملیگرایی چین حمایت کنند3.
سرانجام ،این پروژه به روند توسعهی ناموزون در کشورهای مرکز و
پیرامونی کمک میکند .مِنباب نمونه ،یکی از مهمترین مقاصد صدور سرمایه
از اولی به دومی ،توسعهی زیرساختهای حملونقل کشورهای همجوار برای
1 Jim Glassman, Bounding the Mekong: The Asian Development Bank,
China, and Thailand (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2010), 133.
2 Lee, Wainwright, and Glassman, "Geopolitical,” 427-428.
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ترویج و اطمینان از بهرهبرداری بیمانع از منابع طبیعی و تسهیل جریان
صادرات محصوالت تولیدی آنها است .عالوه بر آن ،در ازای جذب سرمایهگذاری
مستقیم خارجی از کشورهای مرکز ،اکثر کشورهای پیرامونی به صادرات مواد
اولیه و درآمدهای حاصل از آن برای سیاستگذاریها و زیرساختهای محلی
خود وابستهاند1.

Lessenich, Neben.1
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فصل سوم
ظهور چین و سیر توسعهی روابط اقتصادی چین و ایران
مقدمه
این فصل بنا دارد پایهایترین پیشزمینههای تاریخی و عوامل دخیل در ظهور
چین ،و طرح کلی از دگرش تاریخی حضور چین در ایران را بررسی و بازنمایی
کند .اهمیت این جنبه از مبحث کلی ما این است که تغییر و تحول چشمگیر
در روابط اقتصادی پکن و تهران و روند فزایندهی سرمایهگذاری خارجی چین
در ایران عمدتاً ناشی از دگرگونیهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در چین از
دههی  1980تاکنون بوده است .آنچه از اهمیت واالیی برخوردار است،
موشکافی و بازنمایی شرایط تاریخیای است که ضرورت و زمینهی عینیِ
برآمدن چین و به تبع آن فرایند نفوذ فزایندهی چین در ایران را پدید آورده
است .بنابراین ،بایسته است که این فرایند بر بستر دیالکتیک تاریخی و
زمینههای فراگیر و ژرفای دگرگونی و تطور سرمایهداری در چین (در ارتباط با
ساختار نهادی نولیبرالیِ اقتصاد سرمایهداری جهانی از دههی  1980و 1990
به اینسو) و پدیدارشدن آن همچون یک قدرت اقتصادی جهانی در قرن
بیستویکم مورد کنکاش قرار گیرد .بدین ترتیب ،ابتدا عوامل اجتماعی ـ
اقتصادی بهعنوان اصلیترین نیروهای محرکهی افزایش تدریجی و پرجلوهی
روابط اقتصادی چین و ایران را میکاویم .سپس سیر توسعهی تاریخیِ روابط
اقتصادی دوجانبهی آنها در دو دههی گذشته بررسیده میشود .لذا پرسش ما
در این فصل برای پژوهیدن این پرسمان بدیق قرار است :سیر توسعهی روابط
تجاری چین و ایران در قرن بیستویکم چگونه بوده است؟
کاوش این مؤلفهها دو هدف مشخص را پی میگیرند( :الف) دریافتن
زمینههای عینی و مادی افزایش نفوذ چین در ایران از طریق تشدید ادغام و
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وابستگی اقتصادی ایران در اقتصاد چین و (ب) بازنمایی الیههایی از سازوکارها
و فرایندهای تقویت و حفظ توسعهی ناموزون سرمایهداری ایران .این فصل به
دو بخش اصلی تقسیم میشود که هر بخش به موضوعی خاص اختصاص یافته
است .بخش نخست ،مهمترین تحوالت داخلی و جهانی که چین را به یک
اقتصاد قدرتمند تبدیل کرده است (ازجمله رشد اقتصادی و صنعتیشدن،
شهرنشینی و پرولتریزاسیون ،ورود سرمایهی خارجی به چین ،و فرایند انباشت
سرمایه) را مورد بحث قرار میدهد .بخش دوم با تمرکز بر روابط تجاری ،ترکیب
و سرشت تجارت دوجانبه و جایگاه نفت خام ایران در تأمین امنیت انرژی چین،
به سیر تکوین تاریخی روابط اقتصادی چین و ایران در قرن حاضر میپردازد.
سرانجام ،این فصل را با یک جمعبندی مختصر به پایان میبریم.
.1

زمینهها و پیآمدهای ظهور چین
ظهور چین ماحصل درهمتنیدگی چندین تحول داخلی و جهانی بود.
درخصوص تحوالت داخلی ،اصالحات اقتصادی ـ اجتماعی چین و سیاست
گشایش و آزادسازی اقتصادی (تقویت سازوکارهای بازار آزاد) در دههی 1980
و استمرار و تقویت آن بهویژه در دهههای  1990و  ،2000موجبات رشد
فزایندهی اقتصاد چین را فراهم آورد .این دگرشها توأمان بود با (الف) روند
شهرنشینی و پرولتریزاسیون و نیز (ب) فرایند پرشتاب صنعتیشدن و انباشت
سرمایه .در سطح جهانی ،استحالههای شتابندهی اجتماعی و اقتصادیای بر
متن جهانیشدن اقتصاد جهانی و استیالی نولیبرالیسم بهسان سیاست غالب
سرمایه داری در ربع آخر قرن بیستم ،چین را با تحوالت ژرفی مواجه ساخت.
بهطور مشخص بحرانهای اقتصادی در اواخر دههی  1960و اواسط دههی
 1970در اقتصادهای پیشرفتهی سرمایهداری ،بهخصوص امریکا و اروپای غربی،
باعث شد سرمایهی جهانی به کشورهایی نقلمکان کند که نیروی کار ارزان
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فراوانی در آن موجود بودند 1.به اینترتیب چین به مرکز اصلی این چرخش
تاریخی تبدیل شد .این تغییر و تطورها ،رویهمرفته سازوکارهای سرمایهداری
(توأمان با سازوکارهای اصلی بازار) ،مناسبات بین کار و سرمایه و ادغام و
بههمبستگیِ اقتصاد چین در اقتصاد جهانی را تقویت و استوارتر کرد .رئوس
اصلی این تحوالت را در ادامه بهطور مختصر ارائه میکنیم.
رشد اقتصادی :در نتیجهی جهش پرشتاب صنعتیشدن ،نه تنها چین
به دومین اقتصاد بزرگ جهان برکشیده شد ،بلکه پیشبینی میشود که چین
طی دو دههی آینده از ایاالت متحدهی آمریکا بهعنوان بزرگترین اقتصاد جهان
از لحاظ حجم تولید ناخالص داخلی ( )GDPپیشی خواهد گرفت 2.با اینحال،
از لحاظ شاخص برابری قدرت خرید (،)Purchasing Power Parity
چین در حال حاضر بزرگترین اقتصاد جهان است .از این حیث ،اقتصاد چین
هماکنون از آمریکا پیشی گرفته است 3.بر پایهی گزارش صندوق بینالمللی
پول ،از سال  1979تا  ،2010رشد واقعی تولید ناخالص داخلی چین بهطور
متوسط  9.7درصد بوده است ،در حالیکه این میزان در سال  2016به 6.8
درصد 4،در سال  2019به  5.8درصد و در سال  2020به  2.3درصد کاهش
یافته است 5.از دههی  1990بهاینسو ،سهم چین در رشد واقعی اقتصادی

1 Li, The rise, 69.
2 Geof Colvin, “Study: China Will Overtake the U.S. as World’s Largest
Economy Before 2030,” Fortune, February 9,
”3 Andrea Willige, “The world’s top economy: the US vs China in five charts,
World Economic Forum, December 5, 2016.
4 IMF, Research Dept. World Economic Outlook, October 2016
(Washington, DC: International Monetary Fund, 2016), 5.
5 “At glance: People's Republic of China,” IMF.
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جهان حدود  30درصد بوده است 1.عالوه بر این ،در سال  2016چین مرکز
تقریباً  20درصد از تولیدات صنعتی جهان شد و در برآیند آن چین در این
حوزه نیز جایگاه نخستِ ایاالت متحده را از آن خود کرد 2.رشد اقتصادی چین
از سال  1978روند بینظیری در کل تاریخ سرمایهداری را به نمایش گذاشته
و در نتیجه به یکی از موتورهای اصلی گسترش و توسعهی اقتصادی
سرمایهداری تبدیل شده است .اقتصاد چین از اوایل دههی  2000به مرکز
«کارگاه» تولیدات صادراتی جهان تبدیل شد .مضافاً ،در چند دههی اخیر از
آنجا که نرخ سود در اقتصادهای پیشرفتهی سرمایهداری نسبتاً پایین بوده ،به
دلیل فراوانیِ نیروی کار ارزان در چین ،نرخ میانگین سود ساالنه برای
شرکتهای صنعتی چین بین سالهای  1980تا  2014تقریباً  15درصد
افزایش یافت 3.این نیز روند تاریخی بیسابقهی صنعتیشدن اقتصاد چین را
آشکار میکند .بنابراین چین به مهمترین و اصلیترین محل فعالیتِ مولدِ
بینالمللیسازی تولید سرمایهداری در آمد.
شهرنشینی و پرولتریزاسیون :روند صنعتیشدن در چین در همپیوندی با
دگرگونیهای اقتصاد جهانی ،روند شهرنشینی را شتاب بخشید .از حیث
تاریخی ،فرایند شهرنشینی و پرولتریزاسیون در پیوند باهم تکوین یافتهاند.
دهقانان در مناطق روستایی ،چه دهقانان فقیر که از زمینهایشان برکنده
میشوند و چه آنهایی که بدون زمیناند ،ناگزیر راهی شهرها میشوند و از
آنجا که چیزی جز فروش نیروی کارشان ندارند ،بهعنوان «کارگر آزادِ» مزدبگیر
وارد چرخهی تولید صنعتی و شهری میشوند .این امر موجب تغییر جدی در

1 Li, The rise, 77
2 Tobias Ten Brink, and Carla Welch, China's Capitalism (Philadelphia:
University of Pennsylvania Press, 2019), 162
3 Li, The rise, 75.
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ساخت طبقات و گروههای اجتماعی شده است .بدینترتیب است که فرایند
شهرنشینی با فرآیند صنعتیسازی/مدرنسازی و به تبع آن پرولتاریزاسیونِ
ساخت طبقاتی جامعه گره خورده است .در چین نیز پیادهسازی فرایند پرشتاب
صنعتیسازی در راستای رشد و توسعهی سرمایهداری در اواخر قرن بیستم
فرایند پرولتریزاسیون را تجربه و تسریع کرده است 1.جدول  3-1تخمینی از
تغییر ساخت طبقاتی جامعهی چین از  1978تا  1999را نشان میدهد .بر
اساس این برآورد ،سهم طبقهی کارگر صنعتی و کارگران مزدی شهری
(پرولتاریا و نیمهپرولتاریا) در مجموع از  27درصد در سال  1978به  40درصد
در سال  1999افزایش یافته است ،در حالی که سهم دهقانان از  68درصد به
 44درصد در همان بازهی زمانی کاهش یافته است.
طبقات
بورژوازی/نخبه
طبقهی متوسط
خرده بورژوازی
پرولتاریا
نیمه پرولتاریا
دهقانان

197۸

19۸۸

1999

1
5
0.0
10
17
68

1.7
6.3
3
11
22
56

3
9
4
12
28
44

جدول  :3.1تغییر ساخت طبقاتی در چین در سه دورهی  ،1988 ،1978و 1999
(درصد از کل جمعیت).
منبع :محاسبه شده توسط نویسنده بر اساس برآوردی از نسخهی اصالحشده از دادههای
جدول  4.3و  4.4از کتاب «ظهور چین و پیروزی نئولیبرالیسم» اثر مینقی لی2.

1 Li, The rise, 75.
2 Minqi Li, The rise of China and the triumph of neoliberalism (Sidmouth:
Pluto Press, 2008).
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پیشفرض ما این است که این روند در طول دو دههی نخست قرن
بیستویکم ،از  2000به اینسو شتاب گرفته است .بهعنوان مثال ،در پی
استمرار فرایند پرولتریزاسیون ،جمعیت نیروی کار چین از سال  2009تا 2014
حدود  2درصد افزایش یافته ،درحالیکه جمعیت شاغل در بخش کشاورزی
حدود  30درصد ،از  297میلیون به  228میلیون نفر در همان دوره ،کاهش
یافته است 1.افزون بر این ،از آنجاییکه گذار چین از تولید برپایهی «کاربر»
( 2)labor-intensiveاولیه به تولید فزایندهی بر پایهی «سرمایهبر»
( 3)capital-intensiveشدت یافته ،بهرهوری نیروی کار نیز افزایش یافته
است 4.هر دوی این مؤلفهها ،افزایش بهرهوری نیروی کار و وفور نیروی کار
ارزان در چین به رشد نرخ سود و بهتبع آن انباشت سرمایه کمک کرده است.
همپای این تحول« ،ناکامی طبقهی کارگر شهری [در مبارزه علیه بورژوازی و
طبقهی حاکم] و خلق مازاد عظیم نیروی کار ،شالودهی رونق و شکوفایی
سرمایهداری چین را بنیان نهادهاند5».
جریان ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی به چین :از زمان
اصالحات و آزادسازی اقتصادی در چین ،ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی
پیوسته رو به افزایش بوده که این نیز برآیند سازوکارهای ادغام اقتصاد داخلی
1 National Bureau of Statistics of China. China Statistical Yearbook 2015.
(Beijing: China Statistics Press, 2015), 4-1.
 2کاربر یا شدت کار ارجاعی است به نسبت نسبی نیروی کار (در مقایسه با سرمایه) مورد استفاده در هر فرآیند
تولید کاال و خدمات .بهعنوان مثال یک صنعت با «شدت کار» باال (مانند کشاورزی غیرپیشرفته و نسبتاً
سنتی) برای تولید کاالها یا خدمات خود به مقدار زیادی نیروی کار دستی نیاز دارد.
 3سرمایهبر یا شدت سرمایه مقدار سرمایهی ثابت یا واقعی موجود در رابطه با سایر عوامل تولید بهویژه
نیروی کار است.
4 Ten Brink and Welch. China's Capitalism, 163.
 5همان ،ص.70 .
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چین در اقتصاد جهانی بوده است .در طول چهار دههی گذشته ،انبوهی از
سرمایهگذاران خارجی وارد اقتصاد چین شدند تا از ارتش ذخیرهی عظیمِ
نیروی کار ارزان این کشور بهرهبرداری کنند و در تحلیل نهایی ،نرخ سود و
انباشت سرمایهی خود را افزایش دهند .به گزارش آنکتاد ،چین در سال 2001
به ششمین مقصد ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان و بزرگترین
مقصد در کشورهای در حال رشد تبدیل شد 1.این روند در سال  2011به اوج
خود (حدود  280میلیارد دالر) رسید و در سال  2019به  155میلیارد دالر
کاهش یافت 2.افزایش تجارت خارجی و رشد اقتصادی بخشاً انعکاس ورود
خیل عظیم سرمایهگذاری خارجی به چین است.
انباشت سرمایه در چین یکی از شاخصها و فرایندهای اصلی دگرش
سرمایهداری در چین بوده است .رشد و گسترش سرمایهداری (و شالودههای
مادی آن ،همانند ایجاد زیرساختهای مدرن ،استقرار مهاجرین روستایی در
شهرها ،توسعهی بخش صنعتی ،نوآوری در فناوری و افزایش مزیت رقابت
جهانی) مستلزم فرایند بازتولید گسترده (سرمایهگذاری مجدد بخشی از ارزش
اضافیِ ایجادشده توسط کارگر ،یعنی بیشینهسازی انباشت سرمایه) است .در
حالیکه میزان پسانداز در دههی  1980تقریباً  35درصد بود ،این میزان در
دههی  1990به  41درصد افزایش یافت .ورود چین به سازمان تجارت جهانی
در سال  ،2001رشد مجموع کل پساندازها را از  38درصد در سال  2000به
 53درصد در سال  2007تسریع کرد .این میزانِ باالی پسانداز تنها به گسترش
سرمایهگذاری و رشد اقتصادی مرتبط نیست ،بلکه به تجارت بینالمللی چین

1 UNCTAD, World Investment Report 2002 (New York & Geneva: United
Nations, 2002), 6.
2 UNCTAD, World Investment Report 2020 (Geneva: United Nations, 2020),
7.
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و جریان ورود سرمایه نیز مرتبط است 1.از زمان پیادهسازی سیاست گشایش
و رفرمهای اقتصادی در سال  ،1978نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص
داخلی نسبتاً باال بوده و بهتدریج از  30درصد در دههی  1990به  40درصد
در دههی  2000رسید .این روند در اوایل دههی  2010به باالترین حد تاریخی
خود ،به  45.5درصد رسیده است .بهموازات این روند ،نسبت مصرف خانوار و
مردم به تولید ناخالص داخلی از  62درصد در سال  2000به  50درصد در
سال  2006کاهش یافت 2.بنابراین ،رشد و توسعهی اقتصادی چین ناشی از
افزایش شتابندهی سرمایهگذاریها و صادرات است .روند نرخ پسانداز و نرخ
سرمایهگذاری منجر به شکلگیری مازاد بر ظرفیت اقتصاد چین (تجمع
بیشازحد سرمایه) گردد3.
تجارت خارجی :تبدیلشدن چین به «کارگاه» تولیدات صادراتی
جهان باعث افزایش حجم تجارت خارجی آن از بیشاز  20میلیارد دالر در سال
 1978به حدود  510میلیارد دالر در  2001گشت .از زمان گشایش و
آزادسازی اقتصادی ،نرخ رشد تجارت خارجیِ ساالنهی آن  14.5درصد افزایش
یافت .در این دوره ،در سال  2004از جایگاه 32مین به سومین کشور برتر
تجاری جهان صعود کرد 4.بهعبارت دیگر از زمان پذیرش چین در سازمان
تجارت جهانی ،سهم تجاری آن بهطور مداوم روندی صعودی داشته است .یعنی
از سال  2000تا  ،2006نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی آن از 23

1 Joseph P. H Fan, and Morck Randall, Capitalizing China (Chicago:
University of Chicago Press, 2013), 249-250.
2 Li, The rise, 88.
3 The World Bank, “Gross Fixed Capital Formation (% of GDP),” World
Bank National, 2021.
4 Li, “China’s,” 49-52.
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درصد به  37درصد باال رفته است 1.در این میان ،روابط تجاری چین با
کشورهای «جنوب جهانی» از  13درصد از کل تجارت خارجی چین در سال
 1995به  28درصد در سال  2007افزایش یافت .در حالیکه تجارت خارجی
این کشور بهطور کلی افزایش قابلمالحظه داشته ،اما به دلیل افزایش واردات
منابع طبیعی با کسری تجاریِ چشمگیری مواجه شده است 2.نظر به اینکه
صادرات کاالهای سرمایهای و محصوالت صنعتی چین در مقام مقایسه با سایر
اقتصادهای جهان با شدت بیشتری درحال افزایش بوده ،یافتن و حفظ بازارهای
جدید برای برآوردهکردن متقضیات توسعهی اقتصاد نوپدید سرمایهداریاش
بسیار پراهمیت بوده است .از اینرو ،این عامل مهمی برای توضیح چراییهای
افزایش صادرات چین به ایران است.
رفتن به جهان :انباشت حجم عظیمی از سرمایه و پدیدآمدن
مجموعهای از شرکتهای چندملیتی یک راهبرد جهانی را از چین طلب
میکرد ،امری که در پی آن ،طرح و راهاندازی راهبرد رفتن به جهان در سال
 2000بهمنظور تأمین منابع اولیه ،یافتن بازارهای جدید ،سرمایهگذاری
خارجی در سراسر جهان و بهبود قدرت رقابتپذیری بینالمللیِ شرکتهای
چینی ،سر بر آورد .اجرای این سیاست در برنامههای دولت فوریت بیشتری
پیدا کرد .با تأکید بر اینکه دولت باید سرمایهگذاریهای چین در خارج از
کشور را بهطور مؤثرتری هماهنگ و هدایت کند( 3برای جزئیات بیشتر به فصل
چهارم مراجعه نمایید) .مضافاً رشد فوقالعادهی اقتصادی چین در ابتدای
دههی  2010به معنای رسیدن به نقطه عطف تاریخیاش بود .آنطور که لنین
آن را توصیف کرد ،اقتصاد سرمایهداری چین کموبیش «بیش از حد
1 Li, The rise, 87.
2 Li, “China’s,” 73-74.
3 Li, “China’s,” 31-32.
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نضجگرفته» بود .از اینرو ،در سطح مشخصی از تحلیل ،ابرپروژهی «ابتکار
کمربند و جاده» باید این درد را تسکین دهد ،با سرمایهگذاری میلیاردی ،روند
رشد و توسعهی اقتصادی چین را تضمین و تثبیت کند 1.سطح باالی
سرمایهگذاری ،رشد اقتصادی و توسعهی مداوم زیرساختها الزمهی افزایش
منابع انرژی و مواد خام است .بر پایهی گزارش آژانس بینالمللی انرژی ،در
اواسط دههی  ،2000چین به دومین مصرفکنندهی بزرگ انرژی جهان مبدل
شد 2و در سال  2009با پیشیگرفتن از ایاالت متحده ،بزرگترین
مصرفکنندهی انرژی در جهان شد 3.مصرف نفت خام توسط چین از سال
 2000به اینسو به طرز وحشتاکی جهش یافته است (پیوست  Iرا ببینید).
این نیز افزایش واردات نفت خام را نیز در پی داشته است .در نتیجه ،در حالیکه
چین در سال  2013به بزرگترین واردکنندهی خالص نفت و سایر سوختهای
مایع در جهان تبدیل شده بود ،از لحاظ رشد واردات ساالنهی نفت خام در سال
 2017از آمریکا جلو زد .بر اساس برآورد آژانس بینالمللی انرژی ،افزایش
مصرف انرژی در چین در سال « 2017برای نهمین سال متوالی بزرگترین در
جهان بود که  400هزار بشکه در روز (معادل  3درصد) رشد کرد و به 13.2
میلیون بشکه در روز رسید 4».رشد مصرف نفت خام در این کشور تقریباً دو
سوم از افزایش مصرف جهانی نفت در سال  2019را به خود اختصاص داده

1 Xing, “Understanding the Multiple,” 38.
2 International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook 2007 (Paris:
Organization for Economic Cooperation and Development), 3.
3 Spencer Swartz and Shai Oster, “China Tops U.S. in Energy Use”, The
Wall Street Journal, July 18, 2010; Barbara Finamore, “China as the
World's Number One Energy Consumer... and World Leader in Clean
Energy”, NRDC ,August 04, 2010.
4 “China surpassed the United States as the world’s largest crude oil importer
in 2017”, U.S. Energy Information Administration, December 31, 2018.
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است 1.بنابراین روابط تجاری با کشورهای غنی از منابع انرژی فسیلی ،از جمله
ایران ،بهمیزان شایانتوجهی افزایش یافته است .شرکتهای چندملیتی چین
بهمنظور تأمین انرژی چین و سایر مواد اولیهی مورد نیاز ،در حوزهی
سرمایهگذاری در کشورهایی انرژیخیز بسیار فعال هستند 2.عالوه بر این ،رشد
چشمگیر اقتصادی و صنعتیسازی به افزایش پرشتاب صادرات خالصِ کاالهای
تولیدی در چین انجامید .در سال  2006چین اولین کشور میزبان با بیشترین
تعداد نیروی کار در شرکتهای تابعهاش در خارج کشور بود ،در حالیکه این
میزان در سال  2004حدود  24میلیون کارگر ( 3درصد از کل اشتغال در
چین) و کمتر از  5میلیون نفر در سال  1991بوده است 3.باز ،توسعه و گسترش
اقتصاد سرمایهداری ،سرمایهی انباشتشده در چین را به سمت رفتن به جهانِ
خارج گسیل کرد .این راهبرد ،اقتصاد چین را به فرای صادرکنندهی کاال کِشاند،
و نیز با هدف جهانیسازی شرکتهای چینی و درهم پیوستگی بیشتر در
اقتصاد سرمایهداری جهان ،رشد و گسترش تجارت خارجی ،فعالیتهای مالی
و سرمایهگذاری در اقتصاد جهانی طرح و اجرا شد .در همین چارچوب ،الزم
است ادغام ژرفتر اقتصاد ایران در اقتصاد نوظهور و قدرتمند چین را از رهگذر
(الف) روابط تجاری (در بخش بعدی) و سرمایهگذاری در خارج و گسترش
ارتباطات زیرساختیِ حملونقل (بهترتیب در فصل چهارم و پنجم) مورد
پژوهش و تحلیل قرار دهیم.

1 “Country Analysis Executive Summary: China”, U.S. Energy Information
Administration.
2 Julie Jiang, and Jonathan Sinton, “Overseas Investments by Chinese
National Oil Companies: Assessing the Drivers and Impacts,” IEA
Energy Papers, 2011/3, OECD Publishing.
3 UNCTAD, World Investment Report 2002, 11.
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.2

سیر تاریخی روابط اقتصادی چین و ایران

با اینکه روابط تجاری بین ایران و چین در نیمهی اول قرن بیستم چندان
قابلتوجه نبود ،اما پس از انقالب سرخ چین در سال  ،1949سطح روابط دو
کشور از دههی  1950تا ( 1970دههی  1340و 1350ش) بهبودی نسبی
یافت .در دورهی اول ،ارزش مجموع کل روابط تجاریشان حدود  2.5میلیون
دالر بود .لیکن با نوساناتی که به دلیل پیآمدهای جنگ سرد و تنشهای
ژئوپلیتیکی در خاورمیانه جریان داشت ،این میزان از  111میلیون دالر در سال
 1974به  174میلیون دالر در سال ( 1978یک سال قبل از وقوع انقالب )57
ارتقا یافت 1.سقوط رژیم پهلوی و استقرار نظام جمهوری اسالمی در سال
 1357به اینسو ،تغییر چندان ملموسی در روابط تجاری دو کشور به ارمغان
نیاورد .در طول دههی  ،1360همزمان با جنگ ایران و عراق ،پکن
تأمینکنندهی اصلی تجهیزات نظامی به ایران بود 2.پابهپای صنعتیشدن و
رشد شتابان اقتصادی ،روابط چین با ایران بهتدریج گسترش یافت و به واردات
فرآوردههای نفتی در ازای کاالهای مصرفی روی آورد .حجم تجارت دوجانبهی
آنها از  179میلیون دالر در سال 1368( 1989ش) به  1.3میلیارد دالر در
سال 1378( 1999ش) افزایش یافت .سهم چین از کل واردات ایران از یک
درصد در سال  1978به دو درصد در سال  1991و هشت درصد در سال
 2003افزایش یافت3.
در نمودار  3-1نشان دادهایم که روابط تجاری چین و ایران تا اواخر
دههی  1990و اوایل دههی  2000پایینتر از  500میلیون دالر باقی ماند.
1 Mohamed Bin Huwaidin, China’s Relations with Arabia and the Gulf
(Routledge-Curzon, 2002), 153- 154.
2 Daniel L. Byman, and Roger Cliff, China's Arms Sales (Santa Monica:
RAND Corporation, 2000), 8.
3 Garver, China and Iran, 237.
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رشد شتابان تجارت بین آنها همآهنگ است با تغییر گسترده در کل صادرات
و واردات چین از اوایل دههی نخست قرن حاضر .این دوره همزمان است با
روی کار آمدن احمدینژاد بهعنوان رئیسجمهور؛ کسیکه «سیاست نگاه به
شرق» را در هیئت رویکرد راهبردی در سیاست خارجی جدید ایران برای
گسترش روابط خود با چین (و نیز روسیه و هند) مطرح کرد .در اواسط دههی
1380( 2000ش) ،در بحبوحهی تحریمهای سنگین آمریکا علیه ایران ،روابط
اقتصادی پکن و تهران با زنجیرهای از موافقتنامههای انرژی سرعت گرفت .نه
تنها صدور نفت ایران به چین بهطور چشمگیری فزونی یافت ،بلکه شرکتهای
بزرگ نفتی چین نیز جایگزین شرکتهای نفتی بینالمللی غربی شدند و
مجموعهای از قراردادهای سرمایهگذاری در پروژههای باالدستی و پاییندستی
در بخش انرژی ایران را امضا کردند (برای جزئیات بیشتر به فصل چهارم
بنگرید) .واردات چین از ایران از  1.8میلیارد دالر در سال  2000به بیش از
 27میلیارد دالر در سال  2014افزایش یافت که واردات نفت از ایران را نیز
شامل میشود .البته این روند از سال  2015رو به کاهش بوده و به حدود 6.5
میلیارد دالر در سال  2020رسیده است .این کاهش شدید ناشی از پیآمدهای
تحریمهای آمریکا پس از رویکار آمدن دونالد ترامپ در سال  2016است.
بهعالوه ،روند صادرات چین به ایران با روند کل واردات آن کموبیش
همآهنگ بوده است .ارزش صادرات چین به ایران در سال  2000حدود 713
میلیون دالر بوده و در سال  2014به بیش از  24میلیارد دالر رسیده است.
همچنین این میزان در سال  2020تا  8.5میلیارد دالر نزول کرده است .سیر
توسعهی تاریخی روابط اقتصادی چین و ایران بیانگر آمیختگی و پیوستگی
اقتصاد ایران در اقتصاد پرنفوذ چین نیز است .با اینکه سهم ایران از کل واردات
و صادرات چین تاکنون ناچیز بوده است (حدود سهدهم درصد در سال ،)2000
اما در سال  2014تقریباً به  1.5درصد افزایش یافت و مجدداً در سال 2020
به دودهم درصد کاهش یافت .در عوض ،چین در دو دههی اخیر به بزرگترین
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شریک تجاری ایران تبدیل شده است ،که این نیز مبیّن گستره و ژرفای
وابستگی ایران به چین است.
همانگونه که در جدول  3-2قابل مشاهده است ،اگرچه در سال 2000
چین (پس از ژاپن ،تایوان ،کره جنوبی و ایتالیا) پنجمین مقصد صادراتی ایران
بود ،در سال  2009با  21درصد به جایگاه نخست صعود کرد و از آن زمان به
بعد تقریباً موقعیت برتر خود را تا سال  2019حفظ کرده است .سهم چین از
کل صادرات ایران به  29درصد در سال  2014رسیده و با وجود افت چشمگیر
صادرات نفت به چین در این مقطع زمانی ،در سال  2019به بیش از  48درصد
افزایش یافته است .عالوه براین ،همین روند در مورد سهم چین از کشورهای
مبدأ وارداتی ایران نیز صدق میکند .چین در ابتدای دههی  2000با قرارگرفتن
در جایگاه پنجم حدود  5درصد از کل واردات ایران را به خود اختصاص داده
بود .این موقعیت با  17درصد در سال  2007و  32درصد در سال  2014به
بزرگترین شریک وارداتی ایران ارتقا یافت .چین با اندکی کاهش ،با  28درصد
در سال  ،2019کماکان بزرگترین مبدأ وارداتی ایران باقی مانده است.

1100

1101

اقتصاد ژئوپلتیکی نفوذ چین در ایران

.3

ترکیب و ماهیت تجارت چین و ایران

آنچه روابط اقتصادی چین و ایران را به یک مسئلهی قابلتأمل تبدیل کرده
این است که صادرات چین شامل کاالهای سرمایهای و تولیدی در ازای منابع
اولیه و طبیعی ایران است .نمودار  3-2ترکیب صادرات چین به ایران را در
چهار دورهی زمانی طی دو دههی گذشته نشان میدهد .در سال ،2000
ماشینآالت و وسایل و تجهیزات برقی تقریباً  40درصد از صادرات چینیها به
ایران را به خود اختصاص دادند .حجم کاالهای سرمایهای برای بخش حملونقل
(همانند راهآهن و سایر تجهیزات ماشینهای ریلی ،وسایل نقلیه ،هواپیما،
کشتی و قایق و سازههای شناور) مجموعاً  19درصد از کل صادرات بود .افزون
بر این ،محصوالت پتروشیمی ،فلزات اساسی ،ابزارآالت ،منسوجات و محصوالت
پالستیکی و الستیکی  25درصد را شامل میشوند .رویهمرفته ،این کاالهای
سرمایهای و تولیدی  83درصد از کل اقالم صادراتی چین به ایران را در سال
 2000تشکیل میدادند .بهرغم اینکه این ترکیب از سال  2005تا 2019
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اندکی در نوسان بوده ،اما مجموع کل کاالهای سرمایهای در سالهای 2005
و  2010به  85درصد و در سال  2019به  96درصد افزایش یافته است .در
مقابل ،منابع انرژی و محصوالت معدنی اکثریت قریببهاتفاق واردات چین از
ایران را تشکیل میدهند .بخش عمدهای از این واردات ،محصوالت نفت خام و
بخش کوچکی از آن مواد معدنی و شیمیایی است .همانطور که نمودار 3-3
بهنمایش میگذارد ،سهم نفت خام از کل واردات چین از ایران اوجگیری
شدیدی داشته و از  3درصد در سال  1993به  55درصد در سال  1995و 76
درصد در سال  1999رسیده است .از سال  2000تا  ،2018سهم نفت خام
بین  43تا  85درصد از کل واردات شناور بوده و اما در سال  2019به 53
درصد و در سال بعد به  20درصد کاهش یافته است .مضاف بر این ،در سال
 ،2000بهتقریب  90درصد محمولههای صادراتی ایران به چین مشمول نفت
خام ،گاز طبیعی و روغنهای معدنی و محصوالت تقطیری از نفت بودهاند.
فلزات و محصوالت شیمیایی ،و الستیک و پالستیک تقریباً  8درصد واردات را
شامل میشوند .این ترکیب به ترتیب در سال  2010به  86و  13درصد و در
سال  2019به  64و  33درصد تغییر یافته است.
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صادرات نفت خام ایران به چین

نظر بهاینکه ذخایر انرژی جهان بهطور ناهمسانی تنها در برخی مناطق واقع
شدهاند ،انرژی به یک موضوع ژئوپلیتیکی مبدل شده است .حدود  65درصد از
ذخایر اثباتشدهی نفت در جهان در خاورمیانه متمرکز است 1.ایران چهارمین
دارندهی ذخیرهی نفت خام اثباتشدهی جهان (با  157.2میلیارد بشکه) است
و در حوزهی ذخایر اثباتشدهی گاز طبیعی ،ایران ،پس از روسیه ،در رتبهی
دوم جهان (با  490تریلیون فوت مکعب) قرار دارد2.

1 “OPEC Annual Statistical Bulletin 2018,” OPEC (2018).
 2سعیدی ،حامد .اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران .در نقد اقتصاد سیاسی
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رشد شتابان اقتصادی و فرایند صنعتیشدن چین مصرف فزاینده و
واردات انرژی را شدت بخشید .چین بین سالهای  1992و  2005از خودکفایی
در تولید نفت به وابستگی روزافزون به واردات بیش از یکسوم کل مصرف نفت
داخلیاش تغییر وضعیت داد .برآیند این تحول ،چین در سال  2004با
پیشیگرفتن از ژاپن ،به مقام دومین مصرفکنندهی بزرگ انرژی جهان صعود
کرد 1.تقاضای افزاینده برای انرژیْ زمینهی عینی را برای جفتشدن چین با
ایران بهعنوان یک کشور نفتخیز عظیم خلق کرد .نمودار  3-4نشان میدهد
که ارزش واردات نفت خام چین از ایران از  121میلیون دالر در سال 1995
به  1.5میلیارد دالر در سال  2000و  15.8میلیارد دالر در سال  2008افزایش
یافته است .پس از فروکش موقتی در سالهای  2009و  ،2010واردات نفت از
ایران در سال  2011با  21.8میلیارد دالر به نقطه اوج خود رسید .با توجه به
1 Charles E. Ziegler, “The Energy Factor in China’s Foreign Policy,” Journal
of Chinese Political Science 11, no.1 (Spring 2006): 1-23.
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اینکه چین بهطور گسترده و ژرف در اقتصادهای پیشرفتهی سرمایهداری تنیده
شده است ،در پی اعمال تحریمهای آمریکا و سازمان ملل متحد بر بخشهای
هستهای و انرژی ایران ،چین وادار شد در روابط خود با ایران دستبهعصا عمل
کند .در نتیجه چین برای تضمین منافع خود در کشورهای غربی واردات نفت
خود از ایران را بهشدت تنزل داد.
با وجود این ،تا سال  ،2011شرکت سینوپک ،بهعنوان غول دولتی
انرژی چین ،قراردادی وارداتی را برای واردکردن  9هز ار بشکه در روز از
میعانات گازی (نوعی نفت خام فوقسبک) ایران امضا کرد 1.پکن تا سال 2013
نزدیک به  17میلیارد دالر نفت خام وارد کرده است که  23درصد کمتر از
سال  2011است .در حالیکه این روند در سال  2014به بیش از  21.8میلیارد
دالر رسید ،اما در سال  2016به  9.4میلیارد دالر سقوط کرد .پس از
توافقنامهی برنامهی جامع اقدام مشترک (برجام) بین ایران و شش قدرت بزرگ
جهان در ژوییهی  ،2015صادرات نفت ایران به چین اندکی احیا شد و بهترتیب
تا سال  2017و  2018به  11.9میلیارد دالر و  15میلیارد دالر افزایش یافت.
با اینحال ،ایاالت متحده ،به ریاستجمهوری دونالد ترامپ ،تحریمهای
نفتی ایران و صادرات میعانات را مجدداً وضع کرد و تهدید کرد که هر کشور یا
شرکتی را که روابط تجاری با ایران داشته باشد تحریم خواهد کرد .عالوه بر
این ،تا سال  2019خزانهداری آمریکا پنج شرکت غولپیکر چین و شش تبعهی
چینی را تحریم کرد 2.این تحریمهای سختوسنگین واردات نفت چین از ایران
را بهشدت تحت تأثیر قرار داد .بدینسبب ،محمولهی نفت ایران به چین در
سال  2019تقریباً به  7میلیارد دالر سقوط کرد و با  1.3میلیارد دالر در سال
1 Charles E. Ziegler, “The Energy Factor in China’s Foreign Policy,” Journal
of Chinese Political Science 11, no.1 (Spring 2006): 1-23
2 “U.S. sanctions Chinese firms, individuals over Iran -Treasury website”,
Reuters, September 25, 2019 .
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 2020به پایینترین حد خود در دو دههی گذشته رسید .منتها به گزارش
رویترز ،صادرات نفت ایران به چین «بهطور میانگین روزانه  557000بشکه
بین نوامبر تا مارس [ »]2021به سطح قبل از تحریمها بازگشته است1.
همچنین طبق گزارشهای منتشرشده ،صدور نفت خام ایران به چین در مارس
 2021به  856هزار بشکه در روز خواهد رسید که بیشترین میزان در تقریباً
دو سال گذشته و  129درصد افزایش نسبت به ماه قبلش است2.
در نمودار  3-5به وضوح نشان دادهایم که در حالیکه ایران با سهم 17
درصد بزرگترین تأمینکنندهی نفت خام چین در سال  2001بود ،اما سهم
آن در دو دههی گذشته فروکش کرده است .ایران از سال  2000تا 2012
سومین منبع بزرگ واردات نفت بوده است .اما در سال  2012روسیه از ایران
پیشی گرفت و جایگاه ایران را از آن خود کرد .در نتیجهی تحریمهای هستهای
آمریکا علیه ایران ،این میزان از سال  2010بهاینسو به میزان  20درصد تنزل
کرد .در سال  2012به  7.8درصد کاهش یافت و مجدداً طی سالهای 2014
تا  2016به  8درصد رسید .با کاهش قابلتوجه واردات نفت خام از ایران،
دستیابی به منابع جدید برای چین به امری مبرم و فوری مبدل شد .بنابراین،
چین واردات خود را از عربستان سعودی ،سودان ،سودان جنوبی ،لیبی ،امارات،
عمان ،عراق ،آنگوال ،ونزوئال و روسیه افزایش داد .با اینحال ،در پیِ تحریمهای
سخت آمریکا بر بخش نفت و صادرات میعانات گازی ایران ،حجم نفت خامی
که چین از ایران خریداری میکرد ،در مقایسه با  8درصد در سال  ،2016در
سالهای  2017و  2018به طور چشمگیری به  2درصد و در سال بعد به 3
درصد رسید .بر اساس گزارش رسانهها ،چین در سال  2020در مجموع 3.9
1 Shu Zhang, Chen Aizhu, and Sabrina Valle, “China's Iranian oil buying
spree crushes demand for Brazil, Angola crude”, Reuters, April 14, 2021.
2 “China buying record volumes of Iran’s sanction-discounted crude”,
Worl Oil.
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میلیون تن نفت خام از ایران خریداری کرده است که در مقایسه با 14.77
میلیون تن در سال  2019کاهش شدیدی را نشان میدهد1.

جمعبندی
این فصل سیر تحول تاریخیِ روابط دوجانبهی اقتصادی چین و ایران در قرن
بیستویکم را بررسی کرد .با تجزیه و تحلیل این روند بر متن دگرگونیهای
سرمایهداری در چین ،یافتههای این پژوهش نشان میدهند که ظهور چین
بهسان یک قدرت اقتصادی (در پرتو طراحی و راهاندازی «راهبرد رفتن به
جهان» و «ابتکار کمربند و جاده») در تقویت و استحکام موقعیتاش در ایران
نیز تبلور یافته است .این دگرشها برآیند بالواسطهی توسعه و محرکهای

1 “China's 2020 crude imports FROM US surge 211% to 396,000 b/d, valued
at $6.28 bil”, S&P Global, January 20, 2021.
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اقتصادی داخلی چین و در تحلیل نهایی ،تحققبخشیدن به فرایند انباشت
بیپایان سرمایه بوده است.
رشد سرسامآور اقتصادی در چین یکی از عاملهای تعیینکنندهی
روابط اقتصادی آن با ایران بوده است .همانطور که در فرازهای باال بررسی و
ارائه کردیم ،آغاز قرن کنونی نقطه عطفی در ماهیت روابط ایران و چین از نظر
کمّی و کیفی بوده است .بدینترتیب ،گرچه چین در سال  2000در رتبهی
پنجم قرار داشت ،لیکن در اواخر همان دهه به بزرگترین شریک تجاری ایران
تبدیل شد و همین جایگاه را تا بهحال حفظ کرده است .محور روابط اقتصادی
آنها بهمرور زمان به واردات منابع اولیه و معدنی از ایران در ازای صادرات
کاالهای سرمایهای و تولیدیِ چین به ایران تغییر جهت داده است .از یکسو،
واردات نفت خام ایران توسط چین با رشد گسترده و فزایندهی اقتصاد داخلی
آن بهمیزان قابلتوجهی فزونی یافته ،بهطوری که بهطور متوسط در دو دههی
گذشته حدود دوسوم کل واردات چین از ایران را به خود اختصاص داده است.
با وجود این ،تحریمهای آمریکا و اروپا علیه ایران تأثیر جدی بر روابط دو کشور
گذاشته است ،این تغییر را میتوان با لحاظکردن وضعیتی که کل تجارت
خارجی بهطور کلی و واردات نفت به طور اخص از سال  2015در حال کاهش
بوده است ،رؤیت کرد .پیآمد اصلی این بوده که ایران در فروش نفت خود با
مشکالت جدی مواجه شده ،اما چین کاهش خرید نفت خود از ایران را با
افزایش شدید خرید از سایر کشورهای صادرکنندهی نفت جبران کرده است.
از سوی دیگر ،با تبدیلشدن چین به «کارگاه جهان» ،صادرات این
کشور به ایران از تجهیزات نظامی در دههی  1360و کاالهای مصرفی در دههی
 1370به کاالهای سرمایهای و تولیدی در دهههای  1380و  1390متحول
شده شد .به اینترتیب ،ایران به یک بازار مهم برای کاالهای چین تبدیل شده
است .در حالیکه صادرات نفتی ایران به چین تنزل کرده ،صادرات کاالهای
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تولیدی چین از حدود  80درصد در سال  2000به حدود  96درصد از کل
صادرات آن به ایران در سال  2019رسیده است .لذا میتوان نتیجه گرفت که
افزایش چشمگیر روابط تجاری بین پکن و تهران بیانگر پیوستگی و وابستگی
عمیقتر اقتصاد ایران به قدرت اقتصادی چین است .در سطح انضمامیتری،
فرایند ادغام اقتصاد دو کشور ،این مجال را به چین میدهد تا بخش وسیعی از
نیازهای انرژی خود را به مدد تقویت روابط خود با کشورهای غنی از ذخایر
انرژی برآورده کند .با اینحال ،ادغام روابط اقتصادی تنها به تجارت دو جانبه
محدود نمیشود و این تحوالت پیششرطهای اساسی برای نفوذ قویتر و
فزایندهتر چین در ایران از طریق صادرات سرمایه بوده است که در فصل بعدی
به آن میپردازیم.

حامد سعیدی  /ترجمهی م .شکیبا

فصل چهارم
سیر تاریخی صدور سرمایهی چین به ایران
مقدمه
با توجه به تحوالتی که چین را از یک صادرکنندهی کاالها تا مقام یکی از
صادرکنندگان بزرگ سرمایه در جهان ارتقا داد ،پژوهیدن نقش سرمایهگذاری
چین در ایران در پیوند با تعقیب «راهبرد رفتن بهجهان» ،بسیار پراهمیت است.
از اینرو ،این فصل سیر تاریخیِ صدور سرمایهی چین به ایران در دو دههی
اول قرن حاضر را مورد تحقیق قرار میدهد .برای موشکافی و تحلیل این فرایند،
ابتدا بهطور مختصر پارامترهای اصلی (محرکهای اقتصادی و سیاسی) اثرگذار
در ترسیم این راهبرد را ارائه میکنیم .هدف بعدی این فصل جنبهای دوگانه
دارد؛ (الف) اینکه ایران تا چه حد به یک مقصد مهم سرمایهگذاری چینیها
در خاورمیانه تبدیل شده است و (ب) اینکه این سرمایهگذاریها جذب کدام
بخشهای اقتصادی شدهاند .اهمیت نکتهی آخر مطالعهی فرایندی است که در
آن صدور سرمایه از مرکز به کشورهای پیرامونی موجبات بازتولید و تحکیم
روند توسعهی ناموزون سرمایهداری را فراهم میآورد .بنابراین ،پرسشی که در
مرکز این فصل قرار میگیرد بدین شرح است :سرمایهگذاریهای خارجی چین
در ایران چه اهدافی را دنبال میکنند؟
برای پاسخ به این پرسش ،مباحثات این فصل به این شرح تقسیمبندی
شدهاند .بخش نخست بهطور مختصر بر دو موضوع تمرکز دارد :یکم،
محرکهای اصلی طرح و پیادهسازی راهبرد رفتن به جهان و اهدافی که این
راهبرد تعقیب میکند .و دوم بررسی روند تکوین جریان سرمایهگذاری خارجیِ
چین در دو دههی گذشته است .سپس در بخش بعدی به توالی تاریخ و تحوالت
مربوط به سرمایهگذاریهای خارجی چین در ایران میپردازیم .بهطور مشخص
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سرمایهگذاریهای صورتگرفته در پروژههای متعددی در صنایع ایران ـ نفت،
گاز ،پتروشیمی ،انرژی خورشیدی ،خط اعتباری مالی و معادن ـ را به بحث
میگذاریم (سرمایهگذاری در بخش زیرساختهای حملونقل در فصل بعدی
بررسی میشوند) .این فصل را با جمعبندی مختصری به پایان خواهیم برد.
 .1ترسیم و پیادهسازی راهبرد رفتن به جهان
در فصل قبلی گفتیم که اقتصاد چین از سال  1978دستخوش تغییرات
شگرفی شده است .اولین مرحلهی استحالهی سرمایهداری چین با آزادسازی
اقتصادی و ادغام اقتصاد ملی در اقتصاد سرمایهداری جهانی آغاز شد .این
تحول و دگرگونی بهمیانجیِ دو سیاست درهمتنیده قوام گرفتند« )1( :استقبال
از ورود به داخل» و (« )2رفتن به خارج» .مراد از نکتهی نخست فرایند جذب
سرمایهگذاری مستقیم خارجی است .این کار بهمدد شکلگیری انباشت
سرمایهی داخلی ،اجرای سیاستهای نولیبرالی از رهگذر کنترل دولتی بر آن
و پیشرفت فناوری تسهیل میشود .پسامد این سازوکارها تقویت مناسبات
اجتماعیِ سرمایهداری و گرهخوردن اقتصاد چین به اقتصاد جهانی بوده است.
به محض اینکه اقتصاد داخلی کموبیش به حد «اشباع» رسید و کارمایهی
کافی برای جذب کلِ سرمایهی انباشته نداشت ،بورژوازی چین و دولت حاکم
بهمنظور دستیابی به سود بیشتر و بیشنیهسازی انباشت سرمایه ،به ضرورت
گسترش راهبرد سیاستهای جهانیسازی تحت فرماندهی مستقیم دولت
پیبرده و آن را در پیش گرفتند .از اینرو ،زمان آن فرا رسیده بود تا استراتژیِ
رفتن بهسوی جهان را اعالم و اجراسازی کنند 1.عملیاتیسازی این سیاستها
همپا بود با پیشبرد راهبرد «رفتن به بیرون» ( )Going Outاز سوی طبقهی
حاکم و بنگاههای اقتصادی چین برای ژرفابخشیدن و گسترش دسترسی به

1 Li, “China’s,” 32.
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بازارهای خارجی ،منابع طبیعی ،فناوری پیشرفته و بهرهکشی از نیروی کار
ارزان جهت انباشت سرمایه.
تشکیل حجم عظیمی از انباشت سرمایه و نسل جدیدی از شرکتهای
چندملیتی و طبقهی سرمایهدار نوپا ،با پیادهسازی راهبرد رفتن به جهان در
سال  ،2001تکوین و توسعهی سرمایهداری چین را وارد فاز دوم کرد .ژو
رانگجی ،نخستوزیر وقت چین ( 2003ـ  ،)1998در گزارش خود به کنگرهی
ملی خلق در سال  2001اعالم کرد که دولت چین باید «راهبرد رفتن به بیرون
را به اجرا درآورد ،شرکتهای دارای مزیت نسبی را برای سرمایهگذاری در
خارج تشویق کند 1،راهاندازی کارخانهها در خارج از کشور و با پردازش تجارت
و بهرهبرداری از منابع طبیعی از طریق توافقنامههای مشارکتی مداخله
نماید 2».از اینرو ،تشویق سرمایهگذاری در خارج توسط بنگاههای چینی به
عنصر استراتژیکِ کلیدی برنامهی پنجسالهی دهم چین ( 2005ـ )2001
تبدیل شد و این کشور از فرصت برای ادغام و اثربخشی آن بر واقعیت اقتصاد
سرمایهداری جهانی استفاده کرد3.
در راستای همین سیاستها ،وِن ،نخست وزیر وقت چین ،در ابتدای
دههی  2010تصریح میکند که« :ما اجرای راهبرد رفتن به جهان را تسریع
کرده ،سیاستهای حمایتی مربوطه را بهبود بخشیده ،روشهای بررسی و تأیید
را سادهسازی کرده و به شرکتها و افراد واجد شرایط برای سرمایهگذاری در
خارج از کشور مساعدت ارائه خواهیم کرد .ما مشوق شرکتهایی هستیم که
1 Zhu Rongji, “Report on the Outline of the Tenth Five-Year Plan for
National Economic and Social Development (2001),” the National
People's Congress (NPC) of the People's Republic of China.
2 “China to Open Wider to Outside World”, Embassy of the People's
Republic of China in the Republic of Lithuania.
3 Rongji, “Report,”.
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در سطح بینالمللی بهصورت فعال و درعینحال منظم فعالیت کنند .ما
راهنماییهای کالن در خصوص سرمایهگذاری خارج از کشور را تقویت
میکنیم ،سازوکارهای برانگیختن و محافظت از آنها را بهبود میبخشیم و آنها
را در مقابل ریسکهای سرمایهگذاری محافظت میکنیم 1».در نتیجه ،طی دو
دههی اخیر سرمایهگذاری خارجی چین بهمیزان درخور توجهی شتاب گرفته،
بهطوری که به مقام سومین سرمایهگذار خارجی بزرگ جهان ارتقا یافته است.
این یک نقطهعطف تاریخی است که در آن شرکتها و بنگاههای چینی از یک
تولیدکنندهی صِرف به سرمایهگذاران پرقدرتِ جهانی در حوزهی سرمایهی
مالی گذار کردهاند.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی چین در گذر زمان
هرچند هجوم سرمایهگذاری مستقیم خارجی به چین در طول دههی 1990
بهمیزان درخور نگرشی افزایش یافت ،منتها آغاز قرن بیستویکم لحظهی
تاریخی در صدور سرمایهی چین به جایجای جهان بود .در نمودار  4-1نشان
دادهایم که مجموع کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی چین (جریان و سهم)
 70برابر ،یعنی از  32.6میلیارد دالر در سال  2002به  2.335میلیارد دالر در
سال  2019افزایش یافته است .میانگین نرخ رشد جریانات سرمایهگذاری
مستقیم خارجی چین طی سالهای  2003تا  2011به  43.5درصد رسید.
درحالیکه چین در سال  2002تقریباً پنجدهم ( )0.5درصد از کل
سرمایهگذاری خارجی جهان و حدود  5درصد از کشورهای درحالتوسعه را به
خود اختصاص داده است ،این میزان یک دهه بعد ،در سال  2011بهترتیب به
 3.8درصد و  17درصد افزایش یافت 2.همچنین رتبهی جهانی چین از 5.2
1 Wen Jiabao, “Report on the Work of the Government”, People's Daily
Online, March 16, 2012.
2 “Foreign direct investment, outflows by countries,” UNCTD.
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درصد در سال  2010به  13.5درصد در سال  2016ارتقا یافت و پس از کاهشی
در سال بعد ،در سال  2018با  14.1درصد به نقطه اوج خود رسید .این سهم
در سال  2019تا سطح  10.4درصد نزول یافت .با وجود این ،سرمایهگذاری
مستقیم خارجی چین در قیاس با رتبهی بیستوششمین در سال  ،2002از
سال  2015تا  2019به رتبهی دوم جهان صعود کرد .شرکتهای چین در
سال  2019در  188کشور جهان سرمایهگذاری کردهاند و جریان و سهم
سرمایهگذاری مستقیم خارجی آن بهترتیب  10و  6.4درصد از کل جهان را به
خود اختصاص داده است1.

1 Ministry of Commerce of China (MCC), 2019 statistical bulletin of China’s
outward foreign direct investment. Beijing: China Business Press, 2020),
90.-94
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در سال  ،2005شرکتهای چینی در بیش از  160کشور در مناطق
مختلف سرمایهگذاری کردند .از لحاظ توزیع منطقهای ،آسیا مقصد اصلی آن
بود ،پس از آن آمریکای التین ( 20درصد) ،آفریقا ( 3درصد) ،اروپا ( 3درصد)،
آمریکای شمالی ( 2درصد) و اقیانوسیه ( 1.5درصد) به ترتیب در ردههای بعدی
قرار گرفتند .در عرصهی توزیع بر اساس صنعت ،مقاصد اصلی سرمایهگذاریها
منابع انرژی (بهخصوص نفت) ،تجارت بینالمللی ،کشتیرانی ،قراردادهای
بینالمللی ،معدن و تولید بود 1.در سال  2014حدود  7درصد از این
سرمایهگذاریها به اقتصادهای درحالتوسعه سرازیر شد 2.سهم آسیا در سال
 2019تا سطح  80درصد ترقی کرد ،پس از آن اروپا ( 7.7درصد) ،آمریکای
التین ( 4.7درصد) ،آمریکای شمالی ( 3.2درصد) ،آفریقا ( 2درصد) و اقیانوسیه
( 1.5درصد) از این سرمایهها را جذب خود کردند .در این چارچوب ،ایران به
مقصد مهمی برای سرمایهگذاری خارجی چین در منطقهی خاورمیانه تبدیل
شد.
.2
.2.1

گسیل سرمایهی چین به ایران
جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران

پس از سقوط رژیم شاه و قبضهی قدرت سیاسی توسط جمهوری اسالمی از
درون انقالب  ،57آشفتگی سیاسی و تحوالت حادثشده در اقتصاد سیاسی
ایران به کاهش سرمایهگذاری خارجی در ایران منتج گردید .دگرگونیهای
سیاسی و اقتصادی از سالهای  1368بهاینسو ـ بهموازات اتخاذ و اجرای
سیاستهای اقتصادی نولیبرال مطابق با دستورالعملهای تجویزی نهادهای
1 Li. “China’s,” 59.
2 Dic Lo, “Perspectives on China’s Systematic Impact on Late
Industrialization: A Critical Appraisal,” SOAS, University of London,
July 01, 2018.
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مالی بینالمللی (بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول) ـ شرایط نسبتاً
مساعدتری برای جذب سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد ایران فراهم آورد 1.با
پذیرفتن سیاست جذب سرمایهگذاری خارجی از سوی سران جمهوری اسالمی
و تصویب «قانون چگونگی ادارهی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» در شهریور
 2،1372پس از وقفهای طوالنی بهمدت پانزده سال ،سرمایهگذاری خارجی در
کشور مورد توجه قرار گرفت ،اما همچنان بسیار پایین باقی ماند .بعد از
کِشوقوسهای طوالنی« ،قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی» در
اسفند  1380در مجلس به تصویب رسید 3.این نیز سرانجام پس از دو دهه
موضوع سرمایهگذاری خارجی را به صورت قانونی و رسمی در صدر برنامههای
دولت قرار داد و به تغییر چشمگیری در میزان سرمایهگذاری خارجی در ایران
انجامیده است .همانطور که در نمودار  4-2نمایان است ،جریان ورود
سرمایهگذاری مستقیم خارجی به ایران نوسانات شدیدی را از سر گذرانده است.
مجموع این سرمایهگذاریها از  17میلیون دالر در سال 1374( 1995ش) به
بیش از  3.5میلیارد دالر در سال 1381( 2002ش) افزایش یافت .پس از
کاهش تدریجی  40درصدی ،در سال 1387( 2008ش) به  1.9میلیارد دالر
تنزل یافت .این روند دوباره در سال 1391( 2012ش) تا سطح  4.7میلیارد
دالر باال رفت .این سیر افتوخیز که عمدتاً برآیند تحریمهای بینالمللی در
دورههای مختلف بوده ،بهطور پیوسته تاکنون استمرار داشته است .بهتبع آن
سرمایهگذاریها در سال  2014و  2015تا حدود  2میلیارد دالر افت کرد.
بیشترین میزان ورود سرمایهگذاری خارجی به ایران در سال  2017با حدود 5
 1این موضوع را به تفصیل در دو نوشتار دیگر بررسی کردهام :سعیدی ،حامد .اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران
در صنعت نفت و گاز ایران ( )2020در نقد اقتصاد سیاسی؛ و سرشتنشانهای نولیبرالیسم در ایران ()2021
در نقد اقتصاد سیاسی.
«2قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسالمی ایران» .مصوبات مجلس شورا.
«3قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی» ،مجلس پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.
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میلیارد دالر به اوج خود رسید .این میزان بار دیگر در سال  2019به 1.5
میلیارد دالر کاهش یافته ،در حالی که این رقم در سال قبلش  2.4میلیارد دالر
بوده است.
میزان ورود سرمایهی خارجی به ایران در قیاس با اکثر کشورهای جهان
بسیار ناچیز است .به گزارش آنکتاد ،سهم ایران از جذب سرمایهی خارجی در
سال  2018تنها حدود سهدهم درصد جریان ورودی سرمایهی خارجی جهان
است 1.بهلحاظ توزیع بخشی ،بخش عمدهی سرمایهی خارجی منبعمحور بوده،
یعنی در منابع اولیه و در حقیقت در بخش انرژی فسیلی (شامل نفت ،گاز و
پتروشیمی) وارده شده و بهندرت وارد صنایع تولید شده است .و بهلحاظ روش
سرمایهگذاری ،غالباً در قالب ترتیبات قراردادی (شامل قراردادهای بیع متقابل،
 BOTو غیره) بوده است .در نمودار  4-3نیز به نمایش گذاشتهایم که از سال
 2000تا  ،2015نسبت قراردادهای «بیعمتقابل» 2بین  60تا  80درصد در
نوسان بوده و در سال  2019به  5درصد سقوط کرده است .این نوسانات تا
حدی ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی بین آمریکا و ایران و اعمال تحریمهای
سخت علیه ایران بوده که باعث شده شرکتهای بینالمللی نفتی از بخش
انرژی ایران خارج شوند .در این بازهی زمانی ،سهم چین از کل ورود FDI
به ایران به میزان شایانتوجهی فزونی یافته است.

1 UNCTAD. World Investment Report 2018 (Geneva: United Nations, 2018).
 2قراردادهای بیع متقابل «قراردادهای خدماتی با قیمت ثابت/خدمات برگشتی ثابت هستند که پیمانکار هیچ گونه
مالکیتی بر میدان نفتی یا گازی را ندارد و در آن یک نهاد ایرانی (مثالً شرکت ملی نفت) برخی از جنبههای
معینِ مسئولیتهای خود را به طرف خارجی واگذار میکند» .بنگرید به Kuhn, M, and
Jannatifar, M. “Foreign Direct Investment Mechanisms and Review of
Iran's Buy-Back Contracts: How Far Has Iran Gone and How Far May It
Go?” Journal of World Energy Law & Business 5, no. 3 (2012): 207–34.
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.2.2

سرمایهگذاری خارجی چین در ایران

هجوم سرمایهی چین به ایران ،نفوذش بر این کشور را بهطور فزایندهای شدت
بخشید .از آنجاکه سرمایهگذاری مستقیم خارجی چین از اوایل دههی 2000
در سطح جهانی اوج گرفت ،ایران ،پس از عربستان و امارات ،سومین مقصد
سرمایهگذاری مستقیم خارجی چین در منطقهی خاورمیانه شده است (به
پیوست  IIIبنگرید) .در نمودار  4-4نشان دادهایم که در طول سالهای 2004
تا  ،2019کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی چین (جریان و سهام) به ایران
تقریبا  30میلیارد دالر بوده است .ولو اینکه این میزان بین سالهای  2004تا
 2009کمتر از  350میلیون دالر بوده ،اما در سالهای بعد بهتدریج شتاب
گرفت و به  1.226میلیون دالر در سال  ،2011درحدود  2میلیارد دالر در
سال  2011و به بیش از  2.7میلیارد دالر در سال  2012افزایش یافت .در
سال  ،2011ایران در در مقام دوازدهمِ مقصد سرمایهگذاری خارجی چین قرار
داشت 1،در حالی که در سال  2014به جایگاه بیستودوم سقوط کرد 2.در
خصوص سهم ایران در سرمایهگذاریهای خارجی چین ،بهرغم اینکه حجم
کل سرمایهگذاری چین بهطور مداوم در حال افزایش بوده ،ایران در سال 2011
در رتبهی بیستودوم 3و در سال  2014در رتبه بیستوسوم قرار گرفت 4.ورود
سرمایهگذاری چین به ایران در سال  2014با بیش از  4میلیارد دالر به نقطهی
اوج خود رسید .این روند در سال  2015تا حد  2.4میلیارد دالر افت کرد و
1 Ministry of Commerce of China, 2014 Statistical Bulletin of Outward
Foreign Direct Investment (Beijing: China Statistics Press, 2014), 131.
2 Ministry of Commerce of China, 2011 Statistical Bulletin of Outward
Foreign Direct Investment (Beijing: China Statistics Press, 2012), 74.
3 Ministry of Commerce, 2011 Statistical, 79-83.
4 Ministry of Commerce, 2014 Statistical, 136-140.
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پس از یک بهبود نسبی در سال  3.7( 2016میلیارد دالر) ،بهتدریج روند نزولی
بهخود گرفت و به کمتر از  3میلیارد دالر در سال  2019فروکش کرد.

اسماعیل محصولی ،قائممقام وزیر نیرو ،با اشاره به توافق بزرگ
اقتصادی و صنعتی ایران و چین در سال  1393اعالم کرد که «حجم
فاینانسهای چینی از  23میلیارد دالر به بیش از  50میلیارد دالر برای تأمین
مالی کل پروژههای صنعتی ،عمرانی و اقتصادی کشور افزایش یافت1».
همچنین آمارهای منتشرشده از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت)
در سال  1399بیانگر آن است که بیش از  2میلیارد و  469میلیون دالر
درخواست سرمایهگذاری خارجی در کشور تصویب شده است .این میزان از

1

«اولین فاینانس پتروشیمی با چین باز شد» ،جهان نیوز.
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سرمایهگذاری خارجی مصوب مربوط به  158فقره طرح و پروژه است که از
این نظر در همسنجی با سال  1398رشد  92درصدی را نشان میدهد .بر
پایهی دادههای اعالم شده ،چین با  543میلیون دالر ،آلمان با  486.9میلیون
دالر ،امارات متحدهی عربی با  363.7میلیون دالر ،کانادا با  271.6میلیون دالر
و اتریش با  116میلیون دالر به ترتیب پنج کشور برتر سرمایهگذار در ایران
بودهاند1.
همانطور که در نمودار  4-5مشاهده میکنید ،کل ورود سرمایهی
چین به ایران از سال  2004تا  2019حدود  62درصد از مجموع کل
سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در ایران را به خود اختصاص داده است.
هرچند آمارهای بانک جهانی و وزارت بازرگانی چین تا حدودی ناهمسان
هستند ،اما میتوان تخمین زد که چین طی دو دههی اخیر به بزرگترین منبع
سرمایهگذاری خارجی در ایران تبدیل شده است .در واقع نشان از این دارد که
ایران در این زمینه تا چه حد به چین وابسته و متکی است .عالوه بر این بهلحاظ
توزیع بخشیِ سرمایهگذاری چین در ایران ،نتایج و آمارها نشاندهندهی اولویت
و عالقهی چین به تأمین مقتضیات اقتصادی داخلیاش است ،که فوریت
دسترسی به منابع اولیه را در راستای افزایش رشد اقتصادیاش را تشدید و
تعمیق میکند .بر اساس گزارش مؤسسهی کارفرمایی آمریکایی ،سرمایهگذاری
چین در ایران به بخشهای انرژی ،حملونقل ،فلزات ،خدمات عمومی ،صنایع
شیمیایی و امالک و مستغالت اختصاص داده شده است.
افزایش سرسامآور مصرف انرژی توسط چین در میزان سرمایهگذاری
این کشور در بخش انرژی ایران نیز بازتاب یافته است .آنطور که در نمودار -6
 4نیز قابل مشاهده است ،بخش «انرژی» بزرگترین برش ( 40درصد) از کیک
سرمایهگذاری چین در صنایع ایران را از آن خود کرده است .در جایگاه دوم،
«1رشد  92درصدی سرمایهگذاری خارجی در سال  ،»99اقتصاد نیوز.
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بخش حملونقل با  26درصد (که در فصل بعدی به آن خواهیم پرداخت)،
سپس بخشهای فلزات ( 19درصد) ،خدمات عمومی ( 8درصد) ،صنایع
شیمیایی ( 6درصد) و امالک و مستغالت ( 1درصد) قرار دارند.
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.2.3

سرمایهگذاری چین در طرح و پروژههای نفت ،گاز و

پتروشیمی
اگر موقتاً تصویری کلی از آن ارائه کنیم ،شرکتهای چینی در مجموع بیش از
 41میلیارد دالر معامالت در حوزهی سرمایهگذاری در پروژههای نفت و گاز و
پتروشیمی ایران انجام داده است (به نمودار  4-7و جدول  4-1بنگرید) .در
مقام مقایسه ،بخش پروژههای گازی با بیش از  23میلیون دالر برای سه فقره
قرارداد گازی در جایگاه نخست قرار گرفته است که از این میزان ،دو پروژهی
آن به ارزش حدوداً  18.6میلیارد دالر با موانع مواجه گردید و قراردادهای آن
فسخ شدند .در جایگاه دوم ،بخش نفت با  12فقره قرارداد نفتی در بخش
باالدستی و پاییندستی حدوداً  15.6میلیارد دالر را به خود اختصاص داده ،که
کمی بیش از  10میلیارد دالر آن شامل قراردادهای مشکلدار است .قراردادهای
متعلق به پروژههای بخش پتروشیمی در جایگاه سوم قرار دارند که ارزش آنها
نزدیک به  9میلیارد دالر است .جزئیات مربوط به این قراردادها را در ذیل
بخشهای بعدی وارسی و ارائه خواهیم کرد.
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جدول  .4-1قراردادهای چین در پروژههای نفت ،گاز و پتروشیمی ایران
بخش نفت
شماره

پروژه

تاریخ انعقاد

ارزش **

نوع

پیمانکار(ها)

طرف ایران

(به میلیون دالر)
CNPC

NIOC

85

قرارداد
x

ساینوپک شنگلی
CNPC

NIOC

65

x

13

x

CNPCI

NIOC
NIOC
NIOC
NIOC

2550
* 2000
87,5
19,61
2500

بیع متقابل
بیع متقابل
x
x
بیع متقابل

ساینوپک
اینترناشیونال
کنسرسیوم SEI

ODCC

2550

EPC

NIORDC

2500

NIOC

3000

خط
اعتباری
بیع متقابل

NIOC

300

بیع متقابل

قرارداد
1

مرداد 1379

حفاری نوزده حلقه چاه

2

دی 1379

بلوک زواره ـ کاشان

3

1380

قرارداد نفتی

4
5
6
7
8

تیر 1388
آذر 1396
اردیبهشت 1384
خرداد 1385
1388

میدان نفتی آزادگان شمالی
میدان یادآوران (فاز یک)
لرزه نگاری در بلوک کوهدشت
بلوک گرمسار
میدان آزادگان جنوبی (فاز یک)

9

فروردین 1389

پاالیشگاه آبادان

10

1399

پاالیشگاه نفت اصفهان

11
12

مرداد 1395

میدان یادآوران (فاز دوم)

ساینوپک

شهریور 1395

میدان مسجدسلیمان (فاز  1و ،2و
طرح ازدیاد برداشت نفت)

CNPCI

مجموع کل

ساینوپک
CNPC
ساینوپک
CNPC

1567۰.11

سرنوشت قرارداد
قرارداد در سال  95فسخ شد
در اردیبهشت  93شرکت چینی کنار
کذاشته شد.
 %85سهم چین و  %15سهم ایران
شرکت چینی از پروژه کنار گذاشته شد.
-

1125

اقتصاد ژئوپلتیکی نفوذ چین در ایران

بخش گاز
شماره

تاریخ انعقاد

پروژه

پیمانکار(ها)

طرف ایران

قرارداد

ارزش

نوع

(به میلیون دالر

قرارداد

1

اسفند 1386

میدان گازی پارس شمالی

سینوک

شرکت نفت و گاز پارس

آمریکا)
16000

2

اسفند 1387

3

خرداد 1388

کارخانه ایران ال.ان.جی ( فاز
دوم)
فاز  11میدان گازی پارس
چنوبی

سینوک

شرکت گاز مایع ایران

2625

CNPC

NIOC

4700

مجموع کل

سرنوشت قرارداد

بیع
متقابل
x
x

در مهر  90تعلیق شد
در شهریور  91تعلیق شد
در خرداد  ،91این شرکت از پروژه خارج
شد

23325
بخش پتروشیمی

شماره

تاریخ انعقاد

پروژه

پیمانکار(ها)

قرارداد
1
2
3

آذر 1392
اردیبهشت 93
خرداد 1393

4

بهمن 1393

طرف ایران

ارزش

نوع قرارداد

(به میلیون دالر
پتروشیمی گچساران
پتروشیمی صدف
پتروشیمی گاز بوشهر (آلفین
)16
پتروشیمی سبالن

NIPIC
CATIC
CPECC

آمریکا)
375
102
2500

x
EPC+F
x

406

x

سرنوشت قرارداد
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5

اردیبهشت 95

پتروشیمی مهران

6

بهمن 1395

پتروشیمی مسجدسلیمان

7

تیر 1396

پتروشیمی لردگان

مجموع کل

CNTIC

پتروسامان فراگستر

1403

ووهان

پتروپاالیش
مسجدسلیمان

3600

-

580

 %85توسط شرکت چینی و  %15توسط شرکت
ایرانی
x
x

۸966

* اسامی پروژهها و ارزش قراردادهایی که به رنگ قرمز آمدهاند ،قراردادهای مشکلدار (تعلیقشده و یا فسخشده) هستند.
** در این جداول ارزش اولیهی قراردادها و سرمایهگذاری به ارزهای دیگر (ریال ،تومان و یورو) را به دالر تبدیل کردهایم .این تغییر با استفاده از این وبسایت
( )https://www.xe.com/currencytablesو بر اساس نرخ ارز در تاریخی که قرارداد انعقاد شده ،صورت گرفته است.

صنعت نفت
اولین سرمایهگذاری چین در صنعت انرژی فسیلی ایران ،با قرارداد اکتشاف نفت و گاز در
سال  1376آغاز شد 1.به دنبال آن ،در مردادماه ( 79برابر با اوت  )2000شرکت ملی
نفت ایران (که عالمت اختصاریِ انگلیسی آن  NIOCاست) قرارداد  85میلیون دالری
با شرکت ملی نفت چین ( ،)CNPCبهعنوان بزرگترین تولیدکننده و تأمینکنندهی
شرکت دولتی نفت و گاز چین ،برای حفاری نوزده حلقه چاه در میادین گاز طبیعی
موجود در جنوب ایران امضا کرد .در سال  1380نیز یک قرارداد نفتی  13میلیون دالری
بین  NIOCو  CNPCدر سال  2001منعقد شد2.
این روند با زنجیرهای از توافقنامههای دوجانبه میان دو کشور در پروژههای
باالدستی و پاییندستی صنعت نفت در دو دههی گذشته همراه بوده است .قرارداد
اکتشاف نفت در بلوک زواره ـ کاشان در دیماه  79بین ایران و شرکت نفت و پتروشیمی
چین (ساینوپک شنگلی) به امضا رسید .اگرچه شرکت ساینوپک چین بهعنوان پیمانکار
پروژه ،تعهد کرده بود تا  36میلیون دالر در این بلوک سرمایهگذاری کند 3،اما به گزارش
شانا ،این شرکت با هزینه و ریسک خود 65 ،میلیون دالر سرمایهگذاری کرد .هرچند
سرانجام با وجود صرف هزینه و فوران نفت از آن ،با توجه به معیارهای شرکت ملی نفت
ایران این بلوک تجاری تشخیص داده نشد 4.پروژهی بعدی توسعهی میدان نفتی آزادگان
شمالی ،یکی از بزرگترین میادین نفتی ایران ،واقع در غرب اهواز ،بود .در دیماه ،82
شرکت ملی نفت ایران و شرکت چینی  ،CNPCIزیرمجموعهی  ،CNPCبرای اجرای

”1 Ali Sotoudehfar, “On the Status of Iran’s Oil Trade with China in Pre- Nuclear Deal,
School of Economics, Renmin University of China,
2 Garver, China and Iran, 266-69.
 « 3عملیات اکتشاف نفت و گاز در بلوک کاشان تا زواره آغاز می شود» .ایرنا؛ «در نزدیک کاشان نفت سبک کشف شد»،
بیبیسی فارسی.

«4جذب بیش از یک میلیارد دالر سرمایه با انعقاد قرارداد 15بلوک» .شانا.
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عملیات فاز نخست توسعهی این میدان به تفاهمنامهای دست یافتند .سرانجام قرارداد
توسعهی میدان آزادگان شمالی در تیرماه  88در قالب «بیع متقابل» به ارزش  2میلیارد
و  550میلیون دالر بین طرفین تنفیذ شد 1.تهران تایمز در سال  1390گزارش داد که
چین قرار است ظرف مدت  10سال  8.4میلیارد دالر برای توسعهی میدان نفتی آزادگان
سرمایهگذاری کند 2.عالوه بر این ،در خردادماه  ،96بیژن زنگنه ،وزیر نفت ایران ،اعالم
کرد که توسعهی فاز دوم میدان نفتی آزادگان شمالی به شرکت چینی  CNPCسپرده
شد 3.این شرکت در سال  2018اعالم کرد که تولید نفت خام در آزادگان شمالی را آغاز
کرده است که برآورد میشد نزدیک به  80هزار بشکه در روز استخراج کند4.
گروه سینوپک در سال  1383موافقت کرد که توسعهی میدان یادآوران واقع در
استان خوزستان را بر عهده بگیرد و ساالنه  10میلیون تن گاز طبیعی مایع (ال.ان.جی)
به مدت  25سال خریداری کند .به گزارش رویترز ،شرکت ملی نفت ایران و شرکت
ساینوپک چین در آذرماه  96قراردادی  2میلیارد دالری برای توسعهی فاز نخست میدان
یادآوران امضا کردند 5.انعقاد این قرارداد ،که بازتاب وسیعی در رسانههای جهان داشت،
در دورهای صورت گرفت که آمریکا از شرکتهای اروپایی و آسیایی خواسته بود به منظور

« 1آخرین وضعیت توسعه میدان نفتی آزادگان» ،اقتصاد آنالین؛ «صفر تا  100طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی» ،شرکت
ملی نفت ایران.
2 “China to invest $8.4b in Azadegan oilfield: official”, Tehran Times, August 27,
2011,
«3وزیر نفت :توسعه فاز دوم میدان های نفتی آزادگان شمالی و یادآوران به چین سپرده شد» ،اویلداک.
”4 Chen Aizhu, “CNPC suspends investment in Iran's South Pars after U.S. pressure,
Reuters, December 12, 2018,
;5 Hafezi, Parisa. “Iran, China's Sinopec sign oil-field deal,” DECEMBER 9, 2007
“Sinopec set to sign deal with Tehran - Business - International Herald Tribune”,
The New York Times, Oct. 26, 2006,; “Times, Sinopec to develop oil field in Iran”,
«غروب کارون ”The New York, Dec. 10, 2007,; “$50 billion contracts with China,
چشمبهراه سرمایه» ،هفتهنامهی مشعل.
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افزایش فشار بر ایران ،معامالت خود را با ایران قطع کنند 1.در ادامه ،مجری طرح توسعهی
میدان نفتی یادآوران در تابستان  95از نهاییشدن طرح جامع توسعه ( )MDPاین میدان
و واگذاری توسعهی فاز دوم این طرح به شرکت چینی ساینوپک خبر داد2.
بهرغم گزارش روزنامهی والاستریت ژورنال در دیماه  97مبنی بر پیشنهاد سه
میلیارد دالری شرکت ساینوپک برای توسعهی میدان یادآوران در ازای دریافت نفت از
ایران 3،به گزارش روزنامهی اعتماد در خردادماه « ،99پس از شیوع کرونا در چین و پس
از رسیدن این بیماری به مرزهای ایران ،این شرکت میدان نفتی را ترک کرده و تاکنون
هیچ پولی به شرکتهای ایرانی حاضر در میدانهای نفتی یادآوران نداده است4».
همچنین خبرگزاری مهر در آبانماه  99گزارش داد که «قرارداد توسعهی این میدان به
نحوی نوشته شده بود که فاز دوم توسعه آن نیز به شرکت ساینوپک چین واگذار شود که
این واگذاری متوقف شد اما مذاکرات قطع نشده است5».
ایضاً ،در اردیبهشتماه  84ایران قرارداد  87.5میلیون دالری با شرکت چینی
 CNPCبرای انجام  300کیلومتر لرزهنگاری دو بعدی 207 ،کیلومتر مربع لرزهنگاری
سه بعدی و  1حلقه چاه اکتشافی در بلوک کوهدشت منعقد کرد 6.به دنبال ،در خردادماه
 85قرارداد بلوک گرمسار بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت چینی ساینوپک برای
انجام عملیات اکتشاف و توسعهی نفت و گاز به امضای طرفین رسید .حداقل تعهد
.1

«بازتاب گسترده امضای قرارداد نفتی ایران و چین» ،شانا؛ «قراردادهای  50میلیارد دالری با چین» ،دنیای اقتصاد.

« 2توسعه فاز دوم میدان یادآوران به شرکت سینوپک واگذار میشود» ،شرکت ملی نفت ایران.
”3 “China offers Iran $3bn oilfield deal despite U.S. sanctions: Wall Street Journal,
Tehran Times, January 18, 2019,
 « 4ضد و نقیضهای خودکشی در میدان نفتی یادآوران» ،روزنامهی اعتماد ،شماره  1399، 4667شنبه  24خرداد.
« 5توسعه فاز  2و  3میدان مشترک یادآوران در ابهام» ،خبرگزاری مهر.
« 6قرارداد اکتشاف وتوسعه دو بلوک «ساوه» و «کوهدشت» نهایی شد» ،شانا؛ «سرمایهگذاری  350میلیون دالری برای توسعه
بلوکهای اکتشافی کشور» ،شرکت نفت مناطق مرکزی ایران.
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بودجهای پیمانکار در این قرارداد نیز مبلغ  19.61میلیون دالر و مدت آن برای عملیات
اکتشاف چهار سال است 1.با اینحال به گزارش خبرگزاری مهر این بلوک اکتشافی که
قرارداد آن به ارزش تقریبی  50تا  70میلیون دالر امضا شده بود ،با گذشت  10سال از
امضای آن ،قرارداد آن در سال  95به دلیل عدم اخذ مجوزهای زیستمحیطی به صورت
نیمهکاره فسخ شد .مطابق با این قرارداد تمامی هزینههای عملیات اکتشاف در بلوک
گرمسار شامل لرزهنگاری ،زمینشناسی و حفاری دو حلقه چاه اکتشافی به عهدهی
پیمانکار بود2.
پس از فسخ قرارداد با شرکت ژاپنی ،در سال  1388قرارداد توسعهی میدان
آزادگان جنوبی به ارزش  2.5میلیارد دالر در قالب بیع متقابل میان شرکت ملی نفت
ایران و شرکت ملی نفت چین امضا شد و عملیات اجرایی این طرح از شهریورماه  91آغاز
شد 3.لیکن ،پس از پنجسال از انعقاد قرارداد ،شرکت ملی نفت ایران در اردیبهشتماه
 93شرکت چینی  CNPCIرا به دلیل «وقتکشی» از توسعهی آزادگان جنوبی کنار
گذاشت 4.در واقع ،تحریمهای بینالمللی را میتوان مهمترین دلیل تعلل شرکت چینی
از توسعهی این میدان برشمرد.
«انرژی امروز» در سال  1395گزارش کرد که «از حدود  7سال قبل تاکنون
مذاکرات متعددی بین شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و شرکت
فاینانسور چینی  SEIبرای تأمین منابع مالی طرح بهبود فرایند و بهینهسازی پاالیشگاه
نفت اصفهان آغاز شد و قرار بود در مرحلهی اول این شرکت چینی فاینانسی به ارزش 2
تا  2.5میلیارد دالر برای این پروژهی نفتی ایران بازگشایی کند .با اینحال ،شرکت
چینی هرگز به تعهدات خود عمل نکرد و به دلیل «وقتکشی» از پروژه کنار گذاشته شد.
« 1قرارداد اکتشاف و توسعه بلوک گرمسار بین ایران و چین امضاشد» ،ایسنا.
« 2توافق دوجانبه نفتی ایران-چین /قرارداد اکتشافی چینیها فسخ شد» ،خبرگزاری مهر.
« .3آخرین اخبار از میدان نفتی مشترک آزادگان» ،ایسنا.
« 4چینیها و ماجرای توسعه آزادگان جنوبی» ،شانا.
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سرانجام ،ایران با شرکت دایلم کرهی جنوبی برای مشارکت و تأمین منابع مالی طرح
بهبود فرایند و بهینهسازی پاالیشگاه نفت اصفهان تفاهمنامهی همکاری امضا کرد1.
عالوه بر این ،در بهار  1389توافقنامهای برای توسعه و تثبیت پاالیشگاه آبادان،
اولین پاالیشگاه ساختهشده در ایران ،با  3میلیارد دالر سرمایهگذاری شرکت چینی
ساینوپک اینترنشنال پترولیوم با همکاری شرکت طراحی و ساختمان نفت ایران منعقد
شد 2.طبق این قرارداد ،تأمین مالی قرارداد  EPCاز خط اعتباری ایران ـ چین به
صورت  85درصد سهم فاینانسور چینی و  15درصد سهم کارفرمای ایرانی (شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران) انجام خواهد شد .این قرارداد «بزرگترین
سرمایهگذاری پسابرجامی در پاالیشگاه آبادان» نام گرفت 3.خبرگزاریهای ایران در
شهریورماه  95در حالی از دوران پسابرجام برای بازگشت شرکتهای بزرگ نفت و گاز
جهان یاد میکردند که شرکت ملی نفت ایران با شرکتهای چینی  CNPCIبرای
توسعهی میدان مسجدسلیمان 4به توافق رسیده بودند .به گزارش «میز نفت» اولین
قرارداد میان ایران و این شرکت چینی برای طرح توسعهی میدان نفتی مسجدسلیمان
به سال  1386برمیگردد .در این گزارش آمده است که «فعالیتهای اجرایی طرح
توسعهی میدان نفتی مسجد سلیمان در بخش قرارداد بیع متقابل شامل حفاری  17حلقه
چاه و احداث واحد بهرهبرداری ،نمکزدایی و خطوط لولهی جریانی چاهها است که اجرای
این طرح از مردادماه  86در چارچوب قرارداد بیع متقابل با سرمایهگذاری مشارکت
شرکتهای نفتگران ایران و شرکت  CNPCIچین و شرکت ملی نفت ایران آغاز و

« 1خلع ید از دومین شرکت چینی در صنعت نفت» ،انرژی امروز.
« 2جذب  3میلیارد دالر سرمایه خارجی برای توسعه و تثبیت ظرفیت» ،شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران؛
«با سرمایهگذاری  3میلیارد دالری چینیها صورت گرفت» ،جهان اقتصاد.
« 3بزرگترین سرمایهگذاری پسابرجامی در پاالیشگاه آبادان» ،شانا.
 4میدان نفتی مسجدسلیمان ،نخستین و قدیمیترین میدان نفتی در خاورمیانه در شهرستان مسجدسلیمان و در استان خوزستان
واقع شده که در سال  1287خورشیدی ( 1908میالدی) توسط یک شرکت انگلیسی کشف شد.
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حدود  22حلقه چاه در آن حفاری شد 1».در خصوص طرح توسعهی فاز دوم این میدان،
بنا به گزارش جام جم در سال  ،1390قرار بود عملیات نگهداشت ،راهبری و بهرهبرداری
از تأسیسات باالدستی میدان نفتی مسجدسلیمان به شرکت  CNPCIچین واگذار
شود ،اما همزمان با بهرهبرداری از طرح توسعهی این میدان نفتی توسط این شرکت چین،
شرکت ملی نفت ایران با پیشنهاد واگذاری این طرح به شرکت  CNPCIمخالفت کرد2.
سرانجام در شهریورماه  95ایران با چینیها برای ادامهی همکاری در اجرای طرح ازدیاد
برداشت نفت میدان مسجدسلیمان هم به توافق رسید 3.شرکت چینی مجری این طرح،
طبق قرارداد بیع متقابلش با شرکت ملی نفت ایران ،تعمیر و تعویض تأسیسات آسیبدیده
در طرح توسعهی فاز دوم این میدان را در دستورکار خود قرار داد .به گزارش میز نفت،
«حجم سرمایهگذاری الزم برای اجرای این پروژه حدود  300میلیون دالر پیشبینی شده
است و چنانچه شرکت چینی ،در اجرای طرح تعویض و بهرهبرداری از این واحد تولیدی
با مشکلی روبهرو نشود ،این پروژه در سال آینده [ ]1396به بهرهبرداری خواهد رسید4».
بخش گاز
با توجه به اینکه مدتهاست که چین در تالش است انرژی گازی را جایگزین سوخت
زغالسنگ کند و به تبع آن تقاضای چین برای گاز همواره در حال افزایش بوده است،
سرمایهگذاری این کشور در ایران به بخش گاز نیز گسترش یافته است .قرارداد توسعهی
میدان گازی پارس شمالی ،بهعنوان دومین پروژهی بزرگ گاز ایران و تولید گاز مایع
(ال.ان.جی) در اسفندماه  86میان شرکت نفت و گاز پارس و شرکت چینی سینوک
( ،)CNOOC Ltdبزرگترین تولیدکنندهی نفت دریایی چین ،تنفیذ شد .ارزش این
« 1رؤیای تولید دوباره نفت در مسجد سلیمان» ،میز نفت.
« 2مخالفت با حضور چینی ها برای توسعه میدان نفتی ایران» ،روزنامهی جام جم 4 ،مهر  ،1390شماره .3235
«3چین به قدیمیترین میدان نفتی ایران بازگشت» ،خبرگزاری تسنیم.
« 4رؤیای تولید دوباره نفت در مسجد سلیمان» ،میز نفت.
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قرارداد بیشاز  16میلیارد دالر بود ( 5میلیارد دالر آن در بخش باالدستی و  11میلیارد
دالر آن در بخش پاییندستی ـ کارخانههای ال.ان.جی) که شرکت سینوک چین عهدهدار
تأمین آن عنوان شده است و هدف از این سرمایهگذاری تأمین گاز برای چین بود 1.با
اینحال مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در مهرماه  90از تعلیق موقت قراردادش با
شرکت سینوک چین خبر داد2.
عالوه بر این قرارداد ،در اسفندماه  87قراردادی  2میلیارد و  625میلیون یورویی
میان شرکت سینوک چین ( )CNOOCو شرکت گاز مایع ایران ( )ILNGCبرای
اجرای طرح توسعهی فاز دوم کارخانهی ایران ال.ان.جی منعقد شد .اما همانند برخی
پروژههای دیگر ،این قرارداد که بهعنوان بزرگترین قرارداد چین با ایران در آن زمان
شناخته شد ،در شهریورماه  91به دلیل ناتوانی چین در یافتن سرمایهگذار خارجی برای
فاینانس ،تعلیق شد 3.در خردادماه  88در نشستی در پایتخت چین ،نمایندگان شرکت
ملی نفت چین و شرکت ملی نفت ایران قراردادی  4.7میلیارد دالری برای توسعهی فاز
 11میدان گازی پارس جنوبی ،بزرگترین میدان گازی جهان ،امضا کردند 4.یک سال
بعد ،در خردادماه  91رسانههای ایرانی گزارش کردند که شرکت ملی نفت چین به دلیل
تأخیرهای مداوم و «بیسابقه» در پروژه ،که در واقع در واکنش به فشارهای ایاالت متحده
نیز بود ،از این پروژه خارج شد 5.لیکن قرارداد نهایی این پروژه پس از یک دورهی طوالنی،
سرانجام در تیرماه  96میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال
« 1قرارداد توسعه میدان گازی پارس شمالی فردا منعقد می شود» ،شانا.
« 2ایران قرارداد با چین در پارس شمالی را موقتا تعلیق کرد» ،مردمک.
« 3روایت  5.5میلیارد دالری که از بین رفت» ،دانش نفت؛ «بزرگترین قرارداد چین با ایران لغو شد» ،راه دیگر.
4 Bruce Pannier, “Is Europe Next, After Major Iran Gas Deal with China?” Radio
Free Europe, June 05, 2009.
5 “China pulls out of South Pars project: report,” Reuters, July 29, 2012; Chen Aizhu,
“China's CNPC ready to take over Iran project if Total leaves: sources,” Reuters,
MAY 11, 2018.
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فرانسه ،شرکت ملی نفت چین و پتروپارس امضا شد که ارزش آن  4میلیارد و 879
میلیون دالر بود .در تقسیمبندی سهم این شرکتها ،توتال بهعنوان اپراتور پروژهی فاز
 11پارس جنوبی صاحب  50.1درصد سود ،شرکت دولتی نفت و گاز چین  30درصد و
پتروپارس ایران (زیرمجموعهی کامل شرکت ملی نفت ایران)  19.9درصد بود 1.در پی
خروج آمریکا از برجام ،شرکت فرانسوی توتال نیز از این پروژه خارج شد .به گزارش
رویترز ،در تیرماه  96امضای قراردادی یک میلیارد دالری به شرکت چینی سیانپیسی
اجازه داد تا سهم توتال را از آن خود کند 2و رهبری این پروژه را به عهده بگیرد .با
افزایش فشارها بر چین بر متن جنگ سرد تجاری با آمریکا ،پکن تصمیم گرفت تا با
علنیت کمتری در پروژههای بزرگ میدان نفتی و گازی ایران فعالیت کند و در نهایت
« سی.ان.پی.سی.آی چین بدون پرداخت ریالی جریمه در ازای وقتکشی و هزینهی
فرصت این قرارداد» از این پروژه خارج شد3.
بخش پتروشیمی
در کنار انعقاد چندین قرارداد بین ایران و چین در بخش نفت و گاز ،شرکتهای چینی
مصممتر شدند تا سرمایهگذاری خود را به صنعت پتروشیمی ایران نیز گسترش دهند.
عباس شعریمقدم ،مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سال  1392اعالم
کرد که ایران برای افتتاح  60پروژهی نیمهتمام پتروشیمی به  31میلیارد دالر نیاز دارد.
وی اظهار داشت که با شروع پروژهها تولید ساالنهی پتروشیمی کشور را  55میلیون تن
 « 1قرارداد توسعه فاز  11پارس جنوبی امضا شد» ،دانش نفت؛ “Iran: Total and NIOC sign contract for
the development of phase 11 of the giant South Pars gas field”, Total Energy, July
3, 2017.
”2 Aizhu, Chen, “China's CNPC ready to take over Iran project if Total leaves: sources,
Reuters, May 11, 2018.
« 3چینیها هم به لطف  IPCبدون پرداخت ریالی جریمه رفتند» ،خبرگزاری مهر؛ «فاز  11پس از رفتن سیانپیسیآی
چین» ،شانا؛ Chen Aizhu, “China's CNPC ready to take over Iran project if Total leaves:
.sources,” Reuters, MAY 11, 2018
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افزایش میدهند .در ادامه افزود که برای توسعهی صنعت ملی پتروشیمی در  8تا 10
سال آینده به  74میلیارد دالر سرمایهی مالی نیاز است 1.یک سال بعد ،معاون وزیر نفت
در امور پتروشیمی در حاشیهی نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و
پتروشیمی گفته بود که احداث مجتمعهای پتروشیمی بوشهر ،لردگان ،هنگام و گچساران
توسط سرمایهگذاران چینی تأمین مالی شده است2.
بر بستر چنین اوضاع و احوالی ،پس از چندین ماه مذاکره بین ایران و
فاینانسورهای چینی ،در آذرماه  92اولین خط اعتباری چینی در صنعت پتروشیمی ایران
به ارزش حدود  375میلیون دالر برای مجمتع پتروشیمی گچساران بازگشایی و عملیاتی
شد .همچنین معاون وزیر نفت ایران اعالم کرد که ارزش فاینانس پنج طرح در دست
ساختِ صنایع پتروشیمی ایران توسط چینیها حدود دو میلیارد دالر تخمین زده
میشوند.
مقامات ایرانی در اردیبهشتماه  93گزارش دادند که طرح ساخت پتروشیمی
صدف یکی دیگر از پروژههایی است که از طریق فاینانس چینیها در قالب قرارداد
 EPC+Fبه ارزش  102میلیون یورو تأمین شد 3.همچنین در جریان مذاکرات میان
مقامات شرکت چینی «ساتیک» با مدیران ارشد شرکت سرمایهگذاری ساتا و مجتمع
پتروشیمی بوشهر در پکن در خردادماه  ،93چینیها با دو میلیارد یورو تأمین مالی
مجتمع پتروشیمی بوشهر (پروژه پتروشیمی گاز الفین  )16را تقبل میکنند 4.حسن
روحانی ،رئیسجمهور پیشین ایران ،در اردیبهشتماه  1400فرمان افتتاح سه پروژهی
عظیم پتروشیمی (پتروشیمی سبالن ـ عسلویه ،پتروشیمی مسجدسلیمان و پتروشیمی
1 “China to invest in Iran’s petrochemical projects,” Azernews, 16 May 2014.
« 2چینیها  ٤طرح پتروشیمی را تامین اعتبار کردند» ،پیام پتروشیمی.
2 « 3طرح پتروشیمی تامین اعتبار شدند» ،شانا؛ «شناسایی پیمانکاران یک پروژه پتروشیمی از طریق
مناقصه» ،مناقصه مزایده.
« 4منابع اعتباری ارزی پتروشیمی بوشهر از طریق فاینانس چین تامین شد» ،خبرگزاری مهر.
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اکسیرحالل عسلویه) را با اعتبار یک میلیارد و  304میلیون دالر صادر کرد .در این
کنفرانس اظهار داشت که دو پروژهی نخست از طریق خط اعتباری چین تأمین شده
است .همزمان با افتتاح این پروژهها اعالم شد که  406میلیون دالر در کارخانهی
پتروشیمی سبالن سرمایهگذاری شده که از طریق آوردهی سهامدار ،فاینانس خط
اعتباری چین و تسهیالت کوتاهمدت تأمین شده است 1.به گفتهی مدیر برنامهریزی
شرکت پتروشیمی سبالن« :فاینانس پروژهی سبالن در بهمنماه  1393به مبلغ دو
میلیارد و  518میلیون یوان از محل خط اعتباری چین گشایش و اجرایی شد2».
با وجود موانع و محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی ،سرمایهگذاری
چین در صنعت پتروشیمی ایران به مرور زمان روندی فزاینده داشته است .در
اردیبهشتماه  95هیئتی به سرپرستی مدیرعامل شرکت  CPECCچین از طرحهای
صنعت پتروشیمی در منطقهی ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر بهعنوان نخستین
هاب پتروشیمی ایران بازدید و مذاکراتی را با مسئوالن صنایع پتروشیمی آغاز کرد .در
حاشیهی این بازدید ،شرکت چینی آمادگی خود را برای عقد قراردادهای EPCF
بهمنظور سرمایهگذاری در این شهر بندری اعالم کرد 3.در همین دوره ،قرارداد ساخت
نخستین واحد پتروشیمی مهران میان شرکت ایران پتروسامان فراگستر و شرکت چینی
سی.ان.تی.آی.سی به ارزش یک میلیارد و  650میلیون یورو منعقد شد که  85درصد از
این مبلغ به صورت فاینانس از سوی طرف چینی و  15درصد باقیمانده توسط شرکت
مجری ایرانی تأمین شده است 4.خبرگزاری پتروشیمی ایران در بهمنماه  99گزارش داد
« 1افتتاح مجتمع پتروشیمی سبالن در عسلویه» ،ایسنا؛ «روحانی  3طرح ملی صنایع پتروشیمی را افتتاح کرد» ،خبرگزاری ایمنا؛
SHANA, “Rouhani Launched Major Petchem Projects,” May 20, 2021,
« 2بازگشایی خط جدید اعتباری چینیها در صنعت پتروشیمی ایران» ،انجمن صنفی کارفرمائی صنعت
پتروشیمی.
« 3دور جدید مذاکرات با چین برای سرمایهگذاری در پتروشیمی ایران» ،شانا.
« 4انعقاد قرارداد ساخت واحد پتروشیمی مهران با سرمایهگذار چینی» ،ایسنا.
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که «بیتوجهی سرمایهگذاران خارجی و داخلی به قرارداد خود بهمنظور توسعه و ساخت
این پروژه و بیثباتی ارز و تحریمهای اقتصادی از عمده دالیلی است که سبب شده تاکنون
پروژهی پتروشیمی مهران به مرحلهی اجرا نرسد1».
در بهمنماه  95نیز قراردادی  3.6میلیارد دالری میان شرکت «ووهان» چین و
شرکت پتروپاالیش مسجدسلیمان برای سرمایهگذاری در مجتمع پتروشیمی
مسجدسلیمان منعقد کردند 2.پنج ماه بعد ،مدیرعامل شرکت پتروشیمی لردگان اعالم
کرد که کل مبلغ سرمایهگذاری برای ساخت مجتمع پتروشیمی لردگان ،واقع در استان
چهارمحال و بختیاری منطقه فالرد 502 ،میلیون یورو است که از محل فاینانس چین
تأمین میشود 3.روحانی در جریان افتتاح این پروژه اظهار کرده بود که این «طرح عظیم
و بزرگ صنعتی رقمی باالی  800میلیون دالر در آن هزینه شده است4».
.2.4

انرژی خورشیدی

سرمایهگذاری در حوزهی تولید انرژی خورشیدی یکی دیگر از ساحتهای حضور چین
در ایران است .در تیرماه  97تفاهمنامهی همکاری اقتصادی میان ایران و سرمایهگذاران
در حوزهی تولید انرژی خورشیدی از کشورهای ایتالیا و چین امضا شد .قرار بر این بود
که با ورود سرمایههای خارجی از چین و ایتالیا ،نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت 500
تا  1000مگاوات برق در استان یزد احداث و راهاندازی شود .همچنین به گفتهی «لی
چی» مدیر شرکت چینی« :این شرکت سالهای طوالنی در زمینههای استخراج معادن،

« 1افتتاح پتروشیمی «مهران» اسیر وعدههای مسوولین» ایپنا.
« 2قرارداد  3.6میلیارد دالری پتروپاالیش نفت مسجد سلیمان با «وهان»چین امضا شد» ،خبرگزاری دانشجو.
« 3چین فاینانس  502میلیون یورویی ساخت پتروشیمی لردگان را تامین میکند» ،شانا.
« 4پتروشیمی لردگان به صورت رسمی وارد چرخه تولید شد» ،ایرنا.
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فلزات ،احداث نیروگاه خورشیدی ،حملونقل و غیره در ایران فعالیت دارد و تاکنون دو و
نیم میلیارد دالر در ایران سرمایهگذاری داشته است1».
.2.5

خط اعتباری مالی

تأمین اعتبار مالی (یا اعطای وام) یک حوزهی جذاب دیگری برای گسترش دامنهی نفوذ
و تأثیرگذاری چین بر ایران است .در جریان سفر هیأت تهران به ریاست علی طیبنیا،
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران به پکن در شهریورماه  ،96ایران دو تفاهمنامه با دو
بانک بزرگ چینی برای تخصیص  35میلیارد دالر اعتبار و وام برای اقتصاد ایران امضا
کرد 2.در این چارچوب ،بانک مرکزی ایران و بانک توسعهی چین ( )CDBتفاهمنامهای
معادل  15میلیارد یورو با موضوع ارائهی تسهیالت تأمین مالی پروژههای عمرانی و
تولیدی امضا کردند 3.و نیز موافقتنامهی قرارداد  10میلیارد دالری خط اعتباری
«سیتیک گروپ» چین با بانکهای رفاه کارگران ،صنعت و معدن ،پارسیان ،پاسارگاد و
توسعهی صادرات ایران امضا شد 4.به گزارش ایرنا «قرار است سرمایهگذاری  10میلیارد
دالری چینیها در ایران به صورت فاینانس در حوزههای مدیریت منابع آبی ،انرژی ،محیط
زیست و حملونقل انجام شود5.».
.2.6

صنعت معدن

بخش معدن یکی دیگر از عرصههای بارز سرمایهگذاری چین در اقتصاد ایران است .از
باب نمونه ،مهدی کرباسیان ،معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو ،در کنفرانس
 « 1تفاهمنامه همکاری سرمایهگذاری میان دو کشور ایتالیا و چین با استان یزد امضا شد» ،یزد فردا؛ “Italian, Chinese
.Firms to Help Expand Yazd Solar Capacity,” Financial Tribune, July 09, 2018
“CBI, CDB ink €15bn MoU,” Mehr News Agency, Sep 16, 2017, 2
« 3جزئیات دیدارهای هیئت بانکی ایران در چین» ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
« 4سرمایهگذاری  10میلیارد دالری چینیها در ایران» ،وزارت راه و شهرسازی؛ “China provides $10 billion
credit line to Iran,” The New Arab, September 16, 2017,
« 5سرمایهگذاری  10میلیارد دالری چینیها در ایران» ،ایرنا.
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سرمایهگذاری چین و در آستانهی سفر روحانی به آن کشور اظهار داشت که «از مجموع
فاینانسی که بین دو کشور فعال شده ،پنج میلیارد دالر مربوط به حوزهی معدن و صنایع
معدنی است بهطوری که  4میلیارد دالر از این رقم در پروژههایی که ایمیدرو با مشارکت
بخش خصوصی در دست دارد ،سرمایهگذاری شده است 1».به گفتهی وی ،ارزش کل
پروژهی ساخت مجتمع آلومینیوم جنوب در منطقهی ویژه اقتصادی المرد یک میلیارد و
 200میلیون دالر است که تسهیالت ساخت این طرح از سوی بانک توسعهی چین تأمین
میشود و پیمانکار آن شرکت ان.اف.سی چین است .این قرارداد در سال  1390در قالب
 EPCFامضا شد و اعتبار اسنادی آن در دیماه  93فعال شد2 .
عالوه بر این در اردیبهشتماه  95تفاهمنامهی سرمایهگذاری  2میلیارد دالری در
شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) با شرکت سی.آر.ای.سی چین ،بهمنظور فعالسازی سایت
شماره  2ایرالکو که در شهرک صنعتی خیرآباد در استان مرکزی واقع است ،به امضا
رسید .مدیرعامل ایرالکو به ایرنا گفته بود« :ایرالکو نخستین تولیدکنندهی شمش
آلومینیوم در ایران و خاورمیانه محسوب میشود ».در ادامه افزود که «شرکت چینی
سی.آر.ای.سی ) (CRECاکنون در  76کشور جهان پروژههای در حال اجرا دارد و مدت
 10سال است که در پروژههای ایران مشارکت میکند ».همچنین ،مدیر روابط بینالملل
شرکت چینی سی.آر.ای.سی نیز به خبرنگاران گفت« :اکنون این شرکت در پروژهی خط
آهن قم ـ اصفهان و آزاد راه تهران ـ شمال مشغول فعالیت است3».
جمعبندی

« 1پنج میلیارد دالر از فاینانس چین جذب معدن و صنایع معدنی شد» ،ایلنا.
1.2 « 2میلیارد دالر سرمایهگذاری در اوج تحریم انجام شد» ،خبرگزاری آنا؛ «مجتمع صنایع آلومینیوم
جنوب (سالکو)» ،المرد.
« 3تفاهمنامه سرمایهگذاری 2میلیارد دالری در صنعت آلومینیوم بین ایران و چین امضا شد» .ایرنا.
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تمرکز این فصل بررسیدن اهداف سرمایهگذاری چین در اقتصاد ایران از خالل واکاوی
راهبرد رفتن به جهان چین بود .ترسیم این استراتژی اساساً به منظور برآوردن نیازهای
اقتصاد داخلی چین انجام شد .اصلیترین محرکهای اقتصادی دخیل در تعقیب این
راهبرد کالن شامل انباشت حجم عظیمی از سرمایه ،شکلگیری طیف وسیعی از
شرکتهای چندملیتی (که عمدتاً تحت کنترل دولت بودند) ،دستیابی به حوزههای
جدید برای سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی و نیز تأمین مواد اولیه برای تغذیهی
رشد و توسعهی اقتصاد داخلی بودهاند.
در نتیجه ،چنانکه که در فرازهای باال نشان دادیم ،اگرچه ورود جریان
سرمایهگذاری مستقیم خارجی به ایران از سال 1381( 2002ش) به یکباره اوج گرفت،
با اینحال این روند از سال 1389( 2010ش) افزایشی جهشی را تجربه کرده است .به
این ترتیب ایران به سومین مقصد بزرگ سرمایهگذاری خارجیِ چین در منطقهی
خاورمیانه صعود کرد .گسیل سرمایه به ایران ،بهسان یک مؤلفهی اقتصادی ،نفوذ چین
در اقتصاد ایران را تشدید و استحکام بخشید .نظیر آنچه در حوزهی روابط تجاری رخ
داده ،چین در دههی  1390به بزرگترین سرمایهگذار خارجی در ایران تبدیل شده است.
افزون بر این ،گوشزدکردن این نکته بسیار مهم است که مقصد اصلی سرمایهگذاریهای
چین ،نه بخشهای تولیدی ،که اساساً انرژیمحور بوده است و پس از آن بخش حملونقل
و فلزات بهترتیب در ردههای دوم و سوم قرار دارند .سرانجام میتوان چنین استنتاج کرد
که هدف اصلی سرمایهگذاریهای چین بهرهبرداری از منابع طبیعی و زیرزمینی و تسهیل
شبکههای حملونقل برای تأمین و امنیت انتقال مواد اولیه برای اقتصاد داخلی آن ،بهویژه
نفت خام ،گاز طبیعی ،مواد شیمیایی و فلزات بوده است.
نکتهی شایان ذکر دیگر این است که سرمایهگذاریهای چین در پروژههای
صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ،نظیر صادرات نفت ،بهشدت متأثر از تحریمهای آمریکا
علیه ایران بوده است .به دلیل همپیوندی و همپیوستگی شدید اقتصاد داخلی چین و
اقتصاد جهانی ،دامنهی فعالیتها و سرمایهگذاری چین در ایران تحت تأثیر تنشهای
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ژئوپولیتیکی در منطقه و رقابتهای دائمی میان قدرتهای بزرگ سرمایهداری قرار داشته
و آن را محدود ساخته است .همانگونه که در باال ذکر آن آمد ،فشارهای ایاالت متحده
باعث شده چین نسبت به سرمایهگذاری خود در ایران بسیار محتاط عمل کند بهطوری
که چندین پروژهی نفتی ،گازی و پتروشیمی با موانع و تنگناهای جدی مواجه شدهاند و
در نتیجه اجرای آنها بهتعویق افتاده یا منجر به فسخ قرارداد شده است .ورود
سرمایهگذاری چین به ایران به ساختوساز شبکههای حملونقل نیز گسترش یافته است
و این نیز نقش مهمی در میزان نفوذ چین در ایران ایفا میکند؛ موضوعی که در فصل
بعدی به آن میپردازیم.
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فصل پنجم
سرمایهگذاری چین در گسترش شبکههای زیرساختی ایران
مقدمه
تعمیق و تثبیت موقعیت اقتصادی و سیاسی چین در مقیاس منطقهای و جهانی مستلزم
ایجاد زیرساختها و تسهیالت حملونقل گسترده است .طراحی و گشایش «ابتکار کمربند
و جاده» ( )BRIکه چین را به چهار قارهی جهان متصل میکند ،نقش مهمی در
راهبردهای اقتصادی و سیاسی چین در ایران ایفا میکند .نظر به اینکه این پروژهی
عظیم دربرگیرندهی طیف گستردهای از ساخت شبکههای زیربنایی حملونقل زمینی و
دریایی ،خطوط لولهی نفت و گاز ،فرودگاهها ،راهآهن ،بنادر و تاسیسات است ،این فصل
بهطور همهجانبه نقش چین را در گسترش شبکهی راهسازی ایران وارسی میکند.
چنانچه تبیین و تحلیل تأثیرات و نفوذ چین در ایران را کماکان با همان بیان
استعاریِ اژدهای هشتپا پی بگیریم ،نقش سرمایهگذاریهای چین در پروژههای
حملونقل ایران برای کنکاش در پسامدهای ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکیِ ابتکار کمربند و
جاده بر ایران از اهمیت بهسزایی برخوردار است .در خصوص مورد نخست ،این بدان
معناست که زیرسازهای ترابری باید تمهیدات و شریانهایی برای تأمین جریان منابع
اولیه به چین را فراهم و تضمین نماید ،و متقابالً ،صادرات کاال و سرمایه به کشورهای
مرتبط با جادهی ابریشم نوین را تسهیل و عملیاتی کند .به نسبت مورد دومی ،این فرایند
باید همزمان خدمات الزم جهت تقویت و تداوم هژمونی منطقهای و جهانیِ چین را مهیا
سازد .بنابراین برای بررسی مسئله ،این فصل به این پرسش پاسخ میدهد که :نقش چین
در گسترش شبکههای حملونقل ایران چه بوده است و چه منافعی در آنها دارد؟
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ترتیببندی این فصل بدین شرح است .بخش نخست اهداف ژئواکونومیکی و
ژئوپلیتیکی ابتکار کمربند و جاده را میکاود تا همپیوندی دیالکتیکی میان مقتضیات
رشد و توسعهی اقتصادی چین و اهداف ترسیمشدهی دخیل در پروژههای بینامنطقهای
و بیناقارهای را شناسایی و بازنمایی کند .سپس در بخش دوم ،اهمیت جایگاه ایران در
این ابَرپروژه و نقش چین در گسترش خطوط ترابری ایران ،با ارائهی میزان
سرمایهگذاریهای چینی در طول دو دههی گذشته در پروژههای متعدد در این حوزه ،را
مورد غور و بررسی قرار میدهیم .در پایان ،این فصل را با جمعبندی مختصری از یافتهها
و پاسخ به پرسش این فصل به پایان میرسانیم.
 .1اهداف ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی «ابتکار کمربند و جاده»
ابتکار کمربند و جاده بهصورت همزمان دربرگیرندهی دو هدف درهمفشردهی
ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی است که اساساً تأمین مقتضیات و تقویت رشد اقتصادی چین
را برآورده میکند .نخست اینکه ابتکار کمربند و جاده که سابقاً تحت عنوان «یک کمربند
و یک جاده» شناخته میشد ،اولین بار در جریان سفر رسمی شی جین پینگ
رئیسجمهور چین به قزاقستان و اندونزی در سال  2013معرفی شد« .کمربند اقتصادی
راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی قرن بیستویکم» دو پروژهی بلندپروازانهی چین و
استراتژی کلیدی فرامنطقهای و فراقارهای هستند که قرار است اقتصاد داخلی چین را
بهمدد شبکههای همبندِ تجاری ریلی ،زمینی و دریایی به قارههای آسیا ،آفریقا و اروپا
متصل کنند .شی جین پینگ در سخنرانیاش در سال  2013بیان داشت که هدف
طراحی و گشایش کمربند اقتصادی راه ابریشم «ایجاد روابط اقتصادی نزدیکتر،
تعمیق مشارکتها و گسترش فضای توسعه در منطقهی اوراسیا ... ،بهمنظور بهبود
زیرساختهای حملونقل برونمرزی و کار در راستای متصلکردن شبکهی ترابری شرق
آسیا ،غرب آسیا و جنوب آسیا به یکدیگر برای تسهیل توسعهی اقتصادی و سفر در
منطقه[ ... ،و بهعمل آوردن] ترتیب درخور برای تسهیل تجارت و سرمایهگذاری ،رفع
موانع تجاری ،کاهش هزینههای تجارت و سرمایهگذاری ،افزایش سرعت و کیفیت
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جریانهای اقتصادی منطقهای ،است 1».او بعداً در سخنرانی خود در پارلمان اندونزی در
همان سال ،ابتکار ساخت راه ابریشم دریایی قرن بیستویکم را این چنین معرفی
کرد که این پروژه بنا دارد چین را از طریق دریا به اروپا متصل کند 2.هر دو پروژه اندکی
بعد زیر نام «یک کمربند ـ یک جاده» 3شناسانده شدند .دو سال بعد در مارس 2015
مقامات دولتی چین با طرح مسائلی در سندی به اسم «چشمانداز و اقدامات برای احداث
مشترک کمربند اقتصادی راه ابریشم و جادهی ابریشم دریایی قرن بیستویکم»
دستورالعملهایی در زمینهی اولویتهای همکاری و همگرایی میان کشورهای منطقهایِ
مسیر کمربند برشمرده شدند 4.و نیز یک کمربند ـ یک جاده به «ابتکار کمربند و جاده»
تغییر نام پیدا کرد 5.بهصورت رسمی ،چین پنج اولویت و اصل کلی را در چارچوب این
ابتکار برای ارتقای ارتباط بین کشورهایی شرکتکننده در این ابتکار ترسیم کرده است:
هماهنگسازی سیاستها ،بههمپیوستگی زیرساختی میان مراکز و تأسیسات ،تسهیل
تجارت آزاد ،بههمپیوستگی مالی و ارتباطات میان شهروندان 6.در بیانی موجز ،چنانکه

1 Embassy of the People's Republic of China in the Kingdom of Belgium, “Promote
”Friendship Between Our People and Work Together to Build a Bright Future,
2013-09-08.
2 “Speech by Chinese President Xi Jinping to Indonesian Parliament,” Asean ChinaCentre, 2 October 2013.
)3 One Belt, One Road (OBOR
4 “Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century
Maritime Silk Road (2015),” National Development and Reform Commission.
5 “Full text of the Vision for Maritime Cooperation under the Belt and Road Initiative”,
Xinhua.
6 “Vision and actions on jointly building Silk Road Economic Belt and 21st-Century
Maritime Silk Road,” National Development and Reform Commission, State
Council, March 28, 2015.
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در تارنمای آن معرفی شده ،هدف اساسی ابتکار کمربند و جاده «توسعهی زیرساختها و
تسریع در ادغام اقتصادی کشورهای واقع در مسیر تاریخیِ جاده ابریشم است1».
دوم ،از حیث جاهطلبیهای ژئوپلیتیکی ،ابتکار کمربند و جاده صرفاً به راهبرد
ژئواکونومیکی تنزلپذیر نیست ،بلکه همهنگام تجلی سرزمینیِ دینامیسم قدرت چین را
نیز نمایان و ترویج میکند و بهمثابهی یک قدرت ضدهژمونیک در مواجه با قدرتهای
غربی بهویژه آمریکا و بهچالش کشیدن آن ظاهر میشود .همانگونه که نخبگان و مقامات
دولتی چین آنرا تبلیغ و ترویج میکنند ،این ابرپروژه نویدبخشِ ابداع «نوع جدیدی از
روابط بینالمللی» است که در آن جهان تکقطبی با هژمونی ایاالت متحده جای خود را
به «جهان چندقطبی» میدهد و چین در آن یک بازیگر کلیدی خواهد بود 2.در واقع
بلندپروازی و چشمانداز بورژوازی چین صرفاً به تسهیل جریان سرمایه و کاالها در مقیاس
داخلی و جهانی محدود نمیشود .در جهانِ تنیده از رقابتهای مداوم میان دولتهای
سرمایهداری و غولهای فراملیتی ،ابتکار کمربند و جاده نیز بهعنوان قلمرومندسازی و
تصورات ملی به تجلیگاه و مروج گفتمان ژئوپلیتیکیِ «رؤیای چینی» 3خودنمایی
میکند .شی جین پینگ هنگام بازدید از نمایشگاه «مسیر نوسازی» در پکن جاهطلبیهای
بورژوازی و ناسیونالیسم چین را اینچنین مطرح کرد« :رؤیای چینی ،رؤیای ملت و هر
فرد چینی»« ،رؤیای ملت قوی» و راهی بهسوی «احیای عظمت ملت چین» است که در
واقع «بزرگترین رؤیای تاریخ معاصر کشور است ».او ارتش چین را تشویق میکند که
«خود را برای نبرد و پیروزی در جنگها ،از جمله جنگهای منطقهای ،آماده سازد4».
همانطور که در تفسیر و تحلیل روزنامهی پیپلز دَیلی ( )People’s Dailyچین آمده

1 “Belt and Road Initiative,” BRI.
2 2 Wang Yi, “Build a New Type of International Relations Featuring Win-Win
Cooperation’, Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China (2016).
3 Chinese Dream
4 “Chinese Dream,” China Daily, 9, 2013-03-22.
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است ،ابتکار کمربند و جاده نه تنها تالشی برای «شرح فصیح روایت چین و انتشار صحیح
پیام چین» بلکه همچنین اهتمامی است برای ایجاد «اجتماع/جامعهی همسرنوشت»
( .)Community of Common Destinyبه گفتهی این تحلیلگر« ،یک کمربند و
یک جاده ارتباط تنگاتنگی با رؤیای چینیِ رئیس جمهور شی [جین پینگ] داشت که
یکی از اهداف اصلی آن این است که این کشور تا سال  2049بهعنوان یک ابرقدرت ظهور
کند 1».این گفتاورد و روایتهای ملیگرایی ،رؤیای چینیِ نهفته در پسِ ابتکار کمربند و
جاده را با راهبرد نمودیافتهی ژئوپلیتیکی ملیِ خود در مقیاس منطقهای و جهانی پیوند
میدهد .استراتژیِ ترسیمشدهی ژئوپلیتیکیِ چین از این پروژه دستیابی به موقعیت
هژمون در سطوح منطقهای و جهانی و حفظ و استمرار آن است.
 .2سرمایهگذاری مستقیم در کشورهای ممتد با ابتکار کمربند و جاده
گسترش ابعاد سرمایهگذاری خارجی چین در ادامهی راهبرد رفتن به جهان و ترویج آن
از طریق ابتکار کمربند و جاده بهمثابهی یک ابتکار بلندپروازانه استمرار پیدا کرد .در
نمودار  5-1نشان دادهایم که از زمان ترسیم و راهاندازی آن در سال ،2013
سرمایهگذاریهای خارجی چین در  66کشور مشارکتکننده در ابتکار کمربند و جاده
بهطور قابلمالحظهای از  12.6میلیارد دالر در سال  2013به بیش از  20میلیارد دالر در
سال  2017و با اندکی نزول ،به  18.7میلیارد دالر در سال  2019افزایش یافته است.
این روند ،ساالنه  4.5درصد فزونی یافته و  13درصد از کل جریان سرمایهگذاری مستقیم
خارجی چین را در همان بازهی زمانی در بر میگیرد .مجموع سرمایهگذاریهای خارجی
در کشورهای واقع در این مسیر بالغ بر  117.31میلیارد دالر بوده است .برخالف روند
افزایشیِ کلی ،همانطور که در فصل پیشین بررسی و ارائه کردیم ،جریان سرمایهگذاری
چین به ایران از  3.6میلیارد دالر در سال  2013به  3میلیارد دالر در سال  2019تنزل
یافته است .سوای اینها ،وزیر امور خارجهی چین در تیرماه  1400اعالم کرد که حجم
1 Willy Wo-Lap Lam, “China’s Global Power Projection Hit With “Strategic
Overdraft”, China Brief Volume: 17 Issue: 7.
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سرمایهگذاری مستقیم شرکتهای چینی در اقتصاد کشورهای شرکتکننده در کمربند
جاده ابریشم ،بالغ بر  130میلیارد دالر است1.

 .3نقش چین در گسترش پروژههای حملونقل ایران
با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک ایران و قرارگرفتن در مسیر جادهی ابریشم نوین چین
و دسترسی به آبهای آزاد ،این کشور بهمثابهی کریدور ترانزیت منطقهای و جهانی
شناخته میشود و بنابراین عنصر مرکزی در کمربند اقتصادی جادهی ابریشم چین است.
بهعنوان قطب ترانزیتی و تجاری اوراسیا ،ایران به مقصد مهمی برای سرمایهگذاری
خارجی چین در گستراندن پروژههای زیربنایی شبکهی راهسازی تبدیل شده است .در

« 1سرمایهگذاری  130میلیاردی چین در جاده جدید ابریشم» ،ایبِنا.

حامد سعیدی  /ترجمهی م .شکیبا

این بخش ،پروژههای زیرساختی (شامل پروژههای راهآهن ،مترو و جاده) که توسط
شرکتها و بانکهای چینی تأمین مالی و اجرایی شده است ،بررسیده و ارائه خواهد شد.
سه مسیر ریلی ایران و چین را به هم وصل میکند :یکم ،راهی است که ایران را از
مرز سرخس و با گذشت از ترکمنستان ،ازبکستان ،قزاقستان و سپس به چین متصل
میکند .دوم ،مسیر ریلی چین ـ قزاقستان ـ ترکمنستان ـ ایران است .این مسیر بخشی
از راه شرقی دریاچه مازندران است که از اینچهبرون رد میشود؛ شاخهای از کریدور ریلی
شمال به جنوب ایران که از روسیه شروع میشود و به خلیجفارس میرسد .سوم ،مسیر
ترانزیتی چین ـ قزاقستان ـ ایران (ارومچی ـ بندر آکتائو ـ بندر کاسپین/یا امیرآباد) که
مسیر ترکیبیِ (حمل دریایی و ریلی) ایران و چین است.
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.1.1

جایگاه ایران در کریدورهای اقتصادی چین

دولت چین شش کریدور اقتصادی و ترانزیتی را در نگارش اولیهی ابتکار کمربند و جاده
در سال  2015ترسیم و صورتبندی کرد .یکی از آنها کریدور چین ـ آسیای میانه ـ
آسیای غربی ( )CCWEACاست( 1.به شکل  5-2بنگرید) .این کریدور از سال 2019
یکی از  35راهرو و پروژهای است که بهطور رسمی در پروژهی راه ابریشم نوین گنجانده
شده است 2.این راهرو اقتصادی با متصلکردن خطوط راهآهن از چین به دریای مدیترانه،
در اصل بنا دارد میان کشورهایی که در این مسیر واقع شدهاند ،همپیوستگی ایجاد و
تقویت کند .لذا در اواخر سال  2015شرکت راهآهن چین «راهآهن سریعالسیر جادهی
ابریشم را که اورومچی چین و یینینگ را به آلماتی در قزاقستان ،و سپس آن را به بیشکک
در قرقیزستان ،تاشکند و سمرقند در ازبکستان ،عشقآباد در ترکمنستان متصل میکند
و سرانجام با شبکهی غرب آسیا از طریق مشهد و تهران در ایران درمیآمیزد ،معرفی
کرد( 3».شکل  5-3را مشاهده کنید) .نظر به اینکه چین تالش میکند به رفتوآمد
قطارهای بین چین و ترکیه جامهی عمل بپوشاند ،راهآهن ایران بهعنوان یک قطب کلیدی
ترانزیتی در اجرای این پروژه ایفای نقش میکند .این پروژه مسیرهای اصلی جادهی
ابریشم نوین را هم متصل میکند .این کریدور با داشتن راهآهن سریعالسیرِ  2000مایلی
(چیزی بیش از  3200کیلومتر) میان اورومچی و تهران ،ایران را به یک چهارراه اصلی
ترانزیتی بینامنطقهای و بیناقارهای از چین به خاورمیانه و اروپا متحول میسازد.

1 China-Central Asia-Western Asia Corridor (CCAWEC).
2 “China denies abandoning BCIM corridor". The Times of India, June 10, 2019; "Joint
Communique of the Leaders' Roundtable of the 2nd Belt and Road Forum for
International Cooperation". Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of
China, 27 April 2019.
3 Zheng Yanpeng, “New rail route proposed from Urumqi to Iran,” China Daily,
November 21, 2015.

حامد سعیدی  /ترجمهی م .شکیبا

نکتهی قابلتأمل این است که سرمایهگذاری در بخش حملونقل ایران به دورهی
ماقبل جادهی ابریشم نوین برمیگردد .بهطور نمونه ،در اواخر سال  1389اخباری مبنی

1150

1151

اقتصاد ژئوپلتیکی نفوذ چین در ایران

بر امضای قرارداد  13میلیارد دالری چین و ایران برای توسعهی خطوط راهآهن ایران
منتشر شد که بخشی از سرمایهگذاریهای چین در منطقه برای توسعهی مسیر ریلی با
هدف واردات منابع انرژی و مواد خام بود 1.و نیز چنانکه یک مقام ایرانی در سال 1394
اظهار داشت« :ایران و چین تاکنون روابط تجاری داشتهاند ،اما از این پس انتظار ما این
است که شاهد سرمایهگذاری چین در پروژههای زیربنایی خود باشیم .ما ساالنه بین 30
تا  50میلیارد دالر سرمایهگذاری خارجی نیاز داریم که بخش بزرگی از آن را چین
میتواند در بخشهایی مانند حملونقل جادهای ،ریلی و هوایی ،و نیز کشاورزی و صنایع
مانند خانگی ،نساجی و سرامیک تأمین کند 2».در راستای اهداف جادهی ابریشم نوین،
وزارت بازرگانی چین وارد مجموعهای از مذاکرات و رایزنی با چندین کشور در مورد
معاهدات سرمایهگذاری دوجانبه ،ازجمله «مذاکرات معاهدهی سرمایهگذاری چین و
ایران» ،شده است 3.بر این اساس این وزارتخانه در تیرماه  94اعالم کرد که ایران
سیوچهارمین عضو هیئت مؤسس بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیایی )(AIIB
است 4که ایدهی آن توسط شی جین پینگ در سال  2013و به منظور تأمین اعتبار و
سرمایهگذاری در پروژهها و زیرساختهای اساسی در کشورهای آسیایی مطرح گردید و
در ژانویهی  2016رسماً آغاز بهکار کرد .یکی از اهداف این بانک اجرای طرحهای زیربنایی
مرتبط با ابتکار کمربند و جاده است .عضویت ایران در بانک سرمایهگذاری زیرساخت

« 1قرارداد خط ریلی  13میلیارد دالری ایران با چین» ،دویچه وله فارسی.
2 Manochehr Dorraj, "The Belt and Road Initiative and China’s Relations with Iran and
& Saudi Arabia: A Delicate Balancing Act." In Critical Reflections on China’s Belt
Road Initiative, eds. Chong, Alan, and Pham, Quang Minh (Singapore: Springer
Singapore Pte. Limited, 2020), 132
3 See “2015 Business Review XVII: Active and Steady Promotion of the Commerce
Legal Construction,” Ministry of Commerce People’s Republic of China, February
1, 2016.
4 Angelo Young, “China Welcomes Iran, UAE To Asian Infrastructure Investment
Bank; Founding Members Now Number 35,” International Business Times, July 4,
2015.

حامد سعیدی  /ترجمهی م .شکیبا

آسیا ،ایران را با پروژهی جاده ابریشم نوین پیوند زده است 1.همچنین در آبانماه ،96
معاون وزیر امور اقتصاد و رئیس سازمان سرمایهگذاری خارجی ایران اعالم کرد که خرید
 2.8درصد از سهام بانک توسعه زیرساخت آسیایی نهایی شد2.
حسن شاه بیگ ،کاردار جمهوری اسالمی ایران در چین ،تأکید کرد که در مسیر
جهانیسازی راه ابریشم ،چین در حال ایجاد یک مسیر ریلی  926کیلومتری از تهران به
مشهد است و وقتی تکمیل شود زمان سفر از  12ساعت به  6ساعت کاهش خواهد یافت
و برای جابهجایی  25میلیون مسافر و  10میلیون تن بار در سال کفایت میکند .او
ضمن «اشاره به اینکه خطوط ریلی نیز میان دو کشور فعال است تصریح کرد که در این
مسیر که از ارومچی مرکز منطقه سینکیانگ در شمال غرب چین تا تهران برقرار است
و دو هزار و  300کیلومتر طول دارد ،قطارهای راهابریشم در حرکت هستند ».همچنین
او اظهار کرد که سرعت و زمان حملونقل از طریق این مسیر ریلی حدود دو هفته است
درصورتی که مسیر ترانزیت کاال از چین به ایران از راه دریا به  45تا  50روز زمان نیاز
است  ...و افزود که از ابتدای سال  2016میالدی تاکنون 5 ،قطار باربری بین دو کشور
تردد کرده است و از این طریق قطعات خودرو ،لوازم الکترونیکی و سرامیک و غیره جابهجا
میشود 3».چنانکه در ادامه بررسیده و نشان خواهیم داد ،فعالیت و سرمایهگذاری
چین به احداث راهآهن ایران محدود نمیشود بلکه به توسعهی سایر حوزههای حملونقل
اعم از جادهها ،بنادر ،بزرگراهها و سایر پروژههای زیربنایی گسترش یافته است.
در بحبوحهی امید به درونمای مسیر ترانزیتی میان ایران و چین ،نخستین قطار
باری ترکیه در دیماه  99پس از طی هشت هزار و  693کیلومتر ،بدون گذشتن از ایران،
وارد شهر «شی آن» واقع در استان شانشی در شمال غرب چین شد .به این ترتیب
گشایش مسیر ترانزیتی ترکیه ـ گرجستان ـ جمهوری آذربایجان ـ قزاقستان ـ چین،
1 “Who We Are,” Asian Infrastructure Investment Bank.
«2ایران سهام یک بانک چندملیتی را خرید» ،خبرگزاری مهر.
« 3راه ابریشم همکاری چین و ایران را گسترش می دهد» ،ایرنا.
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نگرانیهای متعددی در میان کارشناسان و مقامات جمهوری اسالمی به نسبت روابط
ایران و چین بروز پیدا کرد مبنی بر اینکه «چین ایران را دور زده است»1.
.1.2

سرمایهگذاری چین در پروژههای حملونقل ایران

نتایج این تحقیق نشان میدهد که چین رویهمرفته حدود  20میلیارد دالر در زمینهی
سرمایهگذاری در بخش ترابری انجام داده است (نمودار  5-2و جدول  5-1را مشاهده
کنید) .از لحاظ توزیع این سرمایهگذاریها بر اساس بخشها ،بیشترین سهم (حدود 9.3
میلیارد دالر) به بخش راهآهن اختصاص دارد که کمی بیش از  5میلیارد دالر آن مشتمل
بر قراردادهای مشکلدار است که به دالیل مختلف ،عملیات اجرایی آن به تعلیق در آمده
یا تماماً فسخ شده و یا شرکتهای چینی از پروژههای نامبرده خارج شدهاند .در ردههای
بعدی ،بخش خطوط مترو ( 7778میلیون دالر) و احداث جاده ( 2.6میلیارد دالر) قرار
دارند .بخشی از سرمایهگذاریهای متعلق به خطوط مترو به ارزش  700میلیون دالر
شامل قراردادهای مشکلدار (تعلیق و یا فسخشده) است.

« 1چگونه چین ایران را دور زد؟  /راه جدید ابریشم بدون ایران» ،اعتماد آنالین؛ «هدف از معرفی کریدور ترکیه  -چین کمرنگ
کردن خطآهن خواف  -هرات بود» ،پرتال حملونقل.

جدول 1ـ  .5میزان سرمایهگذاریهای چین در بخشهای راهآهن ،جاده و بزرگراه و متروی ایران طی دورهی  2000تا .2020
خطوط راهآهن
شماره

تاریخ انعقاد

پروژه

قرارداد

پیمانکار(ها)

طرف ایران

ارزش (به میلیون

سرنوشت قرارداد

دالر آمریکا)

1

بهمن 1391

رشت ـ آستارا

-

-

* 639

متوقف و قرارداد آن با جمهوری آذربایجان منعقد شد

2

1393

تهران ـ اصفهان

مهندسی راهآهن
چین

قرارگاه خاتم االنبیا

1940

-

3

بهمن 1394

خط مشهد ـ گلبهار

نورینکو

شرکت سپاسد

205

-

4

1394

زاهدان ـ بیرجند

-

-

x

-

5

مرداد 1396

تهران ـ مشهد

اِگزیم بانک چین

بانک صنعت و معدن ایران

1500

خروج چین از پروژه در بهمن 99

6

دی 1396

کرمانشاه ـ خسروی

CCECC

-

540

-

7

اسفند 1396

تهران ـ همدان ـ سنندج

سینوماچ

-

837

-

8

اسفند 1396

شیراز ـ بوشهر

سیناکاست

وزارت نفت ایران

700

-

9

فروردین 1397

گرگان ـ بجنورد ـ مشهد

سایناهیدرو

شرکت مسکن و عمران قدس رضوی

2023

سهم شرکت چینی از مجموع  2380میلیون دالر  % 85و شرکت
ایرانی  % 15است

10

اردیبهشت 98

چابهار ـ مشهد

سایناهیدرو

شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای
حملونقل

920

-

93۰4

مجموع کل
جاده و بزرگراه
تاریخ انعقاد
شماره

قرارداد

پروژه

1

اردیبهشت
1388

آزادراه تهران ـ شمال (قطعهی  1و )2

2

بهمن 1396

آزادراه تهران ـ شمال (قطعهی )3

پیمانکار(ها)

طرف ایران

کنسرسیوم
STA
چینگ دا

وزارت راه و ترابری و بنیاد مستضعفان

400

بنیاد مستضعفان

2200
26۰۰

مجموع کل
خطوط مترو

ارزش (به میلیون دالر آمریکا)

سرنوشت قرارداد
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سال  ،1399ساخت این واگنها
متوقف ماند

* اسامی پروژهها و ارزش قراردادهایی که به رنگ قرمز آمدهاند ،قراردادهای مشکلدار (تعلیقشده و یا فسخشده) هستند.
** من ارزش اولیهی قراردادها و سرمایهگذاری به ارزهای دیگر (ریال ،تومان و یورو) را به دالر تبدیل کردهام .این تغییر با استفاده از این وبسایت و بر اساس نرخ ارز در
تاریخی که قرارداد انعقاد شده ،صورت گرفته است.

خطوط راهآهن

به گفتهی کاردار سفارت جمهوری اسالمی در چین« ،از زمان راهاندازی جادهی ابریشم
نوین و خطوط ریلی میان دو کشور ،دولت ایران هم به این برنامه بهعنوان بخشی از
طرحهای توسعهی ریلی تا سال  2025میالدی اهمیت میدهد و امیدوار است سهم
حملونقل ریلی مسافربری و باربری را به ترتیب  30و  20درصد افزایش دهد 1».این
طرح در «قانون برنامهی پنجسالهی ششم توسعه» تدوین و تصویب شده است2.
بهمثابهی بازتاب اهدافی که پروژهی ابتکار جاده و کمربند دنبال میکند ،عالقهی چین
به سرمایهگذاری در پروژههای حملونقل ایران بهخصوص در نوسازی و گسترش خطوط

1 Li Tianyang, “Belt & Road Initiative expands China-Iran cooperation,” China
Daily, January 255, 2019.
« 2قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران (-1396
 ،»)1٤00مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.
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راهآهن شتاب میگیرد .به اینترتیب ،چین میلیاردها دالر برای پروژههای عمرانی بهویژه
در شبکههای زیربنایی حملونقل سرمایهگذاری کرده است.
مهمترین پروژهی ریلی که چین در چارچوب جادهی ابریشم نوین در آن
سرمایهگذاری کرده ،ساخت راهآهن سریعالسیر تهران ـ قم ـ اصفهان است .ایران قرارداد
تأمین مالی  1.8میلیارد یورویی را در سال  1393با شرکت مهندسی راهآهن چین
( )CRECکه توسط بانک صادرات و واردات چین تأمینمالی شده بود ،برای ساخت
اولین خط سریعالسیر ایران در پروژه راهآهن تهران ـ قم ـ اصفهان امضا کرد .این پروژه
شامل دو قطعه تهران ـ قم به طول  165کیلومتر و قم ـ اصفهان به طول  245کیلومتر
است .نهایتاً شرکت چینی با دادن وام در تیرماه  94موافقت کرد 1.این قطار سریعالسیر
با  250کیلومتر در ساعت با تخمین حملونقل  16میلیون مسافر در سال زمان سفر را
به  2ساعت کاهش میدهد .در اواخر سال  ،1398پکن خط اعتباری  1.94میلیارد
دالری را برای تأمین مالی این پروژه بازگشایی کرد 2.با وجود این ،با خروج آمریکا از
برجام ،این پروژه و چندین فقره پروژهی دیگر در بخش ساختوساز راهآهن ایران با
مشکل مواجه شد .چندی پیش در اردیبهشت  1400خطیبی ،معاون شرکت ساخت
و توسعهی زیربناهای حملونقل کشور ( ،)CDTICاین پروژه را یکی از پروژههای مهم
برای چینیها دانست و گفت «قرار است این پروژه هم به طرح «یک کمربند ـ یک راه»
و هم به تفاهمنامهی  25سالهی ایران و چین منتقل شود .نیز تأکید کرد که «با وجود
گذشت  15سال از امضای قرارداد تنها  5درصد پیشرفت فیزیکی داشته است».
خطیبی تاکید کرد :مطابق پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای تعدیل قیمت احداث
این پروژه به سازمان برنامه و بودجه« ،برآورد  57میلیارد یوآن که قبالً قراردادی با این
رقم به امضا رسیده بود مورد بازبینی قرار گرفت و با احتساب هزینههای کارفرمایی به
 42.5میلیارد یوآن کاهش داد ».افزون بر این ،وی اظهار داشت که «از مبلغ  4میلیارد

1 “China Finances Tehran-Isfahan High-Speed Railroad," Financial Tribune, July 21,
2017.
2 “China Reopens $1.9b L/C for Tehran-Qom-Isfahan Railroad Project,” Financial
Tribune, December 18, 2019.
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یوآن فاینانس فعالشده و قابل وصول  2.2میلیارد یوآن دریافتی داشتهایم .دنبال اخذ
مجوزها برای فعالکردن ال سی  13.6میلیون یوآن هستیم تا به پروژه تزریق شود1».
دومین پروژهی کلیدیِ مرتبط با جادهی ابریشم نوین تأمینمالی راهآهن
سریعالسیر تهران ـ مشهد است .این خط ریلی ادامهی کریدور چین ـ آسیای میانه ـ
آسیای غربی است که چین را از طریق آسیای مرکزی به بازارهای عمده و منابع انرژی
مناطق نفتخیز خاورمیانه و دریای خزر و قلب آسیای غربی و اروپا متصل میکند .در
مردادماه  96قرارداد تأمین مالی  1.5میلیارد دالری برای برقیکردن راهآهن سریعالسیر
( 926کیلومتری) تهران ـ مشهد بین اِگزیم بانک چین (بانک صادرات و واردات چین)
و بانک صنعت و معدن ایران به امضا رسید .ارزش این قرارداد  1 .7میلیارد دالر است
که  1.5میلیارد دالر توسط اگزیم بانک چین و  200میلیون دالر توسط ایران تأمین
میشود .این پروژه زمان سفر را از  12ساعت به  6ساعت یا  50درصد کاهش میدهد.
سان پینگ ،نایبرییس اگزیم بانک چین در حاشیهی این مراسم با بیان اینکه این
بانک تاکنون  26پروژه را در ایران تأمین مالی کرده است ،گفت« :تاکنون  500میلیارد
دالر تأمین مالی و هشت و نیم میلیارد دالر وام تجاری به طرف ایران اعطا شده است2».
با اینحال ،معاون وزیر راه در بهمنماه  99از خروج چین از این پروژه خبر داد و
خاطرنشان کرد« :فاینانسور چینی اعالم کرده که نمیتواند پروژهی راهآهن برقی تهران
ـ مشهد را بسازد 3».تحریمهای اعمالشدهی آمریکا و فرار چینیها از مشکالتی که این
محدودیتها درست میکند ،قویترین عاملی است که میتواند خروج سرمایهگذاران
چینی از پروژهی برقیکردن راهآهن تهران ـ مشهد را توضیح دهد.
عالوه بر این کالنپروژهها ،مشارکت چین در پروژههای راهآهن ایران به بهمنماه
 91بازمیگردد ،زمانی که تهران و پکن قراردادی  639میلیون یورویی (معادل  2هزار
و  500میلیارد تومان) برای ساخت راهآهن رشت ـ آستارا ،قطعهای از کریدور ریلی

« 1قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان  15ساله شد!» ،تابناک
«2قرارداد  1.7میلیارد دالری برقی شدن راهآهن تهران-مشهد با چین امضا شد» ،خبرگزاری تسنیم.
« 3چین از پروژه راهآهن برقی تهران-مشهد خارج شد» ،خبرگزاری ایمنا.

1158

1159

اقتصاد ژئوپلتیکی نفوذ چین در ایران

شمال ـ جنوب ایران ،امضا کردند 1.اما این توافقنامهی چین و ایران مدتی بعد متوقف
شد و در سال  1396قرارداد جدیدی بین جمهوری آذربایجان و ایران برای ساخت این
پروژه منعقد شد 2.با وجود آن ،بالفاصله پس از سفر شی جین پینگ ،رئیسجمهور
چین به ایران در بهمنماه  ،94قرارداد راهآهن برقی حومهای مشهد ـ گلبهار با یک
گروه چینی (شرکت نورینکو) و شرکت سپاسد ،زیرمجموعهی قرارگاه خاتماالنبیا ،منعقد
شد .بهگفتهی مدیرعامل شرکت عمرانشهر جدید گلبهار ،مبلغ کل این قرارداد 299
میلیون یورو است که  186میلیون یورو (معادل  205میلیون دالر) آن از طریق فاینانس
سرمایهگذاران چینی تأمین میشود 3.در همان سال معاونت وزیر راه و شهرسازی از
امضای تفاهمنامهی بین ایران و چین بهمنظور تأمین اعتبارات خط ریلی زاهدان ـ
بیرجند در شرق ایران خبر داد .ساخت این خط راهآهن بخشی از کریدور شمال ـ
جنوب کشور است که اتصال ایران به آسیای میانه و افغانستان را تسهیل میکند .اما
در آذرماه  98خبرگزاریها اعالم کردند که خط ریلی زاهدان ـ بیرجند به طول 600
کیلومتر که قرار بود اعتبارات آن از طریق شرکت چینی تأمین شود ،اخیراً اعالم شد
که هیأت دولت  700میلیون یورو تسهیالت ارزی برای آن مصوب کرده است که از
محل تسهیالت روسیه تأمین خواهد شد 4».بهرغم این تالشها ،وزیر راه و شهرسازی
در بهمنماه  99اعالم کرد که «پس از خروج آمریکا از برجام و تهدید کشورهای طرف
قرارداد از سوی آمریکا ،این کشورها ناچار به لغو همکاری با ایران شدند و حدود 10
پروژهی مهم وزارت راه و شهرسازی به همین مشکل دچار شد5».

« 1قرارداد ساخت راه آهن رشت – بندر انزلی – تالش – آستارا با چینی ها بسته شد» ،ایسنا.
2 See “Construction of Rasht-Astara Railway to start next year,” AZERTAC,
November 16, 2017.
« 3قرارداد قطار برقی مشهد– گلبهار امضا شد» ،صبح توس؛ «فاینانس طرح قطار مشهد  -گلبهار
تمدید شد» ،قدس آنالین.
« ٤راهآهن زاهدان – بیرجند ،محصول مشترک چین و روسیه» ،ایسنا.
« 5تامین مالی پروژه اتصال بیرجند به شبکه ریلی به زودی آغاز میشود» ،ایسنا.
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در ادامهی گسترش شبکههای حملونقل ایران ،شرکت ساختمانی مهندسی
عمران چین ( ،)CCECCیکی از شرکتهای تابعهی شرکت ساختوساز راهآهن چین
( ،)CRCCدر دیماه  96قراردادی به ارزش  3.53میلیارد یوآن (معادل  540میلیون
دالر) برای ساخت یک خط ریلی  263کیلومتری بین کرمانشاه و خسروی در غرب
ایران منعقد کرد 1.با احداث این طرح امکان برقراری ارتباط ترانزیتی بین کشورهای
آسیای میانه و شرق آسیا و دریای مدیترانه از طریق خاک کشور ایران (کریدور شرق
به غرب ایران) فراهم میشود .این خط بهعنوان یکی از خطوط اتصال به عراق ،کریدور
ریلی ایران و اروپا را تکمیل خواهد کرد 2.سه ماه بعد ،قرارداد  2میلیارد و  380میلیون
دالری میان شرکت مسکن و عمران قدس رضوی ،شرکت تابعهی آستان قدس رضوی،
با شرکت دولتی سینوهیدروی چین برای تأمین مالی ساخت راهآهن گرگان ـ بجنورد
ـ مشهد نهایی شد .این پروژهی  550کیلومتری شهرهای شمال شرق ایران را به یکدیگر
متصل میکرد و با مسیری جدید گرگان را در مسیر شهرهای شیروان و قوچان به
مشهد و سپس به شبکهی ریلی اصلی ایران وصل میکند 3.طبق قرارداد ،شرکت چینی
بنا بود  85درصد فاینانس (معادل  10.8میلیارد یوان) و طرف ایرانی یعنی آستان قدس
رضوی نیز سهم  15درصدی این پروژه را متقبل شوند .اما مدیرعامل شرکت مسکن و
عمران قدس رضوی در دیماه  98اعالم کرد که «به دلیل تحریمهای اعمالشده از
سوی آمریکا ،طرفهای چینیِ قرارداد این پروژه بهطور کامل از کشور خارج شدهاند و
عمالً هیچگونه عملیات اجرایی در خصوص این راهآهن انجام نشده است4».
پروژهی بسیار مهم دیگر در حوزهی احداث خطوط راهآهن ،پروژه ساخت
راهآهن تهران ـ همدان ـ سنندج است که توسط شرکتهای چینی تأمین مالی شده
است .شرکت ملی ساخت ماشینآالت ساختمانی چین (سینوماچ) در اسفندماه  96به
1 “CCECC Wins the Bidding of a Railway Project in Western Iran”, China Railway
Construction Corporation Limited, January 4, 2018.
« 2راهآهن کرمانشاه-خسروی حلقه اتصال به اروپا» ،قدس آنالین
« 3نهایی شدن قرارداد راهآهن گرگان – بجنورد – مشهد» ،ایسنا؛ “$2.3b Chinese Deal Finalized for
Iranian Rail Project,” Financial Tribune, May 25, 2018.
« ٤مشهد-گرگان هم از ریل خارج شد» ،روزنامهی خراسان 26 ،دی .1398
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توافقنامهای  5.35میلیارد یوآنی (برابر با  836.87میلیون دالر) برای طرح و ساخت
توسعه راهآهن تهران ـ همدان ـ سنندج دست یافتند .این پروژه به طول  470کیلومتر
و یکخطه با سرعت  160کیلومتر در ساعت برای مسافری و  120کیلومتر برای باربری
طراحی شده است و نیز تهران را به شهرهای غربی ایران ـ به همدان و سنندج ـ پیوند
میدهد 1.این طرح ریلی دنبالهی کریدور چین ـ آسیای میانه ـ آسیای غربی
( )CCAWECاست و بیانگر حجم عظیم سرمایهگذاری چین در ایران ،بهویژه
مشارکت در پروژههای حملونقل است .و همچنین بازتابدهندهی تعقیب مقاصد
اعالمشدهی ابتکار کمربند و جاده است که هدف آن بهبود و تسهیل حملونقل جهانی
و همپیوستگی تجارت بینامنطقهای و بیناقارهای است 2.همزمان ،در اسفندماه ،96
شرکت سرمایهگذار سیناکاست چین قراردادی به ارزش  700میلیون دالر با وزارت
نفت ایران برای ساخت راهآهن شیراز ـ بوشهر به طول  450کیلومتر منعقد کرد .معاون
وزیر نفت ایران در این باره اظهار داشت که این طرح ریلی یکی از اصلیترین پروژهها
برای تکمیل کریدور شمال به جنوب ایران است که بندر کلیدی بوشهر در جنوب را از
طریق شیراز به شبکهی ریلی کشور متصل میکند .و پیشبینی میشود ساالنه یک
میلیون مسافر و  12میلیون تن بار در این محور جابهجا شود 3.این پروژه «کریدور
راهآهن شمال ـ جنوب» را تکمیل می کند که اساساً در راستای هدف ایران برای
تبدیلشدن به قطب ترانزیتی حملونقل کاال و تجارت بین خلیج فارس ،شبهقارهی
هند ،روسیه و آسیای مرکزی اجرایی میشود4.
سرانجام احداث راهآهن چابهار ـ مشهد یکی دیگر از پروژههای مهم است که
چین در آن فعالیت داشته است .مدیر پروژهی راهآهن چابهار ـ مشهد در اردیبهشتماه
«1قرارداد تامین مالی و تکمیل عملیات اجرایی راهآهن تهران -همدان -سنندج به زودی امضا میشود» ،پایگاه خبری وزارت
راه و شهرسازی؛ “Sinomach signs $836m railway project with Iran”, 23 March 2018.
2 “China's Sinomach to build $845 million railway in western Iran”, March 21, 2018.
« 3امضای قرارداد سرمایه گذاری  700میلیون دالری چین در راهآهن بوشهر» ،ایسنا.
4 “Iran signs deal with China to connect key port to rail network”, Singapore Press
Holdings digital news, March 7, 2018.
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 98اعالم کرد که تفاهمنامهی اولیه میان شرکت سایناهیدرو چین با شرکت ساخت و
توسعه زیر بناهای حملونقل کشور برای ساخت راهآهن چابهار ـ مشهد به ارزش 920
میلیون یورو منعقد شد .وی در ادامه افزود :بقیهی مسائل در مذاکرت آینده تعیین
می شود و بعد از توافق بر سر مسائل مالی ،قرارداد با این شرکت بسته خواهد شد1.
این خط بخشی مهمی از کریدور حملونقل بینالمللی شمال ـ جنوب است که آسیای
مرکزی را از طریق بندر چابهار به خلیج فارس وصل می کند.
خطوط مترو
مشارکت چینیها در ساخت پروژههای زیربنایی ترابری ایران سابقهی نسبتاً طوالنی
دارد و به پروژههای راهآهن ختم نمیشود .یک کارشناس حملونقل شهری با تأکید بر
این که سایهی چین هم بر شبکهی مترو و هم بر سامانهی بی.آر.تی .تهران سنگینی
میکند ،به خبرنگار ایمنا میگوید :بخش قابل توجهی از ناوگان ریلی و ناوگان
اتوبوسرانی تهران ،تولید یا مونتاژ چین است 2.همچنین به نقل از روزنامهی پیپلز دیلی
چین ،اکثر واگنهای متروی ایران در شهر چانگچون چین ساخته میشوند3.
فعالیت چین در ساخت متروی تهران به دههی هفتاد شمسی برمیگردد .در
خردادماه  74قراردادی به ارزش  573میلیون دالر میان شرکت راهآهن شهری تهران
و حومه (یکی از شرکتهای تابعهی ایدرو) و سه شرکت چینی (متشکل از شرکت
صنایع شمال چین ،شرکت ملی واردات و صادرات تکنولوژی چین و شرکت بینالمللی
سپرده و سرمایهگذاری چین) برای همکاری در ساخت مترو و قطار برقی تهران امضا
شد .گفته میشود که این مترو «عظیمترین و طوالنیترین متروی خاورمیانه خواهد
بود 4».و نیز در آذرماه  81قرارداد توسعهی خط یک متروی تهران از خیابان میرداماد
تا میدان قدس (تجریش) ،در پکن به امضای مدیران عامل شرکت راهآهن شهری تهران

« 1ورود چینیها به ساخت راهآهن چابهار -مشهد» ،ایسنا.
« 2حمل و نقل عمومی تهران رنگ و بوی چینی دارد» ،خبرگزاری ایمنا.
3 “Chinese-built metro in Tehran”, People's Daily Online, September 30, 2014 .
« ٤شرکتهای چینی برنده قرارداد ساخت مترو و راه اهن برقی تهران و حومه شدند» ،ایرنا.
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و حومه (مترو) و شرکت چینی «سیتیک» رسید 1.به گفتهی مدیرعامل شرکت
سیتیک ،ارزش این قرارداد یک میلیارد و  800میلیون دالر است و این شرکت یکی از
پیمانکاران اصلی خط  1و  2متروی تهران بوده است2.
مشارکت فعال شرکتهای چینی در متروی تهران ادامه یافت .در اردیبهشتماه
 ،83شرکت نورینکوی چین قراردادی به ارزش  680میلیون دالر با شرکت راهآهن
شهری تهران و حومه برای ساخت خط  4متروی تهران تنفیذ شد .این خط 40
کیلومتری کاظمآباد در شمال شرق تهران را به اسالمشهر در جنوبغربی متصل
میکند 3.به گزارش بیبیسی فارسی ،شرکت نورینکوی چین همکار قدیمی متروی
تهران است و تجهیزات خط متروی تهران ـ کرج ـ مهرشهر به وسیلهی این شرکت
تأمین شده است 4.همچنین برپایهی گزارش تایمز در فروردینماه  ،96شرکت نورینکو
قراردادی  1.2میلیارد دالری برای ساخت خط  6متروی تهران دارد که که پیشبینی
میشود در همان سال تکمیل شود5.
عالوه بر ساخت شبکههای خطوط مترو ،ساخت واگنهای مترو بخش مهمی از
فعالیت اقتصادی چین در بخش ترابری ایران است .به پیشنهاد وزارت کشور در
شهریورماه  95شورای اقتصاد ایران طرح تأمین  2000واگن برای متروی تهران و
کالنشهرها را تصویب کرد 6.ساخت این واگنها عمدتاً توسط شرکتهای چینی انجام
شده است .در سالهای اخیر قراردادهای میلیونی بین ایران و شرکتهای چینی برای
تولید و ساخت این واگنها برای کالنشهرهای مختلف ایران منعقد شده است که در
زیر ذکر خواهند شد.
«1قرارداد توسعه خط یک مترو تهران در پکن به امضا رسید» ،ایرنا.
« 2قرارداد  1/8میلیارد دالری توسعه خط یک مترو با طرف چینی امضا شد» ،روزنامهی سرمایه5 ،
اردیبهشت  ،1385شماره .159
3 “Norinco signs Tehran Metro deal,” MEED, June 11, 2004.
« 4قرارداد ساخت خط چهار مترو تهران» ،بیبیسی فارسی.
5 “Chinese firms help to update Tehran subway,” Tehran Times, March 23, 2017.
 2000« 6واگن برای متروی کالنشهرها تأمین میشود» ،ایسنا.
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( )iقرارداد تأمین  315دستگاه واگن فیمابین شرکت مادر تخصصی
حملونقل ریلی کشور (یریکو) و شرکت چینی پوژن ( CRRC Nanjing
 ،)Puzhenیکی از بزرگترین شرکتهای واگنسازی جهان ،جهت تأمین ناوگان
مترویی خطوط اول سازمانهای قطار شهری تبریز ) ،(TUROشیراز )(SURO
و اصفهان ) (EUROدر آذرماه  87منعقد شد .در چارچوب این قرارداد ،قراردادی
برای ساخت و آزمایش  215دستگاه واگن مترویی با هزینهی تخمینی  300میلیون
دالر (بر پایهی هزینهی  1.078.000یورو برای هر واگن) امضا شد 1.سایر قراردادها
عبارتند از ( )iiقرارداد  1.39میلیارد دالری در سال  1395با شرکت «خودروهای
ریلی سی.آر.آر.سی چانگچون» چین برای تأمین  1008دستگاه واگن مترو برای
متروی تهران؛ )iii( 2قرارداد  100میلیون دالری در اسفندماه  95برای ساخت 70
دستگاه واگن مترو برای متروی تهران؛ )iv( 3قرارداد  98میلیون یورویی فیمابین
تی.وی.وی ،واگنسازی تهران و سی.آر.آر.سی چانگچون برای ساخت و تأمین 100
واگن مترو برای خط  2قطارشهری  14کیلومتری در مشهد ،دومین شهر بزرگ ایران؛4و
( )vقرارداد  500میلیون یورویی در اسفندماه  96برای تولید و تأمین  450دستگاه
واگن مترو برای سه شهر اهواز ،شیراز و تبریز منعقد شد .طبق این قرارداد شرکت پوژن
چین متعهد شده اعتبار مالی پروژه را تا سقف  85درصد تأمین کند و  15درصد
مابقی سرمایهی این طرح از سوی سرمایهگذار داخلی تأمین خواهد شد5.
« 1قرارداد ساخت  215دستگاه واگن مترو در داخل کشور برای اصفهان ،شیراز و تبریز امضا شد» ،دفتر حملونقل ریلی درون
شهری و حومه؛ «قرارداد ساخت  215واگن مترو با چینی ها منعقد شد» ایرنا؛ «انعقاد قرارداد ساخت  315واگن قطارشهری
تبریز ،اصفهان و شیراز با مشارکت چینیها» ،بنا نیوز.
2 Zhong Nan, “CRRC to supply Iranian city with 100 subway cars”, 2017-02-24,
”China Daily; Tehran Times, “Chinese firms help to update Tehran subway,
March 23, 2017.
3 Tehran Times, “Chinese firms help to update Tehran subway,” March 23, 2017.
«ارسال تمامی واگنهای خط ;4 “Supply Iran with 100 subway cars,” CRRC, March 10, 2017
 2قطار شهری به مشهد تا مهرماه  ،»96خبرگزاری برنا.
« 5واگنسازی با فاینانس چینی» ،روزنامهی دنیای اقتصاد؛ «قرارداد تولید  ٤50واگن مترو با چین امضا
شد» ،جهان نیوز.
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همچنین در اسفندماه  )vi( ،96کنسرسیوم شرکت سی.آی.سی چین و
واگنسازی تهران برندهی مناقصهی ساخت  630واگن راهآهن برای متروی تهران شدند.
فاینانس آن توسط شرکت نورینکوچین تأمین میشود .براساس متوسط هزینهی
( FOBتحویل در بندر شانگهای) بابت هر واگن  1.078هزار یورو ،هزینهی کل آن
 700میلیون دالر برآورد شده است 1.رسانههای ایرانی در اواخر سال  1399گزارش
کردند که «خرید  630واگن مترو تهران پس از  4سال طی مراحل تشریفات قانونی به
دلیل مزاحمتهای ترامپ و تحریمها متوقف مانده است» )vii( 2.رجب صالحی،
معاون امور شهرداریهای وزارت کشور در شهریورماه  99با اعالم اینکه تهران در
مجموع به  1050واگن مترو نیاز دارد ،خاطرنشان کرد که «با محققشدن قرارداد 630
دستگاه واگن در تالش هستیم قرارداد تولید  420دستگاه واگن را عملیاتی کنیم3».
فقرهی بعدی ( )viiiامضای قرارداد تأمین و ساخت  367واگن مترو برای خطوط
متروی تهران فیمابین واگن پارس و شرکت چینی «بیجینگ ریل ترانزیت تکنولوژی»
( )RTTEدر دیماه  97با هزینهی تخمینی بالغ بر  366.9میلیون دالر به امضا رسید4.
سرانجام ( )ixدر ارییبهشتماه  ،97قرارداد سهجانبه میان دو شرکت ایرانی
(واگن پارس و البرز) و شرکت دالیان چین برای ساخت  50واگن لوکوموتیو باری دیزل
الکتریک به ارزش  70میلیون دالر به امضا رسید .و در تیرماه  ،98قراردادی برای ساخت
 80پله برقی مترو با کشور چین منعقد شد5.

« 1جزییات قرارداد  630دستگاه واگن متروی تهران» ،ایسنا.
« 2سرانجام  630واگن مترو سرگردان بین دولت و ترامپ» ،گام نو؛ «کارت قرمز بانک مرکزی به
واگنهای چینی متروی تهران» ،مشرق.
« 3تهران به بیش از یک هزار دستگاه واگن مترو نیاز دارد» ،ایرنا.
4 “Chinese Firm Signs Contract for 367 Tehran Subway Cars”, Financial
Tribune, January 09, 2019.
« 5انعقاد قرارداد برای ساخت  80پله برقی مترو با چین» ،سالم نو.
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جاده و بزرگراه
مشارکت فعال چین در شبکههای حملونقل ایران ،نخست در ساخت جاده و بزرگراهها
آغاز شد که به دههی  1380برمیگردد .پس از فراز و نشیبهای فراوان در روند ساخت
بزرگراه ،قراردادی به ارزش  254میلیون دالر در سال  1382بین طرف ایرانی (وزارت
راه و ترابری و بنیاد مستضعفان) و کنسرسیوم  STAچین (بانکهای سازندگی و
شرکت سایناشور) برای ساخت قطعهی اول آزادراه تهران ـ شمال به امضا رسد .الزم به
ذکر است که بهدلیل بروز مشکل در باز کردن خط اعتبار مالی توسط ایران ،نارضایتی
از مدیریت شرکت چینی و بسیاری عوامل دیگر ،همکاری با شرکت چینی به نتیجهای
نرسید و پروژه بهمدت  3سال متوقف ماند 1.پس از انصراف یک شرکت فرانسوی از
ساخت آزادراه تهران ـ شمال در آبانماه  ،87چین جایگزین فرانسه شد و مجدداً
قراردادی به ارزش  400میلیون دالر در اردیبهشتماه  88میان وزارت راه و ترابری و
بنیاد مستضعفان با کنسرسیوم  STAچین به امضا رسید تا قطعهی اول آزادراه
سیوششماهه افتتاح شود .طول این آزادراه در مجموع  121کیلومتر است و تهران را
به شهر تفریحی چالوس در غرب استان مازندران متصل می کند 2.پرویز فتاح ،رئیس
بنیاد مستضعفان ،در دیماه  98اعالم کرد :یک مسیر از قطعه دوم آزادراه تهران ـ
شمال تا سال  1400زیر بار ترافیکی میرود اما کاری با قطعه سوم نداریم و اگر تحریمها
برطرف شود چینیها این آزادراه را تکمیل میکنند3.
در بهمنماه  ،96شرکت چینی «چینگدا» با بنیاد مستضعفان بر سر قراردادی
برای طراحی و ساخت قطعهی سوم آزادراه تهران ـ شمال به توافق رسید .برآورد اولیه
ی مسئولین ایرانی برای طراحی و ساخت این قطعه  2.2میلیارد دالر بود که پیشبینی
میشد در مدت  4سال تکمیل شود 4.خادمی ،معاون وزیر راه و شهرسازی ،در فروردین
 1400اعالم کرد که «با  5شرکت چینی وارد مذاکره شدیم که مذاکره با یکی از این
« 1قطعه قطعه تا شمال» ،همشهری.
« 2قرارداد آزادراه تهران-شمال متمم خورد» ،خبرگزاری مهر.
« 3قطعه قطعه تا شمال» ،همشهری.
« ٤طراحی اولیه قطعه سوم آزادراه تهران-شمال توسط یک شرکت چینی انجام شد» ،ایرنا.
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شرکت ها بسیار جدی است و دور جدیدی از مذاکرات فشرده با این شرکت در حال
انجام است1».
جمعبندی
هدف این فصل کاوش و شناخت نقش سرمایهگذاری چین در گسترش خطوط
حملونقل ایران و منافع مرتبط با آن بود .این موضوع در پرتو اهداف و برهمکنشهای
ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی جادهی ابریشم نوین مورد بررسی قرار گرفت .راهاندازی و
اجرای این پروژهی فرامنطقهای و فراقارهای نفوذ چین را دامنگستر میکند و چین را
چند قدم بیشتر بهسوی سپهر جهانی سوق میدهد .بنابراین ،ایران بهعنوان بخشی از
کریدور چین ـ آسیای میانه ـ آسیای غربی ،به مقصد مهم سرمایهگذاری چین در
توسعهی پروژههای زیربنایی حملونقل تبدیل شده است که به حوزهی نفوذ و فعالیت
اقتصادی چین ،هم در سطح منطقه و هم در سطح جهانی کمک میکند.
در این فصل نشان دادیم که بخش قابلتوجهی از زیرساختهای حملونقل
ایران توسط شرکتهای چینی ساخته شدهاند .در واقع ،نزدیک به یکسوم از کل
سرمایهگذاریهای چین در ایران به ساخت خطوط راهآهن ،شبکهی متروی
کالنشهرها ،و جاده و آزادراهها اختصاص داده شده است .عالوه بر این ،نکتهی
درنگانگیز این است که چین همواره با موانع و تنگناهای بینالمللی دستوپنجه نرم
کرده است .تحریمهای آمریکا علیه ایران در بسیاری از مقاطع تاریخی قضیهای است
که چین در اجرای برخی پروژهها بهطور مستمر با آن مواجه بوده و عمالً نتوانسته
فشارهای آمریکا را نادیده بگیرد ،بهطوری که تعدادی از پروژهها یا اصال به مرحلهی
اجرا در نیامدهاند و یا بهناگزیر رها شده و نهایتاً منجر به فسخ قراردادها شدهاند.
همچنین در ارتباط با منافعی که چین تعقیب میکند ،ایران به دلیل موقعیت
ژئواستراتژیکی که دارد بهعنوان یک مرکز حملونقل و ترانزیتیِ کلیدی برای اتصال

« 1احتمال ورود چینیها به آزادراه تهران -شمال» ،ایلنا.
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چین به خاورمیانه و اروپا تلقی میشود .از حیث ژئواکونومیکی ،بهمنظور افزایش
همپیوستگی میان کشورهای واقعشده در مسیر «ابتکار کمربند و جاده» ،پکن بهمدد
مشارکت فعال در ساختوساز خطوط حملونقل در ایران ،همزمان دسترسی بیشتر
چین به مناطق غنی از انرژی ـ خاورمیانه و منطقهی خزر ـ و نیز تقویت امنیت عرضهی
انرژی را دنبال میکند .و همچنین ایران را به قطب ترانزیتی بزرگ اوراسیا برای تسهیل
جریان کاالها و خدمات چینی به بازار کشورهای مشارکتکننده در جادهی ابریشم نوین
مبدل کرده است .از لحاظ ژئوپلیتیکی ،مشارکت در احداث شبکههای حملونقل ایران،
به پویایی قدرت چین در درون روابط قدرت در نظم جهانی سمتوسو میبخشد .تقویت
همپیوندی متقابل میان چین و اقتصاد جهانی ،موقعیت انحصاری چین و شرکتهای
آن را در دسترسی به منابع اولیه و بازارهای جدید فراهم میآورد و آنها را در نظم
جهانی سرمایهداری در رقابت مداوم میان قدرتهای بزرگ سرمایهداری و شرکتهای
فراملیتی در موقعیت فرادستتر قرار میدهد .بدینترتیب ،قدرت هژمون چین از طریق
درهمتنیدگی منطق ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی تقویت ،بازتولید و حفظ میشود.
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نتیجهگیری پایانی
این پژوهش به بررسی پیامدهای اقتصادی و سیاسی جریان سرمایهگذاری چین در
اقتصاد ایران پرداخت .در مواجههی نقادانه با رویکرد دولتمحوریِ جریان اصلی ،این
موضوع را در پیوند با سازوکارها و تضادهای درونی ،گسترشمحوری و گرایش
انباشتمحور سرمایه بهمثابهی درونیترین نیروی محرکهی نظام سرمایهداری موشکافی
و تحلیل کردیم .از اینرو ،تحقیق درخصوص واردشدن و نفوذ فزایندهی این قدرت
نوظهور در ایران را نه صرفاً در سطح و مقیاس روابط بینادولتی و تجاری در کل ،که بر
زمینهی فراگیرترِ تحوالت شگرف سرمایهداری در چین ،همپیوستگی افزایندهی اقتصاد
داخلی آن در اقتصاد جهانی و ضرورتهای توسعهی اقتصادی داخلی آن قرار دادیم.
این مهم در درجهی اول در پرتو این واقعیت است که سرمایهگذاریهای چین در ایران
را نمیتوان صرفاً روابط تجاری میان دو دولتـملت ارزیابی کرد؛ بدون اینکه نیروهای
محرکهی بنیادین در پسِ رانش و گسیل سرمایه در سراسر مرزهای ملی و پسامدهای
بالفعل و بالقوهی آن ملحوظ نظر قرار نگیرد .بنابراین این پژوهش بنا داشت به تبیین و
تحلیل این مسئله بپردازد که چگونه این فرایند بهطور همزمان با دو پیآمد دیالکتیکیِ
ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی ،دو فرایند متمایز ولی درهمتنیده ،همراه خواهد بود .از این
نظرگاه ،پرسش اصلی این پژوهش بدین شرح بود :پیآمدهای اقتصادی و سیاسی
سرمایهگذاری چین در ایران کدامها هستند؟
با بهکاربستن مفهوم مرکزیِ «منطق اقتصاد ژئوپلیتیکیِ امپراتوری سرمایه»،
فرضیههای صورتبندیشده برای پاسخ به پرسش پژوهش ما بر دو محور اصلی متکی
بودند .نخست ،فرض بر این بود که افزایش سرمایهگذاری چین در اقتصاد ایران و ساخت
شبکههای زیربنایی حملونقل همراه خواهد بود با )1( :تشدید روند ادغام اقتصاد ایران
در اقتصاد چین به میانجیِ پروژههای فرامنطقهای و فراقارهایاش در راستای ( )2تأمین
اساسیترین ملزومات توسعهی اقتصادی چین و در تحلیل نهایی ( )3تقویت و تحکیم

حامد سعیدی  /ترجمهی م .شکیبا

فرایند انباشت سرمایه در داخل چین .پیشانگارهی ما این بود که تغییرات کمّی در
همپیوندی اقتصادی ـ همچون روابط تجاری ،سرمایهگذاری خارجی و تقویت
همپیوستگی بهمدد احداث شبکههای زیرساختی ـ منجر به تغییرات کیفی خواهد
شد .این روند پسامدهای سیاسی بر روابط قدرت میان دو کشور به همراه خواهد آورد.
بر این اساس ،فرضیهی دوم این مطلب را مطرح کرد که اساسیترین پیآمدهای سیاسیِ
این فرایند عبارتند از ( )1حفظ و استمرار پیکرهبندی توسعهی ناموزون سرمایهداری
ایران ( )2بهواسطهی تبدیلکردن آن به یک اقتصاد تابع در راستای برآوردن متقضیات
رشد و توسعهی اقتصادی در چین .متعاقباً جملگیِ این تحوالتْ ( )3تقویت و تثبیت
هژمونی ،توانمندسازی موازنهی قدرت به نفع چین و تفوق برتریاش بر ایران را در پی
خواهد داشت.
یافتههای این پژوهش ،فرضیههای ما را از دو زاویه مورد پشتیبانی و تأیید قرار
دادند که در ادامه آنها را برمیشماریم تا در نهایت به پاالیش نظری بهتر دست یابم.
از یکسو درمورد یکپارچگی و همپیوستگی اقتصادی ،شواهد و فاکتهایی که ارائه
کردیم مؤید این واقعیت است که طی دو دههی گذشته ،ایران بیش از هر زمان دیگری
به اقتصاد چین متکی بوده است .یکم ،چین در قرن بیستویکم به بزرگترین شریک
تجاری ایران تبدیل شده است؛ هم بهعنوان برترین کشور مقصد صادرات و هم بهعنوان
بزرگترین کشور مبدأ واردات ایران .افزون بر این ایران در این بازهی زمانی به مقام
سومین مقصد بزرگ سرمایهگذاری خارجی چین در خاورمیانه صعود کرده است .اگرچه
نسبت سهم ایران به کل سرمایهگذاری خارجی چین در جهان بینهایت ناچیز است،
ولی طی دورهی  2004تا  2019سرمایهگذاریهای چین رویهمرفته تقریباً دوسوم
کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران را تشکیل میدهند .این میزان
سرمایهگذاری بسیار چشمگیر و تعیینکننده است و در واقع در کمتر کشوری چنین
پدیدهای به چشم میخورد .ایضاً ،سرمایهگذاری چین در ساخت شبکهی راهسازی ایران،
روند درهمفشردگی اقتصادی این کشور را از طریق «ابتکار کمربند و جاده» تشدید
کرده است.
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لذا از آنجاییکه جریان سریع و آزادانهی کاال و سرمایه در سراسر مرزهای ملی
از ویژگیهای بارز فرآیند جهانیشدن و بههمپیوستگی اقتصاد جهانی است ،احداث
شبکههای زیربنایی برای تسهیل و تضمین تأمین مواد اولیه و نیز گردش و جریان
سرمایه و کاالهای چینی به بازارهای ممتد با جادهی ابریشم نوین از اهمیت حیاتی
برخوردار است .با بهبود و تقویت ارتباطات میان کشورهای مشارکتکننده در این ابتکار،
ایران بهمثابهی یک مرکز کلیدی ترانزیتی و تجاری برای دستیابی به ذخایر عظیم
انرژی در خاورمیانه و منطقهی خزر و تضمین دسترسی سهلتر و مطمئنتر به آن
نگریسته میشود .این شواهد و حقایق باهم فرضیهی نخست را تأیید میکنند و به
صراحت روند تاریخیای را بازتاب میدهند که طی آن سرآغاز قرن بیستویکم لحظهای
کلیدی و تعیینکننده برای پیوستگی و وابستگی اقتصاد ایران به اقتصاد چین بوده
است.
از دیگر سو ،ماهیت این تغییر و دگرسانیها نه تنها در تقویت روابط اقتصادی
از لحاظ کمّی متجلی میشود بساکه پسامدهای کیفی روابط قدرت میان طرفین نیز
قابل رؤیت و سنجش است .یکم اینکه ،در سطح معینی از تحلیل ،محور و معضل روابط
تجاری دوجانبهی چین و ایران فروش نفت خام ،مواد معدنی ،محصوالت شیمیایی و
فلزات اساسی ایران در ازای (عمدتاً) کاالهای سرمایهای و تولیدی و (تا حدی) کاالهای
مصرفی بوده است .اگرچه در چند سال اخیر در نتیجهی تحریمهای آمریکا ،سهم ایران
از کل واردات نفت چین بهشدت کاهش یافته ،اما در عوض ،مجموع کل صادرات
کاالهای سرمایهای چین به ایران از حدود  80درصد در سال  2000به حدود  95درصد
در سال  2019افزایش یافته است .برخالف ارزیابی و خوانش نادرستی که گویا این
گونه مبادلهها «بهشدت برای هر دو طرف سودمند است» 1،اما در اصل ،پیآمدهای
بالواسطه و بنیادین آن تقویت و حفظ توسعهی ناموزون سرمایهداری است .این شکل
از روابط و مبادالت اقتصادی نه برای طرفین سود و منافعی همسان و همارز دارد و نه
مبتنی بر «همکاری بردـبرد» است .و حتی نمیتوان از روابط قدرت همتراز و همگن
1 Garver, China and Iran, 246.
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میان دو کشور صحبت کرد .در این سطح از تحلیل ،ایران در چارچوب سرشت و ساخت
این سطح از روابط قدرت ،نه تنها قادر نیست مسیر صنعتیشدن و رشد و توسعهی
اقتصادی را تجربه کند ،بلکه در عوض عمالً به تأمینکنندهی مواد اولیه برای توسعهی
اقتصاد چین و متقابالً به بازار عمدهای برای سرمایه و کاالهای تولیدی چین تبدیل
شده است.
افزون بر این چنانکه در باال ارائه کردیم ،مقصد اصلی سرمایهگذاریهای چین،
نه بخشهای تولیدی و صنعتی ،که اساساً انرژیمحور بودهاند .در واقع جهتگیری و
عالیق سرمایهگذاریهای چین در ایران ،پروژههای صنعتی ،تولیدی یا فناوری و نوآوری
(که در اقتصادهای پیشرفته مشاهده میشود) نبوده است .در عوض ،سرمایهگذاریها
عمدتاً به بخشهای انرژی ،حملونقل ،فلزات و مواد شیمیایی سرازیر شدهاند .به طور
ژرفنگرانهتر هدف از سرمایهگذاریها در درجهی اول بهرهبرداری از منابع طبیعی و
اولیه برای تأمین مایحتاج رشد و توسعهی اقتصادی و تقویت فرآیند صنعتیشدن و
مدرنسازی چین بود .پیآمدهای اقتصادی و سیاسی آن این است که اقتصاد
تکمحصولیِ ایران (استخراج و تولید انرژیهای فسیلی) همچنان پابرجا مانده و همواره
بر محور تأمینکنندهی پیشنیازهای توسعهی ناهمسان اقتصادی در کشورهای
پیشرفتهی سرمایهداری چرخیده است.
با درنگ بر تناقضات درونی جهانیشدن ،تمامی موارد ذکر شده در فرازهای باال
ما را به این استنتاج میرساند که فرایند جهانیشدن به هیچ وجه به یکنواختی و
همگونی اقتصادهای ملی و یا سودمندی متقابل و همسانِ طرفین نمیانجامد .در مقابل،
ما با همزمانیِ دو روند تضادآمیز اما درهمفشرده و دیالکتیکی مواجهایم .همگام با تشدید
همپیوستگی اقتصاد جهانی ،فرایند جهانیشدن با چندپارگی قلمرو ارضیِ اقتصاد
سرمایهداری جهانی در قالب تخصصیشدن و متمایزسازی اقتصادهای ملی و
دولتـملتها توأم خواهد بود .این روند از سوی دولتهای ملی برای استحکام و استمرار
«رقابتپذیری بینالمللی اقتصاد ملیشان ،حفظ یا بازگرداندن سودآوری به سرمایهی
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داخلی ،و برای ارتقای تحرک آزاد سرمایه» اتخاذ و عملیاتی میشود 1.به طور
انضمامیتر ،در نتیجهی درهمآمیختگی اقتصاد ایران در اقتصاد چین و بهرغم این درجه
از روابط و همکاریهای اقتصادی در بسیاری از عرصهها ،اولی همچنان منبع استخراج
و تولید انرژی و مواد خام باقی مانده است و دومی فرایند پرشتاب صنعتیسازی و
«پیشرفت» را از سر میگذراند.
نکتهی بحثبرانگیز در این پژوهش ،چالشهایی بود که چین در فرایند روابط
خود با جمهوری اسالمی ایران با محدودیت و تنگناهای ناشی از تحریمهای غرب علیه
ایران مواجه بوده است .چین بهرغم گسترش حوزهی نفوذ خود در ایران ،همواره زیر
تیغ دولبهی آمریکا قرار داشته و این نیز به افت شدید واردات نفت از ایران و
کنارگذاشتن یکسری از پروژههای دردستاجرا منجر شده است .توضیح و استنباط از
این پیشآمدها این است که دستبهعصا بودن چین در رابطه با ایران و گردننهادن به
فشارهای آمریکا تا حد زیادی برخاسته از گرهخوردن اقتصاد چین و منافع کالن آن در
اقتصاد جهانی است .میزان و ماهیت کشمکش چین با دیگر قدرتهای بزرگ
سرمایهداری تابعی از ساختار کالن اقتصاد جهانی سرمایهداری است .به دلیل ساختار
بغرنج ،بهشدت جهانیشده و بههمپیوستهی بازار جهانی ،چین عمیقاً در مخمصهی
تجارت و جریان سرمایهی متقابل با کشورهای متروپل غربی گیر افتاده است .به همین
دلیل است که پکن دورنما و منافع درازمدت و جهانی خود را فدای روابط کوتاهمدت
خود با تهران نمیکند ،بهویژه اینکه ایران بهطور فزایندهای به اقتصاد چین وابسته
است ،اما چین مدام درحال جبران کاهش فعالیتهایش در ایران در کشورهای جایگزینِ
انرژیخیز است.
در تحلیل نهایی روابط اقتصادی و سیاسی چین و ایران در خدمت بازتولید
مناسبات اجتماعی تولید سرمایهداری ،بازتولید مناسبات طبقاتی و بازتولید ساخت
قدرت در هر دو کشور است .صادرات سرمایهی چین و گرایش جهانگستر آن صرفاً به
خالصی از شر سرمایهی مازاد و «اضافهانباشت بیشازحد» و یا داشتن روابط صرفِ
1 Wood, “Global,” 26.
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اقتصادی قابل فروکاستن نیست .همانگونه که باالتر بحث شد هر دو استراتژیِ «رفتن
به جهان» و «ابتکار کمربند و جاده» را باید بهسان یک پروژهی کالن توسعهی
طبقاتیمحور ،درهمتنیدن و بههم متصلکردن اقتصادهای مختلف در مقیاسهای
محلی ،ملی ،منطقهای و جهانی برای مشارکتدادن بورژوازی چین ،روشنفکران و
نخبگان ،طبقات باالیی و حاکم در کشورهای شرکتکننده در راه ابریشم نوین چین
ملحوظ داشت .برآیند این روند حفظ و تقویت و استمرار مناسبات طبقاتیِ سرمایهداری
در چین و ایران جهت تداوم سلطهی طبقهی سرمایهدار و ذینفعان در حاکمیت سیاسی
بر اکثریت تودههای کارگر و فرودست جامعه است .بههمین ترتیب ،شایان ذکر است
که معضل و تنگناهایی که ایران نیز با آن مواجه است مسئلهی اقتصاد نفتی نیست .یا
حتی نمیتوان با سادهسازی و پاک کردن صورت مسئله ،آن را با مقولهی «دولت رانتی»
توضیح داد .در واقع این ساختارهای مسلط اقتصاد سیاسی در ایران هستند که همسو
با اقتصاد سرمایهداری جهانی ،ملزومات بازتولید اقتصاد سرمایهداری و توسعهی ناموزون
در ایران را فراهم و بازتولید میکنند 1.انگشت اتهام نباید صرفاً و بهصورت یکسویه
متوجهی قدرتهای بزرگ سرمایهداری و امپریالیستی ـ بهطور مشخص قدرت نوظهور
چین ـ شود .بلکه سازوکارها و مناسبات قدرت سیاسی و اقتصادی حاکم بر ایران
بهنوبهی خود سهم اساسی در حفظ و استمرار بحران و انسدادهای ژرف و گستردهی
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی دارند .یا به عبارتی بهتر ،بورژوازی ایران و ذینفعان در
قدرت سیاسی حاکم منافعشان را در همسویی با نظام جهانی سرمایهداری دنبال
میکنند و استمرار وضع موجود را به هر قیمتی ـ بهویژه بهمدد سرکوب و استبداد در
پهنای جامعهی ایران ـ تعقیب میکنند .برای فراروی از وضع موجود ـ نظام سرمایهداری
حاکم ـ الزم است از پایین و با اتکا به نیروها و جنبشهای سازمانیافتهی طبقاتی و
رادیکال اجتماعی قدرت سیاسی حاکم را بهچالش کشید ،درهم شکست و از رهگذر
انقالب اجتماعیْ از نو نظامی نوین و سوسیالیستی برپا ساخت.

 1این موضوع در دو نوشتار دیگر بهطور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است :حامد سعیدی .اقتصاد سیاسی حضور سپاه
پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران :یک تحلیل انتقادی)2020( .؛ و سرشتنشانهای نولیبرالیسم در ایران ـ نقش دولت
و سه دهه خصوصیسازی ( .)2021در سایت نقد اقتصاد سیاسی.
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از حیث روششناختی ،وجه قوی این تحقیق «روایی درونی و بیرونی» 1آن
است .از یکسو «فرایند انتزاع» بهعنوان یک بُعد کلیدیِ روش دیالکتیکی ،امکان بررسی
و سنجش دقیقتر فرآیندها و رابطههای دخیل در مناسبات چین و ایران را در اختیار
ما قرار میدهد .به همین ترتیب توانستیم به مدد کاربست «انتزاع امتداد» نقش چین
در اقتصاد ایران در طول یک فرآیند تاریخی تقریباً بیستساله (و گاه چهلساله) را
ردیابی و وارسی کنیم .این امر به ما کمک کرد تا رصدکردن این تحوالت در توالی
زمانی و انسجام در میان مؤلفهها و عناصر متعدد و متمایز فعالیتهای چین در ایران،
در فاصلهی نزدیکتری با فرایندها و رابطهها سروکار داشته باشیم و آنها را مورد
سنجش قرار دهیم .بهعالوه ،این روش با بهکارگیری انتزاع سطح تعمیم ،قادر به
شناسایی گرایشها و نیروهای محرکهی اصلی شیوهی تولید و روابط قدرت در نظام
سرمایهداری جهان است بهطوری که میتوانیم آن را بر موارد متعدد دیگری نیز تعمیم
دهیم .بنابراین علیرغم ویژهبودن هر کشور و پیچیدگیهای درونی آن ،یافتهها و نتایجی
که از روابط ایران و چین به دست آوردیم را میتوان در جهانشمولترین روندها برای
روابط قدرت میان کشورهای مرکز و پیرامونی (یا شمال و جنوب جهانی) تعمیم داد.
در خاتمه ،ذکر این نکته خالی از ارزش نیست که مدتهاست بحثهای
مناقشهبرانگیزی در میان صاحبنظران مارکسیست در مورد موقعیت چین در نظام
سرمایهداری جهانی در جریان است .جدل اساسی بر سر این است که ،مطابق تعریف و
دستهبندیهای «نظریهی نظامهای جهانی» 2،چین را در کدام دسته از مقوالت «مرکز،
نیمهپیرامونی و پیرامونی» قرار دهیم و چگونه باید به توصیف موقعیت و ویژگیهای آن
برآییم .با آنکه چین از حیث تاریخی در «جنوب جهانی» قرار داشته و جزو کشورهای
درحالرشد بوده است ،اما این رساله چین را بهعنوان یک کشور «مرکز» سرمایهداریِ
نوپدید تبیین و توصیف میکند .در حالیکه سایر نظریهپردازان مارکسیست ،در عوض،
چین را یک کشور «نیمهپیرامونی» وصف میکنند و استداللشان این است که «چین
1 Internal and External Validity
2 World-systems theory
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همچنان به انتقال مقدار بیشتری از ارزش اضافی به کشورهای مرکز در نظام جهانی
سرمایهداری ،نسبت به آنچه که از پیرامون دریافت میکند ،ادامه میدهد 1».در هر
صورت بحث بر سر این موضوع همواره باز است و استمرار دارد .لذا نکتهی بایستهای
که باید موشکافی و بازنمایی شود این است که چین چه میزان ارزش اضافی (بهشکل
سود) از سرمایهگذاریهایش در ایران به دست آورده و آن را به چین منتقل کرده است.
این مسئله را میتوان با تمرکز بر این که سرمایهگذاریهای چینی در ایران چقدر
سودآور بوده و چقدر ارزش اضافیِ استخراجشده از نیروی کار ایران توسط شرکتهای
چینی به جیب زده شده است ،مورد غور و بررسی قرار داد .این مطلب میتواند موضوع
پژوهش جداگانهای باشد.

1 Minqi Li, “China: Imperialism or Semi-Periphery?” Monthly Review, Jul 01, 2021.
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